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RESUMO 

 

A obesidade é uma doença crônica e progressiva que representa uma dos maiores problemas 

de saúde pública em muitos países (Silva 2005). Esta patologia pode causar sofrimento 

psicológico e muitas vezes se associa a outras patologias clínicas aumentando o risco de 

morbidade e mortalidade. São candidatos ao tratamento pela cirurgia bariátrica àqueles 

pacientes obesos com o índice de massa corpórea superior a 40Kg/m² ou superior a 35Kg/m² 

se associado a alguma outra patologia como a hipertensão arterial, diabetes tipo 2, dentre 

outras. A seleção desses pacientes requer um tempo mínimo de cinco anos de evolução da 

obesidade associada a outros tratamentos para a obesidade que tenham, por ventura, falhado. 

O paciente de cirurgia bariátrica necessita de um acompanhamento multiprofissional 

especializado no assunto a partir do momento em que a cirurgia foi indicada até, no mínimo, 

dois anos após o procedimento cirúrgico. Este acompanhamento multiprofissional tem como 

objetivo esclarecer e dar conhecimento sobre o que é a cirurgia bariátrica e todas as mudanças 

no estilo de vida que este paciente deverá assumir para o sucesso do tratamento. Dentre estes 

profissionais que envolvem a equipe multiprofissional, está o psicólogo, o qual tem papel 

fundamental em todo o processo, pois as representações da obesidade permeiam as relações 

sociais, afetivas, etc., causando malefícios e dificultando a qualidade de vida deste paciente, 

fora que este paciente deve entender todas as mudanças que deverá assumir em sua vida por 

conta da cirurgia bariátrica e compreender que o não cumprimento destas mudanças pode lhe 

causar outras comorbidades. 
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ABSTRACT 

 

Obesity is a chronic, progressive disease that represents a major public health problems in 

many countries (Silva 2005). This condition can cause psychological distress and often is 

associated with other clinical conditions increasing the risk of morbidity and mortality. Are 

candidates for bariatric surgery to treat those obese patients with body mass index greater than 

40kg/m² or greater than 35Kg/m² if associated with some other disease such as hypertension, 

type 2 diabetes, among others. The selection of these patients requires a minimum of five 

years of development of obesity associated with other treatments for obesity that have, by 

chance, failed. The bariatric surgery patient needs to follow a multidisciplinary expert on the 

subject from the time the surgery was indicated by at least two years after surgery. This 

multidisciplinary monitoring aims to clarify and inform on what is bariatric surgery, and all 
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changes in lifestyle that this patient should take to the success of treatment. Among these 

professionals involving the multidisciplinary team, is a psychologist, which plays a key role 

throughout the process, as representations of obesity permeate the social, emotional, etc., 

Causing harm and impairing the quality of life of this patient was that this patient should 

understand all the changes that should take in your life because of the bariatric surgery and 

understand that failure of these changes can cause you other comorbidities. 

Key words: Obesity, bariatric surgery patient, multidisciplinary team 

. 

 

A humanidade vem conceituando o corpo de várias e várias formas; mas é a mídia a 

maior responsável pelo conceito de corpo bonito e saudável que temos hoje. De acordo com 

as capas das revistas de beleza, as novelas e comerciais de televisão, etc., o corpo deve ser 

algo escultural. Não se vê aquela gordurinha localizada, aquela celulite aparente, não se vê as 

estrias, a cintura deve ser belamente desenhada, a barriga deve ser lisa e reta... Enfim, um 

conceito de corpo ilusionário para muitos em virtude da qualidade de vida dos dias atuais, 

onde uma pessoa corre a todo o tempo contra o próprio tempo, e, esta mesma pessoa, muitas 

vezes, mal para pra se alimentar corretamente e nos horários que seriam ideais, e, na maioria 

das vezes o tempo está sempre tão curto, que acaba a procura de um fast food onde o alimento 

fica pronto bem rapidinho e esta pessoa pode comê-lo no próprio carro enquanto dirige rumo 

ao seu próximo compromisso. 

Mas, a má alimentação não é a única culpada! Boa parte da população mal tem tempo 

para uma atividade física, para um laser com a família e amigos, sem contar a tal pré-

disposição genética. Uma junção de várias possibilidades em que, todas juntas ou não, 

acabam causando um certo sobrepeso em boa parte da população. 

Morgan Spurlock, em 2003, gravou o documentário Super Size Me, onde ele foi sua 

própria cobáia, passando trinta dias se alimentando apenas de fast foods com a intensão de 

comprovar como uma má alimentação pode gerar vários tipos de desconfortos físico-bio-

psicológicos. Ao final dos trinta dias ele ganhou cerca de 11Kg e passou de uma pessoa 

saudável para uma pessoa com sobrepesso, hipertensão aretrial, dentre outras consequencias 

em decorrência da má alimentação. Este foi um estudo que colaborou para uma investigação 

da crescente propagação da obesidade nos Estados Unidos e, pode colaborar para o 

entendimento desta mesma propagação em todo o mundo 

(http://pt.wikipedia.org/wiki/Super_Size_Me). 

A obesidade tem seu início de forma gradual, o que faz com que muitas vezes o 

indivíduo não perceba a mudança na estrutura corporal que vai adquirindo. Este é um 

problema atual que cada vez mais é visto como uma preocupação, mas, também, com muito 

preconceito. Segundo Silva & Kawahara et al (2005), a obesidade é uma patologia 

multifatorial que leva o indivíduo a uma série de problemas orgânicos e emocionais. 

“A obesidade conceitua-se como o excesso de tecido adiposo que implica prejuízos à 

saúde das pessoas” (Silva & Kawahara et al, 2005, p. 25). “A Organização Mundial de Saúde 

classifica a obesidade baseando-se no Índice de Massa Corporal (IMS) e no risco de 

mortalidade associada” (Fandiño, Benchimol, Coutinho & Appolinário, 2004, p. 47). Quando 

o IMC acima ultrapassa 30kg/m² considera-se que o indivíduo esteja obeso, e, a partir começa 

a se ter um parâmetro do tipo de obesidade deste indivíduo, que pode variar entre os graus I, 

II e III. É considerado obesidade no grau I entre 30 e 34,9Kg/m², no grau II entre 35 e 

39,9Kg/m², e, no grau III acima de 40Kg/m². 

Segundo Fandiño, Benchimol, Coutinho & Appolinário (2004), são candidatos à 

cirurgia bariátrica os pacientes com IMC maior que 40Kg/m² ou com o IMC maior que 

35Kg/m² associado a comorbidades como a hipertensão arterial, o diabetes tipo 2 a apnéia do 

sono, dentre tantos outros. A seleção de pacientes com características cirúrgicas requer o 
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mínimo de 5 anos de evolução da obesidade e histórico de falência de tratamentos 

convencionais realizados com o acompanhamento de profissionais qualificados. 

Atualmente existem três técnicas cirúrgicas “mundialmente reconhecidas”: (1) Bypass 

Gástrico que é a técnica mais empregada no mundo e baseia-se na exclusão duodenal onde o 

paciente perde a vontade de comer; (2) Banda Gástrica Ajustável que consiste na instalação 

de uma cinta inflável ajustável ao redor do estomago promovendo o estreitamento do mesmo 

mantendo a vontade de comer pelo paciente; e, (3) Dissabsortivas a qual está dividida nas 

técnicas Scopinaro e Duodenal Switch, onde ambas visam fazer a comida passar por apenas 

30% do tubo digestivo, onde a idéia geral é dificultar a absorção de gorduras e carboidratos 

sem prejudicar a absorção de proteínas 

(http://www.francoerizzi.com.br/cirurgia_bariatrica.htm). 

O acompanhamento multiprofissional antes, durante e depois do procedimento 

cirúrgico é muito importante para a recuperação do paciente. “Durante o pré-operatório o 

paciente precisa ser informado das mudanças significativas pelas quais ele passará” 

(http://www.hcnet.usp.br/ipq/revista/vol31/n4/199.html). Neste momento o psicólogo deve 

dar condições ao paciente de perceber e entender o que significará a cirurgia bariátrica em sua 

vida, de compreender o tamanho da mudança. O período imediatamente após a cirurgia já é 

considerado mais problemático, pois é a fase da recuperação, onde existe o desconforto e a 

adaptação a nova dieta em conjunto com a ansiedade, a insegurança e as expectativas em 

relação ao procedimento. Durante o pós-operatório as mudanças são muito rápidas, e, neste 

momento, a presença do psicólogo se torna primordial para auxiliar o paciente na criação de 

sua nova identidade e estimulando a sua participação efetiva em todo o processo. 

Além do acompanhamento psicológico, o paciente de cirurgia bariátrica necessita do 

acompanhamento fisioterápico (pré-operatório: melhora a capacidade de ventilação; pós-

operatório imediato: diminui o risco de complicações respiratórias através de exercícios 

fisioterápicos eventuais), do acompanhamento nutricional (pré-operatório: orientação 

nutricional e melhora da mastigação; pós-operatório: avalia e acompanha a adaptação do 

paciente às dietas pós-cirúrgicas), do acompanhamento endocrinológico (pré-operatório: 

avalia o tipo de obesidade do paciente tratando as patologias associadas; pós-operatório: 

consultas médicas periódicas para monitorar a perda de peso e corrigir possíveis alterações 

advindas do tratamento cirúrgico), do cirurgião plástico (pós-operatório tardio - em média 

dois anos após a cirurgia: reconstrói a repara os excessos de pele que ocorrem com o 

emagrecimento, melhora a estética e contribui para o aumento da auto-estima), do orientador 

físico (prescreve o melhor exercício para cada fase, estipulando metas junto ao paciente para a 

melhoria da condição física). 

A fim de verificar a ocorrência ou não de influência da equipe multiprofissional 

(médicos, enfermeiros, psicólogos, etc.) na adesão e tratamento da obesidade em pacientes 

submetidos à cirurgia bariátrica, foi realizado um estudo cujo objetivo foi de compreender e 

descrever como as experiências do tratamento do pré ao pós-cirúrgico em diversos pacientes, 

verificando se à relação com a equipe multiprofissional influenciou no modo como 

enfrentaram todo o processo. Para tanto foram utilizadas entrevistas semi-estruturadas, pois, 

segundo González Rey (2005) “as construções do sujeito diante de situações pouco 

estruturadas produzem uma informação qualitativamente diferente da produzida pelas 

respostas a perguntas fechadas”, onde, o sentido da resposta estará sendo influenciado pela 

forma como é construída a pergunta pelo investigador. 

 Essas entrevistas seguiram um roteiro pré-determinado, onde as perguntas eram feitas 

de acordo com as respostas trazidas por estes pacientes. Em alguns casos, viu-se a 

necessidade de acrescentar mais perguntas para que pudéssemos compreender melhor o que 

era trazido pelo paciente; já em outros, viu-se a necessidade de suprimir algumas perguntas, 

pois os pacientes estavam trazendo mais informações do que o perguntado. González Rey 
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(2006) retrata que a pesquisa nesse modelo não esgota o problema, mas gera novas zonas de 

sentido, abre novas possibilidades para a construção teórica com relação ao problema 

abordado. 

Este estudo foi submetido à avaliação e aprovação do Curso Virtual de Psicologia 

Hospitalar e da Saúde. 

 

 

Metodologia 

 

O processo de investigação nesta pesquisa está orientado por metodologia qualitativa 

que nos permite visualizar o problema a partir de perspectiva construtivo-interpretativa 

centrada no diálogo como momento de produção de conhecimento. 

González Rey (2005) fala que “toda pesquisa qualitativa deve implicar o 

desenvolvimento de um diálogo progressivo e organicamente constituído, como uma das 

fontes principais de produção da informação”, criando climas de segurança, interesse, 

confiança e tensão intelectual para favorecer os níveis de conceituação da experiência que 

raramente aparecem de forma espontânea na vida cotidiana. 

Ainda segundo González Rey (2005), a pesquisa qualitativa se diferencia da 

quantitativa por estar orientada à produção de idéias, ao desenvolvimento da teoria, e nela o 

essencial é a produção de pensamento, não o conjunto de dados sobre os quais se buscam 

significados de forma despersonalizada na estatística. 

Para realização desta pesquisa, primeiramente, foi colocada uma chamada sobre a 

pesquisa em sites de relacionamento contendo um resumo básico do que seria a pesquisa; a 

partir desta chamada, quatro pessoas fizeram contato via e-mail informando que gostariam de 

colaborar com a pesquisa contando suas experiências em relação ao processo de cirurgia 

bariátrica. 

Em virtude da dificuldade de tempo, todo o processo de entrevista foi realizado via 

MSN (programa de conversação) de forma individual de acordo com a disponibilidade de 

tempo de cada participante. Foi mantido com cada participante o tipo de entrevista semi-

estruturada, a qual, mesmo não sendo feita face a face com cada participante, permitiu-se que 

outras questões fossem levantadas durante o desdobramento da entrevista a partir de um 

roteiro elaborado previamente. 

Antes de dar início a cada entrevista, foi enviado via e-mail aos participantes um 

termo de consentimento livre e esclarecido. Este termo foi discutido com cada participante no 

primeiro contato via MSN para que não restasse nenhuma dúvida sobre a pesquisa em 

questão. Tendo tudo esclarecido, cada paciente assinou, digitalizou e respondeu o e-mail com 

o termo anexado. 

 Ao final de cada entrevista, foi acordado com cada entrevistado que, ao término deste 

estudo elas estariam recebendo um retorno sobre os resultados alcançados. 

 As variáveis foram estudadas levando-se em consideração o tipo de cirurgia bariátrica 

e a duração de todo o processo. 

 

 

Discussão 

 

Foram realizadas e analisadas quatro entrevistas semi-estruturadas com pacientes que 

já passaram pelo procedimento da cirurgia bariátrica. Os participantes foram identificados por 

sujeito 1, sujeito 2, sujeito 3 e sujeito 4. Três participantes residem em Brasília e são do sexo 

feminino e um participante reside no Paraná e é do sexo masculino. Todas as entrevistas 



foram realizadas por meio do programa de conversação conhecido como MSN durante o mês 

de novembro de 2011. 

As entrevistas foram divididas em três partes: (1) dados pessoais; (2) histórico do 

ganho de peso; e, (3) histórico do processo cirúrgico. 

As entrevistas foram analisadas nesta pesquisa no formato como foram escritas, sem 

correção gramatical ou de concordância para que não fosse perdida a essência de cada 

resposta. 

O sujeito 1 tem 33 anos, é do sexo masculino e mora em São José dos Pinhais, Paraná. 

Ele relata o seguinte quando lhe são feitos alguns questionamentos sobre as conseqüências 

geradas em torno do ganho de peso: 
“Sempre estive acima do peso. (...) O incômodo, subjetivo, sempre existiu. Mas diante das 

inúmeras e frustradas tentativas de emagrecer, este incômodo foi aceito aos poucos (...) 

Logicamente, as pessoas obesas têm grandes problemas sociais, mas costumam tirar isso com 

humor, um pouco de isolamento, e outras coisas. Comigo não foi diferente, sempre usei o humor e 

a simpatia como arma para os problemas que a obesidade me causava.” 

Ainda segundo as conseqüências geradas a partir do ganho de peso, foi questionado ao 

sujeito 1 se o sobrepeso havia lhe causado algum problema de saúde, onde ele coloca o 

seguinte: 
“Tive um acidente de carro, em 2000, e o sobrepeso foi que me salvou de ter a coluna, na altura 

da cervical, partida. Deste acidente resultou uma fratura, que acabou por ser o ponto principal a 

motivar a cirurgia bariátrica.” 

Em decorrência da resposta curta, foi questionado ao sujeito 1 se algum outro 

problema de saúde havia surgido em decorrência do ganho de peso, onde foram sugeridas 

algumas doenças como diabetes ou hipertensão arterial, etc., e ele apenas respondeu que havia 

algumas alterações no colesterol e triglicerídeos, porém, nada que houvesse preocupado 

algum dos médicos com os quais manteve contato em virtude de exames rotineiros. 

Como o sujeito 1 comentou sobre a cirurgia bariátrica antes de entrarmos no assunto, 

alguns questionamentos foram re-elaborados para que a essência da pesquisa fosse mantida. 

Primeiro foi questionado ao paciente sobre a decisão em fazer a cirurgia bariátrica, e 

ele coloca o seguinte: 
“Em 2002 eu decidi que faria a cirurgia, em virtude das seqüelas do acidente de trânsito. Meu 

médico me deu duas opções, ou emagrecia, ou colocaria uma placa na coluna. Tentei emagrecer 

por dois anos, e não atingi o esperado. Assim decidi pela cirurgia em 2003.” 

Ele aproveita a oportunidade para colocar que houve certa resistência familiar quando 

expôs a decisão pela cirurgia bariátrica como alternativa para o emagrecimento e melhora da 

qualidade de vida. 
“(...) Sempre foram contrários, mas nunca deixaram de estar ao meu lado e me apoiar. Já havia 

uma tia que havia feito a cirurgia também, isso amenizou as opiniões contrárias.” 

Segundo Lewis (1995), citado por Coelho in Camon (2001), a forma de enfrentamento 

de uma família em relação a um diagnóstico, neste caso a obesidade e a necessidade de um 

procedimento cirúrgico, interfere diretamente no curso evolutivo de todo o processo. 

Passamos então para os procedimentos cirúrgicos. Nesta parte da entrevista deixei que 

o sujeito 1 ficasse bem livre para colocar todos os pontos que achasse que eram relevantes 

serem comentados sendo feitos questionamentos apenas quando necessário. Foi solicitado que 

ele fizesse um relato histórico junto a todas as suas considerações sobre os procedimentos. 

Foram suprimidos os nomes dos profissionais de saúde e hospitais em questão como forma de 

preservarmos todas as identidades. 
“O médico, Dr. (nome do médico), eu conheci em uma palestra no Hospital (nome do hospital), 

em Brasília, e tive oportunidade de conversar com ele pessoalmente e saber o trabalho que fazia. 

Nesta oportunidade outros profissionais foram apresentados, como nutricionista e pneumologista. 

O Dr. (nome do médico) é que pediu todos os exames, e então busquei todos os profissionais 

médicos. O atendimento foi muito bom em todos, que tinham conhecimento claro daquele 

procedimento e suas necessidades específicas. À exceção do psicólogo que era novo naquele 

assunto. Todos os médicos e demais profissionais fizeram uma grande gama de exames em sua 



área, todos preocupados com o resultado da cirurgia. Foram exames de sangue, urina, 

coagulação, curva glicêmica, esforço, capacidade pulmonar, fisioterápico, cardíaco, e mais um 

monte. O que senti é que a maioria dos profissionais com quem tive contato tinham a consciência 

dos efeitos da cirurgia e suas necessidades, e que era mais do que importante fazer exames que 

dessem segurança para eles e o cirurgião.” 

Costa, Ivo, Cantero & Tognini (2009) afirmam ser fundamental a participação de uma 

equipe multidisciplinar composta por médico cirurgião, enfermeiro, nutricionista, psicólogo, 

fisioterapeuta, dentre outros. Estes profissionais devem estar envolvidos e ter conhecimento 

adequado das alterações provocadas pela obesidade, podendo  auxiliar e motivar o paciente 

para o tratamento adequado, uma vez que a cirurgia atua na conseqüência da doença 

obesidade (peso) e não na sua causa. 

Segundo Sebastiani e Maia (2005) o psicólogo deve minimizar a angústia e ansiedade 

do paciente auxiliando na compreensão da situação vivenciada proporcionando confiança 

entre o paciente e a equipe de saúde além de facilitar a verbalização das fantasias advindas do 

processo cirúrgico. O psicólogo também deve atuar no sentido de reorganizar o esquema da 

consciência do paciente com seu novo esquema corporal que foi modificado pela intervenção 

cirúrgica. Um bom acompanhamento psicológico no pré-operatório tem influência direta nas 

reações do paciente no trans e pós-operatório. 

Quando lhe é perguntado sobre a estadia no hospital durante o processo cirúrgico, ele 

coloca o seguinte: 
“Tranquila, sem maiores percalços. As dificuldades normais sofridas pelos obesos eram claras, 

como mesa de cirurgia pequena, leito da UTI pequeno, desconforto normal.” 

Percebe-se que, mesmo com o avanço do número de cirurgias bariátricas no Brasil, os 

hospitais parecem ainda não estar preparados para receber estes pacientes obesos em suas 

instalações. Será descaso hospitalar, uma dificuldade do fabricante de móveis hospitalares, ou 

ainda, uma junção destas duas opções? 

Silva & Kawahara et al (2005) colocam que o paciente bariátrico deve receber 

atendimento diferenciado desde a sua admissão no hospital, como o uso de mobiliário 

especial e com características compatíveis com o peso para o melhor conforto deste paciente, 

tais como: cadeiras, poltronas e macas capazes de garantir a segurança para o transporte e a 

acomodação do paciente obeso. 

Sobre todo o processo, do pré-cirúrgico ao pós-cirúrgico, ele coloca o seguinte: 
“Os procedimentos pré-cirúrgicos são os exames - tranquilos - e o preparo para a cirurgia. O 

preparo é tentar baixar pelo menos 5% do peso até a data da cirurgia, e nos dias que antecedem o 

procedimento, ficar três dias sem comer nada, só tomando líquidos, e 48 horas de laxantes fortes. 

Chegando ao hospital, de madrugada, é feito a internação, com a preparação final para a 

cirurgia, qual seja, retirada de pêlos de perto de onde será feito o corte, no abdomem, e limpeza 

da área. Levado para o centro cirúrgico, anestesia geral. No meu caso, a cirurgia começou às 

08h30, e acordei às 16h na UTI. Passei esta primeira noite na UTI, com muita dor para acomodar 

o corpo no leito, pequeno. No dia seguinte já fui para o quarto, onde começaram as sessões de 

fisioterapia para recuperação do pulmão. No dia seguinte, o Dr. (nome do médico) já autorizou a 

ingestão de líquidos (Água, Água de Côco e Gatorade), 25ml de cada vez, com intervalos de pelo 

menos 10 minutos. E tive alta (…) Nos primeiros 15 dias só foi isso, água, água de côco e 

Gatorade. Ao final destes 15 dias, tive consulta médica e com nutricionista, quando foi autorizado 

o consumo de uma sopa de legumes e carne, que deveria ser coada e tomada 200ml no almoço e 

quantidade igual no jantar. Neste meio tempo somente água, água de côco e Gatorade. Assim foi 

na terceira semana (...) Na quarta semana, foi autorizada a mesma sopa, a ser batida no 

liquidificador, e também 200ml no almoço e no jantar (…) A partir do segundo mês era 

autorizado comer sólidos, devagar, dentro do que a nutricionista montou de cardápio.” 

O sujeito 1 fez o procedimento cirúrgico a pouco mais de 7 anos. Seu peso antes do 

procedimento era de 185Kg e, hoje, seu peso é de 110Kg. Ele coloca o seguinte a respeito da 

perda de peso e se alcançou o resultado esperado com a cirurgia: 
“Sim e não. Sim, alcancei o resultado físico. Perdi o peso necessário e adequado. E não, porque a 

cabeça não mudou, apenas o corpo. A cabeça não foi adequadamente preparada para tirar a tal 

“mentalidade de gordo”, reeducar a alimentação e os hábitos de vida.” 



Neste ponto vemos o quão é importante a presença de um profissional de psicologia 

com instrução adequada para este tipo de procedimento. 

O sujeito 2 tem 59 anos, é do sexo feminino e mora em Brasília. Ela coloca o seguinte 

sobre o ganho de peso e o desconforto social: 
“Em 1985, após o nascimento da minha filha, engordei 83Kg (…) Não, em função de ter 

engordado depois dos 32 anos, já estava mais madura e “cabeça feita”, por isto não tive nenhum 

desconforto social.” 

Ela coloca ainda quando começou a se incomodar com o ganho excessivo de peso: 
“Quando comecei a ter problemas de saúde, tipo pressão alta, problemas de articulação, apnéia 

noturna, burcite de quadril, tendinite na perna esquerda.” 

Quando ela foi questionada sobre quando e porque decidiu procurar ajuda por conta do 

sobrepeso, ela responde o seguinte: 
“Estava fazendo exames anuais e em um exame de polissonografia tive algumas paradas 

respiratórias obstrutivas, e fui recomendada fazer a cirurgia com urgência, pois isto podia causar 

óbito.” 

Segundo Silva (2005), a obesidade, muitas vezes está associada a outras patologias, 

podendo aumentar o risco de morbidade e mortalidade do paciente com obeso. 

Ela aproveita para colocar que todos da família a apoiaram, pois percebiam o seu mal 

estar por conta do sobrepeso. 

Assim como com o sujeito 1, foi solicitado que ela colocasse tudo o que achasse 

relevante sobre os procedimentos cirúrgicos na forma de discurso livre onde perguntas eram 

feitas apenas quando se considerava necessário. Ela começa colocando o seguinte: 
“Já conhecia o Dr. (nome do médico) e sabia que era um excelente cirurgião por conhecer 

pessoas que fizeram a cirurgia com ele... apenas fui procurá-lo para falar que eu precisava fazer 

a cirurgia e ele me passou muita confiança, e depois, ao conhecer a equipe fiquei ainda mais 

tranqüila, pois todos eram muito conhecedores do que falavam e muito simpáticos, atenciosos (…) 

As consultas com a psicóloga e a nutricionista da equipe do Dr. (nome do médico), foram 

excelentes, todas 2 foram bem esclarecedoras nas orientações que me passaram sobre o pré e o 

pós cirúrgico e também foram muito atenciosas comigo.” 

Segundo Silva & Kawahara et al (2005), é imprescritível o conhecimento pleno do 

paciente predisposto a cirurgia bariátrica dos eventuais riscos e desconfortos da técnica 

cirúrgica bem como da necessidade de acompanhamento clínico-cirúrgico-laboratorial, onde 

incluo o acompanhamento psicológico, em todo o processo, pois esses procedimentos também 

fornecerão maior segurança ao paciente. 

Sobre a estadia no hospital, diferente do sujeito 1, ela coloca o seguinte: 
“Passei 2 dias no Hospital (nome do hospital) , sendo 1 noite na UTI, e tudo correu muito bem.” 

Ambos os procedimentos cirúrgicos (sujeito 1 e sujeito 2) aconteceram em Brasília. A 

diferença na resposta sobre a estadia hospitalar pode ter se dado em virtude de serem hospitais 

diferentes. O sujeito 2 fez seu procedimento cirúrgico em um hospital com referência em 

cirurgia bariátrica. 

Ela descreve todo o processo da seguinte forma: 
“O Dr. (nome do médico) solicitou exames com cardiologista, gastro, pneumologista, além do 

acompanhamento da nutricionista e da psicóloga. Devido ao meu problema de parada 

respiratória noturna, tive que ser acompanhada de um pneumo durante a cirurgia, que correu 

muitíssimo bem. E tb por causa desta apnéia passei a noite na UTI e tive um probleminha de falta 

de ar, tendo que usar oxigênio. No 1° dia ainda fiz uso de oxigênio, e a partir do 2° dia, quando 

tive alta na hr do almoço, tudo correu muitíssimo bem, foi um excelente período pós cirúrgico, 

com orientação e acompanhamento do médico e equipe. Até hj, uma vez por ano tenho consulta 

com Dr. (nome do médico) que me pede uma série de exames. E graças a Deus nunca tive 

problemas com estes exames, todos sempre muito bons.” 

É fundamental que o paciente conheça os profissionais da equipe multidisciplinar que 

irão atendê-lo durante todo o processo, para tanto, são necessárias diversas avaliações pré-

operatórias com os especialistas que irão trabalhar com o paciente (Silva & Kawahara et al, 

2005). 



O sujeito 2 afirma ter alcançado o resultado esperado com a cirurgia. Pesava 139Kg e, 

após cinco anos do procedimento cirúrgico, hoje pesa 77Kg porque fez uma dieta para 

engordar, a qual durou 4 meses, pois chegou a pesar 68Kg e se sentiu muito magra. 

Finalizamos a entrevista com as considerações finais do sujeito 2: 
“Acredito ter tido sucesso devido não só ao excelente médico que me operou quanto às suas 

orientações e recomendações e o acompanhamento total que dá a todos os pacientes, inclusive 

com palestras 2 vezes por mês. Também devido a eu ter seguido corretamente tudo que me foi 

passado por ele e por sua equipe (…) Penso que todos que forem fazer esta cirurgia devem fazer 

um pré operatório consciente, passando por todos os médicos que o cirurgião pedir e conversar 

com os mesmos a respeito... e um pós operatório correto, seguindo exatamente o que os médicos 

orientarem.” 

Silva & Kawahara et al (2005) colocam a importância de o paciente obedecer a um 

controle pós-operatório de forma seqüencial e progressiva, com o acompanhamento, 

principalmente, do cirurgião, do psicólogo e do nutricionista, durante, ao menos, os primeiros 

dezoito meses pós-cirúrgico, para manter um seguimento que permita um equilíbrio 

emocional associado a reeducação alimentar e a atividade física, o que levará ao sucesso do 

tratamento e a melhora na qualidade de vida deste paciente. 

O sujeito 3 tem 32 anos, é do sexo feminino e mora em Brasília. Ela conta o seguinte 

sobre quando começou a ganhar peso de forma descontrolada: 
“Após o nascimento da minha filha, especificamente quando parei de amamentar. Daí a partir dos 

6 meses de amamentação até um ano de idade da minha filha, já tinha engordado 12kg. Depois 

desse período, engordei gradativamente de 10 a 12Kg por ano. Tudo isso aconteceu sem eu 

conseguir enxergar a gravidade da obesidade.” 

Segundo Braga (2009) a obesidade tem um início gradual, onde a pessoa pode levar 

anos para engordar até chegar num grau de obesidade mais grave. Muitas vezes o obeso não 

percebe a estrutura corporal que está gradativamente aderindo. 

Ela aproveita para complementar sua fala colocando quando passou a se incomodar 

com o ganho de peso, e ela diz o seguinte: 
“Quando meus joelhos começaram a doer, meu rosto a ficar redondo igual à de uma lua e minhas 

roupas não servirem mais. E as que serviam, ficavam bem marcadas.” 

Quando lhe é perguntado se o sobrepeso lhe causou algum problema de saúde ou 

desconforto social, ela responde o seguinte: 
“Pressão arterial, depressão e dor nos joelhos (…) Eu era sempre uma referência (…) Fui a uma 

festa com minha filha e lá tinha pula pula para os pais e as crianças brincarem. Minha filha me 

chamou para ir na frente das outras pessoas e fiquei super sem graça, porque eu pensei na hora: 

a primeira pulada que eu vier a dar, o forro vai rasgar e eu vou cair no chão. Uma vergonha 

total.” 

O excesso de peso afeta o indivíduo nos seus aspectos físicos, psicológicos e sociais. 

O paciente obeso trava uma batalha com a balança e o insucesso prevalece. Dessa forma, o 

convívio social se torna um caos, pois há sofrimento psicológico que afeta sua forma de se 

relacionar com o mundo (Silva & Kawahara et al, 2005). 

Ela coloca o seguinte sobre o contato com a equipe médica e os demais profissionais 

de saúde, que chamamos aqui de equipe multidisciplinar: 
“Muito importante para quem quer ser submetido a uma cirurgia que mexe por completo com sua 

vida, ou seja, é um recomeço. Nada mais justo que a equipe fosse sincera e realista para a tomada 

de decisão (…) No meu caso, eu fui acompanhada semanalmente pela equipe multidisciplinar (…) 

Participei do PPS da Amil – Programa Peso Saudável que compreende um período de 06 (seis) 

meses, junto com uma equipe multidisciplinar: educador físico, psicólogo, nutricionista, 

endocrinologista, cardiologista, pneumologista, cirurgião, palestras educativas, enfim, o contato 

com alguns foi semanal, outros quinzenal e mensal.” 

Cada profissional da equipe multidisciplinar fica responsável por uma parte do 

tratamento, fazendo com que os cuidados sejam mais intensivos e os resultados mais rápidos. 

Quando lhe é questionado sobre a estadia no hospital, ela coloca o seguinte: 



“Do ponto de vista estrutural/acomodação: não tenho do que reclamar, pois todos que passaram 

pelo meu quarto me acalentaram. Enquanto paciente/pessoa, queria muito estar em casa, pelo 

desconforto de não dormir direito, muita medicação, agulhadas, ..........” 

Julgo interessante esta fala. O paciente internado perde o direito de ir e vir garantido 

pela Constituição Federal e passa a viver, mesmo que momentaneamente, por conta das regras 

hospitalares, com os horários da equipe hospitalar, que, na maior parte das vezes o interrompe 

com trocas de soro, medicações, exames laboratoriais, etc. 

Peço para que ela me descreva em forma de discurso livre como foram todos os 

procedimentos do pré ao pós-cirúrgico e ela responde da seguinte forma: 
“Vou definir com uma palavra cada momento. Pré: motivação; Cirúrgico: ansiedade e Pós: 

disciplina.” 

Outra fala interessante da paciente. Uma resposta curta, mas, que diz muita coisa. A 

motivação está ligada a tomada de decisão pela cirurgia bariátrica; uma decisão complicada, 

que requer uma série de conhecimentos, idas e vindas a médicos, psicólogo, nutricionista, 

vários exames laboratoriais… Momento estressante e cansativo, que necessita do apoio das 

pessoas que o cercam. A ansiedade pelo momento cirúrgico, se o procedimento vai dar certo, 

se o resultado esperado será alcançado… E, a disciplina do pós-cirúrgico seria seguir as novas 

dietas, os horários das medicações, fazer exercícios físicos, os retornos aos médicos, 

psicólogo e nutricionista, ou seja, seguir todo o protocolo pós-cirúrgico. 

O sujeito 3 tem menos de 2 meses de cirurgia, o que significa que os resultados ainda 

estão em processo. Porém, mesmo sabendo do curto período pós-cirúrgico, fiz questão de lhe 

perguntar se o resultado esperado está sendo alcançado, e, ela coloca o seguinte: 
“Não julgo que seja muito cedo para responder sim, pois, já identifico várias melhoras após a 

cirurgia, dentre elas: pressão arterial controlada (redução da medicação), joelhos não doem mais 

como antes, auto estima visível, hábito alimentar visto como opcional, ........” 

O sujeito 3 pesava 120Kg antes do processo cirúrgico e, no dia da entrevista, ainda em 

processo de emagrecimento, pesava 109Kg. Demonstra conhecimento e consciência das 

mudanças assumidas por conta do procedimento cirúrgico. Teóricos afirmam ser interessante 

aguardar entre dois e cinco anos do pós-cirúrgico para verificar se os resultados esperados 

foram alcançados. 

O sujeito 4 tem 35 anos, é do sexo feminino e mora em Brasília. Primeiramente lhe foi 

perguntado quando começou a ganhar peso e a se incomodar com ele. 
“A partir dos 10 anos de idade (…) Desde meus 13 anos de idade eu já possuía 1,53m e 76kg” 

Quando lhe pergunto se o sobrepeso lhe causou algum problema de saúde ou 

desconforto social, ela responde o seguinte: 
“Vários, fobia social por ter passado por buliyng na adolescência, resistência a insulina, hérnia 

diafragmática, dores na lombar e joelhos, hipotiródismo, miopia, e a deformação estética 

irreversível (…) era uma pessoa muito tímida, não saia, sofri buliyng na escola, não tinha 

namorados, e só fui namorar sério e ter meu primeiro contato intimo com o sexo oposto após ter 

emagrecido 55kgs  devido a cirurgia bariátrica (…) Desde meus 13 anos já procurava saber a 

causa da obesidade, fiz inúmeras dietas. Cheguei a ficar debilitada aos 16 anos por acreditar em 

dietas milagrosas.” 

Como já dito anteriormente, o excesso interfere nos aspectos físicos, psicológicos e 

sociais. O sujeito se entrega a várias dietas e medicamentos no intuito de reverter o quadro, 

porém, acabam entrando num ciclo vicioso. O paciente entra em processos depressivos, 

ansiosos, transtornos de humor, etc., e, como resultado, acabam por se excluir ou são 

excluídos do convívio social (Silva & Kawahara et al 2005). 

Sobre o apoio familiar, ela conta o seguinte: 
“A maioria da família possuía sobrepeso e obesidade, eles incentivavam muito o emagrecimento 

me enfatizavam sempre que eu era uma moça de rosto bonito. Mas a alimentação em família não 

desviava seu curso se eu estava em dietas.” 

Kübler-Ross (2005) citado por Braga (2009) coloca o quão é importante o apoio 

familiar na recuperação e tratamento do paciente obeso, podendo colaborar ou dificultar todo 



o processo. Se os padrões no estilo de vida familiar em relação a alimentação, por exemplo, 

são modificados, facilita a adesão à dieta por este membro da família considerado obeso. 

Pergunto então como foi o contato com o médico e a equipe multiprofissional, e ela 

coloca o seguinte: 
“Foi maravilhoso, eu tinha um médico sempre a postos para tirar todas as duvidas. Naquela 

época em 2000 nem os médicos sabiam ao certo se havia risco de reganho de peso (…) Após um 

reganho significativo a equipe culpava minha alimentação. Mesmo eu reclamando tanto das 

constantes crises de vômitos por tentar comer carne como sugeria a nutricionista. Chegou ao 

ponto de desacreditar completamente da técnica da nutricionista por não entender que eu sentia 

dor ao consumir carne, e por mais que tentasse apenas os legumes, massas, grãos eram aceitos 

pelo meu organismo.” 

 “A confiança é um princípio básico de qualquer relação que se estabelece quando 

algum paciente busca atendimento médico” (Silva & Kawahara et al, 2005, p. 62). O que 

acontece nesta fala do sujeito 4 é a perda da confiança na nutricionista, que, ao ver da 

paciente, não compreendia a sua dificuldade em comer carne naquele momento do pós-

cirúrgico. 

Sobre a estadia no hospital, ela diz o seguinte: 
“Eu sentia muita dor. A cirurgia era aberta e o corte ainda muito evasivo de 18cm. Na mesma 

semana tive de me submeter a uma tomografia computadorizada e tive um choque anaflático 

devido o contraste. Eu havia passado por momentos bem difíceis, na mesma semana tive muito 

medo de morrer duas vezes, mas estava muito esperançosa em relação a minha recuperação.” 

Esta fala do sujeito 4 ressalta o que já foi discutido em falas anteriores. Os 

procedimentos hospitalares são muito estressantes, principalmente para aquele paciente que se 

encontra internado. Esta fala representa bem o resultado da junção dos procedimentos 

hospitalares mais a ansiedade da paciente. 

No formato de discurso livre, solicitei que ela me contasse como havia sido todo o 

procedimento em relação a cirurgia bariátrica. De forma curta, ela respondeu o seguinte: 
“Os pré cirúrgicos foram check-up completo e psicológico por 4 meses (…) Os pós cirúrgicos 

foram gradativamente disperssados pela falta de risco de morte. Eu havia emagrecido muito bem 

no primeiro ano e permaneci magra até 6 anos após a cirurgia (...)” 

Com quase 12 anos do procedimento cirúrgico, pergunto-lhe se o resultado esperado 

foi alcançado e ela responde o seguinte: 
“Sim, foi excelente! Infelizmente tive um reganho muito significativo depois de alguns anos.” 

Segundo Martins e Paganotto (2010) após a cirurgia bariátrica o sujeito pode recuperar 

o peso perdido se as mudanças no estilo de vida não forem efetivas. Estudos demonstram que 

indivíduos submetidos a cirurgia bariátrica podem apresentar um reganho de peso entre o 3º e 

5º ano do pós operatório. 

Ela pesava 120Kg antes da cirurgia e hoje pesa 95Kg. Ela fecha a entrevista dizendo o 

seguinte: 
“Ouvir mais as necessidades do paciente. O que é relevante pra um não é pra outro. Eu por 

exemplo desisti de conversar com a nutricionista porque ela não aceitava que eu não digeria 

carne (…) Explicar ao paciente que a vida social dele não será igual como antes, as festas, as 

reuniões de comes e bebes estarão descartadas, incentiva-los a ter uma correção alimentar prévia 

a cirurgia porque se não comer direito vai passar mal (…) Alerta-los de que “comer” pode se 

tornar um problema, e uma hora traumática, ao invés de prazeirosa (…) Alerta-lo da 

possibilidade de ter reganho de peso, pois passar por todo esse processo, comer mal (alimentação 

de criancinha- há possibilidade de haver a mesma rejeição que a minha, de passar as vezes uma 

semana inteira tendo de comer só coisa que pode ser amassada, batata, mandioca, cenoura, 

mamão, chuchu), passar mal e ainda engordar, é com certeza revoltante. ” 

Esta última fala do sujeito 4 coloca em questão as sensações percebidas e vividas por 

ela após a cirurgia bariátrica que parecem não ter sido devidamente colocadas durante o pré-

cirúrgico, ou, devido ao grau de ansiedade pré-cirúrgico a paciente possa não ter assimilado 

algumas explicações médicas-psicológicas. Novamente ela coloca em questão o contato e as 

dificuldades com a nutricionista que a atendeu durante todo o processo. 



Essas quatro entrevistas nos ajudam a perceber que tamanhas são as influências 

sofridas por estes pacientes em relação ao contato com os médicos e a equipe 

multiprofissional. Separo aqui o médico da equipe porque, mesmo quando a equipe 

multiprofissional faz parte de sua própria equipe, o que pude perceber é que o médico 

responsável pelo procedimento cirúrgico não faz nenhum tipo de contato com os demais 

profissionais que atendem seu paciente, aceitando apenas o relatório de liberação ou não deste 

outro profissional para ser anexado ao processo da cirurgia. 

As influências sofridas por estes entrevistados são distintas, o que nos faz refletir a 

respeito da individualidade, onde cada sujeito vai perceber e enfrentar de uma forma distinta 

cada acontecimento. Isso é a subjetividade! 

Tivemos no decorrer das entrevistas duas críticas negativas em relação a equipe 

multiprofissional: uma em relação ao acompanhamento psicológico onde o sujeito 1 coloca 

que o psicólogo não tinha um certo conhecimento do procedimento cirúrgico, e, sobre o 

nutricionista onde o sujeito 4 coloca que a nutricionista não compreendia sua dificuldade em 

digerir proteína após a cirurgia. Isso nos faz repensar o nosso posicionamento em relação ao 

tipo de trabalho que assumimos. É de extrema importância que qualquer profissional de 

saúde, inclusive o psicólogo que tem papel fundamental em procedimentos como os 

cirúrgicos, tenham conhecimento daquilo que estão atendendo. A falta de conhecimento pode 

prejudicar o maior interessado, que, neste caso, é o paciente de cirurgia bariátrica. 

Um bom atendimento pode gerar bons resultados. 

 

 

Conclusão 

 

Este estudo teve como finalidade principal o entendimento de como pacientes com 

grau de obesidade em nível cirúrgico conseguem enfrentar e reestruturar suas vidas, levando-

se em conta o contato e acompanhamento da equipe multiprofissional durante todo o 

processo. Teóricos comprovam que um bom acompanhamento durante todo o procedimento 

da cirurgia bariátrica, que vai do pré ao pós-cirúrgico, geram como conseqüência um bom 

resultado e a aceitação pelo paciente ao novo estilo de vida. 

As entrevistas realizadas comprovam que o modelo de enfrentamento de todo o 

processo “cirurgia bariátrica” pode sim ser influenciado pelo contato e acompanhamento 

multiprofissional escolhido pelo paciente; afinal, é o paciente que acaba por escolher o seu 

cirurgião, e, se o mesmo já não tem uma equipe multiprofissional montada ou se não “obriga” 

este paciente a fazer todo o acompanhamento com a sua equipe, o próprio paciente deve 

buscar este acompanhamento com outros profissionais da área. 

Percebe-se, levando em consideração o parágrafo anterior, que, dos sujeitos 

entrevistados, os que tiveram alguma reclamação ou crítica a um dos profissionais que 

fizeram acompanhamento, como no caso do sujeito 1 que fez críticas ao psicólogo que o 

acompanhou por não ter os conhecimentos necessários sobre a cirurgia bariátrica, e, no caso 

do sujeito 4 que criticou a nutricionista por não compreender sua dificuldade na digestão da 

carne após a cirurgia, não fizeram a mudança de profissional. 

O paciente de cirurgia bariátrica pode sim procurar um melhor atendimento e 

acompanhamento para enfrentar melhor todo o processo que envolve tal cirurgia, porém, 

percebe-se que a procura por este acompanhamento é mais para seguir o protocolo do pré-

cirúrgico e receber os laudos necessários para a liberação da cirurgia, do que, realmente, em 

procura de um bom acompanhamento e entendimento do procedimento do que é o 

procedimento cirúrgico. 

Percebem-se, claramente, as diferenças de enfrentamento, aceitação, e, influencias 

sofridas por ambos os participantes em relação ao contato e acompanhamento com a equipe 



multiprofissional. Não podemos generalizar as respostas encontradas neste estudo como 

verdade absoluta para todos os pacientes de cirurgia bariátrica. É importante que se prevaleça 

a individualidade e a subjetividade de cada entrevista, pois, os sujeitos são únicos, logo, as 

influências sofridas também serão únicas. Cada caso é, realmente, um caso. 
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