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RESUMO
A Organização Mundial da Saúde aponta a obesidade como um dos maiores problemas de saúde pública do mundo,
está associada a baixa autoestima e depressão e possui como opção a cirurgia bariátrica. Objetivo: avaliar a autoestima
e depressão em pacientes que irão realizar a cirurgia bariátrica no Hospital Maringá. Métodos: a avaliação da autoestima
será realizada pela Escala de Autoestima de Rosemberg e avaliação da depressão será realizada pela aplicação de
Inventário de Depressão de Beck.

Palavras Chave: Autoestima, Depressão, Cirurgia bariátrica, Obesidade

1 INTRODUÇÃO

A obesidade atingiu proporções epidêmicas globalmente, com pelo menos 2,8 milhões de
pessoas morrendo a cada ano como resultado de sobrepeso ou obesidade. Uma vez associada a
países de alta renda, a obesidade agora também prevalece em países de baixa e média renda
(WHO, 2017).

A Organização Mundial de Saúde aponta a obesidade como um dos maiores problemas de
saúde pública do mundo (ABESO,2014). No Brasil, 52% dos brasileiros estão acima do peso e 17%
está com obesidade. Em 2006 este índice correspondia a 43% da população (BRASIL, 2013). A
prevalência  vem  crescendo  acentuadamente  nas  últimas  décadas  e  os  custos  com  suas
complicações atingem cifras de milhões de dólares (PORCU et al., 2011)

A World  Obesity  (2014) trata a obesidade como uma pandemia, relata que 3 milhões de
pessoas morrem a cada ano por complicações da obesidade.

A  obesidade  é  definida  como  acúmulo  anormal  de  gordura  corporal  consequente  do
desequilíbrio  entre a energia ingerida e  gasta  pelo  indivíduo representando risco à saúde,  pois
aumenta a possibilidade de desenvolvimento de comorbidades, que podem levar a pessoa à morte.
É considerada como doença crônica, de origem multifatorial, que abrange a agregação de fatores
genéticos orgânicos, ambientais, comportamentais e psicológicos (ABESO, 2016).

Considera-se  obesidade  quando,  em homens  há  mais  do  que  20% de  gordura  na  com-
posição corporal e nas mulheres, mais do que 30%. Na prática clínica, na maior parte dos estudos e
na classificação da Organização Mundial da Saúde (OMS), utiliza-se o Índice de Massa Corporal
(IMC) para determinar a obesidade. O IMC é calculado dividindo-se o peso corporal em quilogramas,
pelo quadrado da estatura, em metros quadrados (P/E²) (OMS, 2013).

O IMC elevado é um grande fator de risco para doenças não transmissíveis como doenças
cardiovasculares, diabetes, desordem musculoesquelética e alguns tipos de câncer,  como os de
mamas e de cólon. Os indivíduos obesos, além de todos os problemas físicos, sofrem também de
discriminação e estigma social (WHO,2012).

O  tratamento  clínico  baseado  em  aumento  de  atividade  física  combinado  a  dietas
hipocalóricas e o uso de medicações muitas vezes é insuficiente para o paciente obeso classe III,
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sendo a cirurgia da obesidade, nesses casos, considerada como a abordagem mais eficaz até o
momento  (AKAMINE;  ILIAS,  2013).  A  Associação  Brasileira  de  Cirurgia  Bariátrica  (ABCB,2014)
indica a cirurgia quando o IMC está igual a 40, ou maior/ igual a 35 com presença de comorbidades.

As  cirurgias  bariátricas  têm  sido  consideradas  tratamento  de  escolha  para  esse  tipo  de
obesidade,  já  que  leva  a  importante  perda  de  peso,  favorecendo  melhoras  significativas  na
qualidade de vida (RIBEIRO, 2011).

A  obesidade  não  é  classificada  como  um  transtorno  psiquiátrico,  porém  distúrbios
psiquiátricos  são  frequentemente  encontrados  em  pacientes  portadores  de  tal  condição.  A
depressão  é  um  transtorno  do  humor  caracterizado  principalmente  pela  presença  de  humor
deprimido, perda do interesse por atividades prazerosas, alterações de sono e do apetite, além de
outros sinais e sintomas. Dentre os transtornos psiquiátricos, a depressão é o que mais se associa
ao quadro de obesidade (PORCU, 2011).

A autoestima representa um aspecto avaliativo do autoconceito e consiste num conjunto de
pensamentos e sentimentos referentes a si mesmo. Trata-se, portanto, de uma avaliação positiva
(auto  aprovação)  ou  negativa  (depreciação)  de  voltar-se  para  si  mesmo  e  nesta  concepção,  a
autoestima  é  a  representação  pessoal  dos  sentimentos  gerais  e  comuns  do  autovalor  (HUTZ;
ZANON, 2011).

Embora alguns autores apontem a obesidade como causadora e não como consequência de
sofrimento psíquico, outros afirmam que indivíduos com depressão apresentam maior risco para a
obesidade.  A  Associação  Brasileira  para  o  Estudo  da  Obesidade  e  da  Síndrome  Metabólica
(ABESO, 2009) destaca que a obesidade aumenta em 55% o risco de depressão, e esta, em 58% o
risco de obesidade,  indicando possível  circularidade entre as duas patologias.    Mais do que a
obesidade em si  mesma,  a  percepção de estar  acima do peso é fator  de  risco  para  sintomas
depressivos.  Além disso,  fatores  psicossociais,  como  estigma  e  discriminação,  também  podem
contribuir para a depressão em obesos (ABESO,2009).

Existem  poucos  estudos  que  avaliam  as  inter-relações  entre  obesidade  e  depressão
(GODOY-MATOS,2006). De forma geral, estudos epidemiológicos sugeriram que indivíduos obesos
não  exibiam  mais  sintomas  psiquiátricos  do  que  aqueles  não  obesos  (GODOY-MATOS,2016).
Dessa maneira,  à medida que o número de pacientes submetidos à cirurgia bariátrica aumenta,
também cresce a necessidade de compreender como os sintomas psiquiátricos podem influenciar no
resultado da operação (TAE, et al, 2014).

Considerando os pontos destacados e a relevância de estudos sobre obesidade, o presente
estudo objetivou avaliar a autoestima e a prevalência de depressão em pacientes que irão realizar a
cirurgia bariátrica.

Pessoas com obesidade que estão dispostas a realizar a Cirurgia Bariátrica têm sintomas
depressivos e baixa autoestima. O indivíduo obeso deve ser avaliado profundamente em relação a
erros em hábitos alimentares,  atividade física,  presença de sintomas depressivos, em relação a
autoestima e complicações associadas a obesidade, já que esta acarreta um risco aumentado de
inúmeras doenças (GODOY-MATOS,2006).

2 JUSTIFICATIVA

Pessoas com obesidade que estão dispostas a realizar a Cirurgia Bariátrica têm sintomas
depressivos e baixa autoestima. O indivíduo obeso deve ser avaliado profundamente em relação a
erros em hábitos alimentares,  atividade física,  presença de sintomas depressivos, em relação a
autoestima e complicações associadas a obesidade, já que esta acarreta um risco aumentado de
inúmeras doenças (GODOY-MATOS,2006).
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3 MATERIAIS E MÉTODOS

O  presente  estudo  caracteriza-se  como  descritivo,  com  coleta  de  dados  primários  e
abordagem  quantitativa,  desenvolvido  com  pacientes  que  irão  realizar  a  cirurgia  bariátrica  no
Hospital Maringá, hospital de referência para cirurgias bariátricas, na cidade de Maringá, Paraná.

Serão considerados critérios de inclusão: pacientes adultos com idade superior a 18 anos, de
ambos os sexos e estar no pré-operatório de cirurgia bariátrica. O contato com os pacientes será
feito no hospital durante o internamento para a realização da cirurgia bariátrica.

O projeto será encaminhado para avaliação e aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa da
Unicesumar, Maringá, Paraná, Brasil. A participação do indivíduo será condicionada à assinatura do
Termo  de  Consentimento  Livre  e  Esclarecido  (TCLE),  em  duas  vias.  Será  garantido  aos
participantes o anonimato da pesquisa, a voluntariedade em participar e a desistência da pesquisa.

A amostra será composta por 60 pacientes que irão realizar a cirurgia bariátrica nos meses de
outubro/novembro e dezembro de 2017.Os dados contendo as variáveis sociodemográficas: idade,
sexo, escolaridade, estado civil (solteiro, união consensual, separado/divorciado/desquitado e viúvo),
arranjo  familiar  (mora  sozinho  ou  acompanhado),  situação  ocupacional  (ativo  ou  inativo
economicamente)  classe econômica de acordo com o critério  de classificação econômica Brasil
(ABEP, 2012). Para detectar a presença de comorbidades será utilizado um instrumento com as
seguintes informações: tempo de diagnóstico da doença, quais as doenças e uso de medicamentos.

A avaliação do estado nutricional será realizada por meio do indicador nutricional: índice de
massa corporal (IMC) (kg/m2) O Índice de Massa Corporal (IMC) será calculado dividindo–se o peso
corporal  (kg),  pela  estatura  (m)  elevada  ao  quadrado: IMC  (kg/m2)  =P/E².A  associação  entre
obesidade  e  depressão  será  realizada  através  de  um  questionário  de  Inventário  de  Beck  de
Depressão e a auto estima será pela Escala de Auto estima de Rosemberg.

4 RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se, comprovar a auto estima, através da escala de Rosemberg, e a depressão por
meio do inventário de Beck, para associar a obesidade mórbida em pacientes que irão realizar a
cirurgia bariátrica.
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