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ENCEFALOPATIA HIPERAMONÊMICA NÃO-CIRRÓTICA ASSOCIADA A DESORDEM 

DO CICLO DA UREIA OCULTA: RARA MAS AGRESSIVA COMPLICAÇÃO NO PÓS-

OPERATÓRIO DE CIRURGIA BARIÁTRICA

INTRODUÇÃO

A encefalopatia hiperamonêmica na ausência de disfunções

hepáticas é uma complicação rara da cirurgia bariátrica,

sendo um desafio diagnóstico para os médicos

principalmente quando está relacionada a desordem do ciclo

da ureia (DCU) até então oculta. Em tais casos, os pacientes

descompensam rapidamente, evoluindo para convulsões,

coma e morte.

OBJETIVO GERAL

Identificar os relatos de casos de encefalopatia

hiperamonêmica não-cirrótica associados a história médica

pregressa de cirurgia bariátrica que desmascarou desordem

no ciclo da ureia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Questionar a escassa literatura médica brasileira existente

sobre as desordens no ciclo da ureia e a associação delas ao

período pós-operatório de cirurgias bariátricas.

MÉTODO

Conduziu-se pesquisa no base de dados do PubMed, do

SciELO e da BVS combinando os termos “hyperammonemic”,

“encephalopathy” e “bariatric surgery”. 12 artigos foram

selecionados, havendo 9 relatos de caso e menção a menos

de 25 outros casos de encefalopatia hiperamonêmica após

cirurgia bariátrica na literatura.

RESULTADO

Níveis elevados de glutamina no plasma, hipoalbuminemia e

níveis baixos de zinco no plasma são achados comuns. Dos

9 quadros clínicos avaliados, 8 estavam associados a história

pregressa de bypass gástrico em Y-de-Roux (BGYR) e 1 era

relacionado a banda gástrica. O intervalo entre a bariátrica e

o desenvolvimento do quadro variou de 19 dias a 17 anos. 8

pacientes descritos são do sexo feminino e 1 do sexo

masculino. A faixa etária manteve-se entre 17 e 56 anos de

idade. 6 sobreviveram e 3 foram casos fatais. Nos exames

laboratoriais, os níveis de amônia variaram de 142 mmol/L a

903 mmol/L. A concentração de zinco variou de 23 ug/dL a 54

ug/dL. Pesquisou-se a glutamina em 4 dos 9 casos,

revelando valores entre 396 umol/L e 1363 umol/L. A

albumina foi avaliada em 5 dos 9 casos, com índices entre

1,4 g/dL e 2,8 g/dL.

CONCLUSÃO

Como as enzimopatias se manifestam cedo na maioria dos

casos, DCUs não são ressaltadas como diagnósticos

diferenciais em adultos hiperamonêmicos. É fundamental que

os médicos mantenham elevada suspeita para a

encefalopatia secundária a hiperamonemia no pós-operatório

de cirurgias bariátricas e para DCUs ocultas, o que melhora o

prognóstico e a utilização dos recursos do sistema de saúde.

A existência de uma equipe multiprofissional composta por

nutricionista, médico internista, cirurgião e gastroenterologista

para acompanhamento de complicações no pós-cirúrgico é

basilar.


