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RESUMO
O objetivo deste estudo consistiu em avaliar o grau de satisfação e as mudanças
percebidas pelos pacientes submetidos ao tratamento da obesidade por meio da
utilização do balão intragástrico. Este estudo avaliativo baseou-se na abordagem
avaliativa centrada em objetivos, visando a perda ponderal de 10 a 15%. Um
questionário foi aplicado a 23 pacientes tendo havido interação direta e indireta com
os mesmos. Os resultados da avaliação revelaram que os pacientes que foram
inqueridos e submetidos ao procedimento referido tinham idades entre 19 e 68 anos,
em sua maioria do sexo feminino e em grande parte possuíam, pelo menos, nível
superior completo. Foi mostrado um impacto na percepção do grau de satisfação
dos pacientes após a perda de peso, com alteração dos hábitos de vida alimentar e
com a prática mais frequente de atividades físicas regulares.
Palavras-chave: Avaliação. Grau de satisfação. Obesidade. Balão Intragástrico.

ABSTRACT
The main objective of this study was to evaluate the degree of satisfaction and
problems experienced by patients undergoing the treatment of obesity through the
use of intragastric balloon. This evaluation study was based on evaluative approach
centered on objectives, aimed at weight loss to 10 to 15%. It was applied a
questionnaire to 23 patients with direct and indirect interaction with them. The results
of the evaluation showed that patients, respondents and subject to the mentioned
procedure, were mostly female, between the ages of 19 and 68 years, and mostly
had, at least, complete higher education. The results showed a significant impact on
the perception of the satisfaction degree of patients after weight loss, showing
changes in food habits and also in more frequent practice of regular physical
activities.
Keywords: Evaluation. Degree of satisfaction. Obesity. Intragastric balloon.
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1 PANORAMA ATUAL DA OBESIDADE
A obesidade é um dos maiores problemas de saúde pública da sociedade
moderna. O surgimento da epidemia começou, quase que concomitantemente, na
maior parte dos países desenvolvidos, por volta das décadas de 1970 e 1980. A
partir daí, a maioria dos países em desenvolvimento tornou-se vítima da prevalência
de indivíduos com sobrepeso ou excesso de peso, tanto em adultos como em
crianças (IBGE, 2010).

1.1 O DESAFIO DO TRATAMENTO DA OBESIDADE
O estudo realizado pela Federação Brasileira de Gastroenterologia, com a
colaboração do Instituto Nacional de Saúde (FINUCANE, 2011) veio mostrar que, no
Brasil, de 2006 para 2011, o percentual de obesos na população brasileira subiu de
11,4% para 15,8%. Este é um tema de interesse e relevância social, tanto mais que,
dados do Ministério da Saúde revelam que o Sistema Único de Saúde gasta
anualmente R$ 488 milhões com o tratamento de doenças associadas à obesidade
(BRASIL, 2013).
De acordo com estudos realizados pela Secretaria de Atenção à Saúde
(BRASIL, 2006), os agravos e as doenças não transmissíveis vêm aumentando e, no
Brasil, são a principal causa de óbitos em adultos, sendo a obesidade um dos
fatores de maior risco para o adoecimento dos indivíduos.

A prevenção e o

diagnóstico precoce são importantes aspectos para a promoção da saúde, não só
por ser um fator de risco importante para outras doenças, mas também por interferir
na duração e qualidade de vida e, ainda, ter implicações diretas na aceitação social
dos indivíduos quando excluídos da estética difundida pela sociedade moderna.
O consumismo, a necessidade de prazeres imediatos e respostas rápidas
contribuem para o aparecimento da obesidade como uma questão social,
envolvendo uma complexa relação entre corpo-saúde-alimento e sociedade, uma
vez que os grupos têm diferentes inserções sociais e concepções diversas sobre
estes sistemas, que variam com a história de cada um.
Diante de tantas dificuldades, obstáculos e problemas enfrentados pelos
pacientes, a prevalência e gravidade da obesidade enfrentada pelos indivíduos pode
ser atribuída em grande parte a fatores psicológicos, sociais e comportamentais. O
aumento do estresse, causado pelo estilo de vida da sociedade moderna, constitui
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outro fator considerável que contribui de maneira negativa para aumentar os
problemas causados pela doença. Associado a todos estes fatores, está a qualidade
dos alimentos disponíveis para consumo, que em muito deixa a desejar,
principalmente ao se considerar a oferta de alimentos chamados fast food (BRASIL,
2011).
Para Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004), muitos problemas enfrentados
hoje não são necessariamente novos, a sociedade vive em ciclos e os problemas se
repetem, apenas de maneira diferente em razão da evolução da própria sociedade.
Porém, a preocupação e o desconforto em conviver com estes problemas aumentam
na medida em que a sociedade tenta resolvê-los, parecendo não ter fim a lista de
desafios que precisam ser vencidos e superados.
Algumas mudanças de hábitos contribuíram para o aparecimento ou
desenvolvimento de males para a sociedade moderna que atualmente se constituem
de grande importância para o entendimento e associação de graves doenças. A
obesidade, por exemplo, é uma dessas doenças e se tornou atualmente de interesse
mundial. As prevalências de sobrepeso e obesidade cresceram de maneira
relevante nos últimos 30 anos. Uma das possíveis causas é a ingestão maior de
calorias, na forma de alimentos, superior ao consumo energético das atividades do
dia a dia. Neste cenário epidemiológico do grupo de doenças crônicas não
transmissíveis, a obesidade ganhou destaque por ser simultaneamente uma doença
e um fator de risco para outras doenças, como por exemplo, a hipertensão e a
diabetes, igualmente com taxas de prevalência em elevação no país (BRASIL,
2013).
Tratar pacientes com sobrepeso e obesidade é um desafio para médicos,
nutricionistas, psicólogos e para o próprio paciente. Os profissionais da área lidam
com uma patologia complexa, de etiologia múltipla e que necessita, muitas vezes, de
uma equipe multidisciplinar para sua abordagem e controle. A dedicação por parte
do paciente para mudar seus hábitos e adquirir maior disciplina nesta área é dos
fatores essenciais para alcançar o sucesso do tratamento (PINTO, 2007).
Os pacientes lutam constantemente contra tentadoras situações que
contribuem e que podem auxiliar no ganho de peso. Elementos genéticos, como a
tendência familiar à obesidade, e hormonais, como a menopausa, a andropausa,
distúrbios e o envelhecimento, também facilitam o acúmulo de gordura. Além de
todos estes fatores, o aumento do sedentarismo e do nível de estresse no dia a dia,
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possibilitam, em muitos pacientes, a ocorrência de momentos de compulsão e
descontrole alimentar. Outro aspecto importante são as emoções que estão
fortemente vinculadas ao ato exagerado de comer além das necessidades
nutricionais de cada indivíduo – em geral, sentimentos de prazer, alegria, revolta,
angústia e solidão – e podem proporcionar ganho ponderal.
Existem diversos métodos clínicos e cirúrgicos para o tratamento da
obesidade e, com o auxílio de profissionais especializados no assunto, o paciente
deve ser submetido ao que melhor convier de acordo com as características e
necessidades específicas de cada um. Quando os tratamentos convencionais (dieta,
atividade física, terapias comportamental e farmacológica) falham em produzir
resultados significativos e duradouros de perda de peso em pacientes com algum
grau de obesidade, a escolha de outras abordagens torna-se importante para o
tratamento dos pacientes.
São numerosas as formas de combater esta epidemia, sendo que a principal
é a prevenção, mas são muitos os casos em que se torna necessário realizar
tratamento e intervenção médica. Um dos procedimentos médicos utilizados é a
colocação de Balão Intragástrico.
Depois de várias tentativas frustradas de tratar esta doença, a autora
submeteu-se ao procedimento de colocação do balão intragástrico em uma clínica
particular no Estado do Rio de Janeiro para tratamento da obesidade, pois
apresentava sobrepeso e alterações em seus exames clínicos e laboratoriais. A
autora relatou que, transcorridos quatro meses do procedimento, muitas coisas
haviam tirado seu foco. Ainda com o balão inserido em seu estômago, houve uma
recaída na prática de velhos hábitos: refeições exageradas e irregularidade na
prática de exercícios físicos a fizeram ganhar 2 quilos. Depois de reavaliar suas
atitudes, percebeu que emagrecer não deve ser considerado como um ato isolado,
mas um conjunto de atitudes que devem ser praticadas a cada dia e decidiu encarar
o tratamento da obesidade como um tratamento para compulsão: “24 horas, só por
hoje!”.
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1.2 O OBJETIVO E QUESTÕES AVALIATIVAS DO ESTUDO
O objetivo deste estudo foi avaliar o grau de satisfação e eventuais problemas
sentidos por pacientes submetidos ao procedimento de colocação de Balão
Intragástrico no tratamento da obesidade.
Os pacientes avaliados realizaram o procedimento em uma clínica na cidade
do Rio de Janeiro que manifestou interesse no presente estudo em razão da
relevância do tema e da oferta ainda insuficiente de estudos avaliativos nesta área.
A importância deste estudo residiu no fato de que o tratamento com balão
intragástrico pode possibilitar mudanças benéficas à saúde dos pacientes obesos,
por meio de um método minimamente invasivo.
A partir do objetivo, foram formuladas as seguintes questões avaliativas:
1) Até que ponto foram percebidas alterações pelos pacientes submetidos
ao procedimento de colocação do Balão Intragástrico no tratamento da obesidade
quanto à variação do estado geral de saúde e mudanças de hábitos?
2) Em que medida a variação de peso está contribuindo para a mudança do
grau de satisfação na vida do paciente?

2 A OBESIDADE E O BALÃO INTRAGÁSTRICO
Uma das opções para tratamento da obesidade consiste na colocação de um
Balão Intragástrico – dispositivo de silicone com vida útil em torno de seis meses
que, após ser introduzido via endoscópica no estômago, é insuflado com soro
fisiológico e contraste. O Balão Intragástrico é projetado com a incorporação do
aspecto positivo da perda de peso determinado pelo princípio do efeito bezoar1, para
provocar o aumento da sensação de saciedade precoce e diminuir a capacidade do
reservatório gástrico. Diminui assim o consumo de alimentos e facilita a adaptação a
uma dieta hipocalórica que deverá estar associada à mudança de hábitos deste
paciente.
A redução de peso se dá através do controle, e não da proibição. O paciente
deve entender que não é possível manter a ingestão de alimentos ricos em calorias,
na quantidade e com uma frequência descontrolada, uma vez que, com o tempo, o
metabolismo do corpo tende a diminuir, dificultando assim, a queima de calorias.
Portanto, não é necessário que ele deixe de consumir o que gosta, somente que
modere na quantidade e na frequência daquilo que come.
Neste tratamento é necessário que o paciente entenda que precisa
reorganizar sua vida e a forma como lida com a alimentação para alcançar o objetivo
esperado. É fundamental ter a consciência de que o Balão Intragástrico é um
importante coadjuvante para o tratamento da obesidade e que ele, como paciente,
tem uma “responsabilidade de peso” para que este tratamento atinja o grau de
satisfação desejado.
A pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças
Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel) em 2012, apresentada pelo Ministério da
Saúde, divulgou que 51% da população brasileira com mais de 18 anos está acima
do peso. Na faixa etária entre 35 e 44 anos este índice é ainda maior: a pesquisa
apontou que 55,9% da população brasileira está acima do peso (BRASIL, 2013).
Definitivamente não é fácil lutar contra a obesidade, suas complicações e todo
o contexto que a doença envolve. Para frear a obesidade e o sedentarismo, que são
fatores de risco importantes para doenças crônicas, e promover hábitos de vida mais

1

Bezoar é uma concreção que pode ser encontrada no estômago e nos intestinos do homem e de
outros animais, podendo se constituir de cabelo (tricobezoar), vegetais (fitobezoar), cabelo e vegetais
(tricofitobezoar) ou fragmentos de goma-laca, passível de causar obstrução gastrointestinal
(DICIONÁRIO MÉDICO, 2014).
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saudáveis, o Ministério da Saúde prevê uma série de iniciativas no Plano de Ação
para Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), por meio de
parcerias com o setor privado e outras pastas do governo. Lançado em agosto de
2011, o plano tem por meta reduzir em 2% ao ano a taxa de mortalidade prematura
causada por DCNT até 2022 (BRASIL, 2012).

2.1 A OBESIDADE E A UTILIZAÇÃO DO BALÃO INTRAGÁSTRICO
A obesidade pode ser classificada de diferentes formas. A Tabela 1 mostra a
classificação dos graus de obesidade em adultos, de acordo com a Organização
Mundial de Saúde. A fórmula adotada para se calcular o Índice de Massa Corporal
(IMC) é a razão entre o peso em quilogramas e o quadrado da altura em metros de
cada indivíduo, ou seja, IMC = Peso / Altura2. O IMC é uma medida altamente
correlacionada com a gordura corporal, embora não apresente sua medida direta.
Tabela 1 - Classificação do peso corporal por meio do IMC
Categoria
Peso Normal
Sobrepeso
Obesidade Grau I
Obesidade Grau II
Obesidade Mórbida Grau III

IMC (kg/m2)
18,50 – 24,99
25,00 – 29,99
30,00 – 34,99
35,00 – 39,90
40,00 e acima

Fonte: ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE (2006). Adaptação da autora.

Os distúrbios causados pelo excesso de peso aumentaram nos últimos seis
anos no Brasil de acordo com levantamento realizado pelo Ministério da Saúde
(BRASIL, 2011). O referido estudo mostrou que a proporção de pessoas acima do
peso no Brasil avançou de 42,7% em 2006 para 48,5% em 2011. No mesmo
período, o percentual de obesos subiu de 11,4% para 15,8%.
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Gráfico 1 – Percentual de pessoas obesas e com excesso de peso no Brasil
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Fonte: BRASIL (2011). Adaptação da autora.

O aumento destes percentuais de pessoas obesas e com excesso de peso
atinge tanto a população masculina quanto a feminina. Em 2006, 47,2% dos homens
e 38,5% das mulheres estavam acima do peso. Em 2011, as proporções subiram
para 52,6% e 44,7% respectivamente (BRASIL, 2011).
O estudo mostrou ainda que o problema do excesso do peso em homens
começa cedo. Entre os 18 e 24 anos, 29,4% já estão com IMC maior do que
25Kg/m2, ou seja, acima do peso considerado ideal segundo a Organização Mundial
da Saúde. Já a proporção em homens com diferença etária de apenas 10 anos
(idades entre 25 e 34 anos) quase dobra, atingindo 55% da população masculina.
Na faixa etária de 35 a 45 anos, a porcentagem alcança 63% dos homens brasileiros
(BRASIL, 2011).
O envelhecimento também tem influência nos indicativos femininos. Um
quarto das mulheres entre 18 e 24 anos está acima do peso (25,4%). A proporção
aumenta 14 pontos percentuais na próxima faixa etária (25 a 34 anos de idade),
atingindo 39,9% das mulheres, e mais que dobra entre as mulheres brasileiras de 45
a 54 anos de idade, chegando a 55,9% (BRASIL, 2011).
O aumento exponencial dos percentuais de obesidade em curto espaço de
tempo também assusta. Se entre os homens de 18 a 24 anos, apenas 6,3% são
obesos, entre os de 25 a 34 anos, esta frequência quase triplica (17,2%).
Considerando somente a população feminina, há um aumento de cerca de 6% a
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cada diferença etária de 10 anos, até chegar aos 55 anos. Entre as brasileiras com
idade entre os 18 a 24 anos, 6,9% são obesas. O percentual quase dobra entre as
mulheres de 25 a 34 anos (12,4%) e quase triplica (17,1%) entre 35 e 44 anos. A
frequência de obesidade se mantém estável após os 45 anos de idade, porém em
um patamar elevado, atingindo cerca de um quarto das mulheres, ou seja, quase
25% das brasileiras (BRASIL, 2011).
A obesidade está associada a várias doenças crônicas como: diabetes
mellitus, dislipidemia, doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, alterações na
coagulação, doenças degenerativas das articulações, neoplasias estrogêniodependentes, neoplasia de vesícula biliar, esteatose hepática e apneia do sono.
Com o alto índice de falha dos tratamentos convencionais em produzir perda
de peso permanente, outras abordagens terapêuticas foram desenvolvidas no
tratamento da doença. A cirurgia bariátrica é uma opção considerada em pacientes
obesos mórbidos cujos tratamentos anteriores não tenham gerado êxito. Da mesma
forma, o balão intragástrico foi desenvolvido com a finalidade de tratar pacientes
obesos (40% acima do peso ideal) que não obtiveram resultados satisfatórios com
os tratamentos anteriores e pacientes com obesidade mórbida com risco cirúrgico
elevado, onde a perda de peso pré-operatória poderia minimizar os riscos cirúrgicos.
Estudos demonstraram que perdas de peso, mesmo que ao redor de 5 a 10%,
resultam em melhoras nos níveis pressóricos, no perfil lipídico, no número de
apneias durante o sono, no controle glicêmico e, consequentemente, uma melhor
condição clínica destes pacientes. Isto justificaria o uso de técnicas invasivas
capazes de provocar reduções de peso maiores e/ou mais duradouras do que o
manejo clínico dos tratamentos convencionais (SÃO PAULO, 2012).
De acordo com o Instituto Nacional de Saúde, os candidatos ao tratamento
não convencional da obesidade devem ter as seguintes características: IMC maior
ou igual a 40Kg/m2 ou maior ou igual do que 35Kg/m2 na presença de doença
associada com obesidade (hipertensão arterial sistêmica, diabetes, apneia do sono)
e que não responderam ao tratamento clínico de modo satisfatório (FINUCANE,
2011).
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2.2 O BALÃO INTRAGÁSTRICO
O balão intragástrico de silicone (SIB) foi desenvolvido pelo Dr. Fred C. Gau
em conjunto com a INAMED Development Company (IDC), em 1986. Em janeiro de
1996, o SIB IDE foi transferido da IDC para a BioEnterics Corporation (BEC), e o SIB
foi renomeado como BioEnterics Intragastric Balloon (BIB) (SALLET, 2002).
O balão intragástrico é considerado uma alternativa temporária para perda de
peso em pacientes obesos. O procedimento de colocação do balão é realizado e
acompanhado por uma equipe multidisciplinar composta por profissionais de
diversas áreas como: Endoscopista, Nutricionista, Psicólogo, Educador Físico e
outros (SALLET, 2002).
O balão é constituído por uma membrana de silicone resistente ao ácido
gástrico, de superfície lisa, com formato esférico e é descartável. Consiste em uma
prótese flexível, introduzida no estômago por via endoscópica (através da boca) e
com o auxílio de um médico anestesista. O balão contém uma válvula por onde será
insuflado um líquido de cor azulada, geralmente azul de metileno para que o
paciente reconheça nas fezes, pela mudança de cor, o rompimento do balão, caso
venha a ocorrer.

Portanto, trata-se de um procedimento não cirúrgico e

minimamente invasivo. O balão permanece no estômago, em média, por até seis
meses e após este período, também por endoscopia, será removido. O
procedimento de colocação e retirada dura em média cerca de 40 minutos (SILIMED
BRASIL, 2013).
Figura 1 – Balão Intragástrico

Fonte: SILIMED BRASIL (2013).

A técnica de utilização do Balão Intragástrico tem o objetivo de reduzir a
capacidade reservatória do estômago do paciente causando uma sensação
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prematura de saciedade que, por sua vez, facilita o consumo de pequenas
quantidades de alimentos. O balão intragástrico foi desenvolvido após observação
da perda ponderal que ocorria em pacientes com diagnóstico de bezoar, que são
conglomerados volumosos passíveis de causar obstrução gastrointestinal.
A utilização do balão intragástrico para tratamento da obesidade tem como
vantagens o fato do dispositivo, neste caso o BIG, atuar como impulsionador da
reeducação alimentar, que busca somar de forma importante no despertar da
consciência dos pacientes em médio prazo, e da possibilidade de poder mantê-los
sob cuidados após a retirada do dispositivo, motivados por suas conquistas.
Figura 2 – Balão Intragástrico posicionado no estômago

Fonte: SOUZA (2011).

A técnica tem como contraindicações absolutas: hérnia hiatal volumosa,
anormalidades na faringe e esôfago que impeçam a passagem do balão, varizes
esofágicas, uso de anticoagulantes, gravidez e doenças psiquiátricas. Como
contraindicações relativas estão incluídas: esofagite, ulceração ou lesões agudas da
mucosa gástrica. As complicações mais frequentes englobam aquelas inerentes ao
procedimento endoscópico em si, além da migração do balão para o esôfago ou
intestino, resultando em obstrução do trânsito intestinal (SOUZA, 2011).

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Um dos principais objetivos da avaliação é produzir valores sobre o que está
sendo avaliado. Esta complexa tarefa está associada à importância do papel do
avaliador, que para o exercício profissional de qualidade, precisa de critérios
técnicos e éticos definidos adequadamente.
A escassez de recursos e a busca incessante por resultados fazem com que
haja uma necessidade ainda maior em desenvolver técnicas e habilidades que
possibilitem uma análise cada vez mais detalhada destes processos, de forma a
estruturá-los de maneira inteligente e eficaz. A amplitude da palavra avaliação revela
o caráter complexo deste processo que visa ajudar e auxiliar na difícil tarefa de
responder às perguntas a respeito da eficácia das atividades no dia a dia.
Ao analisar o significado da palavra avaliação no dicionário (DICIONÁRIO
ELETRÔNICO AURÉLIO, 2010) encontra-se uma definição bastante simples:
“avaliar é calcular ou determinar o valor, o preço ou o merecimento de; examinar e
julgar”. Não parece difícil compreender o significado deste verbo, mas com um
pouco mais de atenção e cautela, pode-se verificar o complexo significado que
envolve todo este contexto, pois atribuir valor às coisas, examinar e julgar requerem
habilidades e técnicas que precisam ser desenvolvidas pelo avaliador. Neste
momento a análise de cada objeto torna-se uma tarefa a ser cumprida de acordo
com a complexidade de cada processo e precisa ser realizada com eficiência e
eficácia.

Estes

são

termos

muito

antigos,

mas

implacavelmente

atuais.

Principalmente nos dias de hoje não compreendê-los ou, o que é pior, confundi-los
provoca, sem dúvida, grandes danos à performance dos resultados que se objetiva
alcançar.

3.1 ABORDAGEM AVALIATIVA
Na falta de evidência relevante sobre qual abordagem funciona melhor e em
que circunstâncias isso pode ser observado, a adoção de qualquer modelo em
detrimento a outro, é em grande parte uma escolha filosófica. SCRIVEN (1976)
escreveu sobre o assunto e abordou o caráter híbrido dos modelos de avaliação e
considerou que todas as formas de avaliação podem contribuir com algo de valor
para a maioria dos clientes e salientou que se deve fazer um julgamento imparcial
destes valores.
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Por vezes é muito difícil identificar apenas um modelo de abordagem a ser
utilizado nos estudos. Neste caso não é diferente. O modelo principal de abordagem
escolhido foi o Centrado em Objetivos.
Muitos autores contribuíram para a evolução e a reformulação desta
abordagem, mas quem mais contribuiu para o refinamento de sua conceituação e
popularização foi Ralph W. Tyler em 1930 (apud WORTHEN; SANDERS;
FITZPATRICK, 2004), que afirma que os propósitos de uma atividade são
especificados e, neste caso, a avaliação concentra-se em verificar em que medida
estes propósitos foram alcançados.
Este modelo de avaliação possibilitou o julgamento na medida em que os
objetivos definidos preliminarmente puderam ser mensurados, avaliando-se se foram
ou não alcançados (CHIANCA; MARINO; SCHIESARI, 2001).
No caso deste estudo avaliativo partiu-se do princípio de que o objetivo visado
pela colocação do balão intragástrico é o da perda ponderal de 10 a 15% dos
pacientes que venham a se submeter ao procedimento. Considerou-se também que
a mudança de hábitos alimentares, juntamente com a prática regular de exercícios
físicos, seriam objetivos desejáveis de serem alcançados com o procedimento
avaliado (SOUZA, 2011).
Para Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004), a abordagem centrada em
objetivos é de grande simplicidade, sem dúvida um dos pontos fortes desta
abordagem, mas há também o reconhecimento quanto à relevância e facilidade de
compreensão, itens favoráveis à tomada de decisões.

3.2 ELABORAÇÃO E VALIDAÇÃO DO INSTRUMENTO
Para Muñoz (2003), a importância da utilização de um questionário passa
pela facilidade com que se interroga um elevado número de pessoas, num espaço
de tempo relativamente curto.
O instrumento para a realização de coleta de dados desenvolvido pela autora
do estudo foi o questionário apresentado no Apêndice A, utilizado na inquirição do
público-alvo, tendo havido interação direta e indireta com os mesmos. A elaboração
das questões abrangeu as seguintes categorias:
a) variação de peso antes e depois da realização do procedimento de
colocação do balão intragástrico dos respondentes;
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b) grau de satisfação com relação ao procedimento ao qual estes pacientes
foram submetidos;
c) alterações físicas percebidas pelos pacientes;
d) ocorrência de problemas ou complicações durante a intervenção;
e) apoio recebido pela equipe multidisciplinar e
f) atuais hábitos de vida dos pacientes.
Além dos critérios acima, foi incluída a caracterização dos respondentes por
idade, sexo, cor da pele, grau de escolaridade, principal ocupação e renda familiar
mensal.
Foram consideradas três categorias fundamentais e o questionário elaborado
levou em consideração os critérios elucidados no Quadro 1.
Quadro 1 – Categorias, indicadores e itens do questionário
Categorias
Variação de peso

Satisfação com o
procedimento









Mudanças de hábitos e
de vida










Indicadores
Menor ou igual a 10%
Entre 10 e 15%
Maior ou igual a 15%
Melhoria do estado de saúde: total, parcial ou
ausência
Sintomas experimentados
Complicações durante o tratamento
Assistência recebida: adequada, total ou
parcialmente, ou inadequada
Disponibilidade da equipe
Grau de satisfação
Disponibilidade para repetir o procedimento
Participação do paciente no tratamento
Melhoria da saciedade
Prática regular de atividades físicas
Hábitos alimentares novos
Mudanças nos relacionamentos

Itens
EeF

1
2
3
4
5
16
17
6
7
8, 9
10, 11, 12
13, 14, 15

Fonte: A autora (2014).

Para validação, o questionário foi submetido à apreciação de uma especialista
em Avaliação e de um especialista em Gastroenterologia, o que levou à
reformulação das questões 2, 3 e 6, tendo em vista facilitar a compreensão dos
respondentes.
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3.3 COLETA E ANÁLISE DOS DADOS
Foi decidido aplicar os questionários aos pacientes de uma clínica particular
no Estado do Rio de Janeiro, por ter sido disponibilizado o acesso aos contatos dos
pacientes.
O processo de coleta de dados considerou as seguintes etapas:
- Definição do planejamento amostral da avaliação quanto ao período mais
apropriado para coleta dos dados, visando conseguir o maior número de
respondentes possível e
- Aplicação do questionário aos pacientes submetidos ao procedimento
médico de colocação do balão intragástrico com a realização de entrevistas diretas.
Tentou-se aplicar à totalidade dos 28 pacientes. Do total, 15 pacientes responderam
diretamente o questionário, 8 por meio de entrevistas realizadas por contato
telefônico e 5 pacientes deixaram de responder.
O instrumento foi, assim, respondido por 23 pacientes de uma única equipe
médica que foram intervencionados no período de março de 2012 até julho de 2013.
Em razão da manutenção do sigilo destes pacientes, optou-se também por não
divulgar o nome de nenhum dos integrantes da equipe médica, nem o local onde os
procedimentos foram realizados. Ao todo, 5 questionários deixaram de ser
respondidos, apesar da demonstração de interesse por parte destes pacientes em
participar do processo avaliativo.
Os dados coletados através do questionário foram codificados por variáveis e
introduzidos em uma planilha do software Excel. Tratou-se estatisticamente os
dados com a exportação para o software IBM SPSS (programa de computador do
tipo científico), tendo sido feito cálculos de correlação para as variáveis peso e
altura, antes e após a realização do procedimento; perda de peso e idade dos
pacientes; perda de peso e sexo dos pacientes e perda de peso e melhoria do
estado geral de saúde dos pacientes.
Foram também feitos dois diagramas de dispersão para o estudo da variação
de peso antes e depois da colocação do balão intragástrico. Utilizou-se a correlação
de Pearson para verificação do comportamento entre si destas variáveis.
Na aplicação do questionário percebeu-se que na questão 10, a respeito da
alimentação adequada, fez falta uma definição sobre o que era considerado como
“alimentação saudável”, de forma a facilitar o entendimento sobre a pergunta.

4 RESULTADOS
Os dados apresentados a seguir foram organizados, primeiramente, em
função do perfil dos pacientes, seguidos de sua variação de peso com o
procedimento de colocação do balão intragástrico e finalmente dos seus hábitos de
vida e percepções de mudanças.

4.1 O PERFIL DOS PACIENTES
Os pacientes que foram inqueridos e se submeteram à colocação do Balão
Intragástrico para tratamento da obesidade são pacientes com idades entre 19 e 68
anos, em sua maioria do sexo feminino, representado por 15 pacientes, sendo que,
do total de 23 entrevistados, 17 se autodeclaram brancos e apenas 2 pardos, 18
pacientes têm até 1,70 cm de altura.
Tabela 2 – Frequência de pacientes por faixa etária

Idade

Frequência

Até 25 anos
26 ˫ 30
31 ˫ 35
36 ˫ 40
41 ˫ 45
46 ˫ 50
Acima 50 anos
Total

2
2
4
4
5
2
4
23

Freq.
Acumulada

Freq. Rel. Dec.
Acumulada

2
4
8
12
17
19
23

0,09
0,17
0,35
0,52
0,74
0,83
1,00

Fonte: A autora (2014).

A análise dos dados apresentados na Tabela 2 revela um equilíbrio entre
pacientes de até 40 anos e pacientes com mais de 40 anos, sendo que 12 pacientes
entrevistados têm até 40 anos de idade e o restante, 11 pacientes, têm idades de 40
anos em diante.
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Gráfico 2 – Pacientes distribuídos de acordo com o sexo
8
Masculino

Feminino
15

Fonte: A autora (2014).

No estudo houve uma predominância do tratamento em pessoas do sexo
feminino. Observa-se que 15 pacientes entrevistados são do sexo feminino e 8 do
sexo masculino (Gráfico 2). Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2012), o índice
de adultos obesos do sexo feminino é maior do que o do sexo masculino, o que
também pode ser observado nos dados aqui apresentados.
A opção de “sexo não declarado” não foi selecionada por nenhum dos
pacientes entrevistados.
Gráfico 3 – Pacientes distribuídos de acordo com a cor da pele
4
2
Branca
Pardo
Negra

17
Fonte: A autora (2014).

O

Gráfico

3

mostra

as

características

identificadas

nos

pacientes

entrevistados quanto à cor da pele. O gráfico revela que 17 respondentes se
autodeclararam da cor branca, 4 da cor negra e apenas 2 se autodeclararam pardos.
Observa-se que quase 3/4 do total são predominantemente autodeclarados brancos
e a parcela de autodeclarados negros é o dobro da parcela autodeclarada parda.
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Gráfico 4 – Número de Pacientes de acordo com a altura
10
10
9

8

Frequência

8
7
6
5
4

3

3

2

2
1

0

0

0

Fonte: A autora (2014).

O Gráfico 4 revela que a maior concentração dos pacientes entrevistados está
na faixa de altura de 151 a 170 cm, correspondendo ao total de 18 pacientes.
Somando as duas faixas de altura que compreende o intervalo de 171 a 190 cm, o
total é de apenas 5 pacientes. Nenhum dos pacientes entrevistados declarou ter
altura inferior a 151 centímetros ou superior a 191 centímetros.
Gráfico 5 – Pacientes distribuídos de acordo com o grau de escolaridade
2
9

4

Ensino Médio
Completo
Ensino Superior
Incompleto
Ensino Superior
Completo

8
Fonte: A autora (2014).

Ensino Superior PósGraduação

Os dados apresentados no Gráfico 5 indicam que 17 pacientes entrevistados
possuem ao menos nível superior completo. Este valor pode ser atribuído ao fato
das melhores remunerações obtidas em empregos após a obtenção da titulação de
nível superior. Apenas 6 pacientes entrevistados, um pouco mais de 1/4 do total de
pacientes, possuem ensino médio e/ou ensino superior incompleto.
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Gráfico 6 – Pacientes distribuídos de acordo com a principal ocupação
Aposentado ou Reformado

1

Trabalhador da Iniciativa Privada

3

Profissional Liberal ou Autônomo

7

Servidor Público

3

Estudante
Do lar

2
1

Militar
0
2
4
Fonte: A autora (2014).

6
6

8

10

O Gráfico 6 apresenta a distribuição das principais ocupações dos
entrevistados. A maioria, cerca de 7, são profissionais fora do regime de
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo profissionais liberais ou
autônomos, 3 são servidores públicos, 6 são militares e 3 estão na iniciativa privada.
Observa-se que 20 entrevistados exercem alguma atividade remunerada.
Gráfico 7 – Renda mensal bruta familiar em R$ dos pacientes entrevistados

Fonte: A autora (2014).

A renda mensal bruta é o somatório do ganho de todos os membros que
compõem o núcleo familiar do paciente. Com base nesta premissa, os dados
apresentados no Gráfico 7 revelam a renda bruta mensal, com base no valor do
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salário mínimo em 2013. Observa-se que 12 pacientes possuem renda superior a
R$10.169,00, 3 possuem renda entre um salário mínimo (R$ 678,00) e R$ 3.389,00,
3 possuem renda de R$ 3.389,01 até R$ 6.779,00 e 5 pacientes declararam possuir
renda entre R$ 6.779,01 e R$ 10.169,00.

4.2 VARIAÇÃO DE PESO DOS PACIENTES
Os

diagramas

de

dispersão

apresentados

a

seguir

possibilitam

a

interpretação da correlação das variáveis peso e altura. Assim, foi possível analisar
a intensidade da associação entre estas duas variáveis, analisando a variável peso
antes e após a realização do procedimento de colocação do balão intragástrico nos
23 pacientes entrevistados (Gráfico 8 e Gráfico 9).
Gráfico 8 – Variação de peso dos pacientes antes da realização do procedimento de
colocação do BIG
140,0
125,0

Peso (em Kg)

110,0
95,0
80,0
65,0
50,0
145

150

155

160

165
170
175
180
Estatura (em centímetros)

185

190

195

Fonte: A autora (2014).

De acordo com a dispersão dos dados referentes ao peso dos pacientes
antes do procedimento de colocação do balão intragástrico, observa-se que 4
pacientes apresentavam peso superior a 110Kg, 4 pacientes estavam com peso
entre 95 e 110Kg e 15 pacientes entre 75 e 95Kg (Gráfico 8).
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Gráfico 9 – Variação de peso dos pacientes depois da realização do procedimento de
colocação do BIG
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Fonte: A autora (2014).

Após a realização da intervenção, nenhum dos pacientes apresentou peso
superior a 110Kg, 2 pacientes pesavam entre 95 e 110Kg, 12 entre 65 e 80Kg e 1
entre 60 e 65Kg. Essa eliminação de outliers, que são os pontos fora da curva, com
a perda de peso, explica o aumento da correlação (Tabela 3 e Tabela 4). Esse
aumento pode ser verificado no Gráfico 9, onde os pontos no diagrama de dispersão
tendem a se aglomerar em torno da reta diagonal imaginária.
Tabela 3 – Correlação das variáveis peso e altura antes da realização do procedimento
Peso_1
Altura

Correlação
Grau de Correlação de Pearson
Número de casos
Grau de Correlação de Pearson
Número de casos

Peso_1
1
23
0,696
23

Altura
0,696 *
23
1
23

* Estatisticamente significativa ao nível 0,01
Fonte: A autora (2014).

Tabela 4 – Correlação das variáveis peso e altura após a realização do procedimento
Peso_2
Altura

Correlação
Grau de Correlação de Pearson
Número de casos
Grau de Correlação de Pearson
Número de casos

* Estatisticamente significativa ao nível 0,01
Fonte: A autora (2014).

Peso_1
1
23
0,761 *

23

Altura
0,761 *

23
1
23

32

Procedendo-se ao mesmo cálculo para as variáveis altura e peso depois da
intervenção, foi encontrado um valor de r = 0,76, o que significa que a correlação
aumenta (Tabela 4), ou seja, as variáveis peso e altura são fortemente
correlacionadas.
Tabela 5 – Variação da perda de peso e idade dos pacientes
Perda de Peso
até 10%
10% ˫ 15%
acima de 15%
Total

Idade em anos
30 ˫ 40
3
5
8

até 30
1
2
1
4

acima de 40
1
4
6
11

Fonte: A autora (2014).

Foi possível identificar na Tabela 5 (cruzamento da variação da perda de peso
com a variável idade) que a maior variação ocorreu na faixa etária acima de 40 anos
de idade. Contudo, não foi possível estabelecer correlação entre as duas variáveis,
em razão do pequeno número de ocorrências registradas em 7 células.
Tabela 6 – Variação da perda de peso e sexo dos pacientes
Perda de Peso

Feminino

Masculino

até 10%

4

1

10% ˫ 15%
acima de 15%
Total

3
8
15

3
4
8

Fonte: A autora (2014).

Pode-se observar que, entre os entrevistados do sexo feminino, 8 pacientes
apresentaram uma perda de peso acima do esperado para o tratamento com o balão
intragástrico.
Tabela 7 – Variação da perda de peso e sexo dos pacientes
Correlação

Valor

Teste qui-quadrado
Razão de
Verossimilhança
Associação linha a linha
Número de casos

1,105a
1,122

Fonte: A autora (2014).

0,091
23

Grau de
liberdade
2
2

Nível de
Significância
0,575
0,571

1

0,763
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De qualquer forma, dado o pequeno número de pacientes entrevistados, não
foi possível estabelecer uma relação válida estatisticamente entre as variáveis peso
e sexo dos respondentes.

4.3 AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE TRATAMENTO, SEUS EFEITOS E ESTADO
GERAL DE SAÚDE APÓS A INTERVENÇÃO
A totalidade dos pacientes entrevistados, ou seja, 100% relatou não haver
nenhum tipo de complicação durante o período em que foram submetidos ao
tratamento com o BIG.
Esses dados podem ser confirmados no estudo realizado por Pinto (2007),
médico que analisou a segurança do balão intragástrico para tratamento da
obesidade. De acordo com os estudos por ele analisados, apesar de alguns
desconfortos relatados pelos pacientes, não foi citado óbito durante esses estudos.
Os dados deste estudo apontaram o balão intragástrico e sua técnica de
posicionamento como um procedimento seguro.
Gráfico 10 – Percepção dos pacientes sobre melhora no estado geral de saúde após a
colocação do BIG
1
6

Sim, parcialmente
Sim, totalmente
Não

16

Fonte: A autora (2014).

O Gráfico 10 indica que, quase a totalidade dos pacientes entrevistados, ou
seja, 22 pacientes declararam apresentar melhoras no estado geral de saúde, sendo
que, 16 pacientes relataram uma melhora completa e apenas um não percebeu
mudanças.
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Tabela 8 – Variação da perda de peso e melhoria do estado de saúde
Perda de Peso
até 10%
10% ˫ 15%
acima de 15%
Total

Melhoria do Estado Geral de Saúde
Sim,
Sim,
Não
totalmente
parcialmente
2
2
1
3
3
11
1
16
6
1

Fonte: A autora (2014).

Cruzando os dados relativos à percepção de melhorias no estado de saúde
dos pacientes com os dados relativos à perda de peso (Tabela 8), verificou-se que,
na categoria dos que mais peso perderam, encontram-se 11 pacientes totalmente
satisfeitos, num total de 12. Entretanto, dado o reduzido número de ocorrências nas
restantes células não foi possível retirar conclusões quanto à existência de uma
correlação entre as duas variáveis (r = 8,537).
Gráfico 11 – Sintomas relatados durante o período de permanência com o BIG

Fonte: A autora (2014).

Os sintomas mais relatados pelos pacientes submetidos ao procedimento de
colocação

do

BIG

foram

náuseas,

vômitos

e

dor

abdominal,

citados
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respectivamente, por 15 pacientes entrevistados e apenas 2 pacientes relataram
sentir constipação intestinal (Gráfico 11).
Sete pacientes relataram sentir náuseas, vômitos, dores abdominais, pirose
(sensação de queimação) e refluxo gastroesofágico, concomitantemente.
Gráfico 12 – Opinião dos pacientes sobre a assistência recebida durante o tratamento

Fonte: A autora (2014).

A análise dos dados apresentados no Gráfico 12 evidencia o grau de
satisfação quanto ao atendimento recebido durante o tratamento com o BIG. No
geral, a assistência recebida foi considerada adequada por 19 pacientes
entrevistados. Os maiores índices de insatisfação estão atrelados ao atendimento
recebido pelos pacientes com relação aos nutricionistas, chegando a 5 o número de
pacientes que declararam um nível desfavorável de satisfação para este quesito.
Tabela 9 – Distribuição do grau de satisfação dos pacientes com relação à assistência
recebida durante o tratamento
Profissionais

Péssimo Ruim Regular Bom Excelente

Equipe Médica

-

-

-

4

19

Enfermagem

-

-

-

6

17

Nutricionistas

-

5

5

6

7

Administração

-

1

2

6

14

Fonte: A autora (2014).

A avaliação referente à equipe médica, enfermagem e assistência
administrativa feita pelos entrevistados foi excelente para 19, 17 e 14 pacientes,
respectivamente (Tabela 9).
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Gráfico 13 – Grau de satisfação dos pacientes com o resultado após o tratamento

Fonte: A autora (2014).

Mais da metade dos pacientes entrevistados, ou seja, 15 pacientes
manifestaram estar totalmente satisfeitos com relação aos resultados após o
procedimento para colocação do BIG. Seis entrevistados declararam estar satisfeitos
ou parcialmente satisfeitos e apenas 2 pacientes declararam estar parcialmente
insatisfeitos. Nenhum dos pacientes entrevistados respondeu estar insatisfeito com o
procedimento (Gráfico 13).
Tabela 10 – Perda de peso e grau de satisfação com o procedimento
Perda de Peso
até 10%
10% ˫ 15%
acima de 15%
Total

Grau de satisfação com o procedimento
Parcialmente
Parcialmente Totalmente
Satisfeito
insatisfeito
satisfeito
satisfeito
2
1
1
1
2
4
1
1
10
2
2
4
15

Fonte: A autora (2014).

O cruzamento entre os dados apresentados na Tabela 10 relativos à perda de
peso e os referentes à satisfação com o procedimento de colocação do BIG, revelam
que a satisfação é mais expressiva nos que mais peso perderam, pois 10 em 12
pacientes estão totalmente satisfeitos. Contudo, dado o número reduzido de
ocorrências nas restantes células não é possível retirar conclusões quanto à
existência de uma correlação entre as duas variáveis (r = 12,09).
A análise dos dados apontou, ainda, que a maioria, 21 pacientes, repetiria o
procedimento, ou seja, estaria disposta a se submeter à colocação do BIG e
passaria por todo o tratamento novamente.
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4.4 MUDANÇAS DE HÁBITOS E DE VIDA DOS PACIENTES APÓS A
COLOCAÇÃO DO BIG
Tabela 11 – Participação dos pacientes no tratamento
Participação do paciente
Comparecimento às consultas
com os profissionais envolvidos
Recomendações nutricionais

Seguiu as
Seguiu as
Não seguiu as
recomendações recomendações
recomendações
adequadamente
parcialmente
14

8

1

9

13

1

Uso correto de medicamentos

11

11

1

Realização de Exames

13

9

1

Fonte: A autora (2014).

Os entrevistados consideraram-se bons pacientes. Quase em sua totalidade,
ou seja, 22 pacientes entrevistados compareceram às consultas com os
profissionais envolvidos no tratamento. Apesar da avaliação destes pacientes com
relação aos nutricionistas ter sido apontada como a mais baixa (Tabela 9), a grande
maioria deles, 22 pacientes, seguiram as recomendações dadas pelos profissionais,
ainda que 13 tenham respondido que apenas parcialmente. Quanto ao uso de
medicamentos 11 entrevistados declararam ter seguido adequadamente as
instruções
Estes dados confirmam a confiança dos pacientes entrevistados quanto à
equipe médica e demonstram também envolvimento pessoal no tratamento (Tabela
11).
Os efeitos do balão intragástrico com relação à saciedade foram perguntados
aos pacientes e os dados abaixo revelaram a percepção dos mesmos quanto a sua
diminuição.
Gráfico 14 – Percepção da diminuição de saciedade durante a permanência do BIG

Fonte: A autora (2014).
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Para 21 pacientes houve uma melhora significativa com relação à diminuição
da saciedade e destes, 13 pacientes sentiram uma saciedade parcial e 8 uma
saciedade total. Contudo, 2 pacientes entrevistados não sentiram nenhuma
diminuição no nível de saciedade durante a permanência do balão intragástrico
(Gráfico 14).
Tabela 12 – Perda de peso e grau de saciedade dos pacientes
Perda de Peso
até 10%
10% ˫ 15%
acima de 15%
Total

Sim,
totalmente
3
5
8

Grau de Saciedade
Sim,
parcialmente
3
3
7
13

Não
2
2

Fonte: A autora (2014).

A análise do cruzamento dos dados relativos à perda de peso dos pacientes
com o grau de saciedade revela que os pacientes que mais perderam peso foram
aqueles que experimentaram maior diferença quanto ao grau de saciedade, pois, em
um total de 12 pacientes, 5 declararam-se totalmente satisfeitos e 7 parcialmente
(Tabela 12). Todavia, dado a número reduzido de ocorrências nas células restantes
não foi possível obter conclusões quanto à existência de uma correlação entre as
duas variáveis (r = 9,56).

Gráfico 15 – Número de pacientes que praticam atividade física ou algum esporte com
regularidade

Fonte: A autora (2014).
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Os pacientes que nunca ou quase nunca praticam alguma atividade física ou
esportiva totalizaram 6 dos 23 entrevistados. Aqueles que praticam alguma
atividade, mas sem regularidade, representaram 7 pacientes e 10 declararam
praticar regularmente alguma atividade física ou esporte (Gráfico 15).
De acordo com as declarações dos pacientes, quanto à adequação do nível
de atividades físicas praticadas atualmente, foi possível identificar que apenas 12
pacientes entrevistados relataram obter um nível de adequação satisfatório com
relação às atividades físicas por eles praticadas.
Um dos fatores mais relevantes para o sucesso da intervenção através da
técnica de utilização do balão intragástrico é a conscientização a respeito das
necessidades de mudanças quanto aos hábitos alimentares do dia a dia.
Segundo um estudo publicado pela Associação Portuguesa de Nutricionistas
(APN), um dos erros alimentares mais frequentemente cometidos é a diminuição do
número de refeições que se deve fazer por dia. Neste estudo a Associação
recomenda que se faça de 5 a 6 refeições distribuídas ao longo do dia, de forma a
não ficar mais de três horas sem a ingestão de alimentos. Além disso, ao longo do
dia é importante incentivar o consumo de cinco porções de frutas e hortaliças
(ASSOCIAÇÃO, 2011).
Gráfico 16 – Opinião sobre a adequação dos hábitos alimentares praticados atualmente

Fonte: A autora (2014).

O Gráfico 16 indicou que 19 pacientes entrevistados apresentaram uma
adequação total ou parcial com relação ao quesito que se refere aos hábitos
alimentares atualmente. Somente 4 pacientes entrevistados declararam que não se
adequaram de maneira satisfatória a esses novos hábitos alimentares.
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O consumo de alimentos tanto com relação à quantidade quanto à qualidade,
têm um papel de suma importância para evitar a ocorrência de excessos
alimentares, bem como a carência de nutrientes, de modo a contribuir de maneira
equilibrada para a melhora do estado de saúde do paciente.
Faz parte do processo de reeducação alimentar comer regularmente e seguir
as orientações nutricionais de acordo com as necessidades estabelecidas para cada
paciente.
Gráfico 17 – Frequência com que o paciente come fora de hora

Fonte: A autora (2014).

Pela análise dos dados apresentados no Gráfico 16, constatou-se que 2
pacientes declararam sempre se alimentar fora de hora e 14 entrevistados comem
algumas vezes fora de hora. Somente 7 pacientes cumprem os horários das
refeições. Neste aspecto, os hábitos alimentares não mudaram como o desejável.
Entretanto este estudo não se propôs a investigar as causas deste fato,
desconhecendo-se os motivos pelos quais os 16 pacientes comem sempre ou
algumas vezes fora do horário sugerido das refeições (Gráfico 17).
De acordo com estudos publicados pela APN, muitos alimentos induzem ao
consumo exagerado de açúcares, podendo até mesmo viciar os consumidores.
Quanto maior a quantidade de açúcar ingerida, maior a quantidade de insulina
produzida pelo pâncreas.
O hábito de ingerir grandes quantidades de açúcar cotidianamente pode levar
à produção exagerada de insulina. Nesta situação, ao reduzir bruscamente o
consumo de açúcar, ainda assim ocorrerá a liberação de insulina pelo organismo. O
resultado deste processo é o excesso de insulina no sangue e pouca glicose:
fenômeno chamado de hipoglicemia. Os sintomas podem aparecer em maior ou
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menor intensidade, variando de acordo com cada indivíduo, mas em geral o que
ocorre são tonturas, vertigens, taquicardia, suor frio e até desmaios. Para se
defender destes sintomas o cérebro envia uma mensagem para aumentar o
consumo de açúcar. E, assim, o ciclo se inicia: quanto maior o consumo de açúcar,
mais vontade de continuar ingerindo açúcar o indivíduo terá. Esse é o grande
problema causado pelo consumo exagerado de açúcar: este ciclo vicioso
(ASSOCIAÇÃO, 2011).
Gráfico 18 – Preferência por alimentos doces ou salgados

Fonte: A autora (2014).

Observa-se no Gráfico 18 que 14 pacientes entrevistados preferem doce a
salgado. Apenas 9 preferem alimentos salgados.

Gráfico 19 – Aquisiçao de novas amizades após a realização do tratamento com o BIG

Fonte: A autora (2014).
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Gráfico 20 – Aquisição de novos relacionamentos afetivos após a realização do
tratamento com o BIG

Fonte: A autora (2014).

Contudo, de acordo com os dados apresentados no Gráfico 19, do total de
pacientes entrevistados, 19 não perceberam mudanças significativas no surgimento
de novas amizades, nem tão pouco o surgimento de novos relacionamentos, uma
vez que 21 pacientes relataram não ter novos relacionamentos afetivos após o
procedimento de colocação do balão intragástrico (Gráfico 20).
Gráfico 21 – Impacto na vida sexual após o procedimento de colocação do BIG

Fonte: A autora (2014).

Em relação ao impacto percebido pelos pacientes na vida sexual, a
percepção é a de que houve mudança. Treze pacientes declaram ter percebido
algum tipo de impacto em sua vida sexual: 3 pacientes entrevistados perceberam
uma mudança significativa na vida sexual e 10 declararam que alguma mudança
ocorreu. Os 10 pacientes restantes não perceberam mudança alguma.

5 CONCLUSÕES
Na busca pela melhoria da qualidade de vida e seu grau pessoal de
satisfação, muitos pacientes submetem-se a vários tratamentos para tratar a
obesidade e suas comorbidades. O procedimento ao qual se submeteram os
pacientes entrevistados neste estudo constitui uma opção de tratamento
minimamente invasiva e menos arriscada que a cirurgia, pelo fato de ser realizado
através de uma endoscopia, em função da sedação ser realizada na própria clínica
e, logo após o procedimento, o paciente pode ser liberado, não havendo
necessidade de internação. Finalmente, o balão intragástrico permanece por até seis
meses no interior do estômago, sendo retirado após este período, sem nenhuma
intervenção cirúrgica, através de uma endoscopia.
De acordo com o estudo realizado, destacaram-se os seguintes pontos:
- A distribuição dos pacientes por sexo, faixa etária, cor da pele, grau de
escolaridade e renda mensal apresentou diferenças relevantes em relação à
população brasileira adulta;
- Não foi possível relacionar dados do perfil dos pacientes com os efeitos do
procedimento em função do pequeno número de respondentes;
- A perda de peso média dos pacientes entrevistados neste estudo foi de
15%, o que se encontra de acordo com o esperado para a utilização do método de
colocação do balão intragástrico;
- O método causa saciedade precoce, pois apenas 2 pacientes não
relataram sentir nenhum tipo de alteração quanto à saciedade (Gráfico 13);
- Os pacientes que mais peso perderam foram aqueles que experimentaram
aumento no nível de saciedade;
- Os pacientes que perderam mais peso estavam mais satisfeitos com o
procedimento;
- O procedimento contribuiu para a melhoria do estado geral de saúde,
segundo 22 em 23 pacientes;
- A

assistência

positivamente

pelos

recebida

pacientes

pela

equipe

(Gráfico

12),

multidisciplinar
embora

foi

houvesse

avaliada
pacientes

descontentes com os nutricionistas (10 pacientes);
- A maioria dos pacientes seguiram as recomendações da equipe de saúde
(Tabela 10);
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- Os pacientes que não praticaram atividades físicas são apenas 6 em 23
pacientes (Gráfico 14), porém 12 pacientes não estavam ainda satisfeitos com o
nível de atividades físicas praticadas regularmente;
- Apenas 4 pacientes consideraram seus hábitos alimentares inadequados e
2 declararam se alimentar habitualmente fora de hora. No estudo, 19 pacientes do
total de 23, declararam estar satisfeitos com os seus novos hábitos alimentares. O
ideal, segundo os médicos, é que o paciente continue em acompanhamento por seis
meses após a retirada. Esta opção de tratamento é menos invasiva e raramente
interfere na absorção de nutrientes pelo organismo;
- Em relação à vida social, não foram percebidas pelos pacientes mudanças
significativas, 4 pacientes declararam adquirir novas amizades e apenas 2 pacientes
declaram que tiveram novos relacionamentos afetivos (Gráfico 18 e Gráfico 19). Em
contrapartida, a maioria dos pacientes (13) considerou que o procedimento teve
impacto positivo na vida sexual de cada um deles;
Com base nas questões avaliativas deste estudo concluiu-se:
1) a perda de peso contribuiu para a melhora no estado geral de saúde dos
pacientes submetidos ao tratamento de colocação do balão intragástrico, trazendo
mudanças saudáveis na forma de alimentação e prática de atividades físicas
regulares e
2) em razão da avaliação positiva do grau de satisfação dos pacientes
submetidos ao procedimento de colocação do balão intragástrico, a rápida perda de
peso influenciou diretamente a questão motivacional, contribuindo para o aumento
do grau de satisfação na vida dos pacientes.
Com base nas conclusões aqui apresentadas, é possível afirmar que este
estudo alcançou o objetivo de avaliar o grau de satisfação e eventuais problemas
sentidos pelos pacientes submetidos ao procedimento de colocação do balão
intragástrico no tratamento da obesidade, tendo em vista que os pacientes avaliados
apresentaram melhoras no seu estado geral de saúde, mudanças de vidas com
relação aos hábitos alimentares e prática regular de atividades físicas.
A mudança comportamental em relação à adequação da alimentação e a
adesão a um programa de atividade física é facilitada pela rápida perda de peso,
através dos resultados que o indivíduo observa, visto que o ser humano é motivado
pelo resultado positivo que o ajuda a se manter na disciplina.
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Tão importante quanto tomar a decisão de tratar da sua própria saúde e
buscar os profissionais adequados para isso, é não desistir das conquistas
alcançadas e manter uma vida com hábitos alimentares adequados e praticar
regularmente atividade físicas.
Diante dos dados analisados e das conclusões deste estudo avaliativo é
preciso ressaltar a importância da manutenção da prática destes novos hábitos, ou
seja, a busca constante por uma alimentação saudável aliada à prática das
atividades físicas, uma vez que o abandono destes hábitos poderá acarretar os
mesmos problemas ou até mais graves com relação à doença da obesidade e suas
comorbidades.
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APÊNDICE A - Questionário
Data da Avaliação: ___ / ___ / ___
A) Idade: ___________
B) Sexo: ( ) M ( ) F C) Cor: ___________________
D) Altura: ________ cm
E) Peso antes do procedimento: _______ Kg F) Peso atual: _______ Kg
Endereço: Bairro: ____________________________________________________
Cidade: ___________________________________________
UF: _______
G) Grau de escolaridade:
( ) Ensino Fundamental Incompleto
( ) Ensino Fundamental Completo
( ) Ensino Médio Incompleto
( ) Ensino Médio Completo
( ) Ensino Superior Incompleto
( ) Ensino Superior Completo
( ) Ensino Superior – Pós-Graduação
H) Principal Ocupação:
( ) Trabalhador da Iniciativa Privada
( ) Profissional Liberal / Autônomo
( ) Funcionário Público
( ) Estudante
( ) Do Lar
( ) Militar
( ) Aposentado / Reformado
( ) Outros ________________
I) Faixa Salarial Familiar:
( ) até R$ 678,00
( ) R$ 679,00 até R$ 3.389,00
( ) R$ 3.390,00 até R$ 6.779,00

( ) R$ 6.780,00 até R$ 10.169,00
( ) R$ 10.170,00 até R$ 13.559,00
( ) acima de R$ 13.560,00

1. Após o procedimento para colocação do Balão Intragástrico houve melhora no
seu estado geral de saúde?
( ) não
( ) sim, parcialmente
( ) sim, totalmente
2. Sentiu algum dos sintomas abaixo relacionados após a colocação do Balão
Intragástrico?
( ) Náuseas
( ) Vômitos
( ) Dor abdominal
( ) Pirose = sensação de queimação
( ) Constipação intestinal
( ) Refluxo gastroesofágico
Outros: ___________________________________________________________
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3. Houve alguma complicação durante o tratamento?
( ) sim
( ) não
Se sim, quais?
( ) Hemorragia digestiva
( ) Perfuração gástrica
( ) Obstrução intestinal por deflação (esvaziamento) do balão
Outras: _____________________________________________________
4. Com relação à assistência médica recebida durante o tratamento, você considera:
( ) inadequada
( ) parcialmente adequada
( ) totalmente adequada
5. Marque um X nas colunas abaixo de acordo com a sua avaliação quanto à
disponibilidade da equipe na resolução de problemas:
Profissionais
Péssimo
Ruim
Regular
Bom
Excelente
Equipe Médica
Enfermagem
Nutricionistas
Administração
6. Marque um X na coluna de acordo com sua análise quanto à participação no
tratamento com relação a:
Participação do paciente:
1 2 3
Comparecimento às consultas com os profissionais envolvidos
Recomendações nutricionais
Uso correto de medicamentos
Realização de Exames
Legenda:
1 - segui as recomendações adequadamente.
2 - segui as recomendações parcialmente.
3 - não segui as recomendações.
7. Durante o tempo em que você permaneceu com o Balão Intragástrico sentiu
alguma diminuição quanto a sua saciedade?
( ) não
( ) sim, parcialmente
( ) sim, totalmente
8. No momento pratica atividade física regularmente ou algum esporte?
( ) nunca ou quase nunca
( ) algumas vezes ( ) sempre
Qual? __________________________________________________
9. Considera adequado o nível de atividade física praticado atualmente?
( ) sim
( ) não
10. Você considera a sua alimentação adequada atualmente?
( ) não
( ) sim, parcialmente
( ) sim, totalmente
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11. Atualmente tem o hábito de comer fora de hora?
( ) nunca ou quase nunca
( ) algumas vezes ( ) sempre
12. Você tem preferência por:
( ) Doce
( ) Salgado
13. Adquiriu novas amizades após a realização do procedimento?
( ) sim ( ) não
14. Adquiriu novos relacionamentos afetivos após a realização do procedimento?
( ) sim ( ) não
15. Sua vida sexual sofreu impacto:
( ) não
( ) sim, parcialmente
( ) sim, totalmente
( ) não se aplica (não tem vida sexual ativa)
16. Como você considera o seu grau de satisfação com relação ao resultado após o
procedimento ao qual foi submetido?
( ) insatisfeito
( ) parcialmente insatisfeito
( ) satisfeito
( ) parcialmente satisfeito
( ) totalmente satisfeito
17. Você repetiria o procedimento para a colocação do Balão Intragástrico?
( ) sim
( ) não
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APÊNDICE B - Termo de Esclarecimento

Prezado (a) Paciente,
Você foi convidado (a) a participar de um processo avaliativo que tem como
objetivo avaliar o grau de satisfação de pacientes submetidos ao procedimento de
colocação de Balão Intragástrico para o tratamento da obesidade.
Suas respostas serão tratadas de forma anônima e confidencial, ou seja, em
nenhuma fase do estudo será divulgado o seu nome. Além disso, os resultados
serão apresentados em conjunto, não sendo possível identificar os indivíduos que
dele participaram. A sua participação é voluntária, isto é, a qualquer momento você
pode se recusar a responder qualquer pergunta ou desistir de participar do estudo.
Sua participação nesta avaliação se dará através da resposta a um questionário.
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 ao final deste estudo.
Você receberá uma cópia deste termo onde constam os contatos do avaliador,
para que você possa tirar suas dúvidas sobre a avaliação e sua participação, agora
ou a qualquer momento.
Avaliadora: Patrícia Ferreira Domingos
e-mail: patricia.giglio@yahoo.com.br
Telefone para contato: (21) 98821-0238
Desde já agradeço sua participação e coloco-me à disposição para quaisquer
esclarecimentos necessários.
Patrícia Ferreira Domingos

