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RESUMO: 

Introdução: O presente artigo aborda a temática sobre depressão em pacientes após a realização da 

cirúrgica bariátrica, onde nota-se em alguns casos que os pacientes tendem a demonstrar efeitos 

psicossociais após a cirurgia, sendo a depressão um dos mais comuns. Assim, é válido destacar a 

importância do psicólogo, nesses casos, tanto no pré como no pós-operatório do paciente. Objetivo: 

Verificar as características psicológicas e analisar os indícios e a prevalência de depressão em pacientes ex-

obesos, considerando a importância de indicadores referentes aos possíveis sintomas de depressão, 

ansiedade e desesperança em pacientes acometidos pela cirurgia bariátrica. Metodologia: Para este estudo, 

foram realizadas pesquisas com abordagem bibliográfica, com caráter qualitativo, utilizando-se como 

materiais e fontes de pesquisa livros, artigos, monografias e reportagens sobre o assunto. Quanto ao período 

de idealização do estudo este iniciou-se em novembro de 2020, findando-se em julho de 2021. Resultados: 

Evidenciam que a depressão entre outros agravantes, como alguns padrões impostos pela sociedade afetam 

diretamente a população obesa a ponto de investirem em procedimentos agressivos, a exemplo da cirurgia 

bariátrica e como o acompanhamento do psicólogo é importante para o autoconhecimento e reconhecimento 

da hora certa ou não para a cirurgia. Conclusão: A depressão e a ansiedade podem levar a obesidade, assim 

como a obesidade também pode desencadear esses sentimentos. Além disso, foi constatado que a cirurgia 

bariátrica, utilizada como último recurso na tentativa de eliminar o sobrepeso, corre o risco de fracassar em 

seu intento se o paciente não receber suporte psicoterapêutico em todas as fases desse procedimento. Assim, 
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a hipótese que norteou essa pesquisa, de que é imprescindível o acompanhamento do psicólogo para o 

sucesso da gastroplastia, pôde ser confirmada. 
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