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PRESTADA AO PACIENTE OBESO SUBMETIDO À CIRURGIA BARIÁTRICA 
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Wagner Luiz de Melo Bonin² 

 

RESUMO 

 

A Obesidade é reconhecida atualmente como importante problema de saúde pública. É uma 

doença crônica, progressiva, fatal, geneticamente relacionada e caracterizada pelo acúmulo 

excessivo de gordura e desenvolvimento de outras doenças (co-morbidades). O objetivo 

deste estudo é identificar, através de uma revisão bibliográfica, descritiva e exploratória de 

abordagem qualitativa, a importância do profissional enfermeiro na execução dos cuidados 

de enfermagem em pacientes obesos mórbidos no pré-operatório da cirurgia bariátrica. Foi 

realizada uma revisão nas bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde – LILACS, Scientific Eletronic Library Online – SCIELO, até o período 

de maio de 2012. Este estudo permitiu que se identificassem a grande importância do 

enfermeiro no cuidado aos pacientes obesos no pré-operatório da cirurgia bariátrica, e assim 

promover um tratamento com qualidade e segurança ao paciente. 
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THE ROLE OF NURSES IN ASSISTANCE PROVIDED TO PREOPERATIVE 

OBESE PATIENT SUBMITTED TO BARIATRIC SURGERY 

 

Erika Barbosa dos Santos Mirão¹ 

Wagner Luiz de Melo Bonin² 

 

ABSTRACT 

 

Obesity is nowardays recognized as an important public health problem. It is a chronic, 

disease, progressive, fatal, genetically related and characterized by excessive accumulation of 

fat and development of other diseases (comorbidities). The aim of this study is to identify, 

through a literature review, descriptive and exploratory qualitative approach, the importance 

of nurses in implementing nursing care in morbidly obese patients in the preoperative 

bariatric surgery. A review was made in the databases Latin American and Caribbean Health 

Sciences Literature - LILACS, Scientific Electronic Library Online - SCIELO, until the 

period of May 2012. This study allowed us to identify the importance of nurses in caring for 

obese patients in the preoperative bariatric surgery, and thus promote a treatment quality and 

patient safety. 

 

Key words: Morbid obesity; Bariatric Surgery; Preoperative Nursing. 
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Erika Barbosa dos Santos Mirão¹ 

Wagner Luiz de Melo Bonin² 

 

RESUMEN 

 

La obesidad es ahora reconocida como un problema de salud pública importante. Es crónica, 

progresiva y fatal, relacionado genéticamente y se caracteriza por la acumulación excesiva de 

grasa y el desarrollo de otras enfermedades (comorbilidad). El objetivo de este estudio es 

identificar, a través de una revisión de la literatura, el enfoque cualitativo, descriptivo y 

exploratorio, la importancia de las enfermeras en la aplicación de los cuidados de enfermería 

en pacientes con obesidad mórbida la cirugía bariátrica en el preoperatorio. Se hizo una 

revisión en la bases de datos de América Latina y el Caribe de la Salud Ciencias de la 

Literatura - LILACS, Scientific Electronic Library Online - SCIELO, hasta el período de 

mayo de 2012. Este estudio nos permitió identificar la importancia de las enfermeras en el 

cuidado de los pacientes obesos en el preoperatorio de cirugía bariátrica, y así promover un 

tratamiento de calidad y seguridad del paciente. 
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OPERATÓRIA PRESTADA AO PACIENTE OBESO 

SUBMETIDO À CIRURGIA BARIÁTRICA 

 

Erika Barbosa dos Santos Mirão1; Wagner Luiz de Melo Bonin2; Renata 

da Silva Hanzelmann3; Francisco Gomes Inocêncio Junior4 

 

RESUMO 

Trata-se de um estudo sobre a atuação do enfermeiro no tratamento da 

obesidade mórbida e segundo Tanaka e Peniche (2009), a obesidade é 

considerada uma doença crônica, de origem metabólica e genética, definida como 

um estado anormal de saúde, associado ao excesso de gordura corporal e 

atualmente considerada uma epidemia global. A motivação em realizar essa 

pesquisa partiu da minha experiência pessoal como uma ex-obesa mórbida e de 

ter tido a oportunidade de participar de um tratamento que se desdobrou na 

realização de uma cirurgia bariátrica. E com base nos dados pesquisados traçou-

se como objeto de estudo o enfermeiro na assistência pré-operatória ao paciente 

obeso mórbido na cirurgia bariátrica, surgiram às questões norteadoras do 

estudo: Qual o papel do enfermeiro na assistência prestada ao paciente obeso 

mórbido no pré-operatório da cirurgia bariátrica? Qual a importância da consulta 

de enfermagem ao paciente obeso no pré-operatório da cirurgia bariátrica? Esta 

pesquisa tem como objetivo identificar a importância do profissional enfermeiro na 

execução dos cuidados de enfermagem em pacientes obesos mórbidos no pré-
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operatório da cirurgia bariátrica. Segundo Wanderley & Ferreira, (2010) confirmam 

que a obesidade é uma doença caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura 

corporal em um nível que compromete a saúde dos indivíduos, acarretando 

prejuízos tais como alterações metabólicas, dificuldades respiratórias e do 

aparelho locomotor. E para classificarmos um paciente como obeso mórbido, 

utiliza-se uma ferramenta fundamental: o cálculo do Índice de Massa Corpórea 

(IMC), e são considerados Obesos mórbidos pessoas com IMC acima de 40, o 

que equivale a aproximadamente 

 

45 Kg acima do peso ideal. Oliveira, et al (2004) afirmam que as principais 

indicações para a cirurgia bariátrica são: obesos mórbido com IMC maior que 40 

kg/m² ou IMC acima de 35 kg/m², associado com doenças clínicas 

descompensadas pela própria obesidade. Por esse motivo o IMC é o método 

mais usado para se comprovar a obesidade mórbida, e com ele podemos verificar 

qual é o grau da obesidade em que o paciente se encontra. As cirurgias 

Bariátricas são técnicas modernas que tem sido desenvolvida para o tratamento 

da obesidade, como método de emagrecimento eficaz, em especial na sua forma 

mórbida. E esses tratamentos cirúrgicos realizados visam promover a redução do 

volume da ingesta total do paciente com restrição gástrica, provocando sensação 

de saciedade precoce, e/ou absorção total ou seletiva do alimento ingerido. A 

cada ano mais pessoas são beneficiadas com a cirurgia bariátrica e assim 

aumentam gradativamente a sua qualidade e expectativa de vida. A 

administração clínica do paciente com obesidade mórbida requer um preparo 

cuidadoso no pré, trans e pós-operatório e o planejamento pré-operatório é 

essencial antes de levar o paciente à sala de cirurgia, a fim de obter um excelente 

resultado. A fase pré-operatória é uma etapa muito importante, pois o paciente se 

encontra abalado pelas informações acerca de sua doença, e da intervenção 

cirúrgica, e o enfermeiro tem que ser capaz de responder todas as questões que 

possam surgir nesse processo. O enfermeiro também é responsável pela 

prevenção da obesidade através de palestras e programas de controle da 

Obesidade. Christóforo e Carvalho (2009); ressaltam que o paciente deve ser 

avaliado minuciosamente antes da cirurgia, devido a muitas morbidades que 

geralmente acompanham a obesidade mórbida, e o cuidadoso planejamento pré-



operatório é essencial para o sucesso da cirurgia e para o paciente suportar e 

conhecer todos os estágios a que será submetido na proposta cirúrgica 

apresentada. Segundo Tanaka e Peniche (2009) o enfermeiro que participa do 

atendimento ao paciente obeso tem papel primordial no ensino desse paciente. É 

sabido que o paciente obeso tem dificuldade de adesão ao tratamento, apesar de 

ter vontade de emagrecer. O enfermeiro, conhecedor desse perfil do paciente 

obeso, deve planejar e implementar estratégias para possibilitar a efetiva 

participação do paciente e familiar e a promoção do sucesso da cirurgia. O 

tratamento da obesidade mórbida, através de uma equipe multiprofissional resulta 

em um tratamento mais eficaz, deve-se toda a equipe falar a mesma linguagem 

diante do paciente, salientando que o sucesso do tratamento depende 

principalmente do comprometimento do mesmo. No entanto é o enfermeiro que 

reúne habilidades técnicas-científicas, chamando para si a responsabilidade de 

garantir a eficiência técnica no pré-operatório. Utilizou-se como metodologia 

pesquisa bibliográfica com abordagem qualitativa, do tipo descritivo, exploratório. 

Obteve-se como resultados fontes de pesquisa a Biblioteca Virtual de Saúde, nas 

bases de dados: Scientientific Eletronic Library Online (SciELO) e Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). A seleção se deu 

a partir de critérios de inclusão e exclusão, sendo aproveitados os dados relativos 

à temática do estudo, da área de conhecimento de enfermagem, no idioma 

português, com textos completos e artigos publicados no período de 2002 a 2012. 

Segundo Christóforo, et al (2006), A garantia do sucesso de qualquer intervenção 

de enfermagem pode ser atribuída à maneira pela qual são atendidas as 

demandas físicas, emocionais, sociais e espirituais do paciente. Para atender às 

suas reais necessidades é imprescindível observar a maneira como ele é 

recebido, assistido, acolhido e como se estabelece a relação com a equipe de 

enfermagem, pois são fatores que influenciam significativamente no 

desenvolvimento do processo a que se submeterá cirurgicamente até sua 

recuperação. Sabe-se que quando se tem uma assistência de enfermagem eficaz 

no pré-operatório, todos terão bônus; o paciente, a equipe multidisciplinar, a rede 

hospitalar, e consequentemente a saúde pública. O paciente assistido 

eficientemente em todas as suas necessidades, eleva-se a sua expectativa de 

vida livre das complicações da obesidade, diminui-se o risco para infecção devido 



a subtração de dias de internação, e assim tem-se uma considerável queda nos 

custos tanto para a rede hospitalar quanto para a saúde pública, diminui-se 

possíveis complicações no pós-operatório. Por esses motivos o enfermeiro tem 

grande relevância no pré-operatório da cirurgia bariátrica. Percebe-se que a 

estratégia de implantação da Sistematização da Assistência de Enfermagem 

(SAE) é um passo importante, para o Enfermeiro aplicar os seus conhecimentos 

técnico-científicos e assim favorecer o cuidado e a elevar o sucesso do 

procedimento cirúrgico, promovendo a recuperação desse paciente. O profissional 

de enfermagem que desenvolve uma assistência instrumentalizada pela 

Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), e um referencial teórico, 

são capazes de associar a prática com teoria, estabelecendo relações 

profissionais mais profundas e produtivas; aprimorando o serviço de Enfermagem 

e consequentemente tem-se a qualidade na assistência prestada ao paciente pré-

operatório da cirurgia bariátrica. Visto que a obesidade vem tomando grande 

repercussão e implicação na qualidade de vida do paciente obeso mórbido, um 

dos tratamentos atualmente mais procurado é a cirurgia bariátrica, quando existe 

a indicação do cirurgião e da equipe multiprofissional. À enfermagem cabe à 

função de promover ações educativas, como palestras, reuniões; no sentido de 

prevenir a obesidade, um cuidado que deve ser transmitido para as crianças, 

jovens e adultos, a fim de que se alcance uma conscientização dos fatores que 

levam a obesidade mórbida, e incentivar a mudança no estilo de vida, pois é o 

diferencial para ter uma melhora significativa na qualidade de vida. No pré-

operatório, o enfermeiro atua coordenando e supervisionando a equipe de 

enfermagem; orientando o paciente e sua família; e desse modo estabelece a 

excelência e a qualidade no atendimento, aproximando estes profissionais do 

paciente obeso e da equipe multiprofissional, criando o elo equipe de enfermagem 

e a equipe cirúrgica. Conclui-se que o enfermeiro que participa da equipe 

multiprofissional deve-se ter consciência da importância do seu papel dentro da 

equipe multiprofissional e na vida de cada paciente. Sabe-se que a utilização da 

Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é primordial para a nossa 

prática, e observa-se a necessidade de capacitar nossos profissionais para a sua 

execução, trabalhando com instrumentos específicos e aplicáveis a cada 

realidade, de forma a oferecer um cuidado integral e qualificado a nossos clientes. 



 

Palavra-chaves: Obesidade Mórbida; Cirurgia Bariátrica e Enfermagem no Pré 

Operatório. 
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 1.0 INTRODUÇÃO 

A motivação em realizar esse trabalho partiu da minha experiência de vida como uma ex-

obesa mórbida e de ter tido a oportunidade de participar de um tratamento que se desdobrou na 

realização de uma cirurgia bariátrica. Desde a infância fui uma criança com sobre peso, e sempre 

me perturbou a ideia de ser a única “gordinha” da sala, da academia, da rua, do bairro, me dando 

a impressão que era a única gordinha da face da terra. Com a adolescência esse sentimento só 

piorou, sempre fiz tratamento para emagrecer, mas todos sem sucesso, pois foi constatado que o 

meu metabolismo é muito lento. 

O médico endocrinologista me encaminhou para realizar a cirurgia porque além da 

obesidade mórbida (135 kg), IMC = 43 kg/m², hipertensão arterial tinha também as co-

morbidades genéticas, pois tinha histórico familiar de Infarto Agudo do Miocárdio, Diabetes e 

Acidente Vascular Encefálico.  

Com o decorrer do tempo percebi que a obesidade estava afetando minha saúde, então 

resolvi procurar informações sobre a Cirurgia Bariátrica, e li muito sobre o assunto, os pontos 

positivos e negativos, levando-me ao consultório de um cirurgião bariátrico.  

Antes de realizar a cirurgia de redução de estômago – Bariátrica, tive que ser avaliada por 

uma equipe multidisciplinar, sendo eles: Fisioterapeuta, Nutricionista, Psicólogo e Anestesista. E 

desses profissionais recebi várias orientações de como seria o antes, durante e após a cirurgia.  

Após a realização do procedimento cirúrgico a minha vida mudou radicalmente, senti 

dificuldade na adaptação na nova realidade, mas perdi 50kg, e sou muito mais feliz.  

“A obesidade é considerada uma doença crônica, de origem metabólica e genética, 

definida como um estado anormal de saúde, associado ao excesso de gordura corporal e 

atualmente considerada uma epidemia global”
 
(TANAKA, PENICHE, 2009, p. 619).  

Segundo Pereira, Buriola (2011), os obesos são vistos de uma forma discriminatória, o 

que os leva a sentir em certa desigualdade em relação às demais pessoas. Do ponto de vista 

social, é difícil para eles fazerem o que as outras pessoas fazem como: encontrar trabalho ou 

companhia, comprar roupas ou usar assentos em lugares públicos como teatros e cinemas. 

Com base nos dados acima traçou-se como objeto de estudo o enfermeiro na assistência 

pré-operatória ao paciente obeso mórbido na cirurgia bariátrica, surge as questões norteadoras do 

estudo: Qual o papel do enfermeiro na assistência prestada ao paciente obeso mórbido no pré-

operatório da cirurgia bariátrica? Qual a importância da consulta de enfermagem ao paciente 

obeso no pré-operatório da cirurgia bariátrica? 
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Com a finalidade de elucidar essas questões esta pesquisa tem como objetivo identificar a 

importância do profissional enfermeiro na execução dos cuidados de enfermagem em pacientes 

obesos mórbidos no pré-operatório da cirurgia bariátrica.  

Com este estudo almejo contribuir para auxiliar o profissional da área de enfermagem a 

compreender o momento em que o obeso mórbido estará passando e assim conseguir ajudá-lo e 

orientá-lo da melhor forma possível e ser prestada uma assistência de enfermagem boa e eficaz. 

Para academia será de grande relevância para o enriquecimento dos conhecimentos técnicos 

científicos, e assim formar mais profissionais capacitados para a assistência.  

E contribua também para que os enfermeiros atuantes na área de atendimento pré-

operatório desenvolvam com sua equipe a melhora dos serviços prestados, e com isso, a 

sociedade tenha profissionais de elevada capacidade técnica cientifica para efetuar seu trabalho 

da melhor forma possível, visando sempre um bom atendimento ao paciente e a humanização 

deste atendimento. E para a população obesa, visa melhorar a qualidade de vida desses pacientes 

que necessitam de uma atenção diferenciada, com ações educativas visando informar e orienta-lo 

em relação à obesidade, cirurgia bariátrica e a importância de seguir rigidamente a todas as 

orientações da equipe multiprofissional. É importante a prevenção da obesidade através de 

palestras e programas de controle da Obesidade 
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2.0 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 A Obesidade Mórbida – Um grave problema da atualidade 

 

Segundo Tanaka e Peniche (2009), a obesidade é considerada uma epidemia global sendo 

um reflexo dos problemas sociais, econômicos e culturais, atualmente, enfrentados pela maioria 

dos países em desenvolvimento e os desenvolvidos.  

“Por milhares de anos os seres humanos não se preocupavam com o excesso de gordura, 

já que a obesidade era considerada uma forma de armazenar reservas de energia, como 

um sinal de saúde e beleza física. Porém desde a origem da medicina com os gregos e 

árabes já era observado o fato de que os indivíduos obesos sofriam mais por doenças e 

viviam menos” (CASTILHO, et al; 2009, p.3).  

 

Desde a antiguidade a obesidade vem evoluindo progressivamente no mundo, sendo 

considerada uma doença crônica, de origem metabólica e genética.   

“Atualmente o Brasil encontra-se no sexto lugar no ranking dos países com maior número 

de obesos” (TANAKA,PENICHE; 2009, p.622). E quanto maior for esse índice, mais frequente 

e grave serão as doenças associadas. Desse modo, Wanderley & Ferreira, (2010) confirmam que 

a obesidade é uma doença caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal em um 

nível que compromete a saúde dos indivíduos, acarretando prejuízos tais como alterações 

metabólicas, dificuldades respiratórias e do aparelho locomotor. E para classificarmos um 

paciente como obeso mórbido, utiliza-se uma ferramenta fundamental: o cálculo do Índice de 

Massa Corpórea (IMC), e são considerados Obesos mórbidos pessoas com IMC acima de 40, o 

que equivale a aproximadamente 45 Kg acima do peso ideal.  

Quadro 1: Classificação da Obesidade. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (MANCINI, 2002). 

IMC Classificação Risco para a 

saúde 

menor que 17 Magreza excessiva Aumentado 

17 a 18,5 Magreza Moderado 

18,6 a 24,9 Peso normal Normal 

25 a 29,9 Excesso de peso Pequeno 

30 a 34,9 Obesidade classe I Moderado 

35 a 39,9 Obesidade classe II Aumentado 

acima de 40 Obesidade classe III ou Obesidade mórbida Muito aumentado 
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Oliveira, et al (2004) afirmam que as principais indicações para a cirurgia bariátrica são: 

obesos mórbido com IMC maior que 40 kg/m² ou IMC acima de 35 kg/m², associado com 

doenças clínicas descompensadas pela própria obesidade. Por esse motivo o IMC é o método 

mais usado para se comprovar a obesidade mórbida, e com ele podemos verificar qual é o grau 

da obesidade em que o paciente se encontra. 

As doenças relacionadas à obesidade são as principais responsáveis pelo aumento da 

mortalidade em adultos jovens, e deve ser visto que suas consequências estão ligadas à 

diminuição da qualidade e expectativa de vida (PEREIRA; BURIOLA, 2011, p.130). A 

compreensão da obesidade mostra-se essencial as prioridades e estratégias de ações em saúde 

pública. Dessa forma, são necessárias ações direcionadas para a prevenção e controle desse 

agravo, assumindo destaque as medidas de educação em saúde e nutrição em âmbito nacional 

(WANDERLEY; FERREIRA, 2010).  

Cabe ressaltar que a terapêutica do paciente obeso deve envolver um plano de reeducação 

alimentar e com atividade física (TANAKA; PENICHE, 2009, p.619).  

Definida como uma doença complexa, de muitas etiologias, que se desenvolve ao longo 

do tempo e, de difícil tratamento, geralmente associadas às doenças de base, como diabetes, 

hipertensão arterial, como outras, e nem sempre reversíveis após o tratamento. Os pacientes com 

obesidade mórbida devem ser tratados como portadores de uma doença grave, que ameaça a 

vida, reduz a qualidade de vida e a auto estima, e que requer uma abordagem eficaz para 

promover redução do peso de forma definitiva. Cabe aos enfermeiros compreender essa 

patologia para que possa prestar uma assistência de enfermagem eficiente. 

2.2 A Cirurgia Bariátrica 

As cirurgias Bariátricas são técnicas modernas que tem sido desenvolvida para o 

tratamento da obesidade, como método de emagrecimento eficaz, em especial na sua forma 

mórbida. E esses tratamentos cirúrgicos realizados visam promover a redução do volume da 

ingesta total do paciente com restrição gástrica, provocando sensação de saciedade precoce, e/ou 

absorção total ou seletiva do alimento ingerido.  

A cirurgia bariátrica é considerada o método mais eficaz no tratamento da obesidade 

mórbida e controle do peso em longo prazo (OLIVEIRA; et al, 2004, p.2). O tratamento 

cirúrgico não é um procedimento cosmético e não envolve a remoção cirúrgica de tecido 

adiposo. Os princípios da cirurgia bariátrica envolvem a redução do tamanho do reservatório 

gástrico associado ou não a procedimento de indução de má-absorção (ZILBERSTEIN; et al, 
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2003). As técnicas cirúrgicas podem ser restritivas que visam diminuir a capacidade do volume 

do estômago; Disabsortivas que objetivam a restrição da absorção de nutrientes pelo intestino; 

Mistas são aquelas que associam as duas modalidades anteriores (ZILBERSTEIN; et al, 2003).  

Figura 1 - Gastrectomia vertical anelada. 

 

 

 

 

 

                                   Fonte: Zilberstein (2003) 

Esta técnica cirúrgica combina a restrição gástrica com um grau leve de má absorção que 

não afeta a absorção de macronutrientes, proteínas e carboidratos. Este procedimento é indicado 

para obesos com IMC de 35 a 45 e com dificuldade de seguir dieta hipocalórica 

(ZILBERSTEIN; et al, 2003). 

A Derivação Biliopancreática com Gastrectomia parcial é realizada a redução do 

estômago e desvio do intestino. E o que difere é que mantém o estômago maior e encurta mais o 

intestino, levando assim a menos restrição e mais disabsorção (ZILBERSTEIN; et al, 2003). 

Figura 2: Derivação Biliopancreática com Gastrectomia parcial (Scopinaro) 

 

 

 

 

                                         

                               

                                           Fonte:Zilberstein (2003) 

Na grande maioria dos casos as cirurgias bariátricas são realizadas por vídeolaparoscopia 

e os benefícios da cirurgia incluem resolução ou melhora acentuada de doenças crônicas. 
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Entretanto, é preciso salientar que o tratamento cirúrgico da obesidade não se resume ao ato 

cirúrgico (BORDALO; et al,  2011, p. 3).  

Precisa-se ter um bom entendimento da fisiologia do trato gastrointestinal, e 

compreendendo a sua funcionalidade entenderemos que a cirurgia bariátrica é o método 

comprovado para obter controle de peso em longo prazo e que esta opção deve ser indicada aos 

pacientes obesos mórbidos, pois esse tratamento cirúrgico gera uma mudança no estilo de vida, e 

uma melhorar expressiva na qualidade de vida desses obesos.  

Após a cirurgia bariátrica o emagrecimento não é imediato e requer envolvimento e 

participação constante do operado para o sucesso da intervenção. O ato cirúrgico é apenas o 

começo, e deixar de ser obeso implica em mudanças na maneira de agir e na vida como um todo 

(OLIVEIRA; et al, 2004, p. 4). 

Várias medicações, muitas dietas, e os exercícios físicos são sempre indicados no 

tratamento da obesidade mórbida se mostram ineficazes em pacientes com obesidade mórbida, e 

então o tratamento realmente eficiente na perda de peso é a cirurgia bariátrica – Gastroplastia. 

Segundo Bordalo, et al (2011), o tipo de operação mais utilizado é  bypass gástrico em Y de 

Roux (Fobi-Capella), como uma das técnicas mais empregadas no mundo para este fim. Mas não 

está isenta de complicações. 

“Como as operações para obesidade têm como base as ressecções gástricas e 

reconstruções com alças jejunais das mais diversas formas, uma gama de complicações 

da cirurgia bariátrica se sobrepõe ao rol de complicações inerentes às gastrectomias 

como síndromes pós-gastrectomias: síndrome de alças aferente e eferente, síndrome do 

estômago pequeno e a síndrome de dumping” (LOSS, et al; 2009, p. 3).  

 

E a complicação mais comum descrita nas literaturas entre os pacientes que realizam a 

cirurgia bariátrica, é a Síndrome de Dumping.  Segundo Loss, et al (2009), A crise de dumping 

típica aparece ainda enquanto o paciente se alimenta, ou dentro dos primeiros 30 minutos após a 

ingestão. Inicia-se com uma sensação de plenitude, é acompanhada por calor e transpiração na 

parte superior do tórax, e em alguns casos, pode envolver todo o corpo. Segue-se intenso estado 

de prostração, astenia e mal estar, chegando o paciente a um estado de fraqueza. São queixas que 

aumentam a insegurança desses pacientes em relação ao tipo de alimento que podem ingerir 

(LOSS, et al; 2009, p. 3).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bypass: palavra derivada da língua inglesa que significa Desvio. Termo cirúrgico muito utilizado em 

Gastrectomia.
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  A síndrome de dumping ocorre de certa forma, após praticamente todas as operações 

gástricas, podendo alcançar uma prevalência de 50% após gastrectomias parciais (LOSS, et al; 

2009, p.4). 
Há muito tempo buscou-se uma forma de estabelecer critérios que permitissem o 

diagnóstico clínico da síndrome de dumping. Correlacionando sintomas e redução do 

volume plasmático, o autor conseguiu estabelecer uma associação de sintomas que se 

relacionavam da seguinte maneira: quanto maior a queda no volume plasmático, maior 

era o índice determinado pelo escore de sintomas. Com base neste escore tornou-se 

possível separar clinicamente pacientes dumpers de não-dumpers. (SIGSTAD, 1970; 

apud LOSS, et al; 2009, p.4). 

Mas mesmo com algumas complicações no pós operatório, como o Dumping, a  cirurgia 

bariátrica visa somar na vida dos pacientes obesos mórbidos que pensavam que para eles não 

existia mais nenhuma expectativa de ter uma vida normal. A cada ano mais pessoas são 

beneficiadas com a cirurgia bariátrica e assim aumentam gradativamente a sua qualidade e 

expectativa de vida.  

2.3 A Consulta de enfermagem no Pré Operatório da Cirurgia Bariátrica 

A administração clínica do paciente com obesidade mórbida requer um preparo 

cuidadoso no pré, trans e pós-operatório e o planejamento pré-operatório é essencial antes de 

levar o paciente à sala de cirurgia, a fim de obter um excelente resultado. Essa é uma fase que 

tanto o paciente como os seus familiares estão ansiosos por informações que lhes deem subsídios 

em relação ao medo do desconhecido. Assim a fase pré-operatória é uma etapa muito importante, 

pois o paciente se encontra abalado pelas informações acerca de sua doença, e da intervenção 

cirúrgica, e o enfermeiro tem que ser capaz de responder todas as questões que possam surgir 

nesse processo.  

A assistência ao paciente candidato à cirurgia bariátrica deve ser planejada, sistematizada 

e individualizada (VAZIN; NERY, 2000 apud MENDONÇA; et al, 2007, p.432). Nesse período 

é o momento da adesão ao tratamento e o enfermeiro participa ativamente desse período, pois é o 

responsável 24 horas por dia, da orientação, do cuidado e até do incentivo para que esse paciente 

consiga superar as etapas, muitas vezes penosa e desgastante. 

O enfermeiro também é responsável pela prevenção da obesidade através de palestras e 

programas de controle da Obesidade. “O profissional de enfermagem, juntamente com a equipe 

multidisciplinar, deve enfatizar que a cirurgia nem sempre é a terapia eleita para todos os casos 

de obesidade e a enfermagem está comprometida com a prevenção de doença e promoção da 

saúde” (CORONHO, et al; 2008). 

Para deixar o paciente informado sobre todo o procedimento que ele irá passar, precisa-se 

realizar um planejamento no pré-operatório, pois é fundamental para obtenção de resultados 
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satisfatórios para o paciente. Christóforo e Carvalho (2009); ressaltam que o paciente deve ser 

avaliado minuciosamente antes da cirurgia, devido a muitas morbidades que geralmente 

acompanham a obesidade mórbida, e o cuidadoso planejamento pré-operatório é essencial para o 

sucesso da cirurgia e para o paciente suportar e conhecer todos os estágios a que será submetido 

na proposta cirúrgica apresentada. 

Reflete-se sobre a importância de um serviço sistematizado de enfermagem em nível 

ambulatorial, voltado especificamente para o cuidado de pacientes em fase pré-

operatória, candidatos à cirurgia bariátrica, a fim de orientá-los sobre o processo 

cirúrgico que envolve a internação hospitalar, o preparo para a cirurgia, sua recuperação 

e os cuidados que necessitarão adotar no pós-operatório. A intenção de que esta 

intervenção possibilite a redução da tensão, da desinformação e estimule o autocuidado, 

facilitando a reabilitação no pós-operatório e a melhor aceitação do tratamento. 

(PEREIRA, et al; 2007, apud WANDERLEY, FERREIRA; 2010) 

 

A Enfermagem tem um grande papel no processo, devendo estar preparado para realizar 

as ações sistematizadamente, para a superação da meta estabelecida e consecutivamente, gerando 

uma melhoria na atenção ao paciente pré, intra e pós-operatório (NETTINA, 2007, p. 100). 

Ciente disso, a participação do enfermeiro na equipe multidisciplinar é essencial, e ele deve 

explicar de forma clara e concisa ao paciente obeso mórbido todas as orientações pré-operatórios 

necessárias para se obter bom entendimento e seu restabelecimento o mais breve possível.  

Segundo Christóforo, et al (2006, p. 58), no período pré-operatório, o profissional deve 

conhecer o paciente em relação aos seus medos e dúvidas, para que as orientações e o cuidado 

executado não sejam realizados de forma precipitada em relação ao procedimento cirúrgico, 

explicando fatos que o paciente não deseja saber, e deixando de lado o que realmente ele deseja, 

realizando uma orientação que não contemple suas expectativas. 

Entretanto cada profissional da equipe multidisciplinar fica responsável por uma parte do 

tratamento, fazendo com que os resultados sejam obtidos mais rápidos, sendo que o enfermeiro 

tem função de garantir a eficiência técnica no pré-operatório e atuar como elo facilitador entre os 

profissionais, o paciente e seus familiares. 

“O enfermeiro que participa do atendimento ao paciente obeso tem papel primordial no 

ensino desse paciente. É sabido que o paciente obeso tem dificuldade de adesão ao 

tratamento, apesar de ter vontade de emagrecer. O enfermeiro, conhecedor desse perfil 

do paciente obeso, deve planejar e implementar estratégias para possibilitar a efetiva 

participação do paciente e familiar e a promoção do sucesso da cirurgia” (TANAKA; 

PENICHE, 2009, p. 622). 

 

A consulta de enfermagem é além de uma ação de ajuda, uma ação de aprendizado na 

qual enfermeiro e paciente interagem, buscando solucionar problemas identificados por meio do 

diagnóstico de enfermagem (VAZIN; NERY, 2000 apud MENDONÇA; et al, 2007, p. 432), e 

cada paciente deve ser considerado individualmente, buscando suas necessidades ou 
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preocupações próprias, sendo necessário antes à avaliação de sua capacidade de entendimento e 

aprendizado (TANAKA; PENICHE, 2009, p.622). 

E para o enfermeiro prestar uma assistência individual e integral a esse paciente deve-se 

implementar a Sistematização de Assistência de Enfermagem – SAE, fazendo a coleta dos dados 

na anamnese e também no exame físico completo. Segundo a Resolução COFEN nº. 272/2002 

enfatiza a necessidade de aplicação da sistematização da assistência na prática cotidiana da 

enfermagem em seus diferentes cenários de trabalho: uma atividade privativa do enfermeiro, 

subsidiando ações de assistência de Enfermagem que possam contribuir para a promoção, 

prevenção, recuperação e reabilitação da saúde do indivíduo, família e comunidade (COFEN, 

2002). A Sistematização da Assistência de Enfermagem é o modelo metodológico ideal para o 

enfermeiro aplicar seus conhecimentos técnico-científicos na prática assistencial, favorecendo o 

cuidado e a organização das condições necessárias para que ele seja realizado (BITTAR, et al, 

2006, p. 3) 

“O processo de enfermagem é organizado em cinco fases, sendo: o histórico de 

enfermagem que são as coletas das informações do cliente e sua família, o diagnóstico 

de enfermagem que é identificado após as coletas dos dados do histórico, o 

planejamento de enfermagem que propicia o desenvolvimento de estratégias de 

prevenção, minimizar e corrigir os problemas identificados no diagnóstico, a 

implementação é o inicio da conclusão das ações necessárias para o resultados, e a 

avaliação é a ultima fase que determina o quanto as metas foram alcançadas” 

(TANNURE; GONÇALVES; 2009, p.21-25).   

 

A entrevista com o paciente e sua família é primordial, e o exame físico do paciente que 

será submetido a uma cirurgia bariátrica deve ser completo, a fim de buscar qualquer deficiência 

e/ou anormalidade. 

O Conselho Federal de Enfermagem afirma que a SAE deve ocorrer em todas as 

instituições de saúde brasileira, considerando sua institucionalização como prática de um 

processo de trabalho adequado as necessidades da comunidade, e ser aplicado em todas as áreas 

de assistência pelo enfermeiro (COFEN, 2002) 

A orientação quanto aos cuidados de pré-operatório deve englobar ainda a dieta adequada 

de acordo com o protocolo do serviço, e o jejum na noite anterior à cirurgia e os cuidados gerais 

de pré-operatório (ZILBERSTEIN; et al, 2003). 

O tratamento da obesidade mórbida, através de uma equipe multiprofissional resulta em 

um tratamento mais eficaz, deve-se toda a equipe falar a mesma linguagem diante do paciente, 

salientando que o sucesso do tratamento depende principalmente do comprometimento do 

mesmo. No entanto é o enfermeiro que reúne habilidades técnicas-científicas, chamando para si a 

responsabilidade de garantir a eficiência técnica no pré-operatório. 
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3.0 METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica, descritivo e exploratório, de abordagem 

qualitativa.  

Para Marconi e Lakatos (2011, p. 166) estudos de revisão bibliográfica consistem em 

pesquisas que envolvem à temática do estudo que é divulgada através de publicações científicas 

e informativas.  A qualitativa visa posicionar o pesquisador em relação às significados, motivos, 

aspirações, crenças, valores e atitudes interpretadas por diferentes autores, buscando encontrar 

resultados inovadores. (MINAYO, 2011, p.21) 

A finalidade da pesquisa exploratória é desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e 

ideias, tendo em vista, a formulação de problemas mais preciosos ou hipóteses pesquisáveis para 

estudos posteriores e proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato 

(GIL, 2006, p.43). 

De acordo com Gil (2006, p.44) o objetivo da pesquisa descritiva é expor as 

características de determinada população (idade, sexo) ou fenômeno ou o estabelecimento de 

relações entre variáveis. 

Para a obtenção dos dados utilizou-se como fonte de pesquisa a Biblioteca Virtual de 

Saúde (BVS), nas bases de dados: Scientific Eletronic Library Online (SciELO) e Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), e pesquisa em uma biblioteca 

de saúde de uma faculdade privada em Belford Roxo/ RJ. A coleta dos dados ocorreu no período 

de Janeiro à Junho de 2012. 

Neste estudo destacam-se como critérios de inclusão os artigos científicos publicados em 

língua portuguesa, os artigos que tivessem relação com o tema, artigos disponíveis (onde não 

ocorresse apenas a presença do título e/ou resumo) na íntegra; artigos publicados nos últimos 10 

anos e com os seguintes descritores: Obesidade Mórbida, Cirurgia Bariátrica e Consulta de 

Enfermagem no Pré Operatório. No entanto, foram excluídos os artigos científicos que não 

estivessem relacionados com a temática abordada, escritos em outros idiomas e com textos 

incompletos, artigos que se encontravam muito antigos (período maior do que 10 anos); teses e 

dissertações. 
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Quadro 1: Descrição do quantitativo dos artigos de acordo com as bases de dados consultadas, Rio de 

Janeiro, 2012. 

Descritores 
Lilacs Scielo 

Encontrados Utilizados Encontrados Utilizados 

Obesidade 

Mórbida 
290 3 44 1 

Cirurgia Bariátrica 210 5 27 3 

Enfermagem Pré 

operatória 
253 3 83 2 

TOTAL 753 11 154 6 

 

 

Quadro 2: Descrição do quantitativo dos artigos de acordo com as bases de dados consultadas. Palavras 

associadas, Rio de Janeiro, 2012. 

Descritores 
Lilacs Scielo 

Encontrados Utilizados Encontrados Utilizados 

Obesidade 

Mórbida and 

Cirurgia Bariátrica 

115 1 39 1 

Cirurgia Bariátrica 

and Enfermagem 

Pré operatória 

28 5 4 3 

TOTAL 143 6 43 4 

 

Foram utilizados 17 artigos, e todos eles  encontram-se organizados em arquivos. 
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4.0 ANÁLISES DOS DADOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Esta se deu após a coleta de dados obtida nas pesquisas bibliográficas em Setembro 2011 à 

Junho 2012. Ela sucedeu-se a partir da reflexão crítica dos dados coletados em que buscou-se 

responder as indagações, objetivando contemplar meu objeto de estudo. Este capítulo destina-se 

a apresentação e discussão dos resultados do estudo que será realizada a partir das categorias que 

emergiram após a coleta dos dados. 

Para Gil (2006, p. 133) a análise de dados é “uma sequência de atividades, que envolve a 

redução dos dados, a categorização desses dados, sua interpretação e a redação do relatório”. 

4.1 A importância do Enfermeiro no Pré-Operatório da Cirurgia Bariátrica 

Esta categoria foi criada com base na primeira questão norteadora, com o propósito de 

identificar o Papel do Enfermeiro na assistência prestada ao obeso no pré-operatório da cirurgia 

bariátrica. Ao proceder à leitura das entrevistas identificamos em nossa análise que 45% dos 

(autores) relataram que o enfermeiro tem grande importância na assistência de Enfermagem 

prestada ao paciente pré-cirurgico. O bem estar do paciente deve constituir o principal objetivo 

dos profissionais que assistem o paciente obeso cirúrgico, pois, no período pré-operatório, estes 

pacientes podem apresentar um alto nível de estresse, e esse sentimento atrapalham o 

procedimento cirúrgico.  

Segundo os autores, Christofóro e Carvalho; Tanaka e Peniche (2009), na atenção ao 

paciente pré-cirurgico, a equipe de enfermagem é responsável pelo seu preparo, estabelecendo e 

desenvolvendo diversas ações de cuidados de enfermagem, de acordo com a especificidade da 

cirurgia. Esses cuidados são executados de acordo com conhecimentos especializados, para 

atender as necessidades advindas do tratamento cirúrgico. Estes cuidados incluem ainda, 

orientação, preparo para o procedimento, avaliação e encaminhamento ao centro cirúrgico com a 

finalidade de diminuir o risco cirúrgico e promover a recuperação e evitar complicações no pós-

operatório. 

A garantia do sucesso de qualquer intervenção de enfermagem pode ser atribuída à 

maneira pela qual são atendidas as demandas físicas, emocionais, sociais e espirituais do 

paciente. Para atender às suas reais necessidades é imprescindível observar a maneira como ele é 

recebido, assistido, acolhido e como se estabelece a relação com a equipe de enfermagem, pois 

são fatores que influenciam significativamente no desenvolvimento do processo a que se 

submeterá cirurgicamente até sua recuperação (CHRISTÓFORO, et al; 2006, p. 56). 
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Cabe ressaltar que o Enfermeiro tem grandes responsabilidades no pré-operatório entre 

elas estão: administrar e gerenciar a sua equipe de enfermagem, supervisionar a assistência de 

enfermagem prestada ao paciente e realizar procedimentos que são inerentes a ele. É muito 

importante a participação efetiva do Enfermeiro no pré-operatório, pois é aonde se cria o vínculo 

paciente – enfermeiro – equipe cirúrgica; pois o Enfermeiro estará atuando no antes, durante e 

após o procedimento cirúrgico, então quanto mais o paciente ter confiança na Enfermagem, mais 

absorverá as orientações necessárias para um bom restabelecimento dessa cirurgia, pois o cliente 

quer que o procedimento cirúrgico seja um sucesso para melhorar a sua qualidade de vida, e o 

profissional de enfermagem, deseja o bem estar do paciente, pois assim será comprovada a 

efetividade da sua assistência. 

 Sabe-se que quando se tem uma assistência de enfermagem eficaz no pré-operatório, 

todos terão bônus; o paciente, a equipe multidisciplinar, a rede hospitalar, e consequentemente a 

saúde pública. O paciente assistido eficientemente em todas as suas necessidades, eleva-se a sua 

expectativa de vida livre das complicações da obesidade, diminui-se o risco para infecção devido 

a subtração de dias de internação, e assim tem-se uma considerável queda nos custos tanto para a 

rede hospitalar quanto para a saúde pública, diminui-se possíveis complicações no pós-

operatório. Por esses motivos o enfermeiro tem grande relevância no pré-operatório da cirurgia 

bariátrica. 

4.2 Um olhar diferenciado sobre a  importância da Consulta de Enfermagem 

no Pré-operatório da Cirurgia Bariátrica 

Esta categoria emergiu com base na segunda questão norteadora, com o propósito de 

identificar a importância da consulta de Enfermagem no pré-operatório da cirurgia bariátrica.  

Percebe-se que a estratégia de implantação da Sistematização da Assistência de 

Enfermagem (SAE) é um passo importante, para o Enfermeiro aplicar os seus conhecimentos 

técnico-científicos e assim favorecer o cuidado e a elevar o sucesso do procedimento cirúrgico, 

promovendo a recuperação desse paciente. 

Segundo alguns autores, Bittar, et al, (2006);  Castilho, et al, (2009); Mendonça, et al, 

(2007);  Maciel, Araújo, (2003); afirmam que a adoção da metodologia faz parte do 

compromisso do enfermeiro com a comunidade, e é um processo de qualificação profissional, 

propiciando cientificidade à profissão, permitindo condições para a autonomia no cuidado, 

valorização, reconhecimento e otimização da assistência de enfermagem. Traz para enfermeiro 
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uma diretriz a seguir para definição do seu papel e do seu espaço de atuação, saindo do assistir 

intuitivo, assistemático para o agir organizado e sistemático. 

Corroboro que o profissional de enfermagem que desenvolve uma assistência 

instrumentalizada pela Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), e um referencial 

teórico, são capazes de associar a prática com teoria, estabelecendo relações profissionais mais 

profundas e produtivas; aprimorando o serviço de Enfermagem e consequentemente tem-se a 

qualidade na assistência prestada ao paciente pré-operatório da cirurgia bariátrica. 
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5.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Visto que a obesidade vem tomando grande repercussão e implicação na qualidade de 

vida do paciente obeso mórbido, um dos tratamentos atualmente mais procurado é a cirurgia 

bariátrica, quando existe a indicação do cirurgião e da equipe multiprofissional. À enfermagem 

cabe à função de promover ações educativas, como palestras, reuniões; no sentido de prevenir a 

obesidade, um cuidado que deve ser transmitido para as crianças, jovens e adultos, a fim de que 

se alcance uma conscientização dos fatores que levam a obesidade mórbida, e incentivar a 

mudança no estilo de vida, pois é o diferencial para ter uma melhora significativa na qualidade 

de vida.  

 O paciente obeso deverá ser sempre assistido e orientado de forma clara e objetiva. E o 

enfermeiro que atua no pré-operatório, deve demonstrar seus conhecimentos técnico-científicos, 

a fim de fazer com que o paciente absorva o maior número de orientações, e para que estas 

possam ser revertidas em seu benefício e recuperação. 

No pré-operatório, o enfermeiro atua coordenando e supervisionando a equipe de 

enfermagem; orientando o paciente e sua família; e desse modo estabelece a excelência e a 

qualidade no atendimento, aproximando estes profissionais do paciente obeso e da equipe 

multiprofissional, criando o elo equipe de enfermagem e a equipe cirúrgica. O enfermeiro que 

participa da equipe multiprofissional deve-se ter consciência da importância do seu papel dentro 

da equipe e na vida de cada paciente. 

Pela relevância do tema em questão, sugere-se que pesquisas técnico-científicas sejam 

desenvolvidas com o objetivo de demonstrar o quanto é importante um Enfermeiro atuar 

efetivamente no pré-operatório da cirurgia bariátrica, não de uma forma generalista e sim de 

forma holística. Sabe-se que a utilização da Sistematização da Assistência de Enfermagem 

(SAE) é primordial para a nossa prática, e observa-se a necessidade de capacitar nossos 

profissionais para a sua execução, trabalhando com instrumentos específicos e aplicáveis a cada 

realidade, de forma a oferecer um cuidado integral e qualificado a nossos clientes. 
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