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RESUMO 
 
O número de mulheres em idade fértil com cirurgia bariátrica prévia fica cada vez maior, e os cuidados 
relacionados as consequências do procedimento em futuras gestantes, devem ser maiores e realizados por 
uma equipe multiprofissional capacitada. O objetivo deste estudo será analisar os desfechos maternos e 
perinatais em gestantes pós cirurgia bariátrica e classificadas como alto risco. Trata-se de um estudo 
epidemiológico, observacional e retrospectivo, com abordagem quantitativa. A variável independente será a 
condição clínica pré-existente de cirurgia bariátrica. Os variáveis desfechos serão: prematuridade, baixo peso 
ao nascer, Apgar <7 no 1º e 5º minutos, óbito fetal, óbito neonatal e tipo de parto. Espera-se com os resultados 
do projeto caracterizar as gestantes de alto risco pós cirurgia bariátrica e criar estratégias de saúde voltadas 
para a identificação precoce de agravos durante o pré-natal e minimizar os desfechos desfavoráveis na 
gestação de alto risco. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Saúde materno-infantil; Complicações na gravidez; Cirurgia bariátrica. 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

A cirurgia bariátrica é considerada o método mais eficiente para o tratamento da 
obesidade e para a manutenção do peso a longo prazo. Dessa forma, com o aumento do 
número de indivíduos obesos, associado a dificuldade do tratamento convencional (clínica) 
e aos bons resultados advindos do procedimento cirúrgico, tem-se aumentado 
significativamente o número de cirurgias bariátricas nos últimos anos (QUEIROZ et. al, 
2013). 

Todavia, existem indicações para a realização deste procedimento, estipuladas pelo 
Ministério da Saúde, como, para indivíduos que apresentam IMC>50kg/m²; indivíduos com 
IMC>40kg/m² com ou sem comorbidades e sem sucesso no tratamento clinico realizado 
por no mínimo dois anos; e para indivíduos com IMC>35kg/m² com comorbidades e sem 
sucesso no tratamento clinico, realizado também por no mínimo dois anos. Além disso, o 
Ministério da Saúde também elenca critérios de observação e de contraindicação para a 
cirurgia (BRASIL. Ministério da Saúde). 

Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, no ano de 2016, 
foram realizadas mais de 100.000 cirurgias bariátricas, e em 76% dos casos, o paciente era 
do sexo feminino (SBCBM, 2017). Portanto, o número de mulheres em idade fértil com 
cirurgia bariátrica prévia fica cada vez maior, e os cuidados relacionados as consequências 
do procedimento em futuras gestantes, devem ser maiores e realizados por uma equipe 
multiprofissional capacitada. 

Estes cuidados se referem aos riscos da cirurgia para mulheres gestantes, e dentre 
esses riscos, destacam-se as deficiências nutricionais que podem ocorrer após o 
procedimento, causando déficits de vitaminas, proteínas e eletrólitos, e a suplementação 
inadequada no período de gestação pode provocar diversas alterações no feto, como 
retardo no crescimento e desequilíbrio eletrolítico, explicitando novamente o papel da 
equipe multiprofissional nesses cuidados, mais especificamente, da nutricionista neste 
caso; além disso, a possível má absorção provocada pelo procedimento pode gerar 
complicações fetais também (ANDREASSEN et. al, 2012). Diante desse problema, a 
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recomendação é para que a gestação ocorra após 18 meses da cirurgia bariátrica, afim de 
estabelecer novamente a homeostase na mulher. 

Nesse contexto, o objetivo deste estudo será analisar os desfechos maternos e 
perinatais em gestantes pós cirurgia bariátrica e classificadas como alto risco.  

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo epidemiológico, observacional e retrospectivo, com 
abordagem quantitativa. 

A população será constituída de todos os prontuários, relatórios e cartão das 
gestantes atendidas e classificadas como alto risco com condição clínica pré-existente de 
cirurgia bariátrica atendidas no ambulatório de alto risco referência da 15ª Regional de 
Saúde, localizado na cidade de Maringá/PR. 

Os dados serão abstraídos de um banco de dados denominado Gestação de Alto 
Risco (GAR) da tese intitulada “Fatores associados aos desfechos maternos, fetais e 
neonatais em gestações de alto risco”. A pesquisa já foi submetida à apreciação do Comitê 
de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual de Maringá, conforme preconizado nas 
Normas de Pesquisa em Saúde do Conselho Nacional de Saúde, resolução n° 466 de 12 
de dezembro de 2012 e aprovada conforme parecer n° 2.287.476.  

A variável independente será a condição clínica pré-existente de cirurgia bariátrica. 
Os variáveis desfechos serão: prematuridade, baixo peso ao nascer (BPN), Apgar <7 no 1º 
e 5º minutos, óbito fetal, óbito neonatal e tipo de parto (Normal e Cesária). 

Os critérios de inclusão serão: gestantes classificadas com cirurgia bariátrica para 
atendimento no ambulatório de alto risco que tiveram o parto no hospital de referência.  
Serão excluídas do estudo as gestantes que tiveram partos fora do estabelecimento de 
referência ao ambulatório de risco e que não apresentaram cirurgia bariátrica como risco. 

 
3 RESULTADOS ESPERADOS 
 

Espera-se com os resultados do projeto caracterizar as gestantes de alto risco pós 
cirurgia bariátrica e criar estratégias de saúde voltadas para a identificação precoce de 
agravos durante o pré-natal e minimizar os desfechos desfavoráveis na gestação.  Além 
disso, propor estratégias de assistência individualizada a mulher que já realizou cirurgia 
bariátrica e pretende ter filhos e/ou já se encontra no período gestacional ou puerperal, 
considerado também as políticas públicas de atenção à gestante de alto risco. 
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