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INSATISFAÇÃO CORPORAL EM MULHERES SUBMETIDAS À CIRURGIA BARIÁTRICA

A obesidade caracteriza-se como um problema de saúde pública, tornando-se uma doença crônica associada

a várias comorbidades. Intervenções cirúrgicas têm sido empregadas ao seu tratamento. Sugere-se que possa

haver melhorias da autoimagem e da autoestima em pessoas submetidas à cirurgia bariátrica a curto e a

longo prazo.
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A média da Escala de Silhuetas foi de -3+2 evidenciando insatisfação corporal e desejo de emagrecer das

participantes e houve correlação negativa com o valor de IMC (p<0,05; r=-0,67). De acordo com a Escala

de Autoestima, as participantes têm autoestima satisfatória (25+3,3), com correlação negativa entre a

Escala e Escolaridade (p=0,03; r= -0,51). Em relação à ECAP, a média foi 11,1+7,2 constatando que não

havia compulsão alimentar, entretanto, 4 participantes apresentaram CAP moderada. Observamos uma

correlação negativa entre a ECAP e o Comer com consciência (p=0,04; r= -0,46).

O objetivo deste projeto foi investigar a autoimagem, a autoestima e a compulsão alimentar em mulheres

submetidas, após 3 anos, à cirurgia bariátrica do tipo Bypass Gástrico em Y de Roux.

O projeto foi inserido na Plataforma Brasil sob número CAAE 46628521.5.0000.0089 e foi aprovado pelo

Comitê de Ética da Universidade São Judas sob número do parecer 4.728.724. Trata-se de um estudo de

campo quantitativo. A amostra foi autogerada e a coleta foi realizada por meio do google forms

(http://gg.gg/pesquisacirurgiabariatrica). Houve um questionário de identificação com perguntas sobre a

cirurgia e sobre a saúde, a Escala de Autoestima, a Escala de Compulsão Alimentar Periódica (ECAP) e a

Escalas das Silhuetas. Os dados analisados com auxílio do Software GraphPad Prism 9.0. Os dados foram

expressos em média + desvio padrão. Foi considerado como significância p<0,05.

Participaram 18 mulheres que fizeram cirurgia bariátrica do tipo Bypass Gástrico em Y de Roux há mais de 3

anos, sendo 27,8% solteiras, 50% casadas e 22,2% declaram estar em união estável. O IMC médio foi de

30,2+4,4 Kg/m2 (Obesidade).

Dados Descritivos Média Desvio Padrão Diagnóstico

Idade (anos) 43,00 11,00

IMC (KG/m²)* 30,17 4,42 Obesidade Grau I

Escala de Satisfação Corporal -3,00 2,00 Insatisfeito

Escala de Autoestima de Rosemberg 25,00 3,32 Autoestima média

Escala de Compulsão Alimentar 

Periódica
11,11 7,23

Sem compulsão 

alimentar

Tabela 01 - Dados Descritivos e perguntas específicas sobre a Cirurgia Bariátrica

IMC*: Índice de Massa Corporal

A bariátrica ajuda na perda de peso corporal, porém a mudança de mentalidade não ocorre tão

facilmente, podendo gerar episódios de compulsão alimentar e insatisfação corporal. Essa

realidade pode ser contornada pela presença de profissionais especialistas em saúde mental, que

identificariam previamente a estrutura mental de candidatos à cirurgia, propondo estratégias

individualizadas, com o objetivo de evitar complicações psicológicas e maior efetividade na

cirurgia e no tratamento pós-cirúrgico.
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