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INTRODUÇÃO: A gastroplastia é um dos recursos mais eficazes para o
tratamento contra a obesidade mórbida. Em consequência da alta demanda de
recursos e difícil aceitação no meio social, por sua vez, a obesidade tornou-se
uma questão de saúde pública. Este tipo de procedimento deve ser visto como
uma possibilidade de a pessoa recomeçar a vida de forma mais saudável físico
e emocionalmente. Contudo, como todo processo a longo prazo e
categoricamente evasivo, consideram-se possíveis, segundo estudos recentes,
riscos de intercorrências durante e pós o procedimento cirúrgico. OBJETIVO: O
objetivo desse trabalho foi realizar acompanhamento psicológico de um caso
de intercorrência de gastroplastia. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo
descritivo, com abordagem qualitativa, a partir de um relato de caso
selecionado de modo intencional na Clínica Escola de Psicologia de uma
Instituição de Ensino Superior privada situada na Região do Alto
Paranaíba/MG. RESULTADOS: Os dados apontam que sentimentos de
ansiedade e medo podem emergir de pacientes que passam pelo procedimento
da cirurgia bariátrica, neste contexto, a psicologia surge como possibilidade de
contribuir para com o paciente, no sentido de auxiliá-lo a despertar para
vivenciar mais calmamente mudanças físicas, emocionais e psíquicas ocorridas
neste processo. É importante motivar o paciente a persistir no
acompanhamento psicológico e multiprofissional, de forma que o mesmo possa
se conscientizar das mudanças necessárias a alcançar o objetivo pleno do
tratamento, em outros termos, emagrecer com plena saúde física e psicológica
visando melhorias na qualidade de vida. CONCLUSÃO: Foi concluído através
deste trabalho, a necessidade de maior conscientização sobre a importância do
acompanhamento multiprofissional antes e pós a gastroplastia.
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