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RESUMO 

 

 

A cirurgia bariátrica (CB) é um procedimento cada vez mais indicado como forma de 
tratamento para a obesidade mórbida, sendo um procedimento que exige alto nível de 
comprometimento do paciente, tanto no pré, quanto no pós-operatório, gerando impactos na 
vida de quem se submete ao procedimento. Realizada a cirurgia, é necessário adequar-se a um 
novo estilo de vida e à realização de acompanhamento com equipe multidisciplinar. Dentro 
desse contexto, desenvolveu-se esta pesquisa, que teve como objetivo geral compreender os 
impactos psicológicos em mulheres submetidas à cirurgia bariátrica. Os objetivos específicos 
foram: conhecer os fatores que contribuem para a decisão da mulher de realizar a cirurgia 
bariátrica; identificar o significado, dificuldades e angústias vivenciadas pelas mulheres após 
a realização da cirurgia bariátrica; determinar quais seriam as necessidades de assistência à 
saúde no pós-cirúrgico bariátrico, segundo as mulheres que passaram por este tipo de 
procedimento. O estudo se caracterizou como uma pesquisa de campo, qualitativa e 
descritiva. Participaram do estudo cinco mulheres, que foram submetidas à cirurgia bariátrica, 
e residentes do município de Patrocínio/Minas Gerais. A coleta de dados aconteceu por meio 
da realização de uma entrevista, com cada uma das participantes, norteada por um roteiro pré-
estabelecido, elaborado pela pesquisadora. Coletados os dados, eles foram submetidos à 
análise de conteúdo e, na sequência, analisada a partir de outros estudos sobre o tema. 
Observou-se que a maioria das participantes chegou ao consultório médico já com a decisão 
de realizar a cirurgia bariátrica, tendo sido influenciadas por conhecidos ou conteúdo da 
internet. A decisão para chegar à cirurgia bariátrica aconteceu após inúmeras tentativas não 
invasivas de emagrecimento, que não proporcionaram os resultados esperados. Em virtude da 
obesidade, essas mulheres sofriam de inúmeros problemas, envolvendo questões de saúde, 
problemas relacionados à autoestima e disposição para as atividades da vida diária; além de 
problemas relacionados ao dia-a-dia. Passada a cirurgia, todas as mulheres demonstraram 
satisfação com a realização do procedimento por terem suas expectativas alcançadas, como 
redução do peso, controle das comorbidades e melhora da autoestima. Elas relatam que a 
cirurgia impactou de forma muito positiva em suas vidas, produzindo uma grande mudança, e 
que estavam felizes com as alterações ocorridas. Mesmo com a satisfação, elas reconhecem 
que houve dificuldades no processo, relacionadas ao pós-cirúrgico imediato, aos primeiros 45 
dias após a cirurgia, e à necessidade de permanecer em estado de alerta contínuo. A maioria 
das participantes declarou que recebeu suporte social e familiar para realização da cirurgia, 
bem como suporte financeiro. Por fim, as participantes destacaram a importância do papel do 
psicólogo no processo de cirurgia bariátrica. Apontaram que o acompanhamento é importante, 
e que, com a evolução do processo, perceberam o quanto o acompanhamento psicológico é 
positivo para a compreensão da cirurgia, as dificuldades que serão enfrentadas e a necessidade 
de vigilância permanente para que as mudanças sejam definitivas.  
 
Palavras-chave: Cirurgia bariátrica. Psicologia. Impacto psicológico.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A sociedade é cada vez mais influenciada por um padrão de beleza pré-estabelecido, 

que varia conforme a cultura e o tempo, mas que ocorre desde a antiguidade. Esses padrões de 

beleza refletem a ideologia do culto ao corpo, que segundo Paixão e Lopes (2014), 

influenciam a cultura, as expectativas e as decisões do indivíduo em relação a seu próprio 

corpo e aceitação. 

Visando alcançar padrões sociais pré-estabelecidos, muitos indivíduos se dedicam a 

inúmeros procedimentos, como dietas, exercícios físicos ou medicamentos que propõem uma 

vida mais saudável e/ou um corpo mais “satisfatório”. Entretanto, inúmeras pessoas não 

conseguem alcançar essa meta, desenvolvem a obesidade e outras doenças que estão 

associadas à elevação do peso corporal (VARELA, 2009).  

Neste contexto, a cirurgia bariátrica (CB) é um procedimento cada vez mais indicado 

como forma de tratamento para a obesidade mórbida. Sua indicação é voltada para indivíduos 

com Índice de Massa Corpórea (IMC) maior que 40, ou com IMC maior de 35, desde que haja 

comorbidades associadas, como a hipertensão arterial ou o diabetes mellitus (ALMEIDA et 

al., 2011). 

O processo da CB, seja no pré ou no pós cirúrgico, exige um alto nível de 

comprometimento do paciente. Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica (SBCB, 

2016), a cirurgia em si é rápida, pois dura cerca de duas horas. Entretanto, o paciente 

submetido a esse procedimento deve se adequar a um novo estilo de vida que envolve novos 

padrões alimentares, de sono, de exercício, de relações sociais e com seu próprio corpo. Essa 

adequação pode levar anos para acontecer e nesse período há a necessidade de 

acompanhamento por uma equipe multidisciplinar. 

O psicólogo é o profissional que acompanha o paciente candidato à CB desde o 

período pré operatório. Esse candidato deve ser submetido a uma avaliação rigorosa, que visa 

identificar sua capacidade de se adequar à nova realidade após a CB, e ainda os fatores de 

risco que podem dificultar o processo ou que são proibitivos para o procedimento (SBCB, 

2016). 

O pós cirúrgico também requer acompanhamento psicológico. Esse é um período em 

que as transformações acontecem: a mudança física do corpo, o uso de medicamentos, a 

privação de determinados grupos alimentares, a mudança na rotina de exercícios. Além disso, 

a expectativa pela CB pode ou não se transformar em realidade, afetando diretamente o humor 
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do paciente (OLIVEIRA et al., 2012).  

Observa-se, portanto, que a CB é um procedimento de risco, que gera mudanças 

importantes para e no indivíduo. Por essa razão é indiscutível que promove impactos na vida 

dessas pessoas (OLIVEIRA et al., 2012). Reconhecer esses impactos, sejam eles positivos ou 

negativos, é o que justifica a realização desta pesquisa. 

Ainda segundo a SBCB (2017), a obesidade é uma doença que afeta homens e 

mulheres, independente de idade ou classe social. Entretanto, tem-se observado que as 

mulheres, em virtude do padrão cultural estético que impõe o corpo magro como o ideal de 

beleza, estão quatro vezes mais propensas do que os homens a recorrerem à CB. Além disso, 

elas costumam recorrer mais cedo ao cirurgião bariátrico, evitando que as inúmeras 

complicações relacionadas ao aumento de peso se instalem.  

Pesquisa conduzida pelo Ministério da Saúde em conjunto com a Vigitel (2014), 

mostrou que as mulheres recorrem mais à CB por motivos variados. O primeiro deles refere-

se à sua predisposição hormonal e genética para acumular mais gordura do que os homens, 

além de seu metabolismo ser mais lento. Somando-se a essas questões fisiológicas, também 

há os fatores culturais, já que a mulher tende mais a se preocupar com sua imagem corporal 

do que o homem.  

A junção desses fatores se reflete no número de CB realizadas em mulheres. A 

maioria dos pacientes das CB é do sexo feminino, cerca de 70%. A faixa de idade com mais 

operações é entre 35 e 50 anos (SBCB, 2016). 

Uma vez que as mulheres representam 70% dos pacientes submetidos à CB, este 

estudo adotou o recorte de gênero, escolhendo estudar os impactos da CB apenas no grupo 

feminino (VIGITEL, 2014), sendo norteado pela seguinte questão: quais são os impactos 

psicológicos vivenciados pelas mulheres submetidas à cirurgia bariátrica.  

Como hipótese, acredita-se que as mulheres no período pós-cirúrgico vivenciam 

sentimentos positivos e de satisfação, em função da realização de um procedimento que 

contribui para a estética e saúde, aumentando seu bem estar e autoestima.  

A realização deste trabalho se justifica por permitir conhecer melhor a mulher que 

decide pela realização da CB, os fatores que contribuem para essa decisão, os sentimentos 

após a cirurgia e os significados do procedimento em sua vida. Essas reflexões podem 

contribuir para o debate sobre a atuação da Psicologia diante os conflitos e expectativas 

vivenciadas pelas mulheres no período de vivência da CB.  

Além disso, as informações coletadas e analisadas podem contribuir para a melhoria 

da assistência a essas pacientes, fator importante tanto para os profissionais da área saúde, que 
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a partir destas informações poderão avaliar a qualidade de sua assistência, quanto para o 

paciente que se submete a este procedimento, que contará com profissionais mais qualificados 

para prestar atendimento.  
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo geral 

 

 

Compreender os impactos psicológicos que ocorrem em mulheres submetidas à 

cirurgia bariátrica. 

 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 

Conhecer os fatores que contribuem para a decisão da mulher de realizar a cirurgia 

bariátrica.  

Identificar o significado, dificuldades e angústias vivenciadas pelas mulheres após a 

realização da cirurgia bariátrica. 

Discriminar as necessidades de assistência à saúde no pós-cirúrgico bariátrico, 

segundo a percepção das mulheres que passaram por este tipo de procedimento. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

3.1 Obesidade 

 

 

A obesidade é um problema atual, visto com grande preocupação, mas também com 

muito preconceito, exclusão e rejeição. Seu conceito, na área médica, está restrito à 

classificação como doença física, mas essa percepção não permite compreender o assunto sob 

uma ótica mais complexa, que envolve fenômenos psicossociais, históricos e culturais. 

Evidências crescentes sugerem que a obesidade não é um problema simples, isolado, mas uma 

desordem complexa que envolve regulação de apetite e do metabolismo energético, e está 

associada a várias condições de comorbidades (DÂMASO, 2003).  

A obesidade é uma doença crônica e até recentemente era considerada um problema 

exclusivo de países desenvolvidos. Contudo, o índice de obesos em países subdesenvolvidos, 

principalmente nos centros urbanos, vem aumentando de forma alarmante, transformando-se 

em uma verdadeira pandemia mundial (HADDAD, MARCON, 2011).  

Dados apontam que existe uma epidemia de obesidade no Brasil e no mundo, já que 

do ponto de vista técnico os índices de obesidade na população enquadram-se no conceito de 

doença epidêmica (VARELLA; JARDIM, 2009). De fato, segundo dados do Ministério da 

Saúde, no Brasil, o excesso de peso e a obesidade aumentaram nos últimos anos. De acordo 

com a última Pesquisa de Orçamentos Familiares (IBGE, 2011), o número de pessoas com 

sobrepeso no Brasil avançou de 42,7%, em 2006, para 48,5%, em 2011. No mesmo período, o 

percentual de obesos subiu de 11,4% para 15,8%. Segundo a Organização Mundial de Saúde 

(OMS), estima-se que em 2015 existam no mundo 2,3 bilhões de adultos com sobrepeso e 

mais de 700 milhões obesos (MARTINI, et al., 2009).  

De acordo com Dâmaso (2003), fatores genéticos, metabólicos, bioquímicos, 

culturais e psicossociais contribuem para a obesidade, podendo esta ser classificada quanto à 

sua origem em dois contextos: exógena, que representa 95% dos casos, influenciada por 

fatores externos de origem comportamental, dietética e ambiental; e endógena, que representa 

5% dos casos, relacionada a fatores genéticos, neuropsicológicos, endócrinos e metabólicos. 

O indicador mais utilizado para o diagnóstico de obesidade é o Índice de Massa 

Corpórea (IMC). Segundo a Organização Mundial de Saúde (1998), o IMC é considerado o 
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método antropométrico mais simples para classificar sobrepeso e obesidade em adultos e tem 

sido amplamente utilizado como ferramenta útil em comparações internacionais, em saúde 

pública e clínica, que levaram em consideração a associação entre o IMC e as taxas de 

morbidade e de mortalidade.  

O IMC é o valor obtido pela divisão do peso (kg) pela altura (m) ao quadrado. 

Indivíduos com IMC acima de 30kg/m2 são considerados obesos e quanto maior for este 

valor, maior será seu risco para outras complicações, tais como doenças cardiovasculares, 

diabetes mellitus, distúrbios osteomusculares, entre outras (HADDAD, MARCON, 2011). 

Dessa forma, a importância epidemiológica da obesidade é sinalizada não somente enquanto 

doença por si só, mas também por causa dos riscos para surgimento de outras doenças, que 

aumenta diretamente com o grau do sobrepeso (OLIVEIRA et al., 2009). 

O Quadro 1 apresenta a classificação do IMC para adultos, e a situação que cada uma 

delas representa.  

 

Quadro 1 - Classificação do IMC para indivíduos >18 anos 

Valores de IMC Classificação 

< 16 kg/m2 Magreza grau III 

16 – 16,9 kg/m2 Magreza grau II 

17 – 18,4 kg/m2 Magreza grau I 

18,5 – 24,9 kg/m2 Eutrofia 

25 – 29,9 kg/m2 Sobrepeso ou Pré obesidade 

30 – 34,9 kg/m2 Obesidade grau I 

35 – 39,9 kg/m2 Obesidade grau II 

≥40 kg/m2 Obesidade grau III 
Fonte: Organização Mundial de Saúde (1998).  

 

 

3.2 Cirurgia bariátrica 

 

 

A cirurgia bariátrica (CB) tem sido uma opção bastante difundida na luta contra à 

obesidade grau III, por ser considerado método bastante eficiente (ALMEIDA et al., 2011). 

Contudo, é um recurso usado após outros métodos mais conservadores não terem 

proporcionado os efeitos desejados (LANGARO et al., 2011). 
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A CB corresponde a uma cirurgia para redução do volume do estômago, cuja 

finalidade é proporcionar a redução do peso. É considerada muito invasiva, e os riscos 

cirúrgicos são elevados, podendo chegar à morte (AMORIM et al., 2016). A recomendação a 

esse procedimento aconteceu em 1991, durante a Conferência de Desenvolvimento de 

Consenso do National Institutes of Health. Deveria ser aplicada a pacientes bem informados, 

com obesidade grau III, motivado, com riscos operatórios em níveis aceitáveis ou para 

indivíduo com obesidade grau II associada a comorbidades (MAGDALENO et al., 2009). 

Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM, 2016), existem cinco tipos de CB, 

sendo elas: (1) banda gástrica ajustável; (2) gastrectomia vertical; (3) bypass gástrico; (4) 

derivação biliopancreática ou cirurgia de Scopinaro; (5) derivação biliopancreática com 

Duodenal Swtch (GALVÃO NETO et al., 2016). 

Flores (2014) aponta que a CB tem sido considerada meio efetivo para o combate à 

obesidade mórbida a longo prazo, promovendo benefícios que são mais amplos do que a 

redução de peso significativa e prolongada, mas também combatendo as comorbidades 

associadas à obesidade, remissão de transtornos psiquiátricos e melhoria da qualidade de vida 

geral. 

Dados apontam que o número de CB no Brasil aumentou significativamente, 

passando de 16 mil em 2003, para 60 mil em 2010. Em 2016, a Sociedade Brasileira de 

Cirurgia Bariátrica (SBCB, 2016) apontou que foram realizados 100 mil procedimentos 

desses no país. Ainda segundo a SBCB, o Brasil é o segundo país no mundo em número de 

CB. As mulheres representam 76% do total de pacientes submetidas a esse procedimento.  

Candidatos à CB devem atender a uma série de requisitos. É necessário que seu IMC 

seja superior a 40 kg/m2, ou acima de 35 kg/m2 para casos em que há comorbidades 

associadas, como hipertensão arterial sistêmica (HAS), diabetes melittus (DM), apneia, 

doença cardíaca e osteoartrite (FLORES, 2014). 

Ainda segundo Flores (2014) e Langaro et al. (2011), esses candidatos devem ser 

submetidos a uma avalição psicológica no período pré-operatório, realizada por psiquiatra ou 

psicólogo da equipe multidisciplinar que atenda ao paciente. Além da aptidão psicológica para 

o procedimento, o paciente não pode sofrer de psicopatias graves, usar drogas ou álcool, pois 

essas são condições preditoras de mau prognóstico. 

Mesmo estando apto ao processo cirúrgico, Galvão Neto et al. (2016) destacam que 

somente 1% dos pacientes candidatos à CB realmente realizam a cirurgia. As principais 

razões para a não ocorrência da cirurgia são: os altos custos, acesso limitado pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS); escolha do paciente ao final da preparação e riscos associados.  
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3.3 Transformações proporcionadas pela cirurgia bariátrica 

 

 

A CB proporciona inúmeras modificações no indivíduo, tanto de caráter positivo, 

quanto em relação a dificuldades. 

Um dos principais benefícios da CB é a perda de peso de um indivíduo, contribuindo 

para aumento da expectativa de vida dos pacientes. A redução do peso corporal implica 

diretamente em outros benefícios, tais como melhoria dos aspectos físicos e estéticos, pela 

redução do peso e melhoria da autoestima, bem como reduzir ou eliminar comorbidades, 

especialmente a HAS e o DM, levando cerca de 50% dos portadores dessas doenças crônicas 

a deixarem de usar suas medicações; melhoria na osteoartrite; ampliação da capacidade 

pulmonar, pela redução do tecido adiposo na caixa torácica e melhoria na capacidade de 

realizar atividade da vida diária também são benefícios para o paciente (AMORIM et al., 

2016).  

Para Langaro et al. (2011), a melhoria na qualidade de vida pessoal é outro fator 

bastante considerado na CB, uma vez que pode contribuir para resolução de problemas 

relacionados à ordem física e psicossocial que a obesidade provoca. O retorno às atividades 

sociais e laborais após a CB, bem como atenuação de características como dependência de 

submissão e insegurança também foram detectados.  

De acordo com Leal e Baldin (2007), mesmo que seja considerada de grande 

relevância para o controle da obesidade e comorbidades, a CB implica em uma série de 

questões importantes que merecem consideração. 

Ainda que seja uma técnica moderna e com resultados eficazes, os aspectos psíquicos 

e emocionais relacionados à CB tem merecido destaque nos estudos, já que essa cirurgia 

promove grandes impactos, tanto nos pacientes, quanto em suas famílias. Esses impactos 

podem acontecer tanto no período pré, quanto no pós-cirúrgico, que é o foco desta pesquisa.  

A realização da CB exige uma mudança comportamental no indivíduo, que 

proporcione os efeitos desejados. Entretanto, alcançar essas mudanças não é tarefa fácil, já 

que envolve alterações no curto, médio e longo prazo, relacionadas ao acompanhamento 

médico, nutricional e psicológico, além de alteração no estilo alimentar. Tais mudanças 

comportamentais são tão importantes, que pacientes diagnosticados com psicose, uso corrente 

de álcool e drogas, situação de vida caótica e incapacidade para cooperar com o tratamento 

pós-CB recebem contra indicação absoluta para realização do procedimento (LEAL; 

BALDIN, 2007).  
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Langaro et al. (2011) apontam que outros aspectos costumam surgir em pacientes 

pós-CB. A ansiedade, a depressão, os transtornos de personalidade, alcoolismo e gastos 

excessivos são alguns deles. Além disso, independente de gênero ou idade, os pacientes 

costumam apresentar problemas conjugais e de relacionamento interpessoal. Para Leal e 

Baldin (2007), pacientes jovens que consomem álcool ou drogas tendem, ainda, a apresentar 

complicações psiquiátricas e psicológicas mais acentuadas.  

Almeida et al. (2011) demonstram, também, que mulheres tem apresentado sinais 

mais sugestivos de depressão do que os homens, apesar de ambos os gêneros com obesidade 

mórbida apresentarem sintomas depressivos. Acredita-se que esses sintomas possam estar 

ligados à maior pressão social e estética que as mulheres sofrem do que em relação aos 

homens.  

 

 

3.4 Aspectos psicológicos da cirurgia bariátrica  

 

 

O candidato à CB e o paciente pós-CB passam por acompanhamento 

multidisciplinar, o que envolve o psicólogo. Esse profissional realiza avaliação psicológica 

antes da cirurgia, como parte do processo de decisão pela realização ou não do procedimento 

(FLORES, 2014).  

De acordo com Flores (2014), a avaliação psicológica pré-CB é diferente de uma 

avaliação psicológica tradicional. Ela envolve diagnosticar o comportamento, sintomas 

psiquiátricos, compreensão sobre o procedimento, comportamento alimentar, estresse, 

presença de ambiente estável e apoiador, além de expectativas e razões que levaram à decisão 

pela CB. Essa investigação tem caráter único e objetiva conhecer a capacidade de ajustamento 

ao paciente à realidade pós-CB. 

O sucesso da CB é atribuída não apenas à cirurgia em si, mas a condições 

relacionadas como a aderência do paciente à dieta pós-cirúrgica e suas características 

psicológicas, diagnosticadas na avaliação pré-cirúrgica. Cerca de 20% dos pacientes 

submetidos à CB voltam a ganhar peso e tem-se considerado que os aspectos psicológicos tem 

grande relevância nessa realidade (OLIVEIRA et al., 2012). 

Assim, ainda segundo Oliveira et al. (2012), os aspectos psicológicos da CB são 

especialmente importantes nos primeiros dois anos após a CB, que é quando exige-se mais 

comprometimento e mudanças de hábitos do paciente. A realização da CB pode, ainda, não 
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resultar nos aspectos físicos desejados pelo paciente. Flacidez e ausência dos contornos 

corporais desejados também podem influenciar psicologicamente o paciente operado.  

 

 

 

 



19 
 

4 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 

4.1 Tipo de pesquisa  

 

 

Este estudo se caracteriza como uma pesquisa de campo, qualitativa e descritiva.  

Segundo Gil (2008), a pesquisa de campo é aquela que interroga pessoas cujo 

comportamento de deseja conhecer. A partir das informações prestadas e análise dos 

resultados, obtém-se as conclusões correspondentes. Por questões relacionadas aos custos, tal 

investigação ocorre por amostragem.  

Assim, este estudo é uma pesquisa de campo, porque interrogou mulheres 

submetidas à cirurgia bariátrica, visando conhecer seu comportamento e impactos relativos à 

cirurgia.  

Pesquisas qualitativas, segundo Minayo (2007), se preocupam com a realidade que 

não pode ser mensurada por meio de aspectos quantitativos e estatísticos. Trabalha com um 

universo de significados de ações, de fenômenos e das relações humanas. 

Portanto, a presente pesquisa é qualitativa, buscando compreender os impactos 

psicológicos em pacientes mulheres submetidas à cirurgia bariátrica, considerando que esses 

aspectos não podem ser mensurados ou compreendidos apenas por meio de estatísticas; 

devem ser compreendidos de forma mais ampla, considerando os significados subjetivos 

desse processo, o que só pode ser alcançado por meio de interpretação qualitativa.  

De acordo com Gil (2008), pesquisas descritivas são aquelas que buscam descrever 

atos e fenômenos. Tem a finalidade de estudar características de grupos, levantando opiniões, 

atitudes, crenças e percepções de uma determinada população. Buscam, ainda, identificar se 

existem associações entre variáveis, o que poderá ajudar a ter nova compreensão sobre o 

problema. 

Dessa maneira, este estudo também pode ser classificado como pesquisa descritiva,  

já que se busca determinar as características de um grupo de mulheres que se submeteram à 

cirurgia bariátrica, bem como os impactos relacionados à este procedimento.  
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4.2 Cenário da pesquisa 

 

 

Este estudo foi realizado na cidade de Patrocínio, município brasileiro situado no 

estado de Minas Gerais, com população estimada em 88 mil habitantes. É o principal 

município da microrregião de Patrocínio, que pertence à mesorregião do Triângulo Mineiro e 

Alto Paranaíba. 

A microrregião de Patrocínio está localizada no Alto Paranaíba, composta pelos 

municípios Abadia dos Dourados, Coromandel, Cruzeiro da Fortaleza, Douradoquara, Estrela 

do Sul, Grupiara, Irai de Minas, Monte Carmelo, Patrocínio, Romaria e Serra do Salitre. O 

município em estudo é privilegiado pela presença de recursos naturais, principalmente no 

setor agroindustrial do café (OLIVEIRA; MATOS, 2009). 

No campo da saúde, Patrocínio conta com três hospitais: Santa Casa de Misericórdia 

Nossa Senhora do Patrocínio, Hospital MedCenter, Hospital do Câncer Dr. José Figueiredo, 

além de um Pronto Socorro 24h. Existem, também, 15 unidades de saúde (UBS), sendo elas: 

UBS Boa Esperança; UBS Enéas Ferreira de Aguiar; UBS São Vicente; UBS José Garcia 

Brandão (PACS); UBS São Cristóvão; UBS de Atendimento à Saúde Dr. José Figueiredo; 

UBS Santo Antônio; UBS Morada Nova; UBS Matinha; UBS São Judas; UBS São João da 

Serra Negra; UBS Santa Terezinha; Posto de Saúde (PS) Salitre de Minas; PS Silvano, PS São 

Benedito (BRASIL, 2016).  

 

 

4.3 Participantes da pesquisa 

 

 

Os participantes desta pesquisa foram cinco mulheres, que foram submetidas ao 

procedimento de cirurgia bariátrica, que sejam residentes no município de Patrocínio/MG. 

Essas participantes foram identificadas a partir da lista de contatos da pesquisadora e 

pela metodologia “bola de neve”, em que uma participante da pesquisa indica outras 

participantes que se enquadrem nos critérios estabelecidos e que concordem em participar do 

estudo. Considere-se que as participantes devem ter sido submetidas às cirurgias particulares, 

através de convênio ou, ainda, pelo Sistema Único de Saúde (SUS).  

Como a pesquisa tem como sujeitos mulheres adultas, foi realizada distinção de 

gênero e faixa etária, sendo selecionadas mulheres, com idade superior a 18 anos. Não houve 
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distinção em relação à raça, religião, ou outro critério.  

 

 

4.4 Técnica de coleta de dados 

 

 

A coleta de dados para este estudo aconteceu por meio da condução de uma 

entrevista junto às mulheres selecionadas para participar da pesquisa. As entrevistas foram 

realizadas individualmente, na residência de cada participante, com duração média de 40 

minutos cada. As entrevistas foram gravadas, por áudio, e posteriormente transcritas. O 

roteiro para a entrevista foi elaborado pela pesquisadora, contendo questões que permitiram 

encontrar as respostas necessárias para atingir aos objetivos propostos, conforme proposta do 

APÊNDICE A. 

Após a identificação das participantes, foi mantido contato com elas, por telefone ou 

visita à residência, convidando-as para participar da pesquisa. Quando houve concordância, 

de acordo com a disponibilidade da participante, foi determinado o local para o encontro, 

onde elas assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), conforme 

APÊNDICE B e responderam as questões propostas.  

 

 

4.5 Procedimentos de análise de dados 

 

 

Coletados os dados da pesquisa, eles forma analisados a partir da análise de conteúdo 

de Gonzalez Rey (2007), que busca a classificação sistemática e organizada para a 

categorização de materiais textuais e mensagens, buscando-se conteúdos manifestos por meio 

de descrição objetiva e qualitativa do conteúdo. A compreensão da subjetividade é cada vez 

mais pertinente e necessária para compreender a realidade de um fenômeno e, por isso, tem 

ocupado lugar na construção do conhecimento.  

A análise qualitativa e subjetiva é um procedimento que possibilita tornar válidas 

inferências sobre dados de determinado contexto, buscando, assim, a interpretação “cifrada” 

do material qualitativo.  

A análise de conteúdo é uma análise qualitativa, sendo uma técnica voltada para o 

estudo das ideias, mais do que das palavras em si. Inclui técnicas que permitem maior 
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precisão e descrição, podendo ser empregadas nas ciências sociais a fim de obter melhores 

resultados (MARCONI; LAKATOS, 2008). 

Na sequência, as informações encontradas foram analisadas a partir de outros estudos 

sobre o tema, comparando-se os resultados da presente pesquisa com outros autores e 

trabalhos a acerca do mesmo tema.  

 

 

4.6 Aspectos éticos 

 

 

Este projeto de pesquisa cumpriu a Resolução 466/12, do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS), que estabelece as diretrizes para a pesquisa envolvendo seres humanos.  

O projeto também foi submetido à avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa do 

UNICERP (COEP/UNICERP), do qual recebeu aprovação para sua realização (ANEXO A). 

A coleta de dados junto às participantes somente aconteceu após aprovação do 

COEP/UNICERP e da assinatura do Termo de Consentimento Livre após Esclarecimento 

(TCLE). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 

 Coletados os dados, foi realizada a análise de conteúdo das entrevistas, permitindo 

compreender os impactos psicológicos em mulheres submetidas à cirurgia bariátrica. 

 A exposição dos resultados aconteceu em dois momentos distintos, sendo que no 

primeiro deles foi apresentado o perfil dessas mulheres. Num segundo momento foram 

apresentadas e discutidas as questões relativas à cirurgia bariátrica, o período pré-cirúrgico e 

pós-cirúrgico.  

 Visando garantir a privacidade das participantes, seus nomes foram omitidos e na 

pesquisa os dados foram apresentados sob o nome de flores, escolhidos aleatoriamente pela 

pesquisadora.  

 

 

5.1 Perfil das mulheres submetidas à cirurgia bariátrica 

 

 

 O perfil das mulheres participantes da pesquisa foi caracterizado a partir das 

variáveis idade, estado civil, mês e ano de realização da cirurgia, tipo de cirurgia e tipo de 

convênio para sua realização, conforme demonstrado no Quadro 02:  

 

Quadro 02 – Perfil das mulheres participantes da pesquisa  

NOME IDADE 
ATUAL 

ESTADO 
CIVIL 

MÊS/ANO 
REALIZAÇÃO  
da CIRURGIA 

TIPO DE 
CIRURGIA 

TIPO DE 
CONVÊNIO 

Frésia 38 Casada Abril/2014 By-pass Unimed 

Flor de Liz 21 Solteira Novembro/2016 Não respondeu Convênio médico 

Rosa 27 Casada Maio/2013 Não respondeu Convênio + Particular 

Gardênia 46 Casada Março/2016 Não respondeu Particular 

Tulipa 27 Casada Maio/2016 Não respondeu Unimed 

Fonte: Resultados da pesquisa.  

 

 A maioria das participantes é casada, com idade entre 20 e 30 anos, e realizaram a 

cirurgia no ano de 2016. Somente uma conseguiu identificar o tipo de cirurgia ao qual foi 

submetida (bariátrica by-pass). Quanto à forma de custeio da cirurgia, duas pacientes 
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utilizaram-se de convênios médicos; duas custearam a cirurgia totalmente particular; uma 

participante custeou metade pelo convênio e metade particular.  

 

 

5.2 Análise de conteúdo das entrevistas 

 

 

 A análise de conteúdo das entrevistas realizadas evidenciou duas categorias de 

informações, sendo que uma trata do período pré-cirúrgico e outra que trata do pós-cirúrgico. 

Cada uma delas foi dividida em subcategorias, ressaltando os pontos principais evidenciados 

pelas mulheres que participaram da pesquisa. 

 A síntese da análise de conteúdo está exposta no Quadro 03, abaixo: 

 

Quadro 03 – Categorias e subcategorias da pesquisa  

CATEGORIA SUBCATEGORIA ASSUNTO TRATADO 

Categoria 01 
O período  

pré-cirúrgico 

Subcategoria 01 
A indicação cirúrgica 

 Profissional que indicou a cirurgia 
 As tentativas frustradas de emagrecimento 
 

Subcategoria 02 
Problemas que levaram à 

decisão cirúrgica 

 Problemas de saúde 
 Problemas psicossociais 
 Problemas do dia-a-dia  
 

 

Categoria 02 
O período  

pós-cirúrgico 

Subcategoria 01 
Expectativas alcançadas 

 Expectativas físicas 
 Expectativas psíquicas 

 

Subcategoria 02 
Dificuldades vivenciadas 

 O período pós-operatório imediato 
 A alimentação no período pós-operatório 
 A adequação à nova rotina 

 

Subcategoria 03 
Suporte recebido 

 Suporte social e familiar 
 Suporte financeiro 

 

Subcategoria 04 
O psicólogo no processo 

da cirurgia bariátrica 

 A obrigatoriedade do acompanhamento psicológico 
 O reconhecimento da importância do 

acompanhamento psicológico 
 A compreensão da obesidade enquanto doença 
 A necessidade de tratamento contínuo 

 
Fonte: Resultados da pesquisa.  
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5.2.1 Categoria 01: O período pré-cirúrgico 

 

 

 A primeira categoria que emergiu neste estudo, trata do período pré-cirúrgico ao qual 

as mulheres foram submetidas. Essa categoria trata dos aspectos que levam à indicação 

cirúrgica e os fatores que contribuíram para a tomada de decisão pela cirurgia.  

 

 

Figura 01 – Estrutura da categoria 01 – o período pré-cirúrgico  
Fonte: Resultados da pesquisa.  
 

 

5.2.1.1 Subcategoria 01 – A indicação cirúrgica  

 

 

 A primeira subcategoria tratou do processo que levou à indicação da cirurgia 

bariátrica para as mulheres participantes do estudo.  

 Inicialmente tratou-se do profissional que fez a indicação cirúrgica, sendo 

evidenciado que um grupo de mulheres recebeu a indicação de um profissional da área de 

saúde para realizar o procedimento, conforme trechos abaixo:  

 
Indicação cirúrgica da minha endocrinologista, do meu ortopedista e pesquisei sobre 
o assunto (Flor de Liz). 
 
O médico me indicou fazer porque eu passava muitas horas em pé e estava com 
problema no joelho e na bacia (Rosa). 
 

 Mas, foi possível observar que a maior parte das entrevistadas decidiram 

individualmente pela realização da cirurgia, por meio de indicações de conhecidos ou 

informações obtidas nos meios de comunicação, principalmente na internet. Assim, buscaram 



26 
 

o profissional de saúde apenas para a indicação do procedimento, já com a decisão tomada. 

Esses resultados indicam que a disseminação de informações pode estar influenciando as 

mulheres em suas decisões médicas e questões de saúde, o que pode vir a ser um problema se 

não for acompanhado por profissional qualificado.  
 
Ninguém me indicou, eu mesma que decidi (Gardênia). 
 
Fiz a cirurgia por mim mesma. Por eu trabalhar na área da saúde, acompanhando 
casos eu decidi fazer (Tulipa).  
 
Uma amiga (Frésia).  
 

Segundo Marques Filho e Hossne (2015), a relação entre médico e paciente é uma 

interação humana importante e delicada, que se modificou ao longo dos anos. Se inicialmente 

cabia exclusivamente ao médico o conhecimento sobre a doença e a decisão sobre o 

tratamento, as mudanças ocorridas na história humana, juntamente com os progressos 

contínuos nos métodos de diagnósticos e terapêuticos, modificaram essa relação. Mais 

recentemente o surgimento e desenvolvimento da internet permitiu que o paciente buscasse e 

obtivesse informações sobre sua saúde, doença e condições clínicas. Esses fatos mudaram a 

relação médico/paciente, uma vez que o paciente passou a ter acesso à informação, podendo 

formar sua própria convicção. 

Ainda de acordo com Marques Filho e Hossne (2015), cerca de 56% dos médicos 

apontam que seus pacientes já chegam ao consultório com informações sobre sua saúde que 

foram obtidas na internet, especialmente. Essa condição, ainda segundo os profissionais, 

aumenta a autonomia do paciente, seu envolvimento na tomada de decisões, bem como pode 

melhorar o tratamento. Assim, observa-se que o paciente chegar ao consultório médico com 

informações sobre sua doença e eventuais tratamentos é uma realidade com a qual as equipes 

de saúde devem lidar, não sendo, portanto, uma condição exclusiva desta pesquisa em 

Patrocínio/MG.  

Em todos os casos a prescrição médica, que é essencial para a realização da cirurgia 

bariátrica, aconteceu após diversas tentativas de emagrecimento que não surtiram os efeitos 

desejados.  

As participantes discorreram sobre as tentativas com diversos métodos menos 

invasivos para emagrecimento, como dietas, exercícios físicos, acompanhamento profissional 

ou ainda o uso de medicamentos. Todas relataram que esses métodos não surtiram os 

resultados esperados e elas continuavam sofrendo com a obesidade mórbida e as 

comorbidades que a acompanham: 
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Já sim. Tentei várias vezes com dieta, nutricionista e algo mais. Eu já tinha tentado 
de tudo para emagrecer e não conseguia. Cada dia que passava estava era ganhando 
mais peso. Cheguei à obesidade mórbida (Frésia). 
 
Sim, já havia tentando outras formas menos invasiva, tinha feito diversos 
tratamentos clínicos ao longo dos anos, dieta, exercícios, feito uso de medicamentos, 
sendo assim sem sucesso, até que eu tive a indicação cirúrgica (Flor de Liz). 
 
O que me levou a procurar [a cirurgia] foi o excesso de peso (...).Como eu não 
consegui mais, eu não, nenhum método dava certo pra mim, e minha infância e 
adolescência toda eu fui magra, eu não tive estrutura para estar gorda daquele jeito. 
Eu já tinha tentado outros métodos, medicamentos, injeção no abdômen, vários tipos 
de métodos, academia, dança, tudo mais, eu amo academia (Rosa). 
 
Eu já havia sim tentando todos os tratamentos possíveis, todas as dietas, mas todas 
fracassaram. Eu fiquei anos e anos em tentativas frustradas, com dieta, e nunca 
resolveu e, por fim, as comorbidades que vieram junto com a obesidade (Gardênia). 
 
Já havia tentando sim outras formas de perder peso, porém, sem sucesso. Quando eu 
eliminava peso, era a custa de medicamentos. E depois eu ganhava peso em dobro 
(Tulipa). 
 
 

Carvalho et al. (2016) evidenciam que pacientes que se submetem à cirurgia bariátrica 

tem um histórico de haver tentado diversos métodos de emagrecimento, mas que não surtiram 

os efeitos desejados na redução do peso. Na sua pesquisa identificaram que 65% dos pacientes 

que se submeterem à cirurgia já haviam tentado o emagrecimento com dieta; 80% com uso de 

medicação e 80% com uso de chá ou ervas. Entretanto, evidenciaram, tal como nesta pesquisa 

em Patrocínio/MG, que a perda de peso por esses métodos não foi significativa, e quando 

acontecia tinha baixa duração, voltando a engordar, posteriormente. 

As condições apresentadas neste estudo também foram confirmadas na pesquisa de 

Tanaka e Peniche (2009), que evidenciaram que o tratamento para pacientes obesos deve 

envolver reeducação alimentar, atividade física e uso de agentes anti-obesidade. Contudo, 

quando chega-se à obesidade mórbida, a abordagem clínica, geralmente, é ineficaz e o 

tratamento cirúrgico se impõe como a única opção de tratamento.  

Já Moliner e Rabuske (2008) apontaram que todas as suas pacientes se submeteram à 

dieta como método para emagrecimento, durante várias vezes ao longo do período de 

obesidade. A dieta por conta própria é a mais citada; em menor escala está a dieta sob 

orientação médica e em nenhum caso a dieta acompanhada por nutricionista. Não houve 

referências à participação em grupos de apoio, grupos educativos, psicoterapia individual ou 

familiar como tratamento para a perda de peso, tal como aconteceu na presente pesquisa.  
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5.2.1.2 Subcategoria 02 – Problemas que levaram à decisão cirúrgica  

 

 

A obesidade mórbida desenvolveu uma série de problemas junto a essas mulheres, que 

levaram à decisão pela realização da cirurgia bariátrica. Os problemas estavam relacionados a 

questões físicas de saúde, ao surgimento de problemas psicológicos em virtude da obesidade e 

aos transtornos gerados no dia-a-dia, decorrentes do excesso de peso.  

Os problemas de saúde foram muito citados ao longo das entrevistas, em virtude de ser 

um dos aspectos mais visíveis dos problemas relacionados à obesidade. O desenvolvimento e 

piora de doenças como diabetes, hipertensão, problemas de fígado, apneia e em articulações 

foram destacados pelas participantes, conforme trechos selecionados:  
 
Eu estava 57 kg acima do peso. Tinha diabetes, hérnia de hiato, hipertensão, 
esteatose hepática em grau acentuado, apneia, sentia muitas dores nas juntas, 
trazendo, assim, aumento na lesão no quadril (Flor de Liz).  
 
Eu procurei um médico, na época em estava com 113 kg, o que me levou a procurar 
foi o excesso de peso, dores por ficar muito tempo em pé (...). Como eu não 
consegui mais, eu não, nenhum método dava certo pra mim, e minha infância e 
adolescência toda eu fui magra, eu não tive estrutura para estar gorda daquele jeito 
(Rosa). 
 
Os motivos que me levaram a optar pela cirurgia é que, por fim, as comorbidades 
que vieram junto com a obesidade. E aí tinha os problemas relacionados à saúde, a 
esteatose grau dois, problemas respiratórios, alteração da pressão arterial, entre 
outras (Gardênia). 
 
O motivo que me levou a fazer a cirurgia foi o meu peso já estar alto, 110 kg, minha 
idade, eu não tenho filhos, eu morro de vontade de ter filhos, então a obesidade ia 
atrapalhar. E problemas sérios com hipertensão, dores no joelho e quadril (Tulipa). 
 
Antes da cirurgia, pelo meu alto peso, eu era hipertensa, depois da cirurgia 
normalizou minha pressão, as minhas dores no joelho melhoraram quase que 100% 
(Tulipa). 
 
 

Os problemas psicológicos também foram relatados pelas participantes como questões 

importantes que levaram à decisão de realização de cirurgia bariátrica. A baixa na autoestima 

foi um problema importante e evidenciado nas entrevistas, juntamente com falta de ânimo 

para realização das atividades da vida diária e o isolamento social:  
 
A autoestima muito baixa, não tinha ânimo para nada (Flor de Liz). 
 
A sociedade te condena, porque te acha fraca, porque se você está gorda assim é 
porque você é fraca, que tem algum problema, você não tem determinação. O obeso 
(...) você não tem animo para nada. Tudo que você faz é cozinhar para as pessoas, 
você é convidada porque você cozinha bem. E você é agradável, todo gordinho é 
simpático, não é que a comida te deixa simpático, mas todos gordinho tem que se 
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camuflar na simpatia (Rosa). 
 
As minhas principais dificuldades, que era muitas, mas eu vou citar algumas só. A 
primeira é a baixa autoestima, você se olha no espelho e não gosta nada do que está 
vendo. Animo zero, para nada (Gardênia).  
 
 

Pessoas obesas vivenciam inúmeros problemas práticos do dia-a-dia, como destacados 

pelas participantes. Em uma sociedade voltada para o corpo magro e medidas consideradas 

normais, pessoas que sofrem com a obesidade enfrentam constrangimentos e dificuldades 

como encontrar roupas e sapatos adequados, sentem insegurança para se sentar, já que as 

mobílias costumam ser projetadas para um peso corporal menor (OLIVEIRA et al., 2012). 

Essas dificuldades influenciam na piora da percepção corporal e redução da autoestima dessas 

mulheres.  

 
Não conseguia amarrar os próprios sapatos sozinha, (...) com a autoestima muito 
baixa, (...) dificuldades para comprar roupas e sapatos, não conseguia andar de salto, 
não tinha segurança para sentar em uma cadeira (Flor de Liz). 
 
As principais dificuldades do obeso, é tudo. Eu vou ser bem sincera com você, 
obeso não tem vida. Podem até falar que eu estou sendo extremista, mas como eu fui 
obesa eu posso ser. Tudo dói, você não escolhe roupa, a roupa que te escolhe (Rosa).  
 
 

 Foi possível observar que as participantes do estudo, em relação às condições que 

levaram à decisão cirúrgica, apresentam vários problemas, seja em relação às comorbidades, 

aspectos psicológicos ou práticos. Não foi possível enquadrar cada participante em um único 

tipo de problema, já que elas relataram que são tantas as dificuldades, que afetam vários 

aspectos de suas vidas.  

 Carvalho et al. (2016) citam que problemas no dia-a-dia são bastante comuns em 

pessoas com obesidade mórbida. Em sua pesquisa identificou que as mulheres submetidas à 

cirurgia queixavam-se da dificuldade de realizar atividades rotineiras, como sair para comprar 

roupas, ter vergonha do corpo e, por isso, evitar sair de casa em qualquer situação. Os 

problemas de saúde, especialmente aqueles que decorrem do peso excessivo também são 

bastante citados, como dores articulares em função do sobrepeso, por exemplo, tal como 

acontece neste estudo.  

Macedo et al. (2015) também confirmaram os resultados que foram encontrados 

nesta pesquisa. A obesidade acarreta uma série de complicações que comprometem a saúde e 

a qualidade de vida do indivíduo, já que é uma condição complexa que está associada não só 

às enfermidades crônicas, mas a uma série de repercussões socioeconômicas e psicossociais, 

tais como discriminação laboral e social, isolamento social e perda de autoestima. Os 
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indivíduos com obesidade precisam adaptar-se a um mundo que possui valores, padrões, 

regras e estruturas em que o excesso de peso e as comorbidades provavelmente são fatores 

limitantes e estigmatizantes.  

 

 

5.2.2 Categoria 02: O período pós-cirúrgico 

 

 

 A segunda categoria que emergiu neste estudo trata do período pós-cirúrgico ao qual 

as mulheres foram submetidas. Ela trata das expectativas alcançadas em relação à cirurgia 

bariátrica; das dificuldades vivenciadas após o procedimento; do suporte recebido para 

realização da cirurgia e, por fim, do psicólogo durante todo o processo para realização da 

cirurgia bariátrica.  

 
Figura 02 – Estrutura da categoria 02 – o período pós-cirúrgico 
Fonte: Resultados da pesquisa.  
 

 

5.2.2.1 Subcategoria 01 – Expectativas alcançadas 

 

 

 A realização de um procedimento complexo como a cirurgia bariátrica traz consigo 

inúmeras expectativas, principalmente em relação à redução do peso e todos os demais fatores 

que os acompanham. Todas as participantes disseram que tiveram suas expectativas com a 

cirurgia alcançada e sentem-se satisfeitas com os resultados obtidos, sendo que essas 

expectativas foram separadas entre físicas e psíquicas.  

 Assim, pode-se evidenciar que as participantes demonstraram satisfação em relação 
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às mudanças corporais que visualizaram após a realização do procedimento cirúrgico. Além 

da eliminação dos quilos extras, elas também apontaram aumento da qualidade de vida, já que 

conseguiram melhorar diversos aspectos de sua saúde, como controle do diabetes e da 

hipertensão, além da redução das dores articulares provocadas pelo sobrepeso:  

 
A cirurgia foi a melhor coisa, a melhor escolha, mudança de vida total, faria tudo 
novamente, e recomendo pra quem é obeso e sofre com problemas em joelho, 
hipertensão, diabetes. Fácil não é, mas é um estímulo para a pessoa mudar de vida. 
Antes da cirurgia, pelo meu alto peso, eu era hipertensa, depois da cirurgia 
normalizou minha pressão, as minhas dores no joelho melhoraram quase que 100, eu 
sou outra pessoa (Tulipa). 
 
Eu sentia muita falta de ar, cansaço, não conseguia andar muito longe, porque sentia 
muita dor nas pernas. E graça a Deus, depois que eu fiz a cirurgia bariátrica consegui 
perder os quilos que eu precisava perder, hoje tenho uma outra vida, melhorou 
bastante (Frésia). 
 
Eu sentia muita falta de ar, não conseguia amarrar os próprios sapatos sozinha, 
dormia mal, sentia muitas dores, dificuldades para comprar roupas e sapatos, não 
conseguia andar de salto. Não tinha segurança para sentar em uma cadeira, não tinha 
ânimo para nada, e sim, hoje não sinto mais falta de ar. Foi uma alegria e tanto 
conseguir calçar meus sapatos sozinha, sem ter que depender de ajuda. Cruzar as 
pernas, subir lance de escada. Ter o prazer de experimentar uma bota e ela fechar na 
minha canela, não ter mais medo de sentar em uma cadeira de plástico. São 
atividades simples do dia-a-dia, que eu não conseguia realizar e hoje eu consigo e é 
uma alegria imensa (Flor de Liz). 
 
As minhas dores diminuíram bem, mas eu ainda continuo com muitas, na realidade é 
consequência da obesidade, que é desgaste no quadril, desgaste no joelho, é 
problemas, assim (Rosa). 
 
E elas foram eliminadas, todas, absolutamente todas (Gardênia). 

 

 As expectativas em relação às questões psíquicas também foram atingidas pelas 

participantes após o procedimento cirúrgico. Elas falam do resgate da autoestima, do aumento 

da disposição e da realização de atividades que antes não era possível.  

 
Depois da cirurgia (...) melhoraram quase que 100%, a minha disposição, 
autoestima, eu sou outra pessoa (Tulipa). 
 
A cirurgia foi o melhor investimento que eu fiz por mim até hoje. Ela me salvou. 
Hoje eu tenho saúde, tenho disposição, autoestima bem alta (Gardênia). 
 
Sim, eu ainda estou em processo de emagrecimento, mas a cada dia que passa eu 
tenho mais certeza que tomei a melhor decisão da minha vida. Não tinha segurança 
para sentar em uma cadeira, não tinha ânimo para nada, e sim, hoje não sinto mais 
falta de ar. Foi uma alegria e tanto conseguir calçar meus sapatos sozinha, sem ter 
que depender de ajuda. Cruzar as pernas, subir lance de escada. Ter o prazer de 
experimentar uma bota e ela fechar na minha canela, não ter mais medo de sentar em 
uma cadeira de plástico. São atividades simples do dia-a-dia, que eu não conseguia 
realizar e hoje eu consigo e é uma alegria imensa. A avaliação do significado de ter 
que submetido à cirurgia é muito positivo, é muito satisfatório, não só pelo peso que 
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eu perdi, mas pela vida que eu ganhei. Sendo assim, a avaliação é extremamente 
positiva (Flor de Liz). 

 Diferentemente dos resultados alcançados com as mulheres que se submeteram à 

cirurgia no município de Patrocínio, Leal e Baldin (2016) relataram casos de 6 mulheres que 

se submeteram ao mesmo procedimento, e todas mostraram-se insatisfeitas com os resultados 

alcançados. Ao serem questionadas sobre os motivos que levaram à insatisfação, os autores 

observaram que aquelas mulheres desenvolveram expectativas exageradas em relação aos 

resultados que cirurgia poderia proporcionar. Acreditavam que se submetidas ao 

procedimento, o evento representaria um divisor de água nas suas vidas, modificando 

características da personalidade que possuíam, como ansiedade e timidez, ou, ainda, 

resolveria outros problemas de insatisfação na vida, como problemas conjugais. E, ao não 

verem essas mudanças, mostraram-se insatisfeitas tanto com os resultados físicos alcançados, 

quanto com os sacrifícios que foram necessários. Inclusive, uma dessas mulheres voltou a 

engordar, chegando novamente à obesidade mórbida, sendo submetida, novamente, a outro 

procedimento cirúrgico.  

 Mas, de forma condizente com a presente pesquisa, Langaro et al. (2011) destacaram 

que é comum os pacientes pós cirurgia bariátrica apresentarem satisfação em virtude das 

alterações que decorrem da cirurgia, como melhora no quadro emocional, melhora na 

qualidade de vida geral, e redução das comorbidades apresentadas que levaram à indicação 

cirúrgica.  

 

 

5.2.2.2 Subcategoria 02 – Dificuldades vivenciadas 

 

 

 Ainda que todas as participantes tenham relatado grande satisfação com os resultados 

alcançados com a cirurgia bariátrica, eles não foram isentos de diversas dificuldades nos 

diversos períodos do pós-operatório. As dificuldades foram abordadas considerando-se 

aquelas no pré-operatório imediato, nos primeiros 45 dias após o procedimento e na 

adequação à nova rotina. 

As primeiras dificuldades vivenciadas pelas participantes referem-se ao período pós-

operatório imediato, que é quando saem da sala de cirurgia e passam os efeitos da anestesia. 

Foram relatadas dores e enjoos como as principais dificuldades a serem superadas nessa fase: 
Eu não tive dificuldades no pós-operatório. Foi tudo muito tranquilo, tomei remédio 
para dor apenas uma vez, no dia seguinte, quando eu tive alta do hospital. Então, eu 
me adaptei super bem, eu tive alguns incômodos, como enjoos, que eram uma coisa 
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super normal, não tive dificuldades, fui muito bem preparada para a cirurgia (Flor de 
Liz). 

Outra dificuldade bastante relatada foi a necessidade de adequação da alimentação no 

período pós-operatório, especialmente nos primeiros 45dias, quando a alimentação tem que 

ser de líquida a pastosa.  
 
A única reação que eu achei que foi mais difícil logo depois que eu fiz a CB, foi só o 
pós-operatório mesmo, a alimentação, que dentro de dia 30 dias tinha que tomar 
mais era líquido, nos primeiros 15 dias era só líquidos, e dos 15 aos 30 dias era mais 
grosso um pouquinho. A única dificuldade que eu achei foi aí (Frésia). 
 

As dificuldades para se adequar à nova rotina também foram expostas pelas 

participantes, que apontaram que existe uma necessidade constante de se adaptar às novas 

condições de saúde e psicológicas, especialmente relacionadas aos hábitos alimentares, que 

devem ser compatíveis com o organismo em fase de emagrecimento.  
 

Ah, mais você pode porque você fez cirurgia. Mas não é uma cirurgia fácil, assim 
como as pessoas dão certo com dieta, e conseguiu, eu dei certo com a cirurgia. 
Existe decorrência da cirurgia no meu organismo até hoje, então é uma decorrência 
porque eu tenho uma doença obesidade, que pra mim é o que eu ponho na minha 
cabeça. Ah, mas você vai comer isso, eu falo vou provar, mas não vou comer. Não 
vou ficar comendo, porque eu tenho uma doença. Sim, não tem nada melhor do que 
você ter ânimo, correr na avenida, vestir uma roupa legal, conseguir trabalhar o dia 
inteiro com disposição, estar com a saúde em dia. Nossa, o melhor vencimento que 
eu tive foi eu fui atrás, eu pude, e eu posso ajudar pessoas assim, não tem preço. Não 
acho que a cirurgia é um milagre, que sua vida vai mudar, e que aquilo lá vai 
estabelecer o resto de sua vida. Eu acho que a cirurgia ela é um passo, assim como o 
medicamento é. Só que você tem que trabalhar todos os dias sua mente e seu corpo, 
se não, você volta (Rosa). 
 

 A conclusão da cirurgia não finaliza o tratamento da obesidade. Ela representa o 

início de um período de mudanças comportamentais, alimentares e de exercícios, com 

monitoração regular de uma equipe multidisciplinar de profissionais da saúde (CRUZ; 

MORIMOTO, 2004).  

Assim, de acordo com Machado et al. (2008), na cirurgia bariátrica, em que existe 

redução do estômago, cria-se um componente restritivo no qual a quantidade de alimentos 

ingerida é intensamente diminuída, levando a perda de peso duradoura. A cirurgia exige do 

paciente um novo comportamento alimentar que pode trazer complicações pós-operatórias e 

comprometer o resultado da operação.  

Para Cruz e Morimoto (2004), a prescrição de alimentação líquida restritiva, líquida 

completa e pastosa tem a finalidade de evitar complicações pós-cirúrgicas como vômitos e 

enjoo, conforme mencionados também neste estudo. Essa fase de adaptação é considerada 

difícil, mas essencial para que os resultados cheguem ao esperado. Inclusive, existem 

protocolos de alimentação para pacientes em pré e pós-cirúrgico, visando ter o mínimo de 
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desconforto possível, já que essa é uma mudança fundamental em todo o processo.  

5.2.2.3 Subcategoria 03 – Suporte recebido 

 

 

 Durante as entrevistas as participantes também falaram sobre o apoio recebido para a 

realização do procedimento cirúrgico e, principalmente, para o período pós-cirúrgico. Foram 

destacados o suporte social e familiar e o suporte financeiro, conforme abaixo. 

 O suporte social e familiar foi evidenciado pelas mulheres quando falam sobre a 

importância das pessoas à sua volta, contribuindo para seu tratamento e recuperação pós-

cirúrgica.  
 
Tive sim, tive o apoio da minha família (Frésia). 
Sim, eu tive todos os suportes necessários: social, psicológico, financeiro, familiar. 
E eles contribuíram para meus ótimos resultados atualmente (Flor de Liz). 
Eu tive todos os suportes, financeiro, social, familiar, todos os suportes necessários 
eu tive (Gardênia). 
 
 

 O suporte financeiro também foi destacado por algumas participantes como uma 

condição importante para a realização da cirurgia, uma vez que conforme demonstrado no 

perfil das mulheres, as cirurgias bariátricas foram realizadas ou por meio de planos de saúde, 

que exigem pagamentos mensais contínuos, ou pagamento particular, que exige o desembolso 

imediato do valor do tratamento.  
 
Sim, eu tive todos os suportes necessários: social, psicológico, financeiro, familiar. 
E eles contribuíram para meus ótimos resultados atualmente (Flor de Liz). 
 
Eu tive todos os suportes, financeiro, social, familiar, todos os suportes necessários 
eu tive (Gardênia). 
 
 

 Uma participante destacou que apesar dos bons resultados obtidos com a cirurgia, foi 

preciso enfrentar o processo pré e pós-cirúrgico sem o suporte familiar, já que as pessoas 

próximas mostraram-se contrárias à realização do procedimento:  
 
Eu nunca tive problema com o meu marido, ou de autoestima, minha autoestima 
sempre foi muito boa. Meu marido pelo contrário, quando eu falei que ia operar, que 
ia emagrecer, ele ficou de mal de mim, ele não queria, minha mãe não queria, tinha 
medo de eu morrer. O marido tinha ciúmes de mim, quando eu estava obesa, e te até 
hoje, nunca tive esses problemas, em relação a sexo, nem nada (Rosa). 
 
 

 Segundo Flores (2014), a existência de suporte para os pacientes que irão se 

submeter à cirurgia bariátrica é condição fundamental para que haja a recomendação 
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psicológica para realização do procedimento. Isso ocorre porque, de acordo com Rodrigues e 

Seidl (2015), todo o processo que envolve a cirurgia bariátrica exige a adesão a um novo 

estilo de vida, que envolve dieta balanceada, suplementação alimentar, prática regular de 

atividades físicas, bem como ações para manejo do estresse. As estratégias comportamentais e 

cognitivas para alcançar as metas pretendidas com a cirurgia só serão possíveis de serem 

alcançadas com a presença de redes de suporte e apoio.  

 Inclusive, Rodrigues e Seidl (2015) destacam que a falta de suporte para esses 

pacientes é um fator de risco tão importante para o reganho de peso quanto a falta de 

autocontrole alimentar ou uso de álcool e drogas. A exigência de suporte funciona como 

protetor ou estimulador para o sucesso na cirurgia.  

 

 

Subcategoria 04 – O psicólogo no processo da cirurgia bariátrica 

 

 

 A última subcategoria tratou do papel do psicólogo no processo da cirurgia 

bariátrica. Na primeira análise, as participantes trataram da obrigatoriedade do 

acompanhamento psicológico como condição fundamental para a realização da cirurgia.   
 
Sim, o acompanhamento psicológico é de extrema importância e também 
obrigatório. Sem o laudo não é possível realizar o procedimento (Flor de Liz).  
 
Na verdade eu fiz tratamento com psicólogo antes de fazer a cirurgia. Sim, o 
psicólogo é um profissional muito bom, que eu recomendo sempre para todo mundo. 
Então, eu tive um acompanhamento com a psicóloga da clinica que acompanhou o 
pré operatório também (Rosa). 
 
 

Passada a fase de haver a obrigação de realizar acompanhamento com psicólogo para 

que o procedimento cirúrgico fosse realizado, as mulheres reconheceram o quanto foi 

importante esse acompanhamento para que pudessem se preparar para a cirurgia e enfrentar as 

mudanças na rotina de vida após o procedimento. Esse reconhecimento foi manifestado nos 

seguintes trechos:  
 
É sempre bom ouvir a opinião de um psicólogo, ele ajuda bastante. Você vê o que 
realmente você quer, o que realmente é a cirurgia bariátrica, para você não ficar 
frustrada depois. Foi muito bom o acompanhamento com o psicólogo também  
(Frésia).  
 
Então, eu me adaptei muito bem, graças ao acompanhamento psicológico. Sem o 
acompanhamento psicológico talvez eu não estaria alcançado os resultados e o 
sucesso que eu estou alcançado (Flor de Liz).  
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E pra todo mundo eu falo, tem que fazer, porque se não mudar a mente, só a cirurgia 
não resolve. Tive acompanhamento com psicólogo três meses antes da cirurgia e 
continuei até seis meses após a cirurgia. Isso foi essencial pra mim, pra eu estar 
aceitando, reconhecendo meus erros, minhas confusões, e não ficar descontando nas 
coisas (Tulipa). 
 
 

O acompanhamento psicológico no período pré e pós-cirúrgico despertou nas 

participantes uma visão diferente em relação à obesidade, fazendo-as compreender que a 

obesidade é uma doença, que precisa de tratamento contínuo. Elas relatam ainda que a 

cirurgia bariátrica promove o emagrecimento, mas os resultados no longo prazo só 

permaneceram caso haja uma nova postura sobre alimentação, atividades físicas e ganho de 

peso, condição que exige acompanhamento contínuo por profissionais da saúde: 
 
Meu psicólogo me instruiu, me orientou bastante sobre as mudanças, as fases de 
adaptação, as restrições que hoje trouxeram os benefícios para minha saúde. 
Trabalhou comigo passo a passo, no pré-cirúrgico, no pós, para eu não ter 
dificuldades. Fui muito bem instruída, consegui me adaptar de uma forma incrível. E 
tudo faz parte da minha nova vida. Não parece que foi uma mudança repentina, e 
sim uma coisa de anos. Eu tive alta do acompanhamento semanal, do 
acompanhamento mensal e ainda assim estou fazendo acompanhamento a cada 2 
meses, porque eu realmente aprendi a importância do acompanhamento psicológico 
na cirurgia bariátrica. Eu quero sucesso a longo prazo (Flor de Liz).  
 
O acompanhamento psicológico é fundamental, né. Porque a gente opera o 
estômago, mas se não tiver o psicológico bem estruturado, a cirurgia por si pode ser 
perdida, porque você volta a engordar, porque o estômago diminuiu, mas a cabeça 
ainda é a cabeça de uma pessoa obesa, por isso a importância do psicólogo no antes 
e no durante, porque não tem depois, a gente está sempre no durante. Até hoje eu 
ainda tenho consulta com a minha psicóloga, de três em três meses. E no intervalo, 
caso eu necessite, ela me passa orientações (Gardênia).  
 
Como eu falei, o acompanhamento com o psicólogo foi essencial tanto no pré, 
quanto no pós-operatório. E pra todo mundo eu falo, tem que fazer, porque se não 
mudar a mente, só a cirurgia não resolve (Tulipa). 
 
 

 O acompanhamento psicológico é condição essencial para a realização do 

procedimento de cirurgia bariátrica. Envolve repercussões a curto, médio e longo prazo e, 

conforme apontam Langaro et al. (2011) e evidenciado nesta pesquisa, demanda alterações 

consideráveis no dia-a-dia dos pacientes. Para atender a essas necessidades, é fundamental a 

existência de uma equipe interdisciplinar para avaliação dos candidatos à cirurgia bariátrica, 

ou seja, o período pré-cirúrgico, bem como para o período pós-cirúrgico. Na equipe deve 

constar o psicólogo que contribui não apenas para a segurança do procedimento, mas também 

o êxito de todo o processo. 

 Observou-se ao longo da pesquisa que a cirurgia bariátrica é um procedimento 

complexo, sendo necessário trabalhar com o candidato à cirurgia suas expectativas em relação 
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ao que acontecerá tanto no pré, quanto no pós-cirúrgico. Expectativas exageradas ou não 

condizentes com aquilo que o procedimento pode oferecer resultam em casos de insatisfação, 

conforme demonstrado por Carvalho et al. (2016) e já discutidos em tópicos acima.  
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6 CONCLUSÃO  

 

 

Concluída esta pesquisa foi possível compreender os impactos psicológicos em 

mulheres submetidas à cirurgia bariátrica. 

Observou-se, entre as participantes, predomínio do estado civil casada, jovens, e que 

realizaram a cirurgia em 2016, sendo que a maioria não conseguiu identificar o tipo de 

cirurgia ao qual foi submetida. Quanto à forma de custeio da cirurgia, teve maior destaque o 

pagamento particular ou por meio de convênio médico.  

A análise de conteúdo dos dados coletados evidenciou duas categorias de 

informações, sendo que uma trata do período pré-cirúrgico e outra que trata do pós-cirúrgico.  

Observou-se que a maioria das participantes chegou ao consultório médico já com a 

decisão de realizar a cirurgia bariátrica, tendo sido influenciadas por conhecidos ou conteúdo 

da internet. Uma minoria teve primeiramente a indicação profissional para o procedimento. A 

decisão para chegar à cirurgia bariátrica aconteceu após inúmeras tentativas não invasivas de 

emagrecimento, que envolveram dietas, exercícios e uso de medicamentos, entre outros, mas 

que não proporcionaram os resultados esperados.  

Em virtude da obesidade, essas mulheres sofriam de inúmeros problemas, 

envolvendo questões de saúde, como descontrole da hipertensão arterial e diabetes, problemas 

relacionados à autoestima e disposição para as atividades da vida diária; além de problemas 

relacionados ao dia-a-dia, como compra de roupas e sapatos, por exemplo. Todas essas 

dificuldades influenciaram diretamente na decisão para realização da cirurgia.  

Passada a cirurgia, todas as mulheres demonstraram satisfação com a realização do 

procedimento por terem suas expectativas alcançadas, como redução do peso, controle das 

comorbidades e melhora da autoestima. Elas relatam que a cirurgia impactou de forma muito 

positiva em suas vidas, produzindo uma grande mudança, e que estavam felizes com as 

alterações ocorridas.  

Mesmo com a satisfação, elas reconhecem que houve dificuldades no processo, 

relacionadas ao pós-cirúrgico imediato, em função de dor e enjoo, aos primeiros 45 dias após 

a cirurgia, em virtude das mudanças na alimentação, e à necessidade de permanecer em estado 

de alerta contínuo, o que exige mudanças na rotina de vida para não voltar a engordar. Mas 

elas destacam que mesmo com essas dificuldades, não se arrependeram a realização do 

procedimento. 

A maioria das participantes declarou que recebeu suporte social e familiar para 
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realização da cirurgia, bem como suporte financeiro, uma vez que nenhuma das participantes 

realizou o procedimento pelo sistema público de saúde. Apenas uma mulher declarou que não 

teve apoio nessa decisão.  

Por fim, as participantes destacaram a importância do papel do psicólogo no processo 

de cirurgia bariátrica. Apontaram que o atendimento psicológico é obrigatório e muito 

importante, pois com a evolução do processo, perceberam o quanto esse acompanhamento é 

positivo para a compreensão da cirurgia, das dificuldades que serão enfrentadas e da 

necessidade de vigilância constante para as mudanças necessárias na vida. 

Assim, finalizado o estudo, foi possível responder a todos os objetivos estabelecidos 

para esta pesquisa, sendo evidenciado que, segundo as participantes, os resultados alcançados 

com a cirurgia bariátrica foram muito positivos, tanto no campo da saúde física, quanto 

psicológica.  
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APÊNDICE A – Instrumento de Coleta de Dados  

 

Idade: ______________ 
Estado civil: ______________ 
Data da realização da cirurgia bariátrica: _____/_____/_____ 
Realização da cirurgia por: (   ) SUS    (   ) Convênio    (   ) Particular 
 

1. Quem indicou a realização deste procedimento?  
(   ) Médico 
(   ) Outro profissional da área de saúde. Qual? ______________________ 
(   ) Amigos 
(   ) Familiares. Quem? ________________________ 
(   ) Você mesmo.  

2. Quais motivos a levaram a procurar pela cirurgia bariátrica? 
 
3. Você já havia tentando outras formas menos invasivas para combater estes 
motivos citados?  
 
4. A realização da cirurgia bariátrica atendeu às suas expectativas?  
 
5. Quais eram as principais dificuldades vivenciadas antes da realização da 
cirurgia bariátrica? Elas foram todas eliminadas?  
 
6. Quais foram as principais dificuldades vivenciadas após a realização da cirurgia 
bariátrica? 
 
7. Você teve algum suporte no período pós-cirúrgico?  
(   ) social   (   ) psicológico   (   ) financeiro   (   ) familiar   (   ) outro. Qual? 
 
8. Houve alguma complicação durante seu procedimento cirúrgico? 
(   ) sim   (   ) não 
Se sim, qual? _____________________________________________________ 
Como foi solucionado? ______________________________________________ 
 
9. Atualmente, como você avalia o significa de ter se submetido à cirurgia 
bariátrica? 
 
10. Para você, o acompanhamento de um psicólogo teria colaborado neste processo?   
(   ) sim   (   ) não 
Por que?  
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APÊNDICE B- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 
UNICERP – CENTRO UNIVERSITÁRIO DO CERRADO - PATROCÍNIO 

COEP – COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DO UNICERP 
 

IMPACTO PSICOLÓGICO EM MULHERES SUBMETIDAS À CIRURGIA BARIÁTRICA 
 

TERMO DE ESCLARECIMENTO 
 

Você está sendo convidada a participar do estudo “Impacto psicológico em mulheres 
submetidas à cirurgia bariátrica”. Com isso você poderá contribuir com os avanços na área de 
saúde, já que tais avanços só podem dar-se por meio de estudos como este, por isso a sua participação 
é importante. Esta pesquisa tem como propósito realizar um estudo voltado para compreender os 
impactos psicológicos em mulheres submetidas à cirurgia bariátrica. Caso você participe, será 
necessário participar de uma entrevista. Não será feito nenhum procedimento que lhe traga qualquer 
desconforto ou risco à sua vida, mas poderá ocorrer algum constrangimento na aplicação da entrevista, 
por parte do participante, o qual poderá desistir de sua participação na pesquisa em qualquer momento.  

Você poderá obter todas as informações que quiser e poderá não participar da pesquisa ou 
retirar seu consentimento a qualquer momento. Pela sua participação no estudo, você não receberá 
qualquer valor em dinheiro, mas terá a garantia de que todas as despesas necessárias para a realização 
da pesquisa não serão de sua responsabilidade. Seu nome não aparecerá em qualquer momento do 
estudo, pois você será identificado com o nome de uma flor.  
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, APÓS ESCLARECIMENTO 
 

Eu, _________________ li e/ou ouvi o esclarecimento acima e compreendi o propósito e a 
relevância deste estudo e os procedimentos aos quais serei submetida. As explicações que recebi 
esclarecem os riscos e benefícios do estudo. Eu entendi que tenho liberdade para interromper minha 
participação a qualquer momento, sem justificar minha decisão e que isso não me trará nenhum 
prejuízo. Sei que meu nome não será divulgado, que não terei despesas e não receberei dinheiro por 
participar do estudo.  Eu concordo em participar do estudo.  
 
Patrocínio,   ............./ ................../................ 
 
 __________________________________                    ____________________ 
Assinatura da voluntária                                                Documento de identidade 
 
______________________________                ____________________________ 

Tereza Helena Cardoso                                 Nataly Rodrigues de Oliveira  
 
Telefone de contato das pesquisadoras:  
Tereza Helena Cardoso: (34) 3831-2513 / 9-8848-1952 
Nataly Rodrigues de Oliveira: (34) 9-8700-4483 
__________________________________________________________________ 
Em caso de dúvida em relação a esse documento, você poderá entrar em contato com o Comitê Ética 
em Pesquisa do UNICERP, pelo telefone 3831-3721 ou pelo e-mail: pesquisa@unicerp.edu.br 
 
 
 

mailto:pesquisa@unicerp.edu.br
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ANEXO A – APROVAÇÃO DO COEP/UNICERP 

 
 
 
 
 


