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1.Introdução 
O paciente candidato a cirurgia 

bariátrica, apresenta alterações emocionais 
importantes na fase perioperatória. No pré-
operatório são observados sintomas de 
ansiedade e depressão

(1)
. Verifica-se que até 

71% dos indivíduos em pós-operatório tiveram 
algum tipo de alteração emocional

(2)
.  

 

2. Objetivo  
O presente estudo teve como objetivo 

analisar as manifestações emocionais mais 
presentes nos pacientes obesos em período 
perioperatório de cirurgia bariátrica.  

 

3. Método 
Foi realizada uma revisão integrativa 

da literatura nas bases de dados Scielo, 
LILACS e PubMed no período entre 2003 e 
2010. Foram adotados os seguintes critérios de 
inclusão: artigos em português, espanhol e 
inglês, com autoria de pesquisadores da área 
da saúde, não sendo exclusivos da 
enfermagem, cujos termos de busca 
selecionados estão incluídos no título do artigo 
ou nos unitermos, com pertinência do tema na 
descrição do resumo. Foram excluídos os 
artigos com abordagem pediátrica e aqueles 
que analisam a obesidade sem considerar o 
procedimento cirúrgico. 

 

 4. Resultados  
 Ao todo foram incluídas 23 
publicações, em sua maioria em inglês, tendo 
como método a pesquisa quantitativa. As 
principais alterações encontradas foram 
depressão, seguida da ansiedade, dos 
transtornos alimentares e alteração da imagem 
corporal. Foram também encontrados em 
menor número as alterações auto-estima, 
medo, tristeza, agressividade e irritabilidade.  
 No pré-operatório a depressão possui 

maior grau em indivíduos obesos grau III e 
mulheres; no pós-operatório há uma queda 
significativa da depressão em todos os 
pacientes. A ansiedade é elevada no pré-
operatório em grande parte dos pacientes e, 
após a cirurgia, há uma redução média no grau 
de ansiedade e uma queda importante nos 
níveis grave e aumento nos níveis leve de 
ansiedade. Os transtornos alimentares, 
principalmente, o Transtorno de Compulsão 
Alimentar Periódico (TCAP), estão associados 
com os fatores de ansiedade e depressão. Por 
fim, a imagem corporal no pré-operatório é 
vista pelos doentes como sendo motivo de 
grande insatisfação, já no pós-operatório ocorre 
uma melhora desta imagem. Verifica-se a 
busca pela cirurgia plástica algum tempo após 
a cirurgia bariátrica, o que contribui para maior 
satisfação da imagem corporal.  

 

5. Conclusão 
 Pode-se concluir que a cirurgia 
bariátrica imprime grande impacto sobre a 
esfera emocional do paciente obeso, e cabe a 
uma equipe multidisciplinar acompanhar estes 
indivíduos no período pré e pós-operatório e, 
deve-se considerar a importante contribuição 
da enfermagem neste período para a 
realização da avaliação no pré-operatório com 
o objetivo de prever complicações e criar 
intervenções que possam auxiliar o paciente na 
melhoria da sua condição emocional no 
tratamento proposto. 
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