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RESUMO

O número de cirurgias bariátricas cresceu 84,73% entre 2011 e 2018,
segundo levantamento divulgado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia
Bariátrica e Metabólica (SBCBM). Porém, deve-se estar atento aos
possíveis problemas que podem vir após essa intervenção
cirúrgica. Assim, o objetivo desse trabalho foi, por meio de uma revisão
da literatura, sistematizar o conhecimento científico produzido acerca do
padrão de consumo de álcool em pacientes submetidos à cirurgia
bariátrica. Foi realizada uma busca bibliográfica entre os anos de 2010 e
2019, nas línguas inglesa e portuguesa, de artigos publicados nos bancos
de dados da PubMed e SciELO, utilizando as palavras-chave: alcoolismo,
cirurgia bariátrica e complicações pós-operatórias. De acordo com a
literatura, a ideia de transferência de compulsão sugere que a cirurgia
bariátrica apenas restrinje fisicamente a ingesta alimentar, sem produzir
mudanças sobre o comportamento compulsivo.  O consumo de álcool não
é permitido nos primeiros seis meses pós-cirurgia bariátrica, mas esse
tempo pode variar de acordo com o paciente e as instruções do médico.
Essa restrição acontece porque o álcool pode danificar as mucosas do
estômago e do intestino, além de reduzir a absorção de nutrientes tão
importantes nessa nova fase. De acordo com a Organização Mundial da
Saúde (OMS), não existe volume seguro de álcool a ser consumido. Dessa
forma, de acordo com a revisão da literatura realizada, verificou-se que
diversos estudos apontaram para um aumento da prevalência de
transtornos pelo uso do álcool junto a população submetida a cirurgia
bariátrica.
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