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Título
GESTANTES COM CIRURGIA BARIÁTRICA PRÉVIA E INSERÇÃO DO PSICOLOGO NA ASSISTÊNCIA
MULTIPROFISSIONAL

Resumo
A Cirurgia Bariátrica (CB) é opção eficaz de intervenção preventiva e terapêutica às comorbidades da
obesidade. Resulta em transformações corporais e psicossociais importantes, com mudanças na fertilidade,
autoestima, sexualidade das mulheres e desfechos psíquicos graves, como depressão, ansiedade e
transtornos compulsivos, que evidenciam a importância de uma assistência multidisciplinar para este tipo de
gestação de risco. Com base na avaliação do perfil psicossocial destas mulheres, essa assistência deve
monitorar os desfechos negativos que podem acometer o binômio mãe-bebê durante o ciclo gravídico-
puerperal, com atenção especial aos desfechos psíquicos. Diante disso, nosso objetivo foi discutir a inserção
do psicólogo na assistência pré-natal multiprofissional para gestantes com CB prévia com base na
identificação do perfil psicossocial e indicadores de saúde mental de mulheres com CB atendidas na
Maternidade Escola da UFRJ. Método: Com caráter retrospectivo documental, foram coletados dados nos
prontuários médicos de todas as gestantes com CB prévia atendidas na instituição no período de 2013 a
2015. Os registros foram analisados pela metodologia de análise de conteúdo de Bardin, com base nas
seguintes categorias: variáveis sócio demográficas e psicossociais; indicadores clínicos e desfechos
obstétricos; indicadores emocionais. Resultados: Sobre o perfil das gestantes, observou-se que elas tinham
35 anos de idade média, 70% eram casadas e na primeira gestação, em geral, não planejada. O intervalo
médio entre a CB e a gestação era de quatro anos e metade delas relataram sintomas de depressão. Como
desfechos obstétricos e puerperais, metade realizou cesárias com bons índices de Apgar ao nascimento (7/8)
e apenas 20% dos partos foram prematuros. Alterações de humor (sintomas de depressão) e ansiedade
relacionados ao bebê e à amamentação, além de preocupações com ganho de peso, conflitos conjugais e/ou
familiares foram relatados por 40% delas. Discussão: Considerando as particularidades da CB, é importante
discutir a incidência de gravidezes não planejadas, que pode ser explicada pelo aumento da fertilidade e a
ineficácia dos contraceptivos orais devido alterações na absorção e metabolização dos hormônios no trato
digestório. Se por um lado grande parte das gestantes fizeram cesariana, possivelmente devido suas
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comorbidades, por outro, os partos prematuros foram poucos, contrariando a literatura na área que considera
a CB como fator de risco para prematuridade. Ressalta-se que as alterações de humor e ansiedade
encontradas naquelas gestantes são corroboradas pela literatura, que indica a depressão, a ansiedade e as
compulsões como desfechos psíquicos comuns em gestantes com CB. Conclusão: A complexidade da
dinâmica psíquica durante a gestação, e em particular para gestantes com CB prévia, evidencia a
necessidade de uma assistência multiprofissional com enfoque preventivo e voltado para as singularidades de
cada contexto de gestação. Salienta-se a importância e necessidade do Psicólogo na assistência
multiprofissional a essas gestantes para prevenção dos desfechos psíquicos negativos e promoção da saúde
mental da mulher a fim de facilitar uma vivência positiva da gestação e puerpério para ela e todos os
envolvidos. Destaca-se que se trata de um estudo inicial que tem sido desenvolvido como projeto de Mestrado
Profissional em Saúde Perinatal da ME/UFRJ.
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