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Resumo:
INTRODUÇÃO: Cerca de 80% dos pacientes que realizam cirurgia bariátrica são mulheres em
idade fértil (BRASIL,2017).A cirurgia bariátrica é uma importante opção para o tratamento
da obesidade, esta traz benefícios não só físicos, mas de melhor qualidade de vida as
usuárias (NARAYANAN; SYED,2016).
A mulher submetida a cirurgia necessita de
acompanhamento em diversas áreas, essencialmente com relação aos cuidados
reprodutivos. Existem diversos métodos contraceptivos disponíveis no sistema de saúde,
para uma melhor escolha a mulher precisa conhecer uma contracepção segura e ao
mesmo tempo coadjuvante no controle das alterações causadas pelo procedimento
cirúrgico que foi submetida (PAIM; KOVALESKI,2020 OBJETIVO: Desenvolver uma reflexão
teórico-crítico a respeito de informações na literatura sobre os cuidados reprodutivos com
as mulheres em idade fértil submetidas à cirurgia bariátrica. MATERIAL E MÉTODOS: Realizouse uma pesquisa com os descritores e seus sinônimos (qualidade de vida, contracepção,
depressão, sexualidade, fertilidade e gestação and cirurgia bariátrica ) nas bases de dados
Medline, Lilacs, Google Scholar e Pubmed. Após a aplicação da estratégia e a leitura na
integra, emergiram 30 artigos que serviram como base para esta reflexão. RESULTADOS: No
estudo discute-se a cirurgia bariátrica e os seus aspectos epidemiológicos e psicossociais,
considerando a sua relação com a fertilidade, sexualidade e gestação ou contracepção,
ressaltando-se o uso do sistema intrauterino liberador de levonorgestrel. A cirurgia bariátrica
é uma importante opção para o tratamento da obesidade, porém são necessários diversos
cuidados no pós-operatório, seja imediato ou tardio. Mulheres no menacme devem receber
orientações pré operatórias sobre contracepção segura, que ao mesmo tempo interfira
minimamente sobre a perda de peso, função sexual e estado psicosocial, além de atuar no
controle da anemia ferropriva e colaborar para a compensação de suas comorbidades.
CONCLUSÃO: A mulher submetida a cirurgia bariátrica precisa ser atendida pelos
profissionais de saúde na sua integralidade, de forma holística, pois após o procedimento
cirúrgico a usuária possui várias carências, necessitando de uma assistência de qualidade e
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resoluta que contemple os fatores relacionados a qualidade de vida, contracepção,
depressão, sexualidade, fertilidade e gestação.
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