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1. RESUMO

A  cirurgia  bariátrica  mostra-se  uma  intervenção  necessária  quando  outros 

tratamentos não alcançam o objetivo de redução do peso. Com isso, a assistência 

de enfermagem a pacientes submetidos a essa intervenção está cada vez mais 

necessária, exigindo a capacitação do enfermeiro. Assim, este trabalho teve como 

objetivo  identificar  a  assistência  no  pós-operatório  de  pacientes  submetidos  à 

cirurgia  bariátrica.  O método utilizado foi  a  pesquisa  bibliográfica  com base em 

artigos publicados entre 2004 a 2013. Os resultados foram discutidos segundo as 

categorias: assistência de enfermagem pós-operatória e orientações pós-alta.

2. INTRODUÇÃO

Para  Felix  et  al  (2012),  a  obesidade  é  o  acúmulo  excessivo  de  gordura  no 

organismo e predispõe a doenças crônicas como diabetes tipo II,coronariopatias, 

hipertensão  arterial  e  muitos  tipos  de  câncer.  A obesidade  também  apresenta 

dificuldades  nas  atividades  de  vida  diária  e  nas  relações  sociais  reduzindo  a 

qualidade de vida e a autoestima.  Por ser uma patologia de etiologia multifatorial, 

como  classifica  a  OMS,  o  seu  tratamento  propõe  diversas  abordagens,  porém, 

devido  à  necessidade  de  uma  intervenção  mais  eficaz  na  condução  clinica  de 

obesos  graves  a  indicação  das  operações  bariátricas  vem  crescendo  nos  dias 

atuais (FANDINO et al, 2004). A cirurgia é a oportunidade para melhorar a vida dos 

indivíduos  obesos,  porém,  é  necessário  orientar  os  candidatos  de  que  esse 

tratamento merece muita atenção e cuidados durante um longo tempo, tanto por 

parte da pessoa operada quanto de seu grupo social e, ainda, dos profissionais que 

o  assistem  (MARCELINO;  PATRICIO,  2011).  O  paciente  submetido  à  cirurgia 

bariátrica  necessita  de  cuidados  específicos,  principalmente  relacionados  à 

orientação no pós-operatório.

3. OBJETIVO

Identificar a assistência de enfermagem no pós-operatório de pacientes submetidos 

à cirurgia bariátrica.



4. METODOLOGIA 

Trata-se de um trabalho de pesquisa bibliográfica por meio de consultas as bases 

de dados eletrônicas SCIELO e LILACS. Foram utilizados como palavras-chave: 

cirurgia  bariátrica,  gastroplastia  e  obesidade mórbida.  O material  pesquisado foi 

constituído de artigos publicados entre 2004 e 2013.

5. DESENVOLVIMENTO

Embora  a  Cirurgia  Bariátrica  seja  uma  eficiente  terapia  para  a  perda  de  peso,  

quando esta é intensa e muito rápida, pode também promover mudanças rápidas na 

imagem corporal (OLIVEIRA et al , 2004).

 O inicio do maior desafio na mudança de vida após a cirurgia é no período pós-

operatório  mediato.  Para  alcançar  a  meta  definida,  os  pacientes  têm  a 

obrigatoriedade  de  mudar  seus  hábitos  relacionados  à  alimentação  e  atividades 

físicas.  É  importante  o  apoio  e  compreensão  da  família  e  amigos,  bem  como 

acompanhamento  e  participação  ativa  dos  profissionais  de  saúde  que  o 

acompanharão nesta fase de adaptação, compreendendo a subjetividade de cada 

caso (MARCELINO; PATRÍCIO, 2011).

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Os  resultados  são  apresentados  utilizando  as  seguintes  categorias:

6.1 Assistência de enfermagem pós-operatória:  Segundo Sanches et al (2007), 

cerca de 0,6 a 7,3% dos pacientes em pós-operatório necessitam de ventilação 

mecânica e os principais cuidados para esses pacientes são: manter controle dos 

sinais  vitais,  observar  nível  de consciência e  saturação de oxigênio,  bem como 

incentivar  a  mudança de decúbito  (FELIX  et  al,  2012).  Vômitos  e diarréias  são 

comuns após a cirurgia, como os pacientes não podem ingerir grande quantidade 

de  líquidos,  deve  se  estimular  a  ingestão de  menores quantidades em número 

maior de vezes, conforme Sanches et al (2007). Além desses cuidados incluem-se 

também avaliar  débito urinário, monitorar presença de íleo paralitico e  estimular a 

deambulação precoce, que garantem o sucesso da terapêutica (FELIX et al, 2012).

6.2 Orientações Pós-alta: O paciente e seus familiares necessitam orientações 

especificas  sobre  alimentação,  atividade  física  e  autocuidado  (MOREIRA et  al, 



2013).  Essas  informações  auxiliarão  na  adaptação  ao  novo  estilo  de  vida  do 

paciente. Felix et al (2012), cita como orientações pertinentes: não ingerir líquidos 

15 minutos antes de cada refeição e até 90 minutos depois para evitar a distensão 

gástrica, estimular o paciente a seguir a dieta proposta, orientar que a perda de 

peso será mais eficiente com a prática de exercícios físicos, orientar quando aos 

cuidados com a ferida operatória evitando o risco de infecções no local e estimular 

que a família seja participativa em todos os cuidados e ações nessa nova etapa da 

vida do cliente.
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