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RESUMO
O objetivo deste estudo consistiu em avaliar os resultados do Programa de
Obesidade Mórbida do Hospital de Força Aérea do Galeão (HFAG), mediante a
consulta a 46 pacientes inscritos no Programa no período de 2001 a 2010, e análise
da qualidade de vida dos operados em relação aos que aguardavam o processo
cirúrgico. A natureza do objeto da avaliação conduziu à triangulação de métodos e
técnicas de coleta de dados, através das abordagens quantitativas e qualitativas. Os
dados foram coletados através (a) da aplicação do questionário do Impacto do Peso
sobre a Qualidade de Vida (QV) em uma amostra estratificada, assim distribuídos:
Grupo A (Pré-Operatório), com 07 pacientes; Grupo B (Até 12 meses de Operado)
com 04 pacientes; Grupo C (De 13 a 36 meses de Operado) com 07 pacientes; e,
Grupo D (Mais de 37 meses de Operado) com 28 pacientes, totalizando 46
respondentes; (b) realização do grupo focal, composto de 12 participantes, sendo:
Grupo A, com 3 pacientes; Grupo B, com 3 pacientes; Grupo C, com 2 pacientes e o
Grupo D, com 4 pacientes, (c) levantamento de dados feito nos registros dos
prontuários dos pacientes operados em cirurgia bariátrica no HFAG, que possibilitou
verificar a frequência do comparecimento a consultas após a cirurgia, avaliando o
comprometimento com o tratamento. Foi utilizada uma amostra estratificada
proporcional de 30%. Os prontuários dos pacientes selecionados foram retirados
aleatoriamente e utilizadas às informações constantes das entrevistas iniciais de
admissão no programa. Esta etapa foi realizada nos meses de junho a julho,
concomitante com a aplicação dos questionários e o grupo focal. Os resultados da
avaliação revelam que a maioria dos pacientes que se submeteram à cirurgia
bariátrica no HFAG é do sexo feminino, casado, com escolaridade de nível superior,
a média de idade é de 46 anos, as doenças de comorbidade após cirurgia
diminuíram, tendo sido extintas em alguns pacientes, é no primeiro ano após a
cirurgia que se tem a maior perda de peso, a análise dos prontuários revelou que
existe maior procura da clínica multidisciplinar pelos pacientes antes de operar,
depois da cirurgia observa-se uma redução dessas consultas. Constatou-se também
uma melhora significativa na QV dos pacientes operados em relação aos pacientes
que aguardavam o tratamento cirúrgico. Os resultados demonstram um impacto
positivo no cotidiano dos pacientes após a perda de peso, aumentando a QV nos
domínios de função física, autoestima, vida sexual, constrangimento público e

trabalho, proporcionando maior independência nas atividades de vida diária, maior
capacidade funcional, e integração social. O trabalho multidisciplinar contribuiu de
forma positiva, na perda de peso do paciente sendo confirmado através das falas do
grupo focal quando enfatiza sua importância na adesão, no envolvimento,
comprometimento com o tratamento (orientação, apoio junto às dificuldades e
superações), na ajuda à adaptação à mudança de estilo de vida necessária antes e
depois da cirurgia, na conquista da QV.
Palavras-chave: Obesidade mórbida. Cirurgia bariátrica. Perda de peso. Grupo
multidisciplinar e qualidade de vida.

ABSTRACT
Objective of this study was to assess the results of the Morbid Obesity Project at
Hospital de Força Aérea do Galeão (HFAG), by consulting the 46 patients enrolled in
the program during the period 2001 to 2010, and to analyze the quality of life of
perated in relation to whom waited the surgical process. The nature of the object of
assessment led to the triangulation of methods and techniques of data collection,
through quantitative and qualitative approaches. Data were collected through (a) the
application of questionnaire of the Weight Impact on the Quality of Life (QOL) in a
stratified sample, thus distributed: group A (preoperative), with 7 patients; Group B
(up to 12 months Operated) on 04 patients; Group C (from 13 to 36 months
Operated) with 7 patients; and, group D (over 37 months Operated) with 28 patients,
totaling 46 respondents; (b) completion of the focus group, composed of 12
participants, being: group A, with 3 patients, group b, with 3 patients; Group c, with 2
patients and the Group d with 4 patients, (c) data collection done on the records of
the medical records of patients operated on Bariatric Surgery in HFAG, which
enabled check the frequency of attendance after surgery, evaluating the commitment
to treatment. Was used a stratified sample proportion 30%. The medical records of
patients were randomly selected and used information contained in the initial
admission interviews in the program. This phase was conducted during June to July,
concomitant with the application of questionnaires and focus group. The results of
the evaluation show that the majority of patients who have underwent Bariatric
Surgery in HFAG is female; married; with top-level schooling; the average age is 46
years; comorbidity diseases decreased after surgery, having been extincted in some
patients; it is in the first year after surgery that has the highest weight loss. Medical
records analysis revealed that there is greater demand for multidisciplinary clinic by
patients before operating, and after surgery there is a reduction of such
consultations. There was also a significant improvement in QOL of patients who
underwent surgery compared to patients waiting surgical treatment. The results
demonstrate a positive impact on the daily life of patients after weight loss, increasing
QOL in the domains of physical function, self-esteem, sexual life, work and public
embarrassment, providing greater independence in activities of daily living, greater
functional capacity and social integration. Multidisciplinary work contributed positively
in the patient's weight loss being confirmed through the focal group soundbites when

emphasizes its importance in the accession, involvement, commitment to treatment
(orientation, support along the difficulties and overruns), aid for adaptation to the
change of lifestyle required before and after the surgery, the conquest of QOL.
Keywords: Morbid obesity surgery. Bariatric. Weight loss. Multidisciplinary group and
quality of life.
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2.4

1 INTRODUÇÃO
A obesidade é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como
doença multifatorial e de caráter epidêmico. É considerada como a doença do século
XX e já é classificada por especialistas como uma pandemia, devido à gravidade e
rapidez com que o número de obesos cresce na sociedade contemporânea.
Segundo Marques (2004, apud NUNES et al., 2006, p. 299). “A obesidade,
definida como acumulação excessiva de gordura corporal, deriva de um
desequilíbrio crônico entre a energia ingerida e a energia gasta”. Esta afirmativa gera
problemas de saúde, que traz prejuízos ao indivíduo, além de ganhar importância no
orçamento dos Estados, nos gastos em pesquisas e na busca de tratamento e cura.
A obesidade pode ser agregada a uma nova onda de doenças observadas
nos países desenvolvidos e em desenvolvimento, chamada de “Síndrome do Novo
Mundo” e que já está criando um enorme encargo socioeconômico e público em
países mais pobres. Há uma relevante diminuição da prevalência da desnutrição nos
últimos 20 anos em comparação ao notável aumento dos casos de obesidade.
A tendência à obesidade tem aumentado nas diferentes regiões do Brasil,
acompanhando a tendência mundial. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), o excesso de peso atinge 38,8 milhões de brasileiros, o que
corresponde a 40,6% da população adulta (IBGE, 2004). Destes, 10,5 milhões
possuem Índice de Massa Corporal (IMC) acima de 25 Kg/m², condição que os
classifica como obesos (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2004). As doenças
associadas, agravadas ou causadas pela obesidade, levam a uma acentuada
diminuição da qualidade de vida e ao aumento da taxa de morbidade de tais
pacientes, principalmente nos casos denominados de obesos mórbidos, quando
apresentam uma grave desproporção entre o peso e a altura, iguais ou superiores a
40 Kg/m².
Por outro lado a sociedade contemporânea cultua o corpo perfeito, com a
interferência da mídia, que reforça e propicia a falta de espaço social ao obeso,
gerando preconceito, marginalização, isolamento e exclusão social. O aumento
rápido da obesidade no país contribui para o aumento de hipertensos, diabéticos e
cardíacos. No caso da obesidade, o indivíduo consumidor, se sente pertencente à
sociedade em que vive, mas em uma relação antagônica, pois esta mesma
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sociedade que o inclui como consumidor de seus produtos também é aquela que o
exclui pelo estigma, colocando o sujeito obeso em uma posição desfavorável frente
ao culto da aparência e do corpo perfeitos. Essa ideia é reforçada em alguns trechos
de Sissa (1999, p. 7) como o seguinte:

O mundo industrial aumentou a quantidade e a variedade das
mercadorias e a filosofia contemporânea nos ensinou a desconfiar
delas. Desconfiar da técnica, suspeitar da publicidade, condenar o
valor de troca no qual se esconde a exploração.
[...]
Nunca satisfeitos, porque por mais que incorporemos, jamais
julgamos suficiente o que incorporamos. O vazio não é um estado
estável, o oposto de cheio, e que a plenitude curvará; o vazio se
afunda à medida que nós o enchemos.

O Hospital de Força Aérea do Galeão (HFAG) localizado no Rio de Janeiro
dentro do Sistema de Saúde do Comando da Aeronáutica (COMAER) que se destina
a atender militares e seus dependentes em diferentes especialidades. A partir da
observação dos profissionais de saúde do HFAG da crescente demanda de
pacientes internados com diversos diagnósticos provenientes da obesidade, estes
iniciaram um movimento em busca de hospitais de referência que desenvolviam
tratamento para obesidade mórbida, com vista a uma capacitação para implantação
do procedimento no âmbito do COMAER. O Programa de Obesidade Mórbida e
Cirurgia Bariátrica, ora denominado Programa de Obesidade Mórbida foi, então
implantado no HFAG em 2001, com característica multidisciplinar e com âmbito
nacional, cujo protocolo (ANEXO A) foi aprovado pelo Comando Geral do Pessoal
através da Ordem Técnica da Diretoria de Saúde da Aeronáutica (BRASIL, 2005).
Este Programa entende a obesidade como problema de saúde pública articulado às
políticas sociais setoriais, necessitando de atenção dos diferentes níveis do Sistema
de Saúde do COMAER. Dessa forma, a cirurgia bariátrica é vista como um meio
eficaz de inclusão social mediante a qual o indivíduo ganha um novo corpo social e
redefine a sua sociabilidade. Através da cirurgia bariátrica, o obeso pode alcançar a
perda de peso com qualidade de vida e desenvolver mecanismos voltados para a
sua nova etapa da vida. De acordo com o protocolo do Programa, o procedimento é
destinado aos pacientes do Sistema de Saúde da Aeronáutica em todo o território
nacional e que apresentem as seguintes características: IMC a partir de 40 kg/m² e
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faixa etária entre 18 e 65 anos. No período de março 2001 a maio de 2010, 216
obesos realizaram o procedimento cirúrgico no HFAG.
Constatou-se ao longo do desenvolvimento do Programa de Obesidade
Mórbida, um aumento expressivo de portadores de obesidade que tem procurado o
Programa. Diante desta realidade, este estudo propõe como objetivo avaliar os
resultados do Programa de Obesidade Mórbida do HFAG em relação à qualidade de
vida dos operados para confirmar ou redefinir a necessidade do desenvolvimento do
Programa na Organização. Os resultados desta avaliação estruturada servirão como
norte para as novas intervenções técnicas junto aos seus pacientes operados, não
operados, familiares e a Instituição.
Existem poucos trabalhos desenvolvidos e publicados sobre obesidade
mórbida em instituições públicas com intervenção multidisciplinar semanal de
acompanhamento. O reconhecimento recente da obesidade como doença e a
criação de alternativas de intervenções terapêuticas vem crescendo, o que justifica
este estudo para contribuir com alternativas que atendam a este fenômeno. No
próximo capítulo é descrito o objeto deste trabalho.

2 OBJETO AVALIADO
Este capítulo tem por objetivo apresentar o Programa de Obesidade Mórbida
do HFAG (objeto avaliado) e descrever aspectos relevantes ao assunto que são
apresentados em cinco seções: Obesidade: causas e consequências; Programa de
Obesidade Mórbida do HFAG, seu objetivo e funcionamento; Qualidade de Vida;
Grupo Multidisciplinar; outros Estudos.

2.1 OBESIDADE: CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS
A Revolução Industrial acarretou uma série de transformações dentre as
quais se destaca a urbanização. Tornaram os métodos de produção mais eficientes,
os produtos passaram a ser produzidos mais rapidamente, barateando o preço e
estimulando o consumo, que para uma grande parte da população de baixa renda se
baseia em produtos ricos em açúcares e lipídios, de baixo custo, em detrimento da
saúde. Por outro lado, com a chegada da era pós-industrial as máquinas foram
substituindo aos poucos a mão-de-obra humana e o homem passou a não
desempenhar mais trabalho braçal que exige muito gasto de energia. Constata-se
que, quanto mais as cidades se urbanizam e os aparelhos eletrônicos e outros
recursos facilitadores do trabalho trazem maior conforto aos usuários, mais aumenta
o fenômeno da obesidade.
A relação dos sujeitos com o consumo é a todo o momento estimulado,
principalmente pela mídia e, muitas vezes, de forma apelativa. Dessa forma, no
contexto neoliberal atual, não é possível falar da industrialização sem considerar o
consumo. Industrialização e consumo estão de tal forma entrelaçados no mundo
contemporâneo que dificilmente os sujeitos envolvidos deixam de cair nas
“armadilhas” que são postas para seduzi-los e fazer com que estejam sempre
querendo saciar uma “necessidade” que de fato ele mesmo não sabe mais justificar
a não ser pela necessidade de possuir o bem material e de, através dele, se
identificar socialmente. A ideia de “útil” e “necessário” está cada vez mais distante
da percepção da realidade, realidade esta substituída pela ilusão cada vez mais
crescente da busca pela satisfação dos desejos momentâneos camuflados de
“necessidades”.
A ingestão alimentar em excesso, geralmente, é a grande responsável pelo
surgimento da obesidade. Porém fatores do metabolismo individual fazem com que
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sujeitos com o mesmo peso e altura, a partir de uma mesma ingestão e gasto
calórico, desenvolvam capacidades diferentes de transformar calorias em gordura,
tendo resultados diferentes em seu IMC. Outro fator importante é a composição da
dieta, que nos últimos anos passou por profundas alterações. O aumento do
sedentarismo e a mudança nos hábitos alimentares certamente contribuíram para o
aumento da prevalência da obesidade nos últimos anos; hoje se consome muito
mais alimentos ricos em gorduras e açúcares do que há cinquenta anos.
O processo emocional também contribui para o surgimento da obesidade,
situações dolorosas, podem desencadear mecanismos que predispõem as pessoas
a desenvolverem a obesidade. A obesidade pode ser desenvolvida após a perda de
um vínculo emocional, na passagem da fase da infância para a puberdade, na fase
da puberdade para a fase adulta, no fim de um relacionamento amoroso, no inicio de
um casamento. As situações de estresse, medo e ansiedade também têm influencia
significativa no aumento de peso por apresentar uma nova situação, a inquietude
frente ao desconhecido. A este respeito (NUNES et al., 2008, p. 265) esclarece que:
Embora os mecanismos de ação não sejam esclarecidos, alguns
fatores conhecidos podem favorecer o excesso de peso, definindo a
obesidade como uma doença multifatorial: 1) fatores genéticos que
têm ação permissiva para os fatores ambientais (genes de
suscetibilidade); 2) fatores ambientais, como inatividade física e má
alimentação; 3) fatores psicológicos, psicossociais e culturais
(obesidade psicogênica).

Segundo a World Health Organization (WHO) estudos relatam problemas de
saúde associados à obesidade demonstrando que pessoas obesas têm a chance de
desenvolver e aumentar em mais de três vezes diabetes melito tipo dois, doenças
renais, dislipidemia e apnéia durante o sono, duas ou três vezes de sofrer de
doenças cardiovasculares e osteoartrites, uma a duas vezes sofrer de certos tipos
de câncer e anormalidades hormonais relacionadas à reprodução. A obesidade
grave está associada com o aumento de 12 vezes no risco de mortalidade em
comparação com pessoas magras. Assim, as comorbidades podem comprometer a
qualidade de vida e reduzir a expectativa de vida do obeso (WORLD HEALTH
ORGANIZATION, 2005).
Outro fator determinante na obesidade é o sedentarismo, que nas últimas
décadas caracteriza-se como epidemia global; diversos itens de conforto parecem
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também contribuir de forma significativa para a diminuição do gasto energético,
como controle remoto, telefone celular, computador que vêm se tornando cada vez
mais presentes em nosso cotidiano contemporâneo.
Além das comorbidades, a obesidade mórbida causa problemas sociais,
emocionais, conjugais e sexuais. É comum observar situações de constrangimento
onde os obesos são ridicularizados, ou até mesmo considerados intelectualmente
inferiores, ou incapazes. Isso gera maior dificuldade na obtenção de emprego,
ascensão funcional e educacional, o que justificaria problemas de ordem econômicofinanceiros nesta parcela da população.
Este assunto nos remete ao próximo tema que descreve alguns aspectos da
obesidade e o seu estigma.

2.1.1 Obesidade e estigma
A forma como uma pessoa é reconhecida no meio social é fortemente
influenciada por uma série de fatores, dentre eles: valores, atitudes, interesses,
estereótipos e crenças. Assim uma única característica tida como negativa pode
comprometer a impressão a respeito dessa pessoa. Da mesma forma o preconceito
a respeito da obesidade pode influenciar fortemente a impressão que os obesos
causam nas pessoas, gerando preconceitos, desamparo e afastando-os do círculo
social.
Não é à toa que na sociedade contemporânea os obesos são denominados
“malignos” ou “malditos” (FISCHLER apud SANT’ANNA, 1995). Possuem também
um comportamento visto como depressivo e por isso, desprovido da obstinação
necessária para a contenção de suas medidas corporais. Enfim, sua imagem
demonstra certo desânimo perante a vida e traduz fracasso no gerenciamento do
próprio corpo e dos seus limites.
Por muitas vezes os obesos são vistos e tratados de forma diferenciada e
pejorativa, caracterizando situações de estigma. Segundo Felippe (2003, p. 32):

O estigma é um (pré) conceito que deixa de considerar a pessoa
como um ser comum e total, reduzindo-a ao conceito de uma pessoa
estragada e diminuída. O indivíduo é depreciado, classificado
previamente e não raro considerado portador de um defeito, de uma
fraqueza, de uma desvantagem. Desse modo, o sentimento de
vergonha levaria o estigmatizado a corrigir o seu defeito para
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corresponder às expectativas sociais ou a outra forma de resposta
que levaria à passividade e à aceitação da condição de
estigmatizado.

Gikovate (1986, p. 21) fala de sua vergonha em mostrar o corpo, da distorção
entre sua forma física acima do ideal e sua auto-percepção corporal:

Olhando retrospectivamente, nesta época eu era apenas gordinho e
não o obeso deformado e monstruoso que eu me achava. [...] minha
autoimagem estava comprometida com a obesidade. [...] me pesava
diariamente e meu humor dependia do veredicto da balança.

Para Gikovate, (1986, p. 51) o status social ganha maior importância na
puberdade, além de uma preocupação em parecer sexualmente atraente,
característica esta atualmente associada à silhueta fina:

Ser gordo é pertencer a uma categoria social à parte. É ser tratado
de modo especial. É ter que comer determinadas comidas. É ter que
se vestir com determinadas roupas, feitas sob medida ou compradas
em lojas especializadas. Ser gordo é chamar a atenção de modo
pejorativo, atrair risadas, ser motivo de apelidos depreciadores. Ser
gordo é ser inferior. É ser sexualmente desinteressante. É ter que ser
grato e servil quando é amado. Ser gordo é ser feio.

Se a elevada autoestima funciona como importante elemento para um
desenvolvimento social saudável, a baixa autoestima provocada pelo estigma pode
ser um elemento altamente prejudicial para o desenvolvimento social do indivíduo.
Configura-se assim a exclusão como uma impossibilidade de poder compartilhar
experiências com o grupo, levando o obeso ao abandono, rechaço, solidão; muito
mais do que exclusão pessoal, a obesidade caracteriza-se por exclusão social. “Ela
extrapola a pobreza, pois inclui a discriminação, a subalternidade, a desigualdade e
o não-acesso público” (SPOSATI, 1996 apud FELIPPE, 2003).
Pressionado socialmente e sofrendo com a discriminação, o obeso por
diversas vezes, atribui a si mesmo a culpa se responsabilizando exclusivamente pelo
fato de não se adaptar ao modelo estético de beleza socialmente imposto,
desconsiderando os aspectos da doença obesidade. Imbuído da necessidade de
pertencimento e aceitação no grupo, o obeso recorre, na maioria das vezes, a dietas
rápidas, extremamente restritivas, fruto da urgência por um corpo magro, ou de

21

maneira mais radical, opta por uma terapêutica “mais definitiva”, a cirurgia bariátrica.
A correção desses “defeitos” levaria o estigmatizado a uma situação de aceitação
social e pertencimento ao grupo.
A seguir mostra-se um breve cenário da obesidade no Brasil com seu ritmo
crescente e assustador.

2.1.2 A obesidade no Brasil
No Brasil, como o que vem acontecendo em países desenvolvidos, a
população brasileira também vem apresentando maior tendência ao excesso de
peso, e já é reconhecida como um problema de saúde pública, por causa das suas
consequências prejudiciais à saúde.
Segundo a Pesquisa de Orçamentos Familiares 2002-2003 (POF), realizada
pelo IBGE (2010), um total de 41% da população adulta do Brasil apresenta excesso
de peso, com IMC igual ou superior a 25. A pesquisa também revelou que o
problema se agrava com a idade. No entanto, os homens tendem a ganhar peso de
forma mais rápida e as mulheres de forma mais lenta e em um espaço maior de
tempo. A faixa etária que vai dos 20 aos 44 anos concentra o maior número de
homens com excesso de peso, e as mulheres predominam nas faixas posteriores.
Em termos regionais, o total de homens com excesso de peso é maior nas
regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste do que no Norte e Nordeste. E ainda o
problema afeta mais os homens das áreas urbanas do que das rurais.
Entre mulheres, o excesso de peso difere menos entre as regiões, exceto no
Nordeste. Ao contrário dos homens, há mais mulheres com esse problema nas
áreas rurais do que nas urbanas.
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Gráfico 1: Prevalência de déficit de peso, excesso de peso na população brasileira com
20 ou mais anos de idade, de acordo com os critérios da OMS, por sexo.
Fonte: Adaptado IBGE (2010).

Como se pode observar no Gráfico 1, o percentual de pessoas com excesso
de peso e obesidade ultrapassou o de desnutridos. Durante muito tempo a
obesidade foi considerada um problema de ricos. Acreditava-se que nos países em
desenvolvimento os governos só devessem se preocupar com a miséria e a fome.
Nos últimos anos, enquanto continua crescendo de forma explosiva a obesidade nos
países ricos, ocorre entre os menos desenvolvidos um fenômeno chamado de
transição nutricional. À medida que se consegue erradicar a miséria entre as
populações de mais baixa renda, surge à obesidade como um problema de saúde
pública. O cenário da obesidade mórbida no Brasil afeta a qualidade de vida dos
indivíduos, tema a ser desenvolvido a seguir.

2.2 QUALIDADE DE VIDA
O conceito de Qualidade de Vida (QV) tem merecido atenção cada vez maior
nos vários campos do conhecimento como a sociologia, educação, medicina,
psicologia e demais especialidades, como nos meios de comunicação, campanhas
publicitárias, tornando-se assim um tema em destaque na sociedade atual. A
obesidade mórbida tema do estudo, é responsável pela elevação do índice de
morbidade e mortalidade, tendo como consequência a deterioração da QV da
população em razão do aumento do risco de desenvolver disfunções.
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QV é um conceito difuso que envolve aspectos objetivos e subjetivos, implica
em múltiplas dimensões e em diferentes contextos, o que pode dificultar a definição
de um conceito único. De acordo com a OMS (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA
SAÚDE, 1998, p. 27) ela é vista como:

A percepção que o indivíduo tem de sua posição na vida dentro do
contexto de sua cultura e do sistema de valores de onde vive, e em
relação a seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. É
um conceito muito amplo que incorpora de uma maneira complexa a
saúde física de uma pessoa, seu estado psicológico, seu nível de
dependência, suas relações sociais, suas crenças e sua relação com
características proeminentes no ambiente.

O termo passou a ser considerado após a II Guerra Mundial, quando a OMS
incorporou a noção de bem-estar físico, psicológico e social na definição de saúde.
Hoje os conceitos de bem-estar objetivo (material) e bem-estar subjetivo (pessoal)
são elementos fundamentais na definição de QV. E se apresenta como um estado
ou condição benéfica de vida em que os componentes que interferem no bem estar
físico mental emocional e social estão devidamente controlados.
No âmbito da saúde coletiva e das políticas públicas também é possível
identificar interesse crescente pela avaliação da QV, sendo utilizada como
indicadores para avaliação da eficácia, eficiência e impacto de determinados
tratamentos para grupos de portadores de agravos diversos, na comparação entre
procedimentos para o controle de problemas de saúde.
A Política Nacional de Promoção à Saúde (PNPS) (BRASIL, 2006) tem como
objetivo promover a qualidade de vida e reduzir a vulnerabilidade e riscos à saúde
relacionada a seus determinantes e condicionantes modos de viver, condições de
trabalho, habitação, ambiente, educação, lazer, cultura, acesso a bens e serviços
essenciais. Promoção da saúde significa, além de evitar doenças e prolongar a vida,
assegurar meios e situações que ampliem a QV “vivida”, ou seja, que ampliem a
capacidade de autonomia e o padrão de bem-estar.
O presente estudo entende QV como a sensação de bem-estar objetiva e
subjetiva com perspectiva de promoção de saúde.
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2.3 PROGRAMA DE OBESIDADE MÓRBIDA DO HOSPITAL DE FORÇA AÉREA
DO GALEÃO
Conforme Nunes e outros (2008), a obesidade grau III (mórbida) é uma das
doenças cada vez mais prevalente em nosso meio, com elevada taxa de
mortalidade. A abordagem terapêutica do paciente obeso deve sempre envolver um
plano de reeducação alimentar, atividade física, e se necessário uso de
medicamento. Porém todo este esforço, não garante a plena eficácia nos casos de
obesidade mórbida, sendo necessária a adoção de uma nova terapêutica, de caráter
cirúrgico denominado Cirurgia Bariátrica. Para desenvolver este Programa no HFAG,
foi criada a equipe multidisciplinar composta por profissionais dos serviços de
Cirurgia Geral, Endocrinologia, Psicologia, Nutrição, Serviço Social, Anestesia,
Endoscopia

Digestiva,

Pneumologia,

Gastroenterologia,

Clínica

Médica,

Enfermagem, Fisioterapia, Odontologia, Cirurgia Plástica e outros.
Segundo o Protocolo do Programa de Obesidade Mórbida e Cirurgia
Bariátrica a cirurgia adotada no Programa é a de Capella, que consiste em
gastroplastia redutora vertical com a construção de um tubo gástrico ao nível da
pequena curvatura do estômago, como um processo terapêutico importante de
proporcionar ao paciente uma sensação permanente de saciedade do apetite, além
da desabsorção alimentar que ocorre ao nível do segmento jejunal excluso (cirurgia
restritiva e desabsortiva), conforme ilustrado na Figura 1. A perda ponderal prevista
é de aproximadamente 50% do peso inicial antes da cirurgia no primeiro ano de pósoperatório. Se, por um lado, a cirurgia consiste em um processo terapêutico
importante do Programa na perda de peso, ela sozinha não é determinante do
resultado; é necessário acompanhamento multidisciplinar junto ao paciente no pré e
pós-cirúrgico sobre as mudanças de hábitos que serão necessárias após a
realização da cirurgia.
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Figura 1: Esquema da cirurgia técnica de Fobi-Capella.
Fonte: Furrer (2008).

Para o ingresso do paciente no Programa de Obesidade Mórbida do HFAG é
necessário que o mesmo seja caracterizado como obeso mórbido como explica as
considerações abaixo:
Para se identificar um obeso mórbido é preciso observar dois aspectos:
 Possuir IMC (Índice de Massa Corpóreo) superior a 40 Kg/m²,
 Apresentar doenças associadas ou co-morbidades.
O cálculo do IMC é obtido através da divisão do peso em Kg pelo quadrado
da altura em metros: PESO/ ALTURA x ALTURA. Exemplo:
Uma pessoa medindo 1.63m e pesando 62 Kg.
IMC= 62 / 1.63 x 1.63 = 23.33
O IMC não mede a porcentagem de gordura corporal, mas é um índice mais
fidedigno que o peso isoladamente. O IMC como indicador da obesidade é utilizado
para a avaliação de massa corporal em adultos. Quanto maior o IMC maior a
probabilidade de o individuo morrer precocemente ou desenvolver doenças
relacionadas à obesidade denominadas de comorbidades.
Podemos então classificar a obesidade de diferentes formas: O Quadro 1
mostra esquematicamente a classificação dos graus de obesidade em adultos.
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Categoria

IMC

Peso normal

18,5 – 25,0

Sobrepeso

25,1 – 29,9

Obesidade Grau I

30,0 – 34,9

Obesidade Grau II

35,0 – 39,9

Obesidade Mórbida Grau III

40,0 e acima

Quadro 1: Classificação do peso corporal através do IMC.
Fonte: Adaptado de World Health Organization (2004).

O Programa de Obesidade Mórbida do HFAG, de cunho multidisciplinar, é
chamado a intervir e a responder à expectativa de contribuir para uma abordagem
humanizada ao paciente com excesso de peso, com enfoque na promoção da saúde
e na prevenção de outras doenças crônicas. O objetivo do Programa é o de
proporcionar aos pacientes apoio para a redução de peso, visando um
acompanhamento físico, emocional, social, nutricional, entre outros fatores
importantes nesse processo.
O Comando da Aeronáutica utiliza-se do Instrumento Ordem Técnica para
normatizar e padronizar as recomendações básicas referentes às ações de
prevenção e controle desenvolvidas em suas Organizações Militares. E a Ordem
Técnica de nº 007/DIRSA (ANEXO B), da Diretoria de Saúde do Comando da
Aeronáutica, de 15 de Maio de 2008, normatiza as Medidas de Prevenção e
Controle dos Estados de sobrepeso e obesidade a serem seguidas para estas
condições que representam um problema de saúde pública. No item 7.4 desta
Ordem Técnica (ANEXO B) constam as indicações para tratamento e cirurgias de
obesidade mórbida.
Constam do Protocolo do Programa as etapas do tratamento. Inicialmente o
paciente é encaminhado à clínica de Endocrinologia, onde é avaliado sob os
aspectos

endocrinológico,

biométrico

e

laboratorial.

Concomitantemente

é

encaminhado ao Serviço Social para avaliar as condições do paciente em seus
aspectos sociais, tais como a situação familiar e funcional. Na sequência, é
encaminhado à clínica de Psicologia, Nutrição, Pneumologia, Fisioterapia e
Odontologia para avaliação de rotina e programação para a participação no grupo de
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obesos. As demais clínicas e serviços participam regularmente do Programa
oferecendo suporte específico para o pré e pós-operatório de pacientes obesos. A
liberação e aptidão para a fase da cirurgia deverão ser concluídas por todo o grupo
de profissionais envolvidos no programa.
Em função da peculiaridade deste procedimento cirúrgico o paciente deve ser
avaliado em cada etapa, por se tratar de uma intervenção de grande porte, que
altera a configuração anatômica do paciente e que, sobretudo, exige preparo
psicológico e suporte da rede de relações sociais importantes para que a nova
identidade possa ser devidamente alcançada
A atuação da equipe é multidisciplinar, uma vez que conta com a participação
de diferentes profissionais e ocorre junto ao paciente do Programa antes e após a
cirurgia bariátrica, no sentido de levar esse paciente a uma reflexão crítica sobre o
processo participativo de co-responsabilidade na mudança, sendo ele o sujeito do
seu processo de mudança e do sucesso do tratamento.
A participação da família é fundamental no desenvolvimento do Programa,
haja vista sua importância como referência de proteção e socialização do indivíduo.
Independente das diferentes formas e desenhos que a família moderna se
apresente, é através dela que inicia o aprendizado dos afetos e das relações sociais
(CARVALHO, 2000). Esses contextos de novos arranjos familiares são trabalhados
no Programa buscando uma interação permanente com as pessoas de referência
para o paciente. Para melhor entender as fases que o paciente passa quando entra
no programa, até o processo de manutenção, foi criado um fluxograma como mostra
a Figura 2.
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Figura 2: Fases do tratamento de obesidade mórbida.
Fonte: A autora (2006).

A seguir serão descritas, resumidamente, cada fase do Programa:
 Fase 1 – Avaliação para Inclusão do Programa de Obesidade Mórbida
Nesta fase é realizado o primeiro contato do paciente com a equipe, através
da avaliação individual dos setores de endocrinologia, serviço social, psicologia e
nutrição, que definirá sua inclusão ou não no Programa de Obesidade Mórbida
segundo os critérios de elegibilidade. Depois da sua admissão no Programa o
paciente é encaminhamento para as demais clínicas, conforme preconiza o
protocolo

(pneumologia,

ginecologia,

urologia,

gastroenterologia,

fisioterapia,

odontologia, cardiologia e cirurgia geral). Após as avaliações iniciais o paciente é
encaminhado às reuniões semanais do grupo multidisciplinar.
 Fase 2 – Adaptação às Mudanças
Nesta fase do pré-operatório a equipe objetiva trabalhar a informação e
acolhimento, através de reflexão no desenvolvimento de um processo de co-
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participação do paciente no tratamento, bem como a conscientização das mudanças
necessárias após o procedimento cirúrgico. São realizadas reuniões semanais com
a equipe multidisciplinar, das quais participam os pacientes candidatos à cirurgia e
os que já foram submetidos à cirurgia. Os pacientes utilizam este espaço para
socializar

suas

dificuldades,

sugestões,

dúvidas,

anseios,

sentimentos,

necessidades. É imprescindível a participação também dos pacientes operados no
grupo, pois além de se constituir em um espaço de apoio às mudanças de atitudes
frente ao processo de perda de peso, serve, ainda, como espaço para que as
experiências vivenciadas no pós-operatório sejam compartilhadas com aqueles que
aguardam a cirurgia, reforçando a necessidade de uma boa adesão ao
acompanhamento e aos cuidados necessários ao pós-operatório. A equipe prioriza a
condição e o momento ideal para cada paciente ser encaminhado para o ato
cirúrgico, respeitando a colocação sequencial da admissão no programa. A
participação

no

grupo

exige

dos

pacientes:

envolvimento,

compromisso,

emagrecimento prévio de 10% a 20% do peso inicial, mudanças no hábito alimentar
e a participação efetiva nas reuniões multidisciplinares.
Após a cirurgia todas as informações fornecidas passam a ter um significado
maior, pois essa é uma etapa de grandes mudanças, privações, angústia, euforias,
alegria, que devem ser trabalhadas para a busca do equilíbrio desta nova etapa de
vida e das suas transformações.
O paciente é encaminhado para avaliação na cirurgia plástica seguindo os
seguintes critérios: perda de peso estimado e sua manutenção por pelo menos um
ano; participação no grupo multidisciplinar, posição cronológica da entrada no
programa, bem como a realização de um procedimento de cirurgia plástica por vez
em cada paciente, uma vez que a maioria dos operados necessita de mais de uma
reparação por cirurgia plástica para a reconstrução do seu novo corpo.
 Fase 3 – Manutenção
Esta fase visa dar apoio pós-operatório oferecendo acompanhamento
mediante o estímulo à participação continuada no grupo. Busca refletir sobre as
mudanças advindas da nova condição de vida após a cirurgia bariátrica, sobre o
novo corpo do indivíduo, a aceitabilidade e integração no meio familiar, funcional e
social, como também o reforço permanente da necessidade de se executar os
procedimentos necessários à manutenção da perda de peso com saúde e qualidade
de vida. O acompanhamento pós-operatório é de fundamental importância no
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sucesso da cirurgia e do Programa em si, pois nele será avaliada a nova condição
anatômica, fisiológica, nutricional, psicológica e social à qual será submetido o
paciente em caráter permanente e definitivo.

2.4 GRUPO MULTIDISCIPLINAR DO PROGRAMA DE OBESIDADE MÓRBIDA DO
HFAG
Durante o processo em que o usuário aguarda sua cirurgia não pode ser
desconsiderado o estado de ansiedade em que se encontra esse paciente, com
muitas dúvidas e questionamentos acerca da cirurgia, dos procedimentos e da
recuperação. Daí a necessidade e importância da sua participação no grupo
multidisciplinar do Programa de Obesidade Mórbida que oferece um atendimento de
qualidade na socialização das informações e na humanização do atendimento
baseado na horizontalidade da relação entre paciente, familiar ou pessoa de
referência e profissionais de saúde da equipe.
O grupo multidisciplinar do Programa de Obesidade Mórbida é formado por
diferentes profissionais com diferentes saberes voltados para um objetivo único, de
trabalhar a perda de peso no paciente com saúde. No grupo o paciente é estimulado
a pensar criticamente, tornando-se sujeito da ação. Este espaço é muito importante
pela troca de informações entre os usuários e os profissionais, como também, para
reflexões e orientações sobre os procedimentos pré e pós-cirúrgicos.
O grupo tem como característica ser aberto, com reuniões semanais das
quais

participam

profissionais

de

Serviço

Social,

Psicologia,

Nutrição

e

Endocrinologia, que são permanentes nas reuniões; a Cirurgia Geral, Odontologia,
Cirurgia Plástica são setores envolvidos no Programa que participam conforme a
demanda apresentada pelo grupo. A coordenação do grupo é situacional,
dependendo da necessidade de intervenção profissional, e os coordenadores atuam
como facilitadores do programa, visando possibilitar a cada membro se sentir aceito,
informado, integrado e valorizado por aqueles aos quais se junta.

O grupo se configura num espaço onde os usuários que participam
vivenciam situações semelhantes, e durante a sua permanência
buscam um movimento coletivo que satisfaça as necessidades
interpessoais predominantes. Ele atua como suporte terapêutico
através da identificação com outros obesos mórbidos e como apoio
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dado pela equipe e pelos demais membros ao paciente; daí a sua
importância, como atesta Felippe.
[...]
Como em outras doenças de dependência, também a obesidade tem
maior sucesso terapêutico quando tratada em grupo de “iguais”.
Dessa forma, os obesos sentem-se mais compreendidos,
minimizando o grau em que vivenciam a solidão e o isolamento.
(FELIPPE, 2003, p. 21).

Torna-se evidente que o apoio da rede social é um dos melhores prognósticos
para mudança no estilo de vida, como confirma o mesmo autor (FELIPPE, 2003,
p. 21):

Muitos indivíduos com peso excessivo encontram motivação e a
energia necessária para manter seus planos de dieta graças ao
apoio dos seus “iguais”. O apoio do grupo é uma das mais potentes
terapêuticas forma de ajuda.

A equipe considera que através do grupo seus participantes conquistam:
maior consciência sobre a obesidade mórbida, melhora sua integração com a
equipe, reconhecem a obesidade como uma doença multifatorial, maior adesão ao
tratamento, transposição do modo de funcionamento dentro do grupo para vida na
relação extra-grupo, mudança no significado da comida, e consciência dos seus
direitos de cidadania.
A busca da autonomia do paciente é trabalhada no grupo: nesse sentido,
implica necessariamente na construção de maior capacidade de análise do paciente
e da co-responsabilização pelo cuidado da sua saúde, sem desconsiderar as
interferências de ordem cultural, política e econômica. Esta busca pela autonomia
demanda ações que fortaleçam as capacidades dos indivíduos e dos grupos para
terem o máximo poder sobre suas próprias vidas. Isso pressupõe também a revisão
das relações sociais desiguais onde os sujeitos se inserem, e a busca pela
adequação entre os cuidados de saúde e o seu ritmo de vida que são incorporadas
nas possíveis mudanças.
A atuação da equipe multidisciplinar é indispensável ao Programa de
Obesidade Mórbida, uma vez que objetiva a busca da melhoria da qualidade de vida
no âmbito da saúde, da autonomia, do resgate da autoestima, da exclusão e
isolamento social do portador de obesidade. A construção de uma prática

32

multidisciplinar nesse Programa tem permitido um “olhar comum” à problemática do
obeso, possibilitando um intercâmbio entre os saberes.
Os profissionais de saúde do HFAG entendem o trabalho em equipe como
sendo um diferencial nos bons resultados do Programa de Obesidade Mórbida. O
tratamento da obesidade exige uma abordagem multidisciplinar, hoje reconhecida e
indicada como correta, imprescindível e integrada para o êxito do tratamento.

2.5 OUTROS ESTUDOS
Na revisão bibliográfica de instrumentos aplicados a pacientes que se
submeteram à cirurgia bariátrica na conquista de qualidade de vida verificou-se que
os autores estão preocupados em avaliar não só a perda de peso, mas como esta
perda de peso interfere no cotidiano desses pacientes, e esta ideia orientou a
escolha do questionário aplicado no presente estudo. No entanto foram identificados
outros estudos que seguem esta orientação e que são apresentados resumidamente
a seguir com foco nos instrumentos utilizados.
Constatamos que os instrumentos de medida de qualidade de vida podem ser
divididos em dois grupos: genéricos e específicos. Os instrumentos genéricos são
utilizados na avaliação da QV da população em geral. Em relação ao campo de
aplicação, são usados questionários de base populacional sem especificar as
enfermidades, sendo mais apropriados a estudos epidemiológicos, planejamento e
avaliação do sistema de saúde. Os instrumentos específicos são capazes de avaliar,
de forma individual e específica, determinados aspectos da QV, proporcionando
maior capacidade de detecção de melhora ou piora do aspecto em estudo. Sua
principal característica é a sensibilidade de medir as alterações, em decorrência da
história natural ou após determinada intervenção. Podem ser específicos para uma
determinada população, enfermidade, ou para uma determinada situação.
O trabalho de Pinto (2000), da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
tem como tema “A avaliação da qualidade de vida através do questionário BAROS
(Bariatric Analysis and Reporting Outcome) dos Pacientes Submetidos à Derivação
Bileo-Pancreática”. Seu objetivo foi avaliar os resultados dos pacientes operados
num período de dois anos, aplicando o questionário BAROS aos 12 e 24 meses
após a cirurgia, seus resultados permitiram analisar variáveis relacionadas à
autoestima, estado físico, condição social, capacidade de trabalho e desempenho
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sexual. Foram estudados 54 pacientes, com IMC médio de 46 Kg/m², com tempo
médio de acompanhamento de 19 meses. Os resultados obtidos foram classificados
de acordo com o escore final do questionário em cinco categorias: ruim, razoável,
bom e excelente. Ao final dos 12 e 24 meses, 88,8% e 89,5% dos pacientes,
respectivamente, tiveram o resultado pós-operatório muito bom ou excelente.
O questionário BAROS (ANEXO C) é útil na avaliação dos resultados de
cirurgia bariátrica porque é de fácil aplicação, de baixo custo, simples na
interpretação e serve para ser usado como parâmetro de outros resultados de forma
comparativa. A análise deste estudo evidenciou uma melhora significativa da QV
após 12 meses da cirurgia.
As questões referentes à autoestima, vida social e capacidade de trabalho
e/ou estudos foram as que atingiram, em média, maior pontuação, evidenciando os
benefícios da perda de peso nos problemas psicossociais do obeso e
consequentemente aumentando a QV dos pacientes. Esta investigação entusiasmou
a autora a aplicar o questionário BAROS em seu estudo, uma vez que ele atendia as
necessidades do estudo e os resultados da sua aplicação poderiam ser comparados
com outros. Porém, quando a pesquisadora analisou melhor sobre a sua
aplicabilidade, usando como referência as categorias e indicadores do seu estudo,
verificou que o instrumento atendia satisfatoriamente, porém, em contato com os
itens do questionário (ANEXO C), surgiram dúvidas quanto ao reducionismo das
opções das respostas, uma vez que traria poucos elementos apurados, limitando a
análise e interpretação dos dados obtidos. Daí ter-se optado por não utilizá-lo.
Outro estudo que ajudou na escolha do questionário de avaliação do
Programa de Obesidade Mórbida foi o de Matos (2007), com o tema “Qualidade de
Vida de Indivíduos Obesos, antes e após gastroplastia redutora”. Seu objetivo foi
avaliar a qualidade de vida de indivíduos obesos, antes e após a gastroplastia
redutora. Participaram desse estudo trinta indivíduos obesos grau II e III (24
mulheres e seis homens), e um grupo de controle de trinta indivíduos não obesos
Para a avaliação da QV dos obesos antes e após um e seis meses de gastroplastia
redutora foram utilizados o questionário genérico Medical Outcomes Study Short
Form - 36 (ANEXO D) e o questionário específico Impact of Weigth on Quality of
Life- Lite (ANEXO E). O SF36 (ANEXO D) tem seus domínios agrupados em dois
componentes: físico (que engloba os domínios capacidade física, aspecto físico, dor
e vitalidade) e emocional (que engloba os domínios estados gerais de saúde,
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aspecto social, aspecto psicológico e saúde mental). Foram analisados todos os
domínios do IWQOL-Lite: função física (FF), autoestima (AE), vida sexual (VS),
constrangimento em público (CP), trabalho, (T) e escore total (ET) (ANEXO E).
Considerando os resultados da avaliação da QV foi encontrada melhoria progressiva
no pós-operatório dos valores dos componentes emocionais do SF36 e dos
domínios do IWQOL-Lite (função física, autoestima, constrangimento em publico.
Houve elevação dos valores dos componentes físicos do SF36 e dos domínios vida
sexual e trabalho, do questionário específico, após seis meses de cirurgia
Concluindo, os resultados deste estudo sugerem que os indivíduos obesos
apresentaram redução significativa e progressiva do IMC.
Em relação à qualidade de vida, o presente estudo sugere mudança
expressiva da QV após redução do peso, pois foram encontradas melhorias
progressivas no pós-operatório na maioria dos valores dos escores dos
questionários após um e seis meses de cirurgia.
O questionário (SF36) utilizado no estudo acima se enquadra na categoria
genérico, conforme citado anteriormente, pois ele, como o nome já diz, é geral,
amplo, não direcionado a enfermidades ou populações. Já o questionário (IWQOLLite) é capaz de avaliar, de forma individual e específica, determinados aspectos da
QV, proporcionando maior capacidade de detecção de melhora ou piora dos
aspectos em estudo; a estrutura das suas categorias e itens proporcionou mais
opções de dados a serem analisados. Concluímos que o instrumento que melhor
comporta os indicadores e objetivos do estudo em pauta é o questionário específico
(IWQOL-Lite), por ser direcionado a uma população específica (obesos) e suas
conquistas em QV.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Os desafios conceituais e metodológicos para realização de uma avaliação na
área de saúde estão distantes de serem esgotados, porém cada vez mais se torna
fundamental a necessidade da avaliação dos programas, mesmo sabendo das
limitações e dificuldades relacionadas à sua complexidade.
Avaliação, como técnica e estratégia investigativa, consiste em um processo
sistemático de fazer perguntas sobre o mérito e a relevância de determinado
assunto, proposta ou programa. Um processo de avaliação de programas e projetos
sociais geralmente tem como sentido mais nobre fortalecer o movimento de
transformação da sociedade em prol da cidadania e dos direitos humanos. Neste
capítulo são apresentadas as abordagens e etapas do estudo.

3.1 ABORDAGEM
Este estudo adotou a abordagem orientada por objetivo por se tratar de uma
avaliação guiada por questionamentos que visa determinar se o objetivo do
programa foi atingido. Possui também estrutura formativa, uma vez que ocorreu
durante o processo do desenvolvimento do Programa, e utilizou as perspectivas
quantitativas e qualitativas
A abordagem centrada em objetivos surgiu em 1930 relacionada à área da
educação, com Tyler (apud WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004), para
ressaltar o traço distintivo de uma abordagem centrada em objetivos, onde se afirma
que os propósitos de uma atividade são especificados e, nesse caso, a avaliação
concentra-se em verificar medida em que esses propósitos foram alcançados. Para
tanto, consideramos a avaliação como julgamento de valor para tomada de decisão,
tendo como elemento norteador as questões avaliativas que neste estudo foram:
1) Como a perda de peso está contribuindo para mudança na qualidade de
vida do operado?
2) O trabalho de grupo multidisciplinar do Programa de Obesidade Mórbida do
HFAG contribui como suporte no tratamento da perda de peso com qualidade de
vida?
Considerando a diversidade e complexidade dos serviços de saúde a autora
optou por mesclar as abordagens metodológicas qualitativas e quantitativas, pois
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elas se complementam e permitem avaliar diferentes focos de um mesmo fenômeno,
e desta forma possibilita uma resposta mais adequada às perguntas avaliativas.
A natureza do objeto da avaliação conduziu à triangulação de métodos e
técnicas de coleta de dados, através das abordagens quantitativa e qualitativa,
capaz de promover o diálogo entre questões objetivas e subjetivas, pois quando se
lida com o ser humano deve-se vê-lo de forma integral, respeitando seus conteúdos
subjetivos como também suas necessidades concretas. Assim, na visão qualitativa,
buscou-se aprofundar no fenômeno da obesidade, na sua subjetividade, registrando
as vivências dos pacientes que se submeteram à cirurgia bariátrica através do grupo
focal. Já os dados quantitativos servem para medir resultados que podem ser
expressos em números estatísticos, que neste estudo buscou através da frequência
e média a mensuração dos resultados do questionário e da consulta aos prontuários.

3.2 SELEÇÃO DO INSTRUMENTO E VALIDAÇÃO
Inicialmente a autora construiu, a partir do objetivo proposto e das perguntas
avaliativas foco do estudo, o Quadro 2, que identifica as categorias, indicadores e
padrões deste estudo. Sua primeira versão foi analisada pela equipe multidisciplinar
do Programa que priorizou as principais categorias, indicadores e padrões utilizados
para orientar a escolha dos instrumentos e sua viabilidade de aplicação.

Os critérios são usados para definir as características de um
programa ou uma implementação bem-sucedida. Depois disso, os
padrões designam o nível que o desempenho do programa deve
atingir em relação a esses critérios para ser considerado um
sucesso. O projeto de avaliação não está completo sem a
especificação desses padrões (WORTHEN; SANDERS;
FITZPATRICK, 2004, p. 341).

As perguntas avaliativas dão direção à avaliação, os padrões fornecem as
condições de execução e conclusão do julgamento e os critérios condições de julgar
o programa em si.
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Categoria

Indicadores
5

4

Dieta

Execução
da dieta

3

2

1

5

Saúde

Diminuição das
doenças de
co-morbidade
(diabetes,
pressão arterial,
problemas
ortopédicos)

4
3
2
1
5
4

Autoestima

Aumento da
Autoestima

3
2
1
5
4

Inserção social

Integração aos
grupos sociais

3
2
1
5
4

Atividade física

Prática de
atividade física

3
2
1

Padrão
Quando a dieta é plenamente executada conforme
orientações no que refere a escolha dos alimentos,
quantidade e intervalo das refeições.
Quando a dieta é executada adequadamente no que refere
a escolha dos alimentos, quantidade e intervalo das
refeições.
Quando a dieta é executada de forma razoável no que
refere a escolha dos alimentos, quantidade e intervalo das
refeições.
Quando a dieta é executada de forma eventual no que
refere a escolha dos alimentos, quantidade e intervalo das
refeições.
Quando a dieta é executada de forma inadequada no que
refere a escolha dos alimentos, quantidade e intervalo das
refeições.
Quando o operado após um ano conseguiu eliminar
totalmente as doenças de co-morbidade.
Quando o operado após um ano conseguiu eliminar
satisfatoriamente as doenças de co-morbidade.
Quando o operado após um ano conseguiu eliminar
parcialmente as doenças de co-morbidade.
Quando o operado após um ano conseguiu eliminar
eventualmente as doenças de co-morbidade.
Quando o operado após um ano não conseguiu eliminar as
doenças de co-morbidade.
Quando o paciente recuperou plenamente sua autoestima.
Quando o paciente recuperou adequadamente sua
autoestima.
Quando o paciente recuperou razoavelmente sua
autoestima.
Quando o paciente recuperou eventualmente sua
autoestima.
Quando o paciente não recuperou precariamente sua
autoestima.
Quando o paciente se integra plenamente aos grupos
sociais
Quando o paciente se integra adequadamente aos grupos
sociais.
Quando o paciente se integra razoavelmente aos grupos
sociais.
Quando o paciente se integra eventualmente. aos grupos
sociais
Quando o paciente não se integra aos grupos sociais.
Quando o usuário operada após um ano pratica atividade
física mais de 4 vezes por semana.
Quando o usuário operada após um ano pratica atividade
física 3 vezes por semana.
Quando o usuário operado após um ano pratica atividade
física 2 vezes por semana.
Quando o usuário operado após um ano pratica atividade
física eventualmente.
Quando o usuário operado após um ano não pratica
atividade física.

(Continuação)
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(Continuação)
Categoria

Padrão
5 Quando operado após 1 ano pratica totalmente as
atividades da vida diária sem ajuda de terceiros.
4 Quando operado após 1 ano pratica satisfatoriamente as
atividades da vida diária sem ajuda de terceiros
Atividades na
3 Quando operado após 1 ano pratica razoavelmente as
1
Independência
vida diária
atividades da vida diária sem ajuda de terceiros.
2 Quando operado após 1 ano pratica parcialmente as
atividades da vida diária sem ajuda de terceiros
1 Quando operado após 1 ano pratica precariamente as
atividades da vida diária.
5 Quando o operado perdeu 90% do seu peso previsto em
um ano.
4 Quando o operado em um ano perdeu entre 80% a 70%
do seu peso previsto.
Perda de peso
3 Quando o operado em um ano perdeu entre 60% a 50%
Peso
do seu peso previsto.
2 Quando o operado em um ano perdeu entre 40% a 30%
do seu peso previsto.
1 Quando o operado em um ano perdeu menos de 20% do
seu peso previsto.
5 Quando o operado não ganhou peso após a estabilidade
do peso.
4 Quando o operado ganhou 10% do seu peso perdido
após a cirurgia.
Ganho de peso
3 Quando o operado ganhou 20% do peso perdido após a
Manutenção
cirurgia.
2 Quando o operado ganhou 30% do seu peso perdido
após a cirurgia.
1 Quando o operado ganhou mais de 40% do seu peso
perdido após a cirurgia.
5
Quando o operado após perder peso superou
plenamente o preconceito social.
4 Quando o operado após perder peso diminuiu
adequadamente o preconceito social.
Superação do
3 Quando o operado após perder peso diminuiu
Preconceito
preconceito social
razoavelmente o preconceito social.
2 Quando o operado após perder peso diminuiu
eventualmente o preconceito social.
1 Quando o operado após perder peso não diminuiu o
preconceito social.
5 No período de um ano após a cirurgia o paciente
compareceu as consultas multidisciplinares 4 vezes ao
ano.
4 Quando o operado após 1 ano compareceu as consultas
Comprometimento
Frequência das
multidisciplinar 3 vezes ao ano.
com tratamento
consultas no
3 Quando o operado após 1 ano comparece as consultas
multidisciplinar 2 vezes ao ano.
tratamento
2 Quando o operado após 1 ano comparece as consultas
multidisciplinar 1 vez por ano.
1 Quando o usuário operado após 1 ano não comparece
as consultas multidisciplinar.
Quadro 2: Categorias, indicadores e padrões.
Fonte: A autora (2009).
1

Indicadores

“Independência, em geral, é entendida como a habilidade de executar funções relacionadas à vida
diária – isto é, a capacidade de viver independentemente na comunidade com alguma ou
nenhuma ajuda de outros” (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2005, p. 14).
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A autora a seguir iniciou a construção do instrumento de coleta de dados
baseado nas categorias e indicadores, buscando mensurar o aspecto da realidade
que se pretende compreender, como mostra o Quadro 2. Em seguida foram
elaborados os padrões que respondessem cada questão levantada, efetivando a
possibilidade de julgamento das categorias junto ao Programa.
Segundo Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004, p. 484): “Como no caso da
coleta de qualquer tipo de informação, o avaliador deve primeiro considerar se já
existem questionários adequados ao estudo em pauta”. Pesquisando a referência
bibliográfica dos diferentes instrumentos aplicados em trabalhos de impactos na QV
de pacientes operados em cirurgia bariátrica foram identificados instrumentos já
validados e reconhecidos internacionalmente. Diante deste fato optou-se pela
aplicação de questionário já reconhecido e validado, possibilitando a comparação
dos resultados com os demais trabalhos publicados. O passo seguinte foi identificar
o instrumento que mais se aproximava das categorias elaboradas neste trabalho,
definindo então o questionário a ser aplicado.
O instrumento utilizado para avaliação de qualidade de vida foi o Impacto do
Peso sobre a QV (ANEXO E), inclui as seguintes categorias: função física, com 11
itens; autoestima, com sete itens; vida sexual, com quatro itens; constrangimento em
público, com cinco itens, e, finalmente, trabalho, com quatro itens; totalizando 31
itens. Cada item deve ser avaliado pelo participante de acordo com as seguintes
opções: sempre verdade, que equivale a cinco pontos; geralmente verdade, quatro
pontos; algumas vezes verdade, três pontos; raramente verdade, dois pontos; e
nunca verdade, um ponto. Maiores pontuações indicam piores níveis de qualidade
de vida e pontuações mais baixas indicam melhores níveis de qualidade de vida.
Ele foi aplicado integral e individualmente à amostra estratificada proporcional
ao final de cada reunião de grupo multidisciplinar do Programa de Obesidade
Mórbida, junto com os Dados demográficos (ANEXO F) respeitando os diferentes
anos de cirurgia realizada.
Outro procedimento utilizado foi o grupo focal, esta técnica contribuiu
retratando a percepção do paciente em relação à perda de peso e ao aumento ou
não da qualidade de vida, informando como o paciente executou as orientações
fornecidas no tratamento. Além de ser de baixo custo tem resultados rápidos e pode
ser flexível.
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A construção do roteiro para a realização da entrevista em grupo tem
pelo menos duas condições imprescindíveis: ser suficientemente
provocador para permitir um debate entusiasmado e participativo;
promover condições de aprofundamento, fazendo jus ao que se
pretende com esta técnica (MINAYO; ASSIS; SOUZA, 2005, p. 138).

O roteiro do grupo focal (ANEXO G) foi submetido à apreciação de uma
profissional, Doutora em Avaliação da Fundação Cesgranrio, que aprovou sua
estrutura e solicitou que fosse realizado após o levantamento de dados dos
questionários, para melhor aprofundar as temáticas.
Foi realizada então a organização de um grupo focal, levando em
consideração as lideranças do grupo para representar as opiniões, permitindo maior
aprofundamento de determinados temas pertinentes ao nosso estudo. O grupo
contou com participantes das diferentes fases citadas (pré e pós-operatório), como
mostra a Tabela 2, no entanto ela não foi estratificada. O grupo foi composto de
12 participantes sendo: 3 pacientes aguardavam a realização da cirurgia bariátrica e
3 pacientes já operados até um ano; 2 pacientes operados entre 13 meses a 36
meses, 4 pacientes operados com mais de 37 meses de operado, mantendo assim a
representatividade dos sub-grupos. Para que as respostas fossem classificadas de
acordo com a condição de cada participante em relação à operação e ao tempo de
operado, cada paciente recebeu um crachá colorido indicando sua condição.

3.3 COLETA DE DADOS
O processo de coleta de dados adotado neste estudo pode ser resumido da
seguinte maneira:
a) consulta a documentos institucionais (fichas de entrevista inicial e
prontuários);
b) aplicação de questionário aos pacientes participantes do Programa de
Obesidade Mórbida do HFAG com consentimento livre e esclarecido (ANEXO H);
c) realização de grupo focal, com a função orientadora de garantir a
flexibilidade e liberdade no discurso, como também assegurar a abordagem de todos
os temas considerados essenciais.
Para definir o planejamento amostral da avaliação a autora realizou o
levantamento dos pacientes inscritos no Programa de Obesidade Mórbida de 2001
até 2010.
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Tabela 1: Situação dos pacientes do Programa de Obesidade Mórbida do HFAG, período de
2001 a 2010.

Situação do Paciente Estado do Rio de Janeiro Outros Estados Total
Operados
Aguardando Cirurgia
Total

125
23
148

91
57
148

216
80
296

Fonte: A autora (2010).

A Tabela 1 mostra que o Programa de Obesidade Mórbida tem abrangência
nacional, recebendo pacientes de todos os Estados para o tratamento pré e póscirúrgico. O Estado do Rio de Janeiro tem 125 pacientes operados e 23 aguardando
cirurgia, nos demais Estados 91 pacientes operados e 57 aguardando cirurgia.
Nos cinco primeiros anos do desenvolvimento do Programa mais de 75% dos
pacientes operados e aguardando cirurgia, residiam no Estado do Rio de Janeiro, e
os outros Estados representavam uma minoria. O cenário atual mudou, o número de
cirurgias de pacientes fora do Estado aumentou consideravelmente e os que
aguardam cirurgia superaram o número dos que aguardam cirurgia no Estado do Rio
de Janeiro. Tendo igualmente 148 pacientes inscritos no Programa de Cirurgia
Bariátrica no Estado do Rio de Janeiro e nos demais Estados, totalizando 296
pacientes no Programa em todo território nacional.
Em função das dificuldades de tempo, pessoal e financeira associadas à
distância geográfica dos pacientes fora do Estado, optou-se por não se aplicar os
instrumentos à totalidade do público alvo do programa, mas somente àqueles que se
encontram na área do estado do Rio de Janeiro.
Para coletar os dados que respondessem as perguntas avaliativas foi
escolhido o questionário, por ser um instrumento frequentemente utilizado em
avaliações de QV. Com o intuito de saber se existem diferentes respostas no
resultado dos questionários e do grupo focal nas diversas fases do programa pré e
pós-cirúrgico e da quantidade de anos do paciente operado, tornou-se necessário
classificar os grupos de acordo com as diferentes fases, para atender melhor os
interesses da pesquisa.
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Tabela 2: Demanda existente e amostra utilizada (RJ).
Classificação Demanda no Programa
do grupo
no Estado do RJ

Amostra por
Estratificação (30%)

A

23

07

B

11

04

C

23

07

D
Total

91
148

28
46

Fonte: A autora (2010).

A Tabela 2 apresenta os pacientes do estado do Rio de Janeiro, foco do
estudo, que compreendem 23 pacientes do grupo pré-operatório e 125 pacientes já
operados, totalizando 148 pacientes. Para a identificação da situação em que se
encontram esses pacientes foi utilizada uma classificação apresentada a seguir:
grupo A, pacientes do pré-operatório; grupo B, pacientes com até 12 meses de pósoperatório; grupo C, pacientes de 13 a 36 meses de pós-operatório; e, grupo D,
pacientes com mais de 37 meses de pós-operatório.
Foi utilizada uma amostra estratificada que corresponde a 30% de cada
categoria, assim distribuídos: Grupo A, 7 pacientes; Grupo B totalizou 4 pacientes;
Grupo C, 7 pacientes; e, Grupo D, 28 respondentes. Desse modo, procurou-se
descrever em linhas gerais o estudo, com a referência teórica que fundamentou a
próxima etapa de seleção e validação do instrumento.
O primeiro contato com os pacientes e a equipe ocorreu no grupo
multidisciplinar do Programa de obesidade mórbida do HFAG, hospital em que a
autora trabalha fato que facilitou o acesso aos pacientes, às informações dos
registros de prontuários e à equipe de saúde.
Foram realizadas seis reuniões do grupo multidisciplinar para concluir a
aplicação total dos questionários, até completar o número determinado da amostra
dos diferentes períodos de operado e também dos que aguardavam cirurgia,
conforme a Tabela 2.
Os participantes do Programa de Obesidade Mórbida foram informados sobre o
estudo avaliativo e solicitados a participar voluntariamente na aplicação do
questionário. O instrumento foi entregue após cada reunião do grupo multidisciplinar
aos pacientes de cada extrato para ser respondido e devolvido no mesmo dia e
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local. Esta aplicação ocorreu durante o período de 40 dias, a contar do início do mês
de junho até o final de julho. Os questionários eram autoadministrados, mas caso
apresentassem dúvidas, o avaliador esclarecia a possível resposta sem influenciar.
Foi estipulado um tempo máximo de 30 minutos para cada paciente responder o
instrumento, e eles levaram em média 10 minutos para respondê-lo.
Além do questionário com dados quantitativos foi realizado o grupo focal, por
se constituir em uma técnica de coleta de dados que fornece informações subjetivas
e qualitativas e, quanto às reações das pessoas possibilita saber mais sobre as
necessidades e as condições de vida destas. Sua importância é assim descrita por
Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004, p. 524): “Os grupos focais também podem
ajudar a descobrir mais sobre os resultados do programa, assim como a forma pela
qual os participantes usaram o que ganharam, que barreiras enfrentaram ou que
mudanças fariam no programa”.
Para compor o grupo focal decidiu-se contatar as lideranças de cada
subgrupo de pacientes, identificadas na dinâmica das reuniões do grupo
multidisciplinar. A convocação foi feita através de contato telefônico dos inscritos no
Programa de Obesidade Mórbida na área do Rio de Janeiro, totalizando 12
participantes no grupo focal, conforme especificado anteriormente. O grupo focal foi
realizado no mês de julho, no HFAG, após a coleta e organização dos dados do
questionário, para identificar a necessidade de temas a serem mais aprofundados.
Foi coordenado por um profissional de saúde que não participava do grupo
multidisciplinar, com experiência na condução de grupo focal e teve como função
estimular as discussões de acordo com o roteiro elaborado para este estudo
(ANEXO G). O relator e observador foram à autora deste estudo; para não perder
dados da reunião ela foi gravada com a autorização do grupo.
O objetivo do trabalho foi esclarecido e solicitado o preenchimento do termo
de consentimento livre (ANEXO H), seguindo critérios éticos. A adesão da
participação dos respondentes foi voluntária, com leitura e explanação dos objetivos
do estudo, termo de consentimento informando a garantia do sigilo e anonimato dos
informantes e o acesso à avaliadora, caso fosse necessário.
Outro procedimento utilizado foi o levantamento de dados feito nos registros
dos prontuários dos pacientes operados em cirurgia bariátrica no HFAG, que
possibilitou verificar a frequência do comparecimento a consultas após a cirurgia,
avaliando o comprometimento com o tratamento. Foi utilizada uma amostra
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estratificada proporcional seguindo o estabelecido na Tabela 2. Os prontuários dos
pacientes selecionados foram retirados aleatoriamente e utilizadas às informações
constantes das entrevistas iniciais de admissão no programa. Esta etapa foi
realizada nos meses de junho a julho, concomitante com a aplicação dos
questionários.

3.4 ANÁLISE DOS DADOS
Segundo Minayo, Assis e Souza (2005, p. 27): “a análise de resultados se
refere aos efeitos e aos produtos que as ações e procedimentos provocam, de
acordo com os objetivos da intervenção”. Seguindo esta perspectiva, este estudo
buscou avaliar os resultados do programa em relação à qualidade de vida dos
operados.
A análise de dados consistiu em examinar, categorizar, classificar em tabelas
e gráficos, recombinar as evidências quantitativas e qualitativas para responder as
perguntas avaliativas.

3.4.1 Questionário
A análise dos dados demográficos coletados pelo questionário é descrita na
sequência. O Gráfico 2 mostra as características identificadas no grupo quanto ao
sexo.

5

41
Número de pacientes masculinos

Número de pacientes femininos

Gráfico 2: Distribuição de pacientes por sexo.
Fonte: A autora (2010).
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O Gráfico 3 mostra a distribuição dos pacientes quanto a idade.
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Gráfico 3: Distribuição de pacientes por idade.
Fonte: A autora (2010).

Dos 46 pacientes avaliados, 41 eram do sexo feminino, a média de idade dos
participantes foi de 46 anos, variando de 23 a 65 anos.
Observa-se que a procura pela cirurgia bariátrica no Programa é maior pelo
sexo feminino, representado aqui por 41 pacientes, em relação à masculina, com
cinco pacientes que apesar de menor vem crescendo significativamente. Segundo o
IBGE (2004), o índice de adultos obesos do sexo feminino é maior do que o do sexo
masculino, o que pode refletir nos dados aqui apresentados.
Segundo Felippe (2003), a questão de gênero na obesidade revela maior
tolerância e aceitação da sociedade aos homens e já as mulheres por sua vez
enfrentam mais pressão, preconceitos envolvendo críticas depreciativas quando
obesas. Este fator também contribui para que as mulheres se expressem de forma
mais acentuada na busca do emagrecimento, conforme demonstrado neste estudo.
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Gráfico 4: Distribuição dos pacientes por estado civil.
Fonte: A autora (2010).
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Na distribuição do estado civil, os casados são predominantes com
25 pacientes e os 21 pacientes restantes distribuídos entre solteiros e outros.

8
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Fundamental completo

Médio completo

Superior incompleto

Superior completo

Gráfico 5: Distribuição dos pacientes por escolaridade.
Fonte: A autora (2010).

O Gráfico 5 mostra que 19 pacientes, dos 46 respondentes, possuem nível
médio completo, seguido de 16 pacientes com superior completo e 3 pacientes com
superior incompleto, o que soma 19 participantes com acesso ao nível superior.
Apenas 8 pacientes possuem ensino fundamental completo. Este dado revela um
bom nível de escolaridade dos participantes, o que facilita o processo de
entendimento da complexidade do tratamento.
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Gráfico 6: Incidência de doenças de comorbidade no pré e pós-operatório em pacientes operados.
Fonte: A autora (2010).
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Conforme Nunes e outros (2008), após a cirurgia bariátrica, melhoram as
comorbidades

pré-operatórias,

que

apresentam

excelentes

resultados

com

regressão para níveis normais do diabetes melito tipo II, da hipertensão arterial, e da
apnéia do sono. Os dados gerados do Gráfico 6 revelam grande redução das
comorbidades após a cirurgia bariátrica, confirmando a ideia de Nunes e outros
(2008). Os pacientes operados em cirurgia bariátrica e aqui avaliados conseguiram
eliminar a diabetes melito tipo II, a hipertensão foi reduzida de 30 pacientes para
quatro pacientes, a apnéia do sono foi quase eliminada, e os problemas ortopédicos
diminuíram bastante, dos 26 pacientes que apresentavam problemas apenas nove
permaneceram com a queixa, após a cirurgia bariátrica.
A

perda

de

peso

contribuiu

consideravelmente

para

melhora

das

comorbidades, presentes no pré-operatório.
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Gráfico 7: Tendência na variação do peso ao longo dos anos após a cirurgia – percentual do peso
inicial.
Fonte: A autora (2010).

O Gráfico 7 demonstra a perda de peso geral no decorrer dos anos. É no
primeiro ano após a cirurgia que se tem a maior perda de peso, dado esperado
segundo o protocolo de cirurgia bariátrica (ANEXO A), com contínua, porém
pequena perda no segundo ano, como podemos ilustrar no (ANEXO I). Já no
terceiro ano há, em média, um aumento de até 10% do peso, o que confirma as
informações obtidas no grupo focal onde nesta etapa o paciente relaxa nas
orientações quanto à quantidade de alimento ingerido, no número de refeições e
escolhas de alimentos. Esta ideia foi confirmada no grupo focal, ao ser expressa a
necessidade do comparecimento do paciente operado no grupo multidisciplinar para
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ser lembrado com a ajuda dos profissionais e participantes, da necessidade da
continuidade do tratamento para não se ganhar peso e manter a qualidade da saúde
física, mental, social.

3.4.2 Impacto do Peso na QV
A análise dos dados coletados a partir do Questionário de Impacto do Peso
na QV dos pacientes pré e pós-operatório nas categorias física, autoestima, vida
sexual, constrangimento e trabalho é descrita em seguida.
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Gráfico 8: Função física.
Fonte: A autora (2010).

Os dados obtidos na função física nos pacientes operados mostram ganhos
significativos na QV em relação aos pacientes que aguardam o processo cirúrgico.
Em consequência da perda de peso o paciente conquista maior autonomia e
independência nas atividades da Vida Diária.
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Gráfico 9: Autoestima.
Fonte: A autora (2010).

Grupo D
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No domínio da autoestima no primeiro ano de operado, observa-se com a
perda de peso ganhos significativos em relação à QV do grupo A (Pré-Operatório).
Neste período ocorre a euforia com a grande perda de peso do paciente e as
mudanças advindas na sua autoestima. Já no grupo C (13 a 36 meses de
operados), há pequena queda nos ganhos de QV. Nesta fase, o paciente relaxa
mais no tratamento e começa a ter autonomia nas decisões do seu cotidiano, o que
pode ser ilustrado com as falas do grupo focal “come-se sem culpa”, “ocorrem
alterações no cumprimento das orientações técnicas”, a perda de peso nesta fase é
pequena, exige do paciente mais disciplina e prática de exercício físico para manter
o peso, o que pode refletir na sua autoestima. Já o grupo D mantém praticamente a
mesma pontuação do primeiro ano de operado, mas em nenhuma das situações
chega perto do resultado obtido em relação à QV do pré-operatório.
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Gráfico 10: Vida sexual.
Fonte: A autora (2010).

A categoria da Vida Sexual teve o maior ganho na QV do grupo B em relação
ao grupo A. A maioria dos homens ou mulheres quando insatisfeitos com o próprio
corpo, autoestima baixa, com dificuldades na função física não se sentem atraentes,
na maioria das vezes evitam contato mais íntimo reduzindo a Vida Sexual. As falas
do Grupo focal em relação à Vida Sexual no pré-operatório relatam que “ela é difícil,
com limitações”, “alguns não a têm” e outros “que ela é boa”. Já depois de operado
foi relatado que melhora a movimentação, autonomia, participação e a descoberta
para um prazer com mais qualidade. Porém também foi o único a diminuir os ganhos
na Qualidade da Vida Sexual do Grupo C e D, que podem ter sofrido influência
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cultural, de constrangimentos, casos de separação, morte do companheiro, não
tendo vida sexual ativa no momento refletindo no resultado de modo geral.
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Gráfico 11: Constrangimento público.
Fonte: A autora (2010).

Neste domínio observa-se aumento significativo na QV de forma contínua,
pode-se ilustrar através da fala do grupo focal, quando relatam se sentem
discriminados e constrangidos pela falta de estrutura em espaços públicos para o
obeso. Nos transporte ficam presos na roleta do ônibus tendo que ser retirado pelo
bombeiro, cadeiras que não suportam seu peso, não pode realizar exames por falta
de aparelhos que os comporte, necessidade de usar extensor para ajustar o cinto no
avião, nas lojas comerciais serem barrados de entrar por não ter roupa do seu
número. A exclusão social do obeso muitas vezes pressupõe a ausência do poder
de exercer sua cidadania. Depois de operado através de relato do grupo focal a
perda de peso facilita a integração social melhorando a QV.
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Gráfico 12: Trabalho.
Fonte: A autora (2010).

Grupo D
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Em relação ao trabalho também apresenta aumento contínuo na QV, a perda
de peso aumenta a capacidade de trabalho em função da maior mobilidade,
resistência, autoestima e inserção social.
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Gráfico 13: Dados gerais do questionário impacto do peso na QV pré e pós-operatório.
Fonte: A autora (2010).

Dando sequência, o Gráfico 13 apresenta a média dos domínios dos
39 operados, e revela um ganho significativo na QV nos domínios: condição física,
autoestima, vida sexual, constrangimento em público e trabalho. Vale lembrar que
maiores pontuações indicam piores níveis de qualidade de vida e pontuações mais
baixas indica melhores níveis de QV, obedecendo à escala numérica do questionário
aplicado. Observa-se também um aumento mais significativo na QV no grupo B
comparado com o grupo A e elevação progressiva e significativa dos escores no
grupo C e D, ainda com aumento de QV.
O grupo focal forneceu grande quantidade de informações que estão
apresentadas de maneira resumida, no Quadro 3 a seguir:
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Categoria
Saúde

Doenças de
Comorbidades

Alimentação

Dieta

Grupo A
(pré-operatório)
Não tem saúde só doença.

Diabetes;
Hipertensão;
Problemas Ortopédicos;
Apnéia do sono; Doenças
cardiovasculares.
Consumo exagerado de
massas;
Substituição das refeições
por lanches;
Prazer em comer sem
preocupação e limite.
Dificuldade na mudança de
hábitos alimentares; fazer as
cinco refeições.

Grupo B
(até 12 meses)
Não tem consciência que
não tem saúde;

Grupo C
(de 13 a 36 meses)
Não tem saúde, administra
doenças.

Grupo D
(mais de 37 meses)
Não tem saúde
administra doenças.

Problemas Ortopédicos.

Problemas Ortopédicos.

Dificuldade na adaptação
das restrições
alimentares.

Mudança na pequena
quantidade de alimentos
nas refeições;
Melhor qualidade na
alimentação.

Mudança na escolha e
quantidade dos
alimentos;
Mudança de hábitos e
atitudes.

Dificuldade na adaptação
das quantidades e horário
das refeições.

Alteração com tempo no
comprimento das
orientações dos intervalos
das refeições;
Qualidade na saúde e
manutenção do peso
quando se executa as
cinco refeições.

Prazer em emagrecer
com saúde;
Dificuldade em comer
alguns alimentos;
Diminuição da fome;
Mudança no processo de
mastigação;
Escolha de alimentos
nutritivos.

Naturaliza que saúde é
estar com doenças e
limitações.
Diabetes e
Problemas Ortopédicos.

(Continuação)
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(Continuação)
Categoria
Peso

Atividade Física

Autoestima

Grupo A
Grupo B
(pré-operatório)
(até 12 meses)
Dificuldade em se
Perda de peso.
conscientizar da necessidade
da perda de peso antes de
operar.

Dificuldade em fazer
atividade física em função do
peso, doenças;
Falta de motivação;
Vergonha de frequentar
academia;
Dificuldade em ser diferente
nestes ambientes e ser o
centro das atenções;
Processo de emagrecimento
é realizado com dieta e
atividade física frequente.
Baixa;
Nenhuma;
Autorrejeição;
Rejeição imposta pela
sociedade;
Criação de personagem para
ser aceito.

Dificuldade de mudança
de hábitos para prática de
exercício físico;
Espera da liberação
médica para prática de
exercício físico;
Prática atividade física
três vezes por semana.

Alta; boa;
Prazer em emagrecer.

Grupo C
(de 13 a 36 meses)
Não há preocupação se
como de tudo na medida
certa;
Come-se sem culpa
quando segue as
orientações da equipe para
manter o peso.
Não pratica atividade física
em função da rotina de
trabalho e falta de tempo;
Prática de atividade física
três vezes por semana;
Prática atividade física
quatro vezes por semana.

Grupo D
(mais de 37 meses)
Dificuldade em assumir
aumento de dois e dez
quilos;
Apoio do grupo
multidisciplinar no
emagrecimento e retorno
as consultas.
Não pratica atividade
física em função da
rotina de trabalho e falta
de tempo;
Pratica atividade física
três vezes por semana;
Pratica atividade física
quatro vezes por
semana;
Gosta de fazer atividade
física que lhe dê prazer.

Alta.

Alta.

(Continuação)
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(Continuação)
Grupo A
(pré-operatório)
Dificuldade na falta de
espaço para obeso;
Preconceito leva a exclusão.
Última opção;
Saída para mudança;
Esperança;
Sofrimento/prazer;
Solução.

Grupo B
(até 12 meses)
Superação, maior
integração.

Grupo C
(de 13 a 36 meses)
Melhora a inserção social.

Vida nova;
Autonomia;
QV.

Novo corpo;
Superação da dificuldade.

Vida Sexual

Difícil;
Boa;
Com limitações.

Melhora a movimentação,
autonomia e participação,
descoberta do prazer com
qualidade.

Melhora no desempenho.

Melhora.

Independência da Vida
Diária

Dependência;
Limitações, restrições e
dificuldades.

Reconhecimento do
próprio corpo e autonomia
no trato.

Independência.

Grupo Multidisciplinar

Importante nas orientações,
discussões e trocas da
equipe técnica participantes;
Ajuda no comprometimento
do tratamento;
Orienta, apóia e acolhe.
Necessidade de uma reunião
só para quem vai operar.

Independência,
autonomia, melhor
qualidade nas atividades
da vida diária.
Importante para adesão
ao tratamento;
Importante na troca de
experiências e
enfrentamento das
dificuldades e
superações.

Importante para se manter
o vínculo e obter as
informações necessárias
quanto ao tratamento
eterno.

Ajuda a melhorar a
Qualidade de Vida;
Importante nas
orientações para
manutenção do peso.

Categoria
Inserção Social

Cirurgia Bariátrica

Grupo D
(mais de 37 meses)
A integração favorece a
inclusão e melhora a
qualidade de vida.
Prazer;
Manutenção;
Autonomia;
Restrição.

(Continuação)
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(Continuação)
Categoria
Depoimento

Grupo A
(pré-operatório)
(...) o mundo não esta
preparado para o obeso (...)
somos discriminados em
todos os sentidos (...)
criamos personagens para
ser aceito e no grupo social
(...) nos somos sempre alvo
de algum pensamento
preconceituoso (...)

Quadro 3: Resultado do Grupo Focal.
Fonte: A autora (2010).

Grupo B
(até 12 meses)
(...) a cirurgia foi tudo,
renascer, voltar a conviver
com as pessoas (...)
todos tem solução para o
gordo emagrecer(...) o
rosto da gorda é lindo
mais o resto é um bagaço
(...) ela é tão simpática
(...) façam a cirurgia, ser
magra é melhor ,a vida é
outra não pela beleza
mais pela saúde ,
autonomia é o que
compensa o primeiro ano
difícil (...)

Grupo C
(de 13 a 36 meses)
(...) melhorou minha
Qualidade de Vida na
saúde, com a família e
comigo mesmo (...) o gordo
tem que ser bonzinho
engraçado para diminuir a
rejeição e discriminação
sem falar no julgamento.
(...) posso escolher a roupa
que compro e mais barata.
(...) prazer de fazer coisas
básicas como a minha
higiene pessoal.

Grupo D
(mais de 37 meses)
(...) voltei a andar e
resgatei minha.
autonomia e autoestima.
(...) depois da cirurgia
passamos a ser mais
autênticos não
precisamos mais agradar
tanto para sermos aceito.
(...) o grupo
multidisciplinar ajudou na
visão que tenho hoje do
alimento, da mastigação,
respiração e que a
cirurgia não resolve
todos os meus
problemas, mas ajuda
bastante na Qualidade
de Vida (...) melhorou
minha locomoção passo
na roleta de ônibus sem
ter que chamar o
bombeiro para me retirar.
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As percepções dos participantes do grupo focal são analisadas a seguir,
destacando os aspectos mais relevantes: tanto os pacientes que aguardam cirurgia
quanto os que já operaram definem o significado de saúde para o obeso como não
ter saúde e sim administrar doenças; todos os participantes do grupo focal antes de
operar possuíam mais de três doenças de comorbidade e após a cirurgia eliminaram
50% das doenças no primeiro ano, continuando a eliminá-las em menor quantidade
no decorrer dos anos de operado. Este dado confirma os dados levantados no
questionário sobre o perfil do grupo (Gráfico 6) com a diminuição das doenças de
comorbidade; quanto ao entendimento da cirurgia bariátrica antes da operação a
percebem como a última opção, saída para mudança, esperança, sofrimento/prazer,
a única solução para a perda de peso e melhoria da qualidade de vida. Depois de
operado todos os participantes percebem como vida nova, maior autonomia,
melhoria na qualidade de vida, novo corpo, superação das dificuldades, restrição e
manutenção continuada.
No que se refere à alimentação antes de operar: havia um consumo
exagerado de massas; faziam substituição das refeições por lanches e tinham prazer
de comer sem limitações; ao participar do grupo multidisciplinar o paciente préoperado já começa a fazer pequenas mudanças e inicia o processo de
conscientização das mudanças de hábitos alimentares, mesmo assim ela se
constitui na maior dificuldade encontrada nos candidatos à cirurgia; no primeiro ano
de operado o paciente apresenta dificuldade na adaptação à quantidade e às
restrições alimentares, após um ano de operado melhora a qualidade da
alimentação, mas também relaxa na quantidade e número de refeições, e após três
anos permanece a melhoria da qualidade de escolha dos alimentos, a mudança no
processo de mastigação, a diminuição da fome. Nesta fase apresentam dificuldade
em comer certos alimentos e uma independência maior na condução do seu
tratamento. Se não continuam a fazer as cinco refeições e seguir as orientações da
equipe técnica correm o risco de ganhar peso e para que isto não aconteça à
participação no grupo multidisciplinar é de fundamental importância.
Na categoria peso e atividade física no pré-operatório a grande dificuldade
encontra-se na mudança de atitude nos hábitos alimentares e na prática de exercício
físico para perder peso antes de operar; porém as doenças que acompanham o
obeso dificultam a prática do exercício físico associada à cultura do sedentarismo já
instalada. Em relação ao exercício físico fica evidente o preconceito do obeso nos
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espaços públicos e privados. As academias em sua maioria desmotivam sua
participação quando torna o obeso o centro das atenções, como também pela falta
de preparo em não reconhecer a obesidade como uma doença multifatorial que
necessita de tratamento contínuo e multidisciplinar.
A categoria da autoestima confirma os dados levantados no questionário de
QV antes da operação, quando a maioria diz não ter, ou se tem é baixa, sofrendo
tanto a autorrejeição quanto a rejeição da sociedade, e cria personagem para ser
aceito. Após a cirurgia, todos compartilham o aumento da autoestima e o prazer da
perda de peso compensando as privações e dificuldades.
Na categoria inserção social, antes de operar, o sentimento em sua maioria é
o de preconceito, levando à exclusão social. Após a cirurgia ocorre maior integração
e consequentemente melhoria da qualidade de vida.
Na categoria vida sexual, antes de operar, a maioria relata ser difícil, com
limitações, alguns não tem vida sexual ativa, muitos sentem vergonha do seu corpo
não ser o que a mídia descreve como sedutor. Após a cirurgia melhora a sua
mobilidade, participação, resistência física e, consequentemente, a qualidade da
relação sexual, o que confirma os dados levantados no questionário indicando o
aumento da qualidade da vida sexual.
Na categoria independência da vida diária, antes de operar, ocorriam grandes
restrições, limitações e dificuldades, após a cirurgia aumentou a independência de
terceiros, melhorando a qualidade da vida diária devido ao reconhecimento do
próprio corpo e da autonomia no seu trato nas situações da vida diária.
Na categoria grupo multidisciplinar, tanto antes como depois da cirurgia, os
pacientes relatam a importância do grupo devido às discussões ricas entre os
pacientes, familiares e equipe técnica, no envolvimento e comprometimento com o
tratamento (orientação, apoio junto às dificuldades e superações), na ajuda e
adaptação de mudança de estilo de vida necessária após a cirurgia, e ajuda na
conquista da qualidade de vida.
Solicitam um espaço mais individualizado aos pacientes que estão para ser
operado, devido ao momento e necessidades de apoio e esclarecimento.
Por fim são apresentados os dados levantados nos registros dos prontuários
para verificar a frequência do comparecimento dos pacientes a consultas nas
diferentes clínicas multidisciplinares, após um ano de cirurgia. Complementando a
este respeito (NUNES et al., 2008, p. 348) esclarece que:
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As revisões clínicas devem ser feitas conforme a rotina e sempre que
houver necessidade. Sugere-se que as consultas clínicas e os
exames de controle sejam feitos no primeiro, terceiro, sexto, nono,
12º, 15º, e 18º meses. Após semestralmente até o quinto ano pósoperatório e anualmente pelo resto da vida.

Antes da cirurgia o paciente procura mais comparecer às consultas
multidisciplinares, talvez seja para seguir o protocolo do Programa de Cirurgia
Bariátrica (ANEXO A). Os profissionais da endocrinologia são os mais procurados no
pré-operatório, em seguida os da cardiologia, e com pouca frequência os da
nutrição, dado que chamou atenção devido a necessidade de acompanhamento
nutricional para perda de peso. Já depois da cirurgia, até 12 meses, em geral diminui
o número de procura por consultas, a clínica mais procurada é a da cirurgia geral;
em consequência do acompanhamento cirúrgico. Não consta do levantamento
realizado, registros de consultas à da nutrição. De 13 a 36 meses o máximo de
consultas realizadas foi de seis e o mínimo de uma consulta, a cirurgia geral foi a
mais procurada, seguida da cirurgia plástica que surge para atender uma demanda
do momento, onde o paciente quer retirar o excesso de pele causado pela perda de
peso. Por fim, com mais de 36 meses de operado são mantidas a procura, em
ordem decrescente, pela endocrinologia, cardiologia, cirurgia geral e plástica e por
último a nutrição.
Segundo Nunes e outros (2008) o número ideal de consultas realizadas
depois do primeiro ano de operado é em média de cinco, o levantamento realizado
neste estudo no Programa de Obesidade Mórbida revelou a média de três consultas,
ficando abaixo do que recomenda a literatura.
Esse dado deve ser motivo de novos estudos para verificar se os pacientes
estão de fato fazendo o acompanhamento necessário e contínuo para manter sua
perda de peso com saúde.
A

seguir

são

apresentados

os

resultados

deste

estudo

avaliativo.

4 RESULTADOS, CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
4.1 RESULTADOS
Os resultados apresentados a seguir são baseados na análise dos dados
coletados e descritos na seção anterior.
A maioria dos pacientes que se submetem à cirurgia bariátrica no HFAG é do
sexo feminino, casada e com escolaridade de nível superior.
As doenças de comorbidade diminuíram consideravelmente depois da cirurgia
bariátrica, tendo sido extintas em alguns pacientes.
A perda de peso proporcionou a diminuição da incidência ou gravidade das
morbidades relacionadas à obesidade e aumento da QV nos aspectos de função
física, autoestima, vida sexual, constrangimento público e no trabalho.
O significado de saúde para os pacientes obesos consultados é não ter saúde
e sim administrar doenças.
A cirurgia bariátrica é considerada para o grupo pré-operatório a última opção
do paciente obeso mórbido, significando um meio de saída para mudança através da
perda de peso. Para o grupo de pacientes operados, a cirurgia significa, pelo menos,
superação das dificuldades, novo corpo, autonomia, vida nova e QV.
O grupo de pacientes pré-operatório vivencia a alimentação sem restrições, e
sem regras tendo o prazer em comer sem limitações. O grupo de pacientes
operados sente dificuldade na adaptação às quantidades e restrições alimentares
necessárias depois da cirurgia. Mesmo depois de treze meses de operado alguns
pacientes ainda enfrentam dificuldade no cumprimento das orientações fornecidas
pela equipe técnica e o grupo com mais de trinta e sete meses já apresenta
mudanças nos hábitos e atitudes alimentares.
Quanto ao peso, o grupo pré-operatório, tem dificuldade de se conscientizar
da necessidade de perda de peso antes da cirurgia. Até doze meses depois da
cirurgia ocorre perda de peso com as orientações da equipe técnica. De treze a trinta
e seis meses já se come de tudo na medida certa e sem culpa, correndo o risco de
ganhar peso. O grupo com mais de trinta e seis meses, já tem dificuldade em
assumir o aumento de dois a dez quilos e necessita do apoio do grupo
multidisciplinar no emagrecimento e/ou manutenção do peso.
A prática da atividade física no obeso é afetada pelo excesso de peso, pelas
doenças de comorbidade, pela discriminação nos espaços públicos e locais e
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exercícios físicos e também pelo sedentarismo já estalado no grupo do préoperatório. Após doze meses da cirurgia, é necessária a liberação do médico para a
prática do exercício físico. Depois de trinta e seis meses de operado em geral, o
paciente segue uma rotina de prática de atividade física que se identifique e que seja
percebida como prazerosa; porém ainda existe um grupo que resiste a esta prática.
Antes de operar os pacientes apresenta baixa autoestima, autorrejeição e
sofrem rejeição da sociedade. Depois de operado a autoestima aumenta.
Há dificuldade de inclusão do obeso nos espaços sociais. Quanto maior o
tempo

de

operado

percebe-se

maior

integração

social

do

paciente

e

consequentemente melhoria na QV.
A atividade sexual em geral inexistente ou difícil antes da operação e tende a
melhorar com o passar do tempo após a cirurgia.
Existe grande dependência de terceiros para a execução das atividades da
vida diária antes da cirurgia, que tendem a diminuir com o passar do tempo após a
cirurgia, resultando em maior independência e autonomia do paciente e melhoria da
QV.
A participação da equipe multidisciplinar no processo de pré e pós-operatório
da cirurgia bariátrica favorecem o envolvimento do paciente no tratamento
possibilitando a perda de peso com qualidade.
A análise dos prontuários revelou que existe maior procura das clínicas
multidisciplinares

pelos

pacientes

antes

de

operar,

principalmente

a

da

endocrinologia, por ser a porta de entrada na avaliação para a cirurgia; depois da
cirurgia observa-se uma redução dessas consultas e uma procura maior pela clínica
de cirurgia geral e cirurgia plástica. A clínica de nutrição é pouco procurada durante
tratamento.

4.2 CONCLUSÕES
A seguir são apresentadas as conclusões deste estudo, com base nas
questões avaliativas:
a) Como a perda de peso está contribuindo para a mudança na qualidade de
vida do operado?
Podemos dizer que a QV revela ser globalmente superior nas pessoas que
participaram do Programa de Obesidade Mórbida e foram submetidas à cirurgia, do
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que os que aguardavam o tratamento cirúrgico. Os resultados dos instrumentos
quantitativos e qualitativos demonstram um impacto positivo no cotidiano dos
pacientes após a perda de peso, aumentando a QV nos domínios de função física,
autoestima, vida sexual, constrangimento público e trabalho. Este fato possibilitou ao
paciente: diminuição das doenças de comorbidades, mais mobilidade, maior
independência nas atividades de vida diária, maior capacidade funcional, e
integração social.
b) O trabalho de grupo multidisciplinar do Programa de Obesidade Mórbida do
HFAG contribuiu como suporte no tratamento da perda de peso com qualidade de
vida?
O trabalho multidisciplinar contribuiu de forma positiva, na perda de peso do
paciente sendo confirmado através das falas do grupo focal quando enfatiza sua
importância na adesão, no envolvimento, comprometimento com o tratamento
(orientação, apoio junto às dificuldades e superações), na ajuda à adaptação à
mudança de estilo de vida necessária antes e depois da cirurgia, na conquista da
QV.
Diante das conclusões apresentadas pode-se afirmar que o objetivo deste
trabalho “Avaliar os Resultados do Programa de Obesidade Mórbida do HFAG em
relação à qualidade de vida dos operados para confirmar ou redefinir a necessidade
de continuidade do Programa” foi atingido, uma vez que os pacientes após a
participação do Programa de Obesidade Mórbida conquistaram um novo espaço e
integração social.

4.3 RECOMENDAÇÕES
Diante dos dados coletados e analisados e das conclusões deste estudo
avaliativo, são apresentadas as seguintes recomendações:
Para que a qualidade de vida dos obesos mórbidos seja melhorada mediante
a realização da cirurgia bariátrica, sugere-se a manutenção do Programa de Cirurgia
Bariátrica do HFAG:
a) Estender a avaliação do presente estudo aos pacientes de outros Estados;
b) Considerando que o Programa atende pacientes em todo o território
nacional, mas que as cirurgias são realizadas apenas no HFAG, sugere-se a
implantação do Programa de Suporte Pré e Pós-operatório, nos Hospitais do
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Sistema de Saúde da Aeronáutica, fora do Rio de Janeiro, conforme o protocolo do
Programa de Obesidade Mórbida (ANEXO A). Este grupo tem como objetivo
acompanhar o paciente na avaliação pré-operatória, acompanhamento e pósoperatório, mais próximo de residência, permanecendo a realização da cirurgia no
HFAG.
c) Desenvolver mecanismos de incentivo e monitoramento da frequência dos
pacientes a clinica de nutrição durante todo o tratamento, uma vez que a não visita a
esta clínica pode acarretar menor controle do peso e maior facilidade para o ganho
de peso;
d) Reforçar a importância da frequência nas consultas e reuniões de grupo
multidisciplinares;
e) Incentivar a realização da prática de atividades físicas, a boa alimentação e
inserção em atividades sociais, de modo a melhorar cada vez mais a qualidade de
vida dos pacientes.
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ANEXO A – Protocolo do Programa de Obesidade Mórbida e Cirurgia Bariátrica
do HFAG

COMANDO DA AERONÁUTICA
HOSPITAL DE FORÇA AÉREA DO GALEÃO
SEÇÃO DE CIRURGIA GERAL
SUBSEÇÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA

INTRODUÇÃO:
Este programa se destina ao tratamento de pacientes do Sistema de Saúde
da Aeronáutica e das outras Forças Armadas que apresentem Obesidade Mórbida(
CID-10 : E66.8 ) com Índice de Massa Corporal ( IMC = peso corporal em Kg
dividido pelo quadrado da altura em metros – pc / h² ) a partir de 40 (quarenta)
Kg/m². ( Obs: Obesidade mórbida IMC a partir de 40 Kg/m²; Super obesidade IMC a
partir de 50 Kg/m²; Super-super obesidade IMC a partir de 60 Kg/m².). Pacientes
com IMC a partir de 35 Kg/m² poderão ser tratados de acordo com o nível de
morbidade que os acometam, necessitando de avaliação prévia acurada. A faixa
etária dos 18 aos 65 anos será a de eleição para a cirurgia e os demais casos fora
desse parâmetro serão devidamente avaliados.
São consideradas contra-indicações formais para o tratamento cirúrgico os
distúrbios psicóticos graves, pacientes com alto risco anestésico ou com doenças
associadas de alto risco e pacientes que apresentam dependência química.
O tratamento compreende uma abordagem multidisciplinar que tem a
Cirurgia de Capella (gastroplatia redutora vertical) como um processo terapêutico
importante dentro do programa e não determinante do resultado, mas uma das
etapas que incluem um acompanhamento rigoroso e prolongado no pré e pósoperatório.
O sucesso do programa de obesidade mórbida do HFAG, como em outros
programas de obesidade mórbida de referência nacional e internacional, depende da
execução de todas as instâncias previstas no pré e pós-operatório, colocando a
cirurgia como processo terapêutico dependente de tais circunstâncias.
EQUIPE INTERDISCIPLINAR:
A equipe interdisciplinar é composta pelas seguintes clínicas e serviços:







Cirurgia Geral.
Endocrinologia.
Psicologia.
Nutrição.
Serviço Social.
Anestesiologia
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Endoscopia Digestiva
Pneumologia
Gastroenterologia
Psiquiatria.
Clínica Médica.
Enfermagem.
Fisioterapia.
Odontologia

Soma-se à equipe interdisciplinar toda a infraestrutura como leito, poltrona,
vaso sanitário, localizados no apartamento 238; maca de transferência, colchão
pneumático de transferência e mesa cirúrgica, assim como material médicocirúrgico, específica para os pacientes obesos mórbidos.

SISTEMÁTICA DE ATENDIMENTO:
Inicialmente o paciente será encaminhado à clínica de Endocrinologia do
HFAG, onde será avaliado sob os aspectos endocrinológico, biométrico e
laboratorial;
à
Endoscopia
Digestiva
para
estudo
gastroscópico.
Concomitantemente será encaminhado ao Serviço Social para avaliar as condições
do paciente em seus aspectos sociais, tais como situação de suporte domiciliar,
familiar,
de transporte, etc. Na sequência será encaminhado à clínica de
Psicologia, Nutrição, Pneumologia, Fisioterapia e Odontologia para avaliação de
rotina e programação para a participação no grupo de obesos.
As demais clínicas e serviços participam regularmente do programa,
oferecendo suporte específico para o pré e pós-operatório de pacientes obesos.
A liberação e aptidão para a fase da cirurgia deverá ser concluída por todo o
grupo de profissionais envolvidos no programa.
Os pacientes deverão assinar um termo de responsabilidade e autorização
(consentimento informado) específicos para os casos de cirurgia para obesidade
mórbida.
ACOMPANHAMENTO PRÉ-OPERATÓRIO:
O acompanhamento pré-operatório compreende a avaliação endocrinológica,
clínica, psicológica, nutricional e aspectos sociais que podem interferir em cada
caso. Este acompanhamento é realizado através de reuniões semanais com o
grupo de profissionais envolvidos e o grupo de pacientes candidatos à cirurgia e os
já submetidos à cirurgia, onde são colocados todos os problemas e necessidades de
ambas as partes, se priorizando a condição e o momento ideal para cada paciente
ser encaminhado para o ato cirúrgico, se respeitando a colocação sequencial dos
mesmos.
Os pacientes em avaliação pré-operatória serão submetidos a exames
complementares: exames laboratoriais (hemograma completo, coagulograma,
glicose, uréia, creatinina, T4 livre, TSH, bilirrubinas, ferro sérico, transferrina, HsAg,
Anti HBC, albumina e globulinas, colesterol e triglicerídeos, Anti HIV, ácido úrico,
TGO, TGP, GamaGT, fosfatase alcalina, exame de urina e fezes – EAS e EPF);
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endoscopia digestiva alta; ultra-sonografia abdominal; radiografia de tórax e prova
de função respiratória e eletrocardiograma. Outros exames complementares poderão
ser solicitados de acordo com a necessidade, sendo o exame ginecológico
mandatório para as mulheres.
A participação no grupo exige dos pacientes envolvimento e compromisso,
como o emagrecimento prévio de 10% a 20% do peso inicial, mudanças no hábito
alimentar e a participação semanal e efetiva nas reuniões, que ocorrem às 9h. de
todas as 5as feiras no HFAG. Serão toleradas 2 (duas) faltas justificáveis às
reuniões no período de 6 (seis) meses. O não cumprimento dessas diretrizes e as
resoluções técnicas do Programa podem levar o paciente a ser desligado.

TRATAMENTO CIRÚRGICO:
O tratamento cirúrgico tem como objetivo proporcionar ao paciente uma
sensação permanente de saciedade do apetite, além da desabsorção alimentar que
ocorre ao nível do segmento jejunal excluso (cirurgia restritiva e desabsortiva). A
perda ponderal prevista é de aproximadamente 50% do peso inicial antes da cirurgia
no primeiro ano de pós-operatório. Após este período o paciente tende a manter o
peso em níveis estáveis.
A técnica preconizada neste programa é a Cirurgia de Capella (técnica
convencional aberta ou videolaparoscópica) que consiste na gastroplastia redutora
vertical com a construção de um tubo gástrico ao nível da pequena curvatura do
estômago com grampeadores (staplers) mecânicos lineares (Multifire Gia 60` e 80`
– carga azul e verde, ou similar), junto ao esôfago, com anastomose gastrointestinal
término-lateral (do tubo gástrico com a alça do íleo proximal – alça alimentar)
transmesocólica, colocação de um anel de silicone radiopaco com 62 mm de
perímetro e reforçado com fio de Prolene nº 2-0, anastomose látero-lateral em “Y “
de Roux jejuno-ileal a 1,20 m da alça fixa (alça jejunal exclusa - que poderá variar de
acordo com o IMC – 1,20 a 1,50m) e fixação do estômago excluso ao peritônio da
parede anterior do abdome em três pontos marcados com “clip” metálico ou anel
metálico como janela virtual para possível abordagem ao estômago excluso, em
caso de necessidade futura. O volume final do “neo-estômago” (tubo gástrico) é de
aproximadamente 20 a 30 ml (o estômago normal tem um volume em torno de 1500
ml). Faz parte do programa as técnicas de colocação do balão intragástrico por via
endoscópica e da banda gástrica por via vídeo-laparoscópica, em casos
previamente selecionados. A gastroplastia redutora poderá ser realizada
eventualmente por outras técnicas, como a cirurgia de Scopinaro, dependendo de
casos específicos e justificáveis.
Rotineiramente os pacientes submetidos à cirurgia serão encaminhados no
pós-operatório imediato ao CTI, onde deverá permanecer por 24 h. A alta hospitalar
deverá ocorrer após o 5o dia de P.O., caso não haja intercorrência. No segundo dia
de pós-operatório é realizado exame radiológico contrastado com derivado
iodado para avaliação da integridade da anastomose do tubo gástrico à alça jejunal,
se iniciando logo após a dieta prevista que consta de água fracionada (de acordo
com o protocolo do serviço de nutrição). É realizada a antibioticoprofilaxia peroperatória em todos os casos (Ampicilina+Sulbactan 1,5 g de 8/8 h, por 24 horas).
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Em função do risco aumentado de fenômenos tromboembólicos em pacientes
obesos, estes são anticoagulados profilaticamente com heparina de baixo peso
molecular (Clexane ®) – 40mg SC 12 horas antes do ato cirúrgico e 40mg/dia SC
por duas semanas no pós-operatório. Em pacientes com risco muito aumentado,
como por exemplo, varizes de MMII, passado de trombose venosa profunda (TVP),
entre outras patologias, a dose deverá ser aumentada para 80mg/dia, Também é
realizada a colocação de meias compressivas específicas e bomba de compressão
intermitentes de membros inferiores no pré-operatório e pós-operatório imediato.
Os pacientes são orientados a comprar a meia elástica e cinta abdominal para
utilização no pós operatório.

ACOMPANHAMENTO PÓS-OPERATÓRIO:
O acompanhamento pós-operatório é de fundamental importância no sucesso
da cirurgia e do programa em si, onde será avaliada a nova condição anatômica,
fisiológica, nutricional e psicológica a qual será submetido o paciente em caráter
permanente e definitivo.
As principais complicações cirúrgicas são: Seroma de ferida operatória,
infeção de parede (abscesso) e hérnia ventral (como complicações não-graves);
Fenômenos tromboembólicos e embolia pulmonar, deiscência de sutura de
anastomose e fístula digestiva (como complicações graves).
Logo após a alta hospitalar o paciente retornará à reunião semanal do grupo
do Programa de Obesidade Mórbida e Cirurgia Bariátrica do HFAG, onde deverá
permanecer em caráter permanente e definitivo ou de acordo com a peculiaridade de
cada caso, onde será monitorizada a sua perda ponderal, estado alimentar e
nutricional, estado psicológico e demais ajustes que se fizerem necessários. O
paciente será avaliado semanalmente, até completar 01 mês de cirurgia, deverá
retornar ao HFAG nos três meses para realização de exames específicos e consulta
com as clínicas envolvidas no programa (Cirurgia Geral, Endocrinologia,Psicologia e
Nutrição).
O acompanhamento de longo prazo é de suma importância, pois os pacientes
submetidos a cirurgia de gastroplastia redutora habitualmente necessitam de
suporte nutricional e psicológico permanente. Paralelamente os pacientes já
operados serão acompanhados pela nutrição, serviço social, psicologia,
endocrinologia e pela cirurgia geral, em nível ambulatorial, por períodos regulares a
critério de cada uma das referidas clínicas.

ADENDO AO
BARIÁTRICA

PROGRAMA

DE

OBESIDADE

MÓRBIDA

E

CIRURGIA

PROGRAMA DE SUPORTE PRÉ E PÓS OPERATÓRIO PARA O PROGRAMA DE
OBESIDADE MÓRBIDA E CIRURGIA BARIÁTRICA DO HFAG
Em função do aumento de solicitações de tratamento cirúrgico para
obesidade mórbida neste hospital, sobretudo solicitações de unidades distantes do
HFAG, e pela necessidade de acompanhamento prolongado no pré e pós operatório
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pelo Programa de Obesidade Mórbida e Cirurgia Bariátrica do HFAG e de acordo
com o protocolo existente, a coordenação deste programa sugere:
1. Que sejam criados Programas de Suporte Pré e Pós-operatório para o
Programa de Obesidade Mórbida e Cirurgia Bariátrica do HFAG nos
hospitais de 3o escalão do Sistema de Saúde da Aeronáutica., fora da área
do Rio de Janeiro. Que esses Programas de Suporte sejam compostos por,
no mínimo, serviço de endocrinologia ou clínica médica, psicologia,
nutrição e serviço social.
2. Que os integrantes do Programa de Suporte sejam treinados e orientados
pelo Programa de Obesidade Mórbida e Cirurgia Bariátrica do HFAG.
3. Que os pacientes com indicação de cirurgia bariátrica devam ser
encaminhados para os hospitais de área (3o escalão) com Programa de
Suporte correspondentes às OSA solicitantes, para a devida orientação e
preparo pré-operatório.
4. Que se encontrando os pacientes aptos para a cirurgia bariátrica, os
Programas de Suporte deverão comunicar ao Programa de Obesidade
Mórbida e Cirurgia Bariátrica do HFAG, que por sua vez agendará a
cirurgia de acordo com cronograma pré-estabelecido.
5. Que se encontrando o paciente de alta hospitalar no HFAG, deverá
retornar ao Programa de Suporte de origem para o devido
acompanhamento pós-operatório previsto.
6. Que todas as dúvidas e sugestões sejam encaminhadas à coordenação do
Programa no HFAG para a devida apreciação, orientação e resolução.
OBS: ESTE PROTOCOLO DE SUPORTE AO PROGRAMA DE OBESIDADE
MÓRBIDA E CIRURGIA BARIÁTRICA DO HFAG JÁ FOI ENCAMINHADO
PELA DIREÇÃO DO HFAG À DIRETORIA DE SAÚDE QUE O APROVOU,
DEVENDO ENTRAR EM FUNCIONAMENTO DE ACORDO COM A
ORIENTAÇÃO DAQUELA DIREÇÃO.
OBS: A ORDEM TÉCNICA NO 016/DIRSA/2005, DE 11 DE OUTUBRO DE 2005,
NORMATIZA A REALIZAÇÃO DE TODAS AS ETAPAS DO PROGRAMA DE
OBESIDADE MÓRBIDA, DESDE O INGRESSO DO PACIENTE NO
PROGRAMA ATÉ A REALIZAÇÃO DA CIRURGIA, NOS CASOS
PREVISTOS.

Rio de Janeiro, 02 de janeiro de 2006.

__________________________________________

Ronaldo Peçanha da Silveira – Cap. Méd. Aer.
Chefe da Subseção de Cirurgia Bariátrica
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ANEXO B – Ordem Técnica Nº 007/DIRCA de 15 de maio de 2008
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ANEXO C - Questionário BAROS (Bariatric Analysis and Reporting Outcome)
1)Após a operação para obesidade eu sinto que de uma maneira geral, fiquei:
a) Muito pior (-1,0)
b) Igual (0,5)
c) Melhor (+0,5)
d) Muito melhor (+1,0)
2)Minhas atividades físicas:
a) Diminuíram muito (-0,5)
b) Diminuíram (-0,25)
c) Estão na mesma (0)
d) Aumentaram (+0,25)
e) Aumentaram muito (+0,5)
3)Estou frequentando reuniões sociais e familiares:
a) Muito menos (-0,5)
b) Menos (0,25)
c) Sem mudanças (0)
d) Mais (0,25)
e) Muito mais (+0,5)
4)Minha capacidade de trabalho está:
a) Muito reduzida (-0,5)
b) Reduzida (-0,25)
c) Inalterada (0)
d) Melhorada (+0,25)
e)Muito melhorada (+0,5)
5)Meu interesse por sexo tornou-se:
a) Muito Maior (-0,5)
b) Muito reduzido (-0,25)
c) Inalterada (0)
d) Melhorada (+0,25)
e) muito melhorada (+0,5)
6)Minha perda de peso desde a cirurgia foi de:
a) Ganhei peso (-1)
b) Perdi peso 0-24% do excesso (0)
c) Perdi 25-49% (+1)
d) Perdi 50-74% (+2)
e) Perdi 75-100% (+3)
7)As seguintes complicações pós-operatórias me incomodam ;
a) Complicações leves (enumerar) (-0,2 para cada complicação)
b) Complicações graves (enumerar) (-1 para cada complicação)
c) Necessitei de recuperação para a obesidade Sim (-1) Não (0)
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ANEXO D - Questionário Medical Outcomes Study Short Form-36 (SF-36)
Instruções: Esta pesquisa questiona sobre sua saúde. Estas informações nos
manterão informados de como você se sente e quão bem você é capaz
de fazer atividades de vida diárias. Responda cada questão marcando a
resposta como indicado. Caso esteja inseguro em responder, por favor,
tente responder o melhor que puder.
1. Em geral, você diria que sua saúde é:
(circule uma)
Excelente...........................................................................................1
Muito boa...........................................................................................2
Boa.....................................................................................................3
Ruim...................................................................................................4
Muito ruim...........................................................................................5
2. Comparada há um ano atrás, como você classificaria sua saúde em geral, agora?
(circule uma)
Muito melhor agora do que há um ano atrás.....................................1
Um pouco melhor agora do que há um ano atrás..............................2
Quase a mesma coisa do que há um ano atrás.................................3
Um pouco pior agora do que há um ano atrás...................................4
Muito pior agora do que há um ano atrás...........................................5
3. Os seguintes itens são sobre atividades que você poderia fazer atualmente
durante um dia comum. Devido à sua saúde, você tem dificuldades para fazer
essas atividades? Neste caso, quanto? (circule uma em cada linha)
Atividades

Sim.
Dificulta muito.

Sim.
Dificulta muito.

Não, dificulta de
modo algum.

1

2

3

a) Atividades vigorosas, que exigem
muito esforço, tais como correr,
levantar objetos pesados, participar
de esportes árduos
b) Atividades moderadas, tais como
mover uma mesa, passar aspirador
de pó, jogar bola, varrer casa
c) Levantar ou carregar mantimentos
d) Subir vários lances de escada
e) Subir um lance de escada
f) Curvar-se, ajoelhar-se ou dobrar-se
g) Andar mais de 1Km

1

2

3

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

h) Andar vários quarteirões

1

2

3

i) Andar um quarteirão
j) Tomar banho ou vestir-se

1
1

2
2

3
3

4. Durante as últimas 4 semanas, você teve algum os seguintes problemas com
seu trabalho ou com alguma atividade diária regular, como consequência de
sua saúde física? (circule um número em cada linha)
a) Você diminui a quantidade de tempo que dedicava ao seu trabalho ou as
outras Atividades?
b) Realizou menos tarefas do que gostaria?

SIM

NÃO

SIM

NAO

SIM

NÃO
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c) Esteve limitado no seu tipo de trabalho ou em outras atividades?
d) Teve dificuldade para fazer seu trabalho ou outras atividades (p.ex.:
necessitou de um esforço extra?)

SIM

NÃO

SIM

NÃO

5. Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com o
seu trabalho ou com outra atividade regular diária, como consequência de algum
problema emocional (como sentir-se deprimido ou ansioso)? (circule um número
em cada linha)
a) Você diminuiu a quantidade de tempo que se dedicava ao seu trabalho ou a
outras atividades?
b) Realizou menos tarefas do que gostaria?
c) Não trabalhou ou não fez qualquer das atividades com tanto cuidado como
geralmente faz?

SIM

NÃO

1

2

1

2

6. Durante as últimas 4 semanas, de que maneira sua saúde física ou problemas
emocionais interferem nas suas atividades sociais normais, em relação à família,
vizinhos, amigos ou em grupo?(circule uma)
De forma nenhuma..............................................................1
Ligeiramente........................................................................2
Moderadamente...................................................................3
Bastante...............................................................................4
Extremamente......................................................................5
7. Quanta dor no corpo você teve durante as últimas 4 semanas?
(circule uma)
Nenhuma..............................................................................1
Muito leve.............................................................................2
Leve......................................................................................3
Moderada..............................................................................4
Grave.....................................................................................5
Muito grave............................................................................6
8. Durante as últimas 4 semanas, quanto a dor interferiu com o seu trabalho normal
(incluindo tanto trabalho fora ou dentro de casa)? (circule uma)
De forma nenhuma.................................................................1
Ligeiramente...........................................................................2
Moderadamente......................................................................3
Bastante..................................................................................4
Extremamente.........................................................................5
9. Estas questões são sobre como você se sente e como tudo tem acontecido com
você durante as últimas 4 semanas. Para cada questão dê uma resposta que
mais se aproxime da maneira como você se sente.(circule um número para cada
linha)
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a) Quanto tempo você
tem se sentido cheio
de vigor, cheio de
vontade, cheio de
força?
b) Quanto tempo você
tem se sentido uma
pessoa
muito
nervosa?
c) Quanto tempo você
tem se sentido tão
deprimido que nada
pode animá-lo?
d) Quanto tempo você
tem se sentido calmo
ou tranquilo?
e) Quanto tempo você
tem se sentido com
muita energia?
f) Quanto tempo você
tem
se
sentido
desanimado
e
abatido?
g) Quanto tempo você
tem
se
sentido
esgotado?
h) Quanto tempo você
tem se sentido uma
pessoa feliz?
i) Quanto tempo você
tem
se
sentido
cansado?

Todo
tempo

A maior
parte do
tempo

Uma boa
parte do
tempo

Alguma
parte do
tempo

Uma
pequena
parte do
tempo

Nunca

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

10. Durante as últimas 4 semanas, quanto do seu tempo a sua saúde física ou
problemas emocionais interferiram em suas atividades sociais (como visitar
amigos, parente, etc.)? (circule uma)
Todo o tempo..........................................................................1
A maior parte do tempo...........................................................2
Alguma parte do tempo...........................................................3
Uma pequena parte do tempo.................................................4
Nenhuma parte do tempo........................................................5
11. O quanto verdadeiro ou falso é cada uma das afirmações para você?

a) Eu costumo adoecer um
pouco mais facilmente
que as outras pessoas
b) Eu sou tão saudável
quanto qualquer pessoa
que eu conheço
c) Eu acho que a minha
saúde vai piorar
d)Minha saúde é excelente

Definitivamente
verdadeiro

A maioria
das vezes
verdadeiro

Não
sei

A maioria
das vezes
falsa

Definitivamente
falsa

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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ANEXO E - Questionário específico: Impact of Weigth on Quality of Life-Lite
Responda o questionário circulando o número que corresponde a afirmação
que melhor se aplica à maneira como você se sentia na semana passada. Seja o
mais franco possível e lembre-se de que não existem respostas certas nem erradas.
Função física
1. Devido ao meu peso, tenho
dificuldade em apanhar objetos.
2. Devido ao meu peso, tenho
dificuldade em amarrar meus
sapatos.
3. Devido ao meu peso, tenho
dificuldade em me levantar de
cadeiras.
4. Devido ao meu peso, tenho
dificuldade em subir e descer
escadas.
5. Devido ao meu peso, tenho
dificuldade em me vestir e em tirar
minha roupa.
6. Devido ao meu peso, tenho
problemas de mobilidade.
7. Devido ao meu peso, tenho
dificuldade em cruzar as pernas.
8. Sinto falta de ar mesmo com
qualquer mínimo exercício.
9. Sofro de dores ou rigidez nas
minhas articulações.
10. Os meus tornozelos e a parte
inferior das pernas incham no
final do dia.
11. Estou preocupado com a minha
saúde.
Autoestima
1. Devido ao meu peso, fico
constrangido
2. Devido ao meu peso, a minha
autoestima não é o que deveria
ser.
3. Devido ao meu peso, sinto-me
inseguro de mim mesmo
4. Devido ao meu peso, não gosto
de mim mesmo.
5. Devido ao meu peso, tenho
medo de ser rejeitado
6. Devido ao meu peso, evito olhar
para espelhos ou ver fotografias
minhas
7. Devido ao meu peso, sinto
vergonha de ser visto em lugares
públicos

Sempre
verdade

Geralmente
verdade

Às vezes
verdade

Raramente
verdade

Nunca
verdade

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

Sempre
verdade

Geralmente
verdade

Algumas
vezes
verdade

Raramente
verdades

Nunca
Verdade

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1
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(Continuação)
Vida sexual
1. Devido ao meu peso, não sinto
prazer em atividades sexuais
2. Devido ao meu peso, sinto pouco
ou nenhum desejo sexual.
3. Devido ao meu peso, tenho
dificuldade
no
desempenho
sexual.
4. Devido ao meu peso, evito
encontros sexuais sempre que
possível.
Constrangimento em público
1. Devido ao meu peso, sou
ridicularizado,sofro gozação ou
atenção indesejada.
2. Devido ao meu peso, me
preocupo se vou caber ou não
em assentos em lugares públicos
(por exemplo, cinemas e teatros,
restaurantes, carros ou aviões).
3. Devido ao meu peso, me
preocupo se vou conseguir
passar em corredores estreitos
ou roletas.
4. Devido ao meu peso, me
preocupo em procurar cadeiras
suficientemente
fortes
para
aguentarem o meu peso.
5. Devido ao meu peso, me sinto
discriminado pelos outros.
Trabalho (obs.: para donas de
casas e aposentados, responda
com relação às suas atividades
diárias).
1. Devido ao meu peso, tenho
dificuldade em desempenhar as
minhas tarefas ou em cumprir as
minhas obrigações.
2. Devido ao meu peso, sou menos
produtivo do que poderia ser.
3. Devido ao meu peso, não recebo
aumentos,
promoções
ou
reconhecimento no trabalho.
4. Devido ao meu peso, tenho
medo de ir a entrevistas de
trabalho

Sempre
verdade

Geralmente
verdade

Algumas
vezes
verdade

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

Sempre
verdade

Geralmente
verdade

Algumas
vezes
verdade

Raramente
verdade

Nunca
Verdade

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

Sempre
verdade

Geralmente
verdade

Algumas
vezes
verdade

Raramente
verdade

Nunca
Verdade

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

Raramente
verdades

Nunca
Verdade

© Copyright 2000. Duke University Medical Center. Toda correspondência deve ser endereçada a
Ronette L. Kolotkin, Ph.D., Obesity and Quality of Life
Consulting, 1004 Norwood Avenue, Durham, NC 27707; rkolotkin@yahoo.com; phone: 001 919 493
9995; fax: 001 919 493 9925; IWQOL-Lite – Portuguese (Brazil)
Fonte: Matos,Carissa Maria de Pinho. Belo HorizonteUniversidade Federal de Minas Gerais 2007,
anexo IV.
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ANEXO F - Avaliação dos Impactos do Programa de Obesidade Mórbida e
Cirurgia Bariátrica do Hospital de Força Aérea do Galeão na
Qualidade de Vida dos Operados

1) DATA DE PREENCHIMENTO:
2) IDADE: __________

TEMPO DE OPERADO________________

3) SEXO: a) Masculino

b) Feminino

4) Seu peso antes de operar _______
5) Seu peso depois de operar _______
6) Marque um X nas doenças decorrentes da obesidade antes da cirurgia:
hipertensão; diabetes, apnéia do sono, problemas ortopédicos, outros.
7) Que doenças eliminaram após a cirurgia bariátrica ________________________
8)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

NÍVEL DE ESCOLARIDADE:
ensino fundamental incompleto.
ensino fundamental completo.
ensino médio incompleto.
ensino médio completo.
ensino superior incompleto.
ensino superior completo.

9)
(a)
(b)
(c)

ESTADO CIVIL
solteiro.
casado.
outros.

Questionário: Impacto do peso na Qualidade de Vida
Responda o questionário circulando o número que corresponde a afirmação
que melhor se aplica à maneira como você se sentia na semana passada. Seja o
mais franco possível e lembre-se de que não existem respostas certas nem erradas.
Função física
1. Devido ao meu peso, tenho
dificuldade em apanhar objetos.
2. Devido ao meu peso, tenho
dificuldade em amarrar meus
sapatos.
3. Devido ao meu peso, tenho
dificuldade em me levantar de
cadeiras.

Sempre
verdade

Geralmente
verdade

Às vezes
verdade

Raramente
verdade

Nunca
verdade

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1
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(Continuação)
Função física
Devido ao meu peso, tenho
dificuldade em subir e descer
escadas.
5. Devido ao meu peso, tenho
dificuldade em me vestir e
em tirar minha roupa.
6. Devido ao meu peso, tenho
problemas de mobilidade
7. Devido ao meu peso, tenho
dificuldade em cruzar as
pernas.
8. Sinto falta de ar mesmo com
qualquer mínimo exercício.
9. Sofro de dores ou rigidez nas
minhas articulações.
10. Os meus tornozelos e a parte
inferior das pernas incham no
final do dia.
11. Estou preocupado com a
minha saúde.

Sempre
verdade

Geralmente
verdade

Às vezes
verdade

Raramente
verdade

Nunca
verdade

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

Sempre
verdade

Geralmente
verdade

Algumas
vezes
verdade

Raramente
verdades

Nunca
Verdade

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

Sempre
verdade

Geralmente
verdade

Algumas
vezes
verdade

Raramente
verdades

Nunca
Verdade

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

4.

Autoestima
1. Devido ao meu peso, fico
constrangido
2. Devido ao meu peso, a minha
autoestima não é o que
deveria ser.
3. Devido ao meu peso, sinto-me
inseguro de mim mesmo
4. Devido ao meu peso, não
gosto de mim mesmo.
5. Devido ao meu peso, tenho
medo de ser rejeitado
6. Devido ao meu peso, evito
olhar para espelhos ou ver
fotografias minhas
7. Devido ao meu peso, sinto
vergonha de ser visto em
lugares públicos
Vida sexual
1. Devido ao meu peso, não
sinto prazer em atividades
sexuais
2. Devido ao meu peso, sinto
pouco ou nenhum desejo
sexual.
3. Devido ao meu peso, tenho
dificuldade no desempenho
sexual.
4. Devido ao meu peso, evito
encontros sexuais sempre que
possível.

(Continuação)
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(Continuação)
Constrangimento em
público
1. Devido ao meu peso,
sou ridicularizado, sofro
gozação ou atenção
indesejada.
2. Devido ao meu peso,
me preocupo se vou
caber ou não em
assentos em lugares
públicos (por exemplo,
cinemas
e
teatros,
restaurantes, carros ou
aviões).
3. Devido ao meu peso,
me preocupo se vou
conseguir passar em
corredores estreitos ou
roletas.
4. Devido ao meu peso,
me
preocupo
em
procurar
cadeiras
suficientemente fortes
para aguentarem o meu
peso.
5. Devido ao meu peso,
me sinto discriminado
pelos outros.
Trabalho
(obs.:
para
donas
de
casas
e
aposentados, responda
com relação às suas
atividades diárias).
1. Devido ao meu peso,
tenho dificuldade em
desempenhar
as
minhas tarefas ou em
cumprir
as
minhas
obrigações.
2. Devido ao meu peso,
sou menos produtivo do
que poderia ser.
3. Devido ao meu peso,
não recebo aumentos,
promoções
ou
reconhecimento
no
trabalho.
4. Devido ao meu peso,
tenho medo de ir a
entrevistas de trabalho

Sempre
verdade

Geralmente
verdade

Algumas
vezes
verdade

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

Sempre
verdade

Geralmente
verdade

Algumas
vezes
verdade

Raramente
verdade

Nunca
Verdade

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

Raramente
verdade

Nunca
Verdade
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Ronette L. Kolotkin, Ph.D., Obesity and Quality of Life
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9995; fax: 001 919 493 9925; IWQOL-Lite – Portuguese (Brazil)
Fonte: Matos,Carissa Maria de Pinho. Belo HorizonteUniversidade Federal de Minas Gerais
2007,anexo IV
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ANEXO G – Roteiro do Grupo Focal
Perguntas orientadoras, respeitando as categorias do Quadro III
O grupo focal será composto de 12 pessoas, sendo três que aguardam cirurgia, três
já operados até um ano, dois operados entre 13 a 36 meses e quatro pacientes
operados com mais de 37 meses. Para que as respostas possam ser classificadas
de acordo com a condição de cada paciente em relação à operação e ao tempo de
operado, cada paciente receberá um crachá colorido na qual indicará sua condição.
 CATEGORIA: SAÚDE
1) Qual o significado de saúde enquanto obeso?
2) Listar as doenças de comorbidade da obesidade que teve enquanto obeso
(dibetes, pressão arterial, problemas ortopédicos, cardíacos, apnéia do sono entre
outros)?
3) Listar após um ano de cirurgia que tipo de doenças de comorbidades ainda
permanece?
4) Qual o significado de saúde após a cirurgia?
5) Dificuldades encontradas na execução das atividades da vida diária enquanto
obeso e depois da cirurgia bariátrica (maior ou menor independência)?
 CATEGORIA: ALIMENTAÇÃO
1) O que significa comida para o obeso?
2) O que significado comida para quem já fez a cirurgia ?
3) Perguntas para pacientes não operados e operados. Quantas refeições
costumam fazer ao dia?
4) O que costuma comer?
5) Qual o intervalo entre as refeições?
6) Como e onde realiza suas refeições?
 CATEGORIA: PESO
1) Qual o seu peso antes de operar?
2) Qual o seu peso depois de operar?
3) Qual a projeção de perda de peso feita para você? Quanto perdeu no primeiro
ano?
4) Após um ano de operado ganhou peso? Ganhou-se peso, quanto? Estacionou?
Voltou a perder?
5) O que faz para manter o peso perdido?
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 CATEGORIA: ATIVIDADE FÍSICA
1) O que significa atividade física para o obeso?
2) E para quem já realizou a cirurgia?
3) Quem está praticando atividade física regularmente (no mínimo de 3x por
semana);
 CATEGORIA: AUTOESTIMA
1) Como era sua autoestima enquanto obeso?
2) E após a cirurgia?
 CATEGORIA: INSERÇÃO SOCIAL
1) Como a sociedade percebe o obeso?
2) Ele sofre discriminação? De que tipo?
 CATEGORIA: CIRURGIA
1) Dificuldades encontradas antes e depois da cirurgia?
 CATEGORIA: GRUPO MULTIDISCIPLINAR
1) Como o grupo multidisciplinar contribuiu na perda de peso?
2) Como percebe a participação dos pacientes operados no grupo com os que
aguardam cirurgia?
3) O que tem a sugerir para o grupo multidisciplinar?
 CATEGORIA: DEPOIMENTOS
1) O que a perda de peso contribuiu para sua qualidade de vida?
2) Exemplifique através de relatos significativos para você?
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ANEXO H - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para Pacientes
Pertencentes ao Programa de Obesidade Mórbida e Cirurgia
Bariátrica

Prezado(a) Paciente(a),
Você foi selecionado (a) e está sendo convidado(a) para participar da
“Avaliação do Programa de Cirurgia Bariátrica do Hospital de Força Aérea do Galeão
do Rio de Janeiro” que tem como objetivo avaliar os Impactos do Programa em
relação à qualidade de vida dos operados para redefinir ou confirmar a necessidade
do desenvolvimento do Programa na organização e os ganhos significativos aos
pacientes.
Suas respostas serão tratadas de forma anônima e confidencial, isto é, em
nenhum momento será divulgado o seu nome em qualquer fase do estudo. Os
resultados serão apresentados em conjunto, não sendo possível identificar os
indivíduos que dele participaram. As pessoas que participarem do grupo focal
também terão suas identidades mantidas em sigilo. Os dados coletados serão
utilizados apenas nesta avaliação e os resultados divulgados em eventos e/ou
revistas científicas.
A sua participação é voluntária, isto é, a qualquer momento você pode se
recusar a responder qualquer pergunta ou desistir de participar e retirar seu
consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o
avaliador ou com a instituição.
Sua participação nesta avaliação se dará através da resposta a um
questionário e da participação em um debate a ser realizado em um grupo focal. Os
debates serão gravados, e posteriormente, será realizada a transcrição dos
mesmos. As fitas com as gravações serão destruídas após 5 anos do término da
avaliação.
Você não terá nenhum custo ou quaisquer compensações financeiras. Não
haverá riscos de qualquer natureza. Os benefícios relacionados com a sua
participação referem-se ao conhecimento que poderá ser produzido sobre os
impactos na qualidade de vida dos operados em cirurgia bariátrica. Você receberá
uma cópia deste termo onde consta o telefone e e-mail do avaliador,para que você
possa tirar suas dúvidas sobre a avaliação e sua participação, agora ou a qualquer
momento.
Eu
________________________________________________
abaixo
assinado(a)
concordo em participar voluntariamente desta avaliação. Declaro que li e entendi todas as
informações referentes a este estudo e que todas as minhas perguntas foram
adequadamente respondidas pelo avaliador.
(nome do participante)
Bernadete Valente Faria
(nome do avaliador)
Bernadete@terra.com.br
Telefone (21) 3264-9047

(assinatura)

(data)

(assinatura)

(data)
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ANEXO I - Fotos de pacientes antes da cirurgia e depois da cirurgia

Data de admissão no Programa: 12/07/2002
Peso Inicial: 123,8 Kg
Data da Cirurgia em: 28/09/2003
Peso no Pré-operatório: 121,4
Peso atual: 08/07/2010: 65 Kg
Perda de peso até o momento: 58 800 Kg
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Data de admissão no Programa: 07/07/2003
Peso Inicial: 109,9 Kg
Data da Cirurgia em: 17/11/2003
Peso no Pré-operatório: 105 Kg
Peso atual: 08/07/2010: 79 Kg
Perda de peso até o momento: 39,9
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Data de admissão no Programa:05/12/2001
Peso Inicial: 203 kg
Datada Cirurgia em: 07/05/2002
Peso no Pré-operatório: 199 Kg
Peso atual 08/07/2010:103 Kg
Perda de peso até o momento:100 Kg
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Data de admissão no Programa: 25/06/2001
Peso Inicial: 142 kg
Datada Cirurgia em: 18/03/2002
Peso no Pré-operatório: 135 Kg
Peso atual 08/07/2010: 80 Kg
Perda de peso até o momento: 42 Kg
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Data de admissão no Programa:26/07/2005
Peso Inicial: 153 Kg
Datada Cirurgia em: O3/09/2007
Peso no Pré-Operatório: 150 Kg
Peso atual 08/07/2010: 80 Kg
Perda de peso até o momento 70Kg

