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RESUMO 

Introdução: O rápido aumento na prevalência da obesidade mórbida, índice de massa corporal 

(IMC) ≥40 kg/m2, tem sido acompanhado do crescimento do número de cirurgias bariátricas, 

tanto em países desenvolvidos como naqueles em desenvolvimento, como o Brasil. A 

popularização da cirurgia bariátrica, nos últimos anos, pode ser explicada pelo fato de esse 

procedimento ser o mais efetivo no tratamento da obesidade mórbida, resultando em 

expressiva perda de peso, redução da morbidade e mortalidade. Por outro lado, as técnicas 

cirúrgicas mais populares exigem dos indivíduos alterações comportamentais (ex. 

FobiCapella,Bypass Gástrico com Y-Roux e Banda Gástrica, limitadoras da ingestão de 

alimentos) que podem acarretar consequências psicológicas e comprometer os resultados da 

cirurgia bariátrica sobre a perda de peso e qualidade de vida. Objetivo: verificar o impacto da 

obesidade mórbida e os resultados da cirurgia bariátrica sobre o estado psicológico, mais 

especificamente depressão, ansiedade e autoestima, assim como a qualidade de vida 

relacionada à saúde de indivíduos candidatos à cirurgia bariátrica, e de indivíduos que a ela 

se submeteram. Métodos: Os resultados dessas verificações foram reunidos em três artigos, 

que relatam os métodos empregados. No trabalho que originou o Artigo 1, foi realizado um 

estudo de revisão sistemática da literatura e os Artigos 2 e 3 foram produzidos a partir de 

estudo de corte transversal, com 107 pessoas recrutadas na região de Maringá, Paraná, Brasil. 

Tanto a amostra dos candidatos à cirurgia bariátrica, como a dos indivíduos já submetidos a 

ela foram constituídas considerando-se como critério de inclusão: 1) ter sido submetidos à 

cirurgia bariátrica ou estar em fila de espera para sua realização pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS); 2) ter mais de 18 anos; e 3) ter consentido em participar do estudo. Inicialmente o 

convite à participação foi feito apenas a indivíduos submetidos ao procedimento cirúrgico 

pelo Hospital Universitário de Maringá e àqueles cadastrados na Secretaria de Saúde do 

Município de Maringá-PR para passarem pela cirurgia de perda de peso. No entanto, dos 109 

indivíduos submetidos a tal procedimento, no período de 2000 a 2007, apenas 30 foram 

localizados e consentiram em participar da pesquisa. No caso dos candidatos à cirurgia, dos 

50 contatos disponibilizados pela Secretaria de Saúde, somente 19 aceitaram participar do 

estudo. A baixa taxa de adesão levou à ampliação da área de recrutamento dos sujeitos a toda 

região de Maringá-PR, em um raio de 85 Km. Os procedimentos de coleta, análise e 



apresentação dos resultados utilizados nesta pesquisa foram aprovados pelo Comitê 

Permanente de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Estadual de Maringá 

(Parecer nº 318/2007) e todos os participantes assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido. Candidatos à cirurgia bariátrica: grupo 1 (G1), constituído por 44 pessoas com 

idade média de 37,7 anos (±11,4, variando entre 20 e 64 anos). Dentre essas pessoas, 68,2% 

são casadas e 81,8% são mulheres. Este grupo apresentou peso médio de 120,5 Kg (±22,9, 

variando entre 75,8 e 166,9 Kg) e Índice de Massa Corporal (IMC) médio de 45,6 Kg/m2 

(±7,11, variando entre 32,0 e 61,7 Kg/m2). Indivíduos submetidos ao procedimento cirúrgico 

foram distribuídos em 3 subgrupos, a fim de comparar os resultados da cirurgia bariátrica 

sobre os fatores psicológicos em diferentes momentos do pós-cirúrgico. Grupo 2 (G2), 

constituído por 25 pessoas submetidas à cirurgia de perda de peso há no máximo 18 meses 

(média de 9,8 ±4,4 meses). Destas, 88,0% eram mulheres e 72,0% eram casadas e a idade 

média das pessoas desse grupo era 42,0 anos (±12,3, variando entre 24 e 60 anos). O peso e o 

IMC médio, antes da cirurgia, foi 118,5 Kg (±21,1, variando entre 89,0 e 180,0 Kg) e 45,9 

Kg/m2 (±6,2, variando entre 35,6 e 56,7 Kg/m2). Grupo 3 (G3), constituído por 17 pessoas 

que passaram pela cirurgia há pelo menos 19 e no máximo 36 meses (média de 25,2 ±5,1 

meses). Destas, 88,2% eram mulheres e 70,6% eram casadas e a idade média das pessoas 

deste grupo era 44,8 anos (±6,4, variando entre 31 e 54 anos). O peso e o IMC médio, antes 

da cirurgia foi 127,5Kg (±27,0, variando entre 85,0 e 189,0 Kg) e 51,4 Kg/m2 (±10,5, 

variando entre 37,8 e 80,7 Kg/m2). Grupo 4 (G4), constituído por 21 pessoas operadas há 

mais de 36 meses (média de 75,1 ±31,3 meses). Destas, 95,2% eram mulheres e 66,6% eram 

casadas e a idade média das pessoas deste grupo era 47,9 anos (±10,0, variando entre 35 e 68 

anos). O peso e o IMC médio, antes da cirurgia foi 121,7 Kg (±16,7, variando entre 98,0 e 

158,0 Kg) e 46,8 Kg/m2 (±6,5, variando entre 36,9 e 61,7 Kg/m2). Os indivíduos foram 

avaliados quanto a autoestima, sintomas depressivos e de ansiedade e qualidade de vida 

relacionada à saúde, por meio dos seguintes instrumentos: Escala de Autoestima de 

Rosenberg, Inventário de Depressão e Ansiedade de Beck, o Medical OutcomesStudy 36-Item 

Short-Form Health Survey(SF-36) e o BariatricAnalysis and ReportingOutcome System 

(BAROS). Os dados foram organizados em planilha do Microsoft Excel2007 e analisados no 

pacote estatístico StatisticalPackage for Social Science - SPSS 14.0. Teste de Shapiro-Wilk 

verificou a normalidade dos dados. A análise descritiva envolveu medidas de tendência 

central, dispersão, amplitude (média, desvio padrão, mínimo e máximo), além de frequências 

absoluta e relativa. A estatística inferencial foi conduzida por testes paramétricos e não 

paramétricos, sendo a comparação entre os grupos realizada pelo teste de One Way Analysis 



of Variance (ANOVA) ou Kruskal-Wallis. Na ocorrência de indicação pelo teste de diferença 

entre os grupos, realizou-se o teste t de Student ou U de Mann-Whitney, para verificarem-se 

quais grupos apresentavam tal diferença. A significância estatística foi pré-fixada, para todos 

os testes em p<0,05. A magnitude dos efeitos da cirurgia bariátrica foi avaliada também pelo 

tamanho do efeito (TE), calculado conforme o exemplo a seguir: TE = (Média(G1) – Média de 

(G2))/ desvio padrão(G1), para cada um dos grupos (G2, G3 e G4). A fim de evitarem-se 

tamanhos de efeitos tendenciosos em amostras pequenas, aos resultados obtidos foi aplicado 

fator de correção dado por: FC =1 – (3/(4m-9), onde FC é fator de correção e m, a diferença 

entre os tamanhos das amostras G2, G1 e o número constante 2, ou seja, m = tamanho da 

amostra do G2 - tamanho da amostra do G1 – 2. Os TE foram avaliados conforme critérios 

propostos por Cohen: trivial (0 a <0,2), pequeno (0,2 a <0,5), moderado (0,5 a <0,8) e  

grande (≥0,8). Resultados: Os candidatos à cirurgia de perda de peso apresentam problemas 

psicológicos como insatisfação com a imagem corporal, depressão, ansiedade, 

perfeccionismo, baixa autoestima, síndrome da alimentação noturna e compulsão alimentar, 

os quais, muitas vezes estão associados. A cirurgia bariátrica foi mais eficaz que o tratamento 

convencional na melhora dos fatores psicológicos. Além disso, nossos achados evidenciam 

melhoras, após a realização da cirurgia, em vários fatores psicológicos, como depressão, 

autoestima, atitudes alimentares e insatisfação com a imagem corporal, enquanto que 

melhoras sobre a ansiedade ainda não apresentam consenso. Os resultados dos estudos de 

campo revelaram que os candidatos à cirurgia apresentam escores médios de ansiedade e de 

depressão maiores do que os de todos os grupos de indivíduos que já passaram pela cirurgia e 

escores médios mais baixos de autoestima. Além disso, 82,7% dos sujeitos que apresentaram 

nível grave de ansiedade eram candidatos à cirurgia. O tamanho do efeito calculado para cada 

um dos grupos de indivíduos pós-cirúrgicos sugere que a cirurgia tem impacto positivo nos 

aspectos psicológicos de indivíduos com obesidade graus II e III. A avaliação da qualidade 

de vida relacionada à saúde pelo BAROS revela a mesma tendência observada na escala 

Física do Moorehead-Ardelt: verifica-se diferença entre os mesmos grupos, com escores 

inferiores observados no grupo 4, quando comparado ao grupo 2. A comparação dos escores 

médios dos domínios do SF-36 revela que os grupos formados por pessoas que se 

submeteram à cirurgia bariátrica apresentam escores médios significativamente maiores que 

os apresentados pelos candidatos à cirurgia bariátrica (p<0,05). Embora não retornem aos 

níveis dos candidatos à cirurgia bariátrica, os escores médios dos domínios “Dor corporal” e 

“Estado geral de saúde”, apresentados pelos grupos 2 e 4, assim como os apresentados pelos 

grupos 2 e 3 para o domínio “Vitalidade”, sugerem uma piora na qualidade de vida 



relacionada à saúde com o decorrer do tempo pós-cirúrgico.Conclusão: Os resultados da 

revisão sistemática revelam que a cirurgia bariátrica tem sido capaz de promover melhoras 

significativas nos fatores psicológicos de indivíduos com obesidade mórbida (IMC ≥40,0 

Kg/m2) e naqueles com obesidade menos severa (IMC ≥35,0 Kg/m2) que passaram por tal 

procedimento. Os resultados dos artigos originados a partir do trabalho de campo sugerem 

que a cirurgia bariátrica tem apresentado bons resultados sobre a autoestima e os sintomas de 

depressão e ansiedade de indivíduos submetidos ao procedimento. Além disso, indicam que 

pessoas que sofrem com a obesidade mórbida apresentam forte impacto sobre sua qualidade 

de vida relacionada à saúde e sugerem que a realização da cirurgia bariátrica é capaz de 

promover melhoras importantes na qualidade de vida relacionada à saúde dessas pessoas. 

Esses resultados sugerem que a cirurgia bariátrica é o tratamento a ser escolhido para pessoas 

com obesidade mórbida (IMC ≥40,0 Kg/m2) e para aquelas com obesidade menos severa 

(IMC ≥35,0 Kg/m2), quando os tratamentos convencionais para redução de peso são falhos. 

No entanto, sugerimos que novos estudos procurem acompanhar os indivíduos desde o pré-

operatório e durante um período superior a 10 anos depois da cirurgia, uma vez que os 

resultados a longo prazo ainda são escassos na literatura. Assim, a condução de mais estudos 

sobre o tema, no Brasil, é essencial para entender o impacto da obesidade mórbida, e os 

resultados da cirurgia bariátrica sobre os processos psicológicos. Este entendimento é 

importante para que propostas de pesquisas aplicadas voltem-se para esta população, visando 

a melhora de sua qualidade de vida. 

Palavras-chave: obesidade mórbida; cirurgia bariátrica; depressão; ansiedade; autoestima; 

qualidade de vida relacionada à saúde. 

  



ABSTRACT 

Introduction: The rapid increase in the prevalence of morbid obesity, body mass index (BMI) 

≥40 kg/m2, has been accompanied by growing number of bariatric surgeries, both in 

developed and in developing countries like Brazil. The popularity of bariatric surgery in 

recent years can be explained by the fact that this procedure be as effective in the treatment 

of morbid obesity, resulting in significant weight loss, decreased morbidity and mortality. On 

the other hand, the most popular surgical techniques require the individual behavioral change 

(eg, Fobi-Capella, gastric bypass with Roux-Y and Gastric Band, limiting food intake) that 

can lead to psychological consequences and compromise the results of bariatric surgery on 

weight loss and quality of life. Objective: To evaluate the impact of obesity and the results of 

surgery on psychological status, specifically depression, anxiety and self-esteem and health 

related quality of life of individuals applying for bariatric surgery, and individuals submitted 

it. Methods: The results of these investigations were divided in three papers that report the 

methods used. The paper 1, has carried out a systematic review and papers 2 and 3 were 

produced from cross-sectional studies, with 107 subjects in the region of Maringá, Paraná, 

Brazil. Both the sample of candidates for bariatric surgery, such as individuals who have 

been already set up considering it as a criterion for inclusion: 1) have undergone bariatric 

surgery or are in a waiting list for its completion under the Sistema Único de Saúde (SUS), 2) 

more than 18 years, and 3) consented to participate in the study. Initially, the invitation to 

participate was made only to individuals undergoing surgery at University Hospital in 

Maringá and those enrolled in the Health Department Maringá PR-pass surgery for weight 

loss. However, among the 109 people who undergo this procedure, the period 2000 to 2007, 

only 30 were located and consented to participate. In the case of candidates for surgery, the 

50 contacts made available by the Department of Health, only 19 agreed to participate in the 

study. The low rate of participation led to the expansion of the field for recruiting subjects to 

the whole region of Maringa, in a 85 km radius of the procedures for collecting, analyzing 

and presenting the results used in this study were approved by the Standing Committee on 

Ethics Human Research of the State University of Maringá (n° 318/2007) and all participants 

signed an informed consent. Candidates for bariatric surgery: group 1 (G1) consisting of 44 

persons with a mean age of 37.7 years (±11.4, ranging among 20 and 64). Among these 

persons, 68.2% are married and 81.8% are women. This group had mean weight of 120.5 kg 

(±22.9, ranging among 75.8 and 166.9 kg) and BMI of 45.6 kg/m2 (±7.11, ranging among 

32.0 and 61.7 kg/m2). Individuals undergoing surgery were divided into 3 subgroups, in order 

to compare the results of surgery on psychological factors at different times after surgery. 



Group 2 (G2), consisting of 25 people undergoing surgery for weight loss for more than 18 

months (mean 9.8 ±4.4 months). Of these, 88.0% were women and 72.0% were married and 

the average age of people in that group was 42.0 years (±12.3, ranging among 24 and 60 

years). The average weight and BMI before surgery was 118.5 kg (±21.1, ranging among 

89.0 and 180.0 kg) and 45.9 kg/m2 (±6.2, ranging among 35.6 and 56.7 kg/m2). Group 3 

(G3), comprising 17 people who had surgery for at least 19 and no more than 36 months 

(mean 25.2 ±5.1 months). Of these, 88.2% were women and 70.6% were married and the 

average age of people in this group was 44.8 years (±6.4, ranging among 31 and 54 years). 

The average weight and BMI before surgery was 127.5 kg (±27.0, ranging among 85.0 and 

189.0 kg) and 51.4 kg/m2 (±10.5, ranging among 37.8 and 80 7 kg/m2). Group 4 (G4), 

consisting of 21 people operated for more than 36 months (mean 75.1 ±31.3 months). Of 

these, 95.2% were women and 66.6% were married and the average age of people in this 

group was 47.9 years (±10.0, ranging among 35 and 68 years). The average weight and BMI 

before surgery was121.7 kg (±16.7, ranging among 98.0 and 158.0 kg) and 46.8 kg/m2 (±6.5, 

ranging among36.9 and 61.7 kg/m2). Subjects were assessed for self-esteem, depression and 

anxiety and health related quality of life through the following instruments: Self-esteem scale 

of Rosenberg's Depression Inventory and Beck Anxiety, the Medical Outcomes Study 36-

ItemShort - Form Health Survey (SF-36) and the Bariatric Analysis and Reporting System 

Outcome (BAROS). The data were organized into a spreadsheet in Microsoft Excel 2007 and 

analyzed the statistical package Statistical Package for Social Science - SPSS 14.0. 

ShapiroWilk normality of the observed data. The descriptive analysis included measures of 

central tendency, dispersion, amplitude (mean, standard deviation, minimum and maximum), 

and absolute and relative frequencies. The inferential statistics was conducted by using 

parametric and nonparametric, and the comparison among groups performed using the One 

Way Analysis of Variance (ANOVA) or Kruskal-Wallis. In the event of indication for the 

test of difference among the groups, there was the Student t test or U Mann-Whitney test, to 

check to which groups had such a difference. Statistical significance was pre-set for all tests 

at p<0.05. The magnitude of the effects of bariatric surgery was also assessed by effect size 

(ES), calculated as the following example: ES = (Average (G1) - Average (G2)) / standard 

deviation (G1) for each of the groups (G2, G3 and G4). In order to avoid to biased effect 

sizes in small samples, the results obtained was applied correction factor given by CF = 1 - (3 

/ (4m-9), where CF is the correction factor in the difference among sample sizes G2, G1 and 

constant number 2, eg., m = sample size of the G2 - sample size of the G1 - 2. The ES were 

evaluated according to criteria proposed by Cohen: trivial (0 to <0.2), small (0.2 to <0.5), 



moderate (0.5 to <0.8) and large (≥0.8). Results: The candidates for surgical weight loss have 

psychological problems such as dissatisfaction with the image body, depression, anxiety, 

perfectionism, low self-esteem, Night eating syndrome and binge eating, which often are 

associated. The surgery was more effective than conventional treatment in improving 

psychological factors. Furthermore, our findings show improvement after the surgery, several 

psychological factors, such as depression, self-esteem, eating attitudes and dissatisfaction 

with body image, while improvements on anxiety is not a consensus. The results of field 

studies have shown that candidates for surgery have mean scores of anxiety and depression 

greater than those of all groups of individuals who have had surgery mean scores and lower 

self-esteem. In addition, 82.7% of subjects with severe level of anxiety were candidates for 

surgery. The effect size calculated for each group of patients post-surgery suggests that 

surgery has a positive impact on the psychological aspects of individuals with obesity grade 

II and III. The assessment of health related quality of life by BAROS shows the same trend 

observed scale physics Moorehead-ARDELT: there is a difference among the same groups, 

with lower scores observed in group 4 compared with group 2. Comparison of mean scores 

of the domains of the SF-36 shows that the groups formed by people who underwent bariatric 

surgery have significantly higher average scores than those submitted by candidates for 

bariatric surgery (p<0.05). Although not return to levels of candidates for bariatric surgery, 

the scores of the fields "pain body" and "General state health, "presented by the groups 2 and 

4, as well as those submitted by the groups 2 and 3 for the domain" Vitality, "suggest a 

decline in the health related quality of life with the passage of time after surgery. Conclusion: 

The results the systematic review show that bariatric surgery has been able to promote 

significant improvements in psychological factors in individuals with morbid obesity (BMI 

≥40.0 kg/m2) and those with less severe obesity (BMI ≥35.0 kg/m2) who underwent this 

procedure. The results of the articles generated from the fieldwork suggest that bariatric 

surgery has shown good results on the self-esteem and symptoms of depression and anxiety 

of patients undergoing the procedure. They also indicate that people who suffer from morbid 

obesity have strong impact on their health related quality of life and suggest that bariatric 

surgery is able to promote significant improvements in health related quality of life of these 

people. These results suggest that bariatric surgery is the treatment to be chosen for people 

with obesity morbid obesity (BMI ≥40.0 kg/m2) and for those with less severe obesity (BMI 

≥35.0 kg/m2), when conventional treatments for weight reduction are flawed. However, new 

studies suggest that individuals seek to follow from the preoperative and for a period of more 

than 10 years after surgery, since the long-term results are scarce in the literature. Thus, 



conducting further studies on this subject in Brazil, it is essential to understand the impact of 

morbid obesity, and the results of surgery on psychological processes. This understanding is 

important for proposals for applied research to back this population, to improve their quality 

of life. 

Key-words: morbid obesity, bariatric surgery, depression, anxiety, self-esteem, health related 

quality of life. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


