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RESUMO 
 
 

O objetivo do presente trabalho é refletir sobre os procedimentos e técnicas de avaliação 
psicológica observados em pesquisas relacionadas à cirurgia bariátrica, por meio da análise de 
publicações sobre o assunto. A cirurgia bariátrica e metabólica configura-se como o grupo de 
técnicas com a função de tratar a obesidade grave e doenças associadas ao excesso de 
gordura ou agravadas por esse excesso. Nos protocolos da área de psicologia, o profissional 
precisa ter empatia, autenticidade, cordialidade e consideração positiva, além de ter clareza 
teórica e técnica para facilitar a relação de cuidado. Indivíduos om obesidade são afligidos não 
só por problemas biológicos, mas também por suas angústias, suas defesas, seus 
relacionamentos e suas emoções. A Psicologia busca compreender o que acontece com esse 
indivíduo para que diminua seu sofrimento psíquico, e uma das principais contribuições da área 
no contexto da cirurgia bariátrica é realizada por meio de procedimentos de avaliação 
psicológica. Foram analisados 28 artigos sobre aspectos psicológicos observados em cirurgia 
bariátrica, indexados na Biblioteca Virtual de Saúde - campo Psicologia (www.bvs-psi.org.br) 
que foram detalhadamente lidos para a compreensão de aspectos formais e de conteúdo. Os 
resultados mais incidentes indicam o seguinte: Foram publicados artigos em 20 diferentes 
periódicos, com discreto destaque para a Revista de Psiquiatria Clínica com quatro artigos. Em 
relação às instituições de origem dos autores, observou-se o envolvimento de 26 diferentes 
organizações, com destaque para Universidade de São Paulo com 25% (N=7) dos trabalhos. 
Quando se analisa o delineamento de pesquisa utilizado pelos autores, tem-se que a maior 
parte dos estudos foi desenvolvida a partir de investigações de campo (71,4% - N=20), por 
meio de diversas estratégias de pesquisa, enquanto os estudos teóricos configuram 28,6% 
(N=8) dos trabalhos. Quando se analisa as diferentes estratégias para avaliação psicológica 
associada à cirurgia bariátrica, tem-se predomínio da utilização de estratégias objetivas de 
levantamento de dados como diferentes escalas e inventários padronizados (35,7% - N=10), 
segue-se investigações com utilização de técnicas de abordagem direta sobre o assunto como 
questionários ou entrevistas (21,4% - N=6 cada um), dois estudos utilizaram um roteiro para 
avaliação de condições psíquicas denominado minimental e um trabalho foi desenvolvido a 
partir da análise de produção científica (semelhante a esta proposta). No que se refere aos 
testes psicológicos padronizados e autorizados para utilização na atividade de avaliação 
psicológica, identificou-se o emprego de apenas três diferentes técnicas: Inventário de 
Depressão de Beck - BDI (10,7% - N=3), Inventário de Ansiedade de Beck - BAI (10,7% - N=3) 
e Inventário Fatorial de Personalidade - IFP (3,6% - N=1). Por fim, oito estudos não indicaram 
instrumentos para levantamento de dados, por se configurarem como trabalhos de cunho 
teórico. No que tange ao foco dos estudos, quando os principais resultados são considerados, 
tem-se que a maior parte dos trabalhos (85,7% - N=24) trata de aspectos psicológicos 
relacionados à cirurgia bariátrica e em menor quantidade (14,3% - N=4) de aspectos 
psiquiátricos envolvidos no atendimento aos pacientes com obesidade, evidente que essa 
informação relaciona-se com o foco do presente estudo que dirigiu sua análise nas publicações 
sobre psicologia. Ao analisar os resultados apresentados nos artigos, observa-se destaque 
para a necessidade de um processo efetivo na avaliação psicológica para os pacientes 
candidatos ou submetidos à cirurgia, destaque para questões de ordem psicopatológica e 
condições de enfrentamento desses indivíduos, além da relação de obesidade com imagem 
corporal, autoestima e outros fatores importantes para compreensão do dinamismo psicológico 
dos pacientes. Pela pertinência do tema, estudos empíricos sobre o assunto são necessários. 


