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RESUMO 

A Obesidade é uma doença crônica de etiologia multifatorial que se caracteriza por excesso 

de gordura corpórea, cujo grau varia de acordo com o Índice de Massa Corporal 

(IMC=m
2
/kg). A obesidade grave é caracterizada por IMC>40, frequentemente associada a 

alterações clínicas endócrino-metabólicas ou mecânicas e transtornos psicológicos; o quadro 

de Compulsão Alimentar Periódica (CAP) tem alta incidência nesta população. A cirurgia 

Bariátrica vem sendo o tratamento de escolha para a obesidade grave, por apresentar rápido 

emagrecimento e melhora nas condições clínicas. Têm-se verificado aumento de peso após 

dois anos de cirurgia em 20% a 30% dos casos. O objetivo geral desta pesquisa é avaliar 

características psicológicas e comportamentais entre obesos graves submetidos à Cirurgia 

Bariátrica do tipo Bypass Gástrico há pelo menos 24 meses. Foram investigados aspectos 

específicos como, (1) características do funcionamento personalidade e presença de 

transtornos clínicos e de personalidade; (2) a incidência de CAP e sua relação com perda de 

peso; (3) a diferença entre os grupos em relação aos acompanhamentos pós-cirúrgicos; 

atividade física, acompanhamento psicológico e nutricional. Método: 40 adultos (homens e 

mulheres), com idades entre 23 a 60 anos, submetidos à cirurgia bariátrica há pelo menos 24 

meses, na cidade de Natal-RN, foram divididos em dois grupos com n= 20, Grupo de Ganho, 

com perda < 50% do peso excedente inicial, e o Grupo de Perda, com perda >50%. O 

protocolo de pesquisa foi composto por questionário biossociodemográfico, o método de 

Rorschach – Sistema Compreensivo (SC); Inventário de Personalidade de Millon (MCMI-III); 

e Escala de Compulsão Alimentar Periódica (ECAP). Através do método de Rorschach foram 

evidenciadas diferenças significativas entre os dois grupos, relacionadas aos tipos vivenciais 

(EB), maior presença de EB Extratensivo no Grupo Ganho e Intratensivo no Grupo de Perda; 

e ao descontrole na expressão dos afetos, com elevação de respostas de Cor Pura no Grupo 

Ganho. Em relação à população normativa do SC, a amostra como um todo apresentou maior 

tendência a experienciar sofrimento psíquico, auto percepção denegrida, autocrítica excessiva, 

distorções perceptivas, vulnerabilidade a desenvolver transtornos afetivos e elevação da 

pontuação na Constelação de Suicídio. O MCMI-III indicou maior incidência de transtornos 

clínicos e de personalidade no Grupo Ganho: Transtorno Depressivo e Esquizotípico, 

Ansiedade, Distimia, Depressão Maior; Transtorno do Pensamento, Bipolar- Maníaco e 

Transtornos de Estresse Pós-Traumático. Os resultados da ECAP indicaram diferença 

significativa, com elevação de CAP no Grupo de Ganho como também, entre a gravidade de 

CAP e presença de transtornos clínicos e de personalidade. Em relação aos acompanhamentos 

foi encontrada diferença significativa no quesito atividade física com mediana elevada no 

Grupo de Perda. Os grupos ainda se diferenciaram em relação ao peso inicial e tempo pós-

cirúrgico, indicando que quanto maior o peso inicial e tempo percorrido maior o aumento de 

peso pós-cirúrgico. Os resultados ainda revelam que os participantes com mais de 3 anos de 

tempo cirurgia, apresentam elevação na presença de Transtornos Clínicos de Transtorno 

Depressivo Maior; Transtorno Somatoforme; Distimia. Tais resultados corroboram 

conclusões de estudos sobre a relação entre CAP pós-cirúrgico e novo ganho de peso, como 

também acerca de maior incidência de transtornos clínicos na população obesa grave. 

Conclui-se que o processo cirúrgico é apenas uma faceta do tratamento da obesidade grave, e 

que o acompanhamento pós-cirúrgico deve receber maior atenção e ocorrer em longo prazo 

para a manutenção não só dos resultados cirúrgicos, como da melhoria da qualidade de vida 

dos pacientes. 

Palavras-chave: Bypass Gástrico; Avaliação psicológica; Rorschach; MCMI-III; Obesidade 

Mórbida; Compulsão Alimentar Periódica. 
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ABSTRACT 

Obesity is a chronic disease that has multi-factorial aetiology, characterized by high 

degree of body fat; the degree of obesity will vary according to the Body Mass Index 

(BMI=m
2
/kg). The severe degree of obesity is characterized by BMI>40 and it is 

regularly associated to endocrine-metabolic or mechanic clinical alterations, and to 

psychological disorders. Binge Eating (BE) results were overly high for this population. 

The Bariatric Surgery has been the treatment chosen by those diagnosed with severe 

obesity as this intervention provides prompt outcomes for loss of weight and clinical 

improvement conditions. However, recent research has acquiesced that after two years 

between 20% and 30% of people subject to this intervention gained weight. The main 

objective of this research is to assess the psychological and behavioral characteristics of 

those diagnosed with severe obesity that have been subject to Gastric Bypass Surgery in 

the past 24 months. Specific aspects were investigated: (1) characteristics of different 

personalities and diagnose of clinic and personality disorders; (2) BE and its relation 

with loss of weight; (2) the difference between the groups regarding post-surgery care, 

e.g. physical activity, psychological and dietician input. Method: 40 adults (women and 

men) aged 23 and 60 year-old who went through a bariatric surgery in the past 24 

months, in the city of Natal-RN (Brazil); they were assembled in two groups n=20, Gain 

group displaying loss of  < 50% of their initial surplus of weight, and the Loss 

group  displaying loss of  >50%.  The research protocol is made of a socio-demographic 

questionnaire and 3 psychometric instruments: Rorschach – Comprehensive System; 

Millon Personality Inventory (MCMI-III); and the Binge Eating Scale (Escala de 

Compulsão Alimentar Periódica (ECAP). Through Rorschach significant differences 

between these groups were verified according to the kind of personality (EB) - more EB 

Extratensivo in Gain group and Intratensivo in Loss group – and the lack of control to 

express affect, increasing the answer for Color Pure at Group I. Concerning the people 

standardization, the sample as a whole tends to show psychic pain, denigrated self-

perception, high levels of self-criticism, distorted perceptions, vulnerability to develop 

mood disorders and high scores regarding Suicide. MCMI-III results showed more 

clinic and personality disorders in Group I: Depressive Disorder and Schizotypal, 

Anxiety, Dysthymia, Major Depressive Disorder; Thought Disorder, Bipolar- Manic 

and Posttraumatic Stress Disorder.  In relation to ECAP, the results indicated significant 

differences, showing increased BE results in Gain group. There were found significant 

differences between BE severity and the presence of clinic and personality disorders. 

Concerning the post-surgery care, the observed differences are statistically significant 

regarding physical activities with median-increased differences in Loss group. There is 

a difference between the initial weight and the time post-surgery, indicating that the 

higher the initial weight and the time after the surgery the higher the re-gain of weight 

post-surgery. Finally, the results show that the participants with more than 3 years of 

surgery will have Clinic and Major Depressive Disorders; Somatoform Disorder; 

Dysthymia. These results confirm prior studies related to BE post-surgery and re-gain of 

weight as well as the proneness of clinic disorders in severe obesity people. That means 

the results reinforce that the surgery process is a facet of the severe obesity treatment. 

The post-surgery process needs to be the main focus of attention and have a long-term 

input to sustain the care of the surgery results and the quality of life of the patients. 

Key words: Gastric Bypass; Psychological Assessment; Rorschach; MCMI-III; Morbid 

Obesity; Binge Eating Disorder. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A obesidade é uma doença que acompanha o ser humano há longa data, apesar 

disso, segundo dados da Organização Mundial de Saúde [OMS] (2012), sua ocorrência 

é crescente, encontrando terreno fértil, principalmente na sociedade ocidental. É uma 

doença crônica, com etiologia multifatorial caracterizada pelo excesso de gordura 

corpórea. Apesar de existirem diferentes formas de avaliá-la, usualmente é constatada 

através do cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC= altura m
2
/peso kg), a gravidade 

da obesidade varia de acordo com IMC (OMS, 2012). A obesidade mórbida caracteriza-

se por um IMC maior que 40 m
2
/kg, sua denominação traz em si a gravidade da mesma, 

devido aos riscos de morte inerentes pelas doenças clínicas frequentemente a ela 

associadas (NIH, 2012). A Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica 

(SBCBM) recomenda que o diagnóstico do grau de obesidade seja através do cálculo do 

IMC somado à avaliação de risco envolvida em cada caso como: medida da 

circunferência abdominal, exames laboratoriais (taxa glicêmica, colesterol) e doenças 

associadas (SBCM, 2010). 

A obesidade tornou-se foco de atenção dos pesquisadores nos últimos anos 

devido a aumento vertiginoso de indivíduos com sobrepeso e obesidade na população 

mundial e o consequente impacto gerado em âmbito individual, familiar e social (IBGE, 

2010; NIH, 2012; 0MS, 2012). Segundo a Organização Mundial de Saúde [OMS] 

(2012), o percentual mundial de obesos duplicou no período compreendido entre 1980 e 

2008, sendo que a obesidade em mulheres é sobrepujante. No Brasil, dados informados 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [IBGE] (2010) indicam que as taxas 
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de obesidade e sobrepeso triplicaram desde o ano de 1974, com a diferença de que no 

Brasil houve um aumento significativo nos casos de obesidade e sobrepeso entre os 

homens, ultrapassando os índices da obesidade em mulheres. A obesidade mórbida 

também apresentou aumento significativo nos últimos anos representando 6,8 % da 

população mundial (NIH, 2012) e no Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia 

Metabólica [SBCM] (2008) este percentual é de 3%.  

Os dados são preocupantes devido à associação da obesidade com doenças 

clínicas que levam a óbito repercutindo diretamente no aumento da mortalidade mundial 

(OMS, 2012). O tratamento da obesidade usualmente se resume à associação de dieta 

hipocalórica e atividade física (Tavares, Nunes & Santos, 2010). No entanto, apenas 

estas medidas comportamentais não são eficazes na maioria dos casos, já que fatores 

psicológicos, orgânicos e sociais também estão envolvidos (Román, Martínez, 

Gonzáles, Vicente & Rodríguez-Marín, 2012). Nos casos da obesidade mórbida a 

ineficácia do tratamento tradicional torna-se mais evidente, um dos motivos citados na 

literatura é a dificuldade que estes pacientes têm de aumentar o gasto calórico com 

atividades físicas (Hintze, Bevilaqua, Pimentel & Junior, 2011). 

O consumo de alimentos hipercalóricos e industrializados, somado ao 

sedentarismo são condutas que podem levar à obesidade, já que a mesma resulta 

basicamente de um desequilíbrio entre o consumo calórico diário e o gasto energético 

(Tavares et al., 2010). Este é um entendimento de apenas um dos fatores etiológicos da 

obesidade, já que é um fenômeno complexo, de etiologia multifatorial que envolve 

aspectos orgânicos, psicológicos e sociais. Devido a sua complexidade a obesidade vem 

sendo foco recorrente das pesquisas científicas (Porto, 2012).  

O excesso de peso está frequentemente associado a doenças físicas, conhecidas 

como de origem mecânica (apneia do sono, problemas articulares, Hipertensão Arterial 

Sistêmica, etc.) ou metabólicas (Diabetes tipo II, Aterosclerose, distúrbios hormonais, 
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etc.). Transtornos clínicos psiquiátricos, comportamentais e de personalidade, estão com 

frequência presentes nos quadros clínicos de obesidade. Entre os transtornos clínicos 

àqueles relacionados à Ansiedade, Depressão e comportamento alimentar são os de 

maior prevalência. Entre os transtornos Alimentares (TAs), os do tipo Transtorno 

Compulsivo Alimentar Periódico (TCAP) e a Compulsão Alimentar Periódica (CAP) 

possuem alta incidência principalmente entre os obesos graves.  Os transtornos de 

personalidade variam em incidência de acordo com o grau de obesidade. A união dos 

fatores físicos e psicológicos resulta em uma diminuição da qualidade de vida do 

paciente obeso, proporcional ao grau de obesidade apresentado (Sandberg et al., 2013; 

Tavares et al., 2010). Apesar de ser um consenso que a obesidade sofre influência direta 

dos aspectos psicológicos, o entendimento desta associação e da relação casuística 

existente é menos claro, do que o das doenças físicas associadas à obesidade, por este 

motivo merecem mais pesquisas (Luppino et al., 2010; Rojas, Brante, Miranda & Pérez-

Luco, 2011).  

Dentre os diversos tratamentos da obesidade a Cirurgia Bariátrica promove a 

redução drástica do consumo calórico e consequentemente obtém resultados eficazes em 

relação à perda de peso e redução ou remissão das doenças associadas à obesidade, 

podendo o paciente perder 46% do seu peso total inicial nos dois primeiros anos pós-

cirúrgico (Zeve et al., 2012). Apesar de a maioria dos pacientes se beneficiarem com a 

perda de peso através da cirurgia, recentes pesquisas indicam que um percentual entre 

20% a 30% de casos apresenta incremento de peso após dois anos pós-cirúrgico 

(Bassan, Gomes, Dourado & Carvalho, 2012; Pataky, Carrard & Golay, 2011; Porto, 

2012), um percentual maior que 30% de reganho de peso pós-cirúrgico é referido em 

estudos feitos após cinco anos de cirurgia (Toledo, Camilo, Guimarães, Moraes & 

Soares, 2010). As causas deste elevado percentual de “fracasso” do tratamento cirúrgico 
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em longo prazo, ainda não são claras, necessitando de mais pesquisas que envolvam os 

diferentes aspectos relacionados à obesidade.  

Estudos indicam que os aspectos psicológicos do obeso pós-cirúrgico possuem 

relação importante com o fracasso ou êxito cirúrgico. A alta prevalência de compulsão 

alimentar associada à piora do quadro da obesidade e do pós-operatório da cirurgia nos 

chama a atenção e justificam maiores estudos a respeito (Machado, Zilbertein, 

Cecconello & Monteiro, 2008). A compulsão, em diferentes intensidades, é um 

comportamento que está presente em um grande número de casos, podendo ser 

associada positivamente à obesidade (Dahl et al., 2010; Niego, 2007; Sandberg et al., 

2013). Segundo Palmini (2007), o comer compulsivo, é considerado uma patologia da 

vontade. O autor cita o Sistema Cerebral de Recompensas (SCR), como responsável 

pela tomada de decisão entre a satisfação imediata de vontades, ou postergação das 

mesmas. Refere o álcool e drogas, como substâncias que atingem diretamente o SCR 

agindo de forma mais intensa que as vivências naturais, sobre o mesmo. Esta 

intensificação do prazer sentido de forma artificial e acionada pelas drogas gera uma 

falha no sistema e consequente compulsão. 

Na compulsão alimentar a comida, para o compulsivo é análoga à droga, para os 

adictos, o que nos remete aos questionamentos; Que tipo de personalidade vê e faz uso 

do alimento desta forma?  Este tipo de conduta alimentar tem relação direta com o 

reganho de peso pós-cirúrgico do paciente obeso mórbido? 

No presente estudo foram investigados aspectos psicológicos do obeso mórbido 

submetido à cirurgia bariátrica há mais de dois anos, visando relacioná-las aos 

resultados cirúrgicos e clarificar o entendimento da população pós-bariátrica e 

responder a questões como: Existem características de personalidade comuns entre os 

pacientes submetidos à Cirurgia Bariátrica que não obtém resultados satisfatórios após 

dois anos de cirurgia? Frequentes episódios de Binge-eating, episódios de compulsão 
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alimentar, relacionam-se com a obtenção e manutenção da perda de peso estimada (mais 

do que 50% do peso excedente inicial)? O acompanhamento psicológico, nutricional e a 

atividade física no período pós-operatório influenciam no resultado pós-cirúrgico e sua 

manutenção? 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

O incremento da obesidade em nível mundial fomenta preocupação devido às 

proporções que vem tomando e de seus prejuízos para o indivíduo e para a sociedade. 

Seu tratamento é multidisciplinar e dispendioso para o governo, já sendo considerada 

como uma doença epidêmica (IBGE, 2010; Oliveira & Yoshida, 2009; OMS, 2010). Os 

tratamentos da obesidade mostram-se pouco eficazes, em relação à perda de peso e 

manutenção da perda em longo prazo, nos casos de obesidade mórbida a cirurgia 

bariátrica é uma alternativa de tratamento, resultando em importante perda de peso e 

consequente redução de doenças relacionadas à obesidade, já no primeiro ano pós-

cirúrgico. No entanto, tem-se observado um percentual que gira em torno de 20% a 30% 

de pacientes com aumento significativo do peso perdido, após o segundo ano de 

cirurgia, entende-se por significativo um aumento de mais de 10% da perda ponderal, 

ou que atinja mais de 50% do peso excedente inicial, considerado fracasso cirúrgico 

(Bassan et al., 2012; Porto, 2012). Estas informações são merecedoras de atenção e 

justifica a ampliação dos estudos sobre o funcionamento psicológico de pacientes pós-

cirúrgicos de cirurgia bariátrica com incremento do peso perdido, e suas 

individualidades, visando um melhor entendimento dos aspectos psicológicos e 

comportamentais do obeso grave, que possam ter influência sob os resultados dos 

tratamentos da obesidade, incluindo a cirurgia bariátrica. Este conhecimento pode 

auxiliar no planejamento da avaliação pré-operatória de cirurgia bariátrica e na 

continuidade do tratamento no período pós-operatório. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

OBESIDADE 

Conceito e Dados Demográficos 

 

A obesidade é uma doença crônica, caracterizada pelo excesso de gordura 

corporal, devido a um desequilíbrio entre o consumo calórico diário e o gasto 

energético, de etiologia multifatorial, acomete tanto homens como mulheres nas 

diversas faixas etárias, raças, etnias e situações econômicas. Enquanto em 1980 havia 

5% de homens e 8% de mulheres obesas, em 2008 estes percentuais elevaram-se a 10% 

e 14% respectivamente. A concentração da população obesa varia entre os continentes, 

em 2008 verificou-se uma concentração maior na região das Américas, chegando aos 

preocupantes percentuais de 62% de sobrepeso e 26% de obesidade em ambos os sexos, 

sendo menor na Ásia com 14% de sobrepeso e 3% de obesidade também em ambos os 

sexos (OMS, 2012).  

No Brasil, os dados estatísticos também são preocupantes, segundo dados da 

Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) feita entre 2008 e 2009 pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os percentuais de sobrepeso e obesidade, 

entre 1974 e 2009 triplicaram. Embora no Brasil a distribuição entre os sexos se 

apresenta de forma inversa da mundial, o sobrepeso e a obesidade entre os homens 

brasileiros com mais de 20 anos, situam-se em 50,1% e 12,4% respectivamente, 

enquanto que as mulheres apresentaram taxas de 48% de sobrepeso e 16,9% de 

obesidade em 2009. Desde 1974 os índices de sobrepeso apresentam uma evolução 

menos acelerada dos que os da obesidade. A obesidade na população masculina 

quadruplicou, enquanto que na população feminina duplicou no mesmo período, em 

relação ao sobrepeso a taxa masculina teve um aumento de 31,6 pontos percentuais, 
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enquanto a feminina apenas 7,1 pontos percentuais. Resultados da POF 2008-2009 

indicam que as mulheres de menor renda são as que apresentaram aumento crescente da 

obesidade e sobrepeso, enquanto que o percentual daquelas com maior renda tendeu à 

estabilização. Metade da população brasileira está acima do peso, as regiões Norte e 

Nordeste são as que menos contribuem para este dado, enquanto a região Sul apresenta 

maiores índices de obesidade e sobrepeso do país (IBGE, 2010).  

O percentual de obesos graves também apresentou aumento significativo nos 

últimos anos em nível mundial e nacional, atingindo em 2010, 6,8% da população 

americana (NIH, 2012) e em 2008, 3% da população brasileira (SBCBM, 2008). No 

Brasil, os gastos em atendimento médico a esta população chegam a 116 milhões de 

reais ao ano, mobilizando o Governo Federal e o Ministério da Saúde (MS) a tomarem 

medidas dirigidas especificamente à prevenção e tratamento da obesidade, a Portaria de 

nº492, datada de agosto de 2007, relaciona às medidas governamentais sobre o 

tratamento de doenças crônicas não transmissíveis, e institui sobre a Assistência de Alta 

Complexidade ao Indivíduo com Obesidade, regulamentando os serviços relacionados à 

cirurgia bariátrica que prestam atendimento aos obesos e normas em relação à execução 

da cirurgia bariátrica (MS, 2013).  

O aumento do sobrepeso e da obesidade é uma condição médica e de saúde 

publica cada vez mais preocupante e repercuti diretamente no aumento das doenças 

relacionadas à obesidade como Hipertensão Arterial, Diabetes Tipo II, Doenças 

Cardiovasculares, certos tipos de câncer, problemas articulares, entre outras. Sendo a 

Hipertensão e os Acidentes Cardiovasculares responsáveis por 46% da mortalidade 

mundial (OMS, 2012), entende-se que a obesidade é um fator de risco, justificando que 

esta seja considerada um problema de saúde pública e uma doença epidêmica (IBGE, 

2010; OMS, 2012). Além das comorbidades físicas, também é encontrada entre os 

obesos uma maior incidência de transtornos mentais como Ansiedade, Depressão, 
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Transtornos Alimentares (TAs) e Transtornos de personalidade (Luppino et al., 2010), 

estudos indicam maior incidência de transtornos mentais entre os obesos mórbidos 

(Fandiño et al. 2010), dentre os TAs, o Transtorno de Compulsão Alimentar Periódica 

(TCAP) é prevalente. Palavras, Kaio, Mari e Claudino (2011), em estudo revisional 

verificaram percentuais de TCAP entre 16 e 51,6% na população obesa, e de 11 a 49% 

nos estudos com população obesa mórbida na espera de tratamento cirúrgico, sendo que 

as mulheres são mais afetadas pelo TCAP que os homens (Reslan & Saules, 2011). 

Pesquisas não denotam prevalência de um transtorno de personalidade específico e sim, 

uma variabilidade deles entre os obesos mórbidos (Rojas et al., 2011; Ferreira, Santos, 

Raimundo, Pegacho & Carvalho, 2013). As características psicológicas do obeso grave 

serão discutidas de forma aprofundada em capítulo específico. 

Segundo o consenso multissocietário (SBCBM, 2010) a obesidade é subdividida 

em três níveis relacionados ao Índice de Massa Corporal (IMC) e riscos envolvidos, 

como visto na Tabela 1. 

 

. Tabela 1 Gravidade da obesidade e classificação a partir do IMC - m2/kg. 

IMC-m
2
/Kg Obesidade Classificação 

30 a 34,9 Grau I Leve 

35,0 a 39,99 Grau II Moderada 

40,0 ou mais Grau III Grave/Severa 

50,0 ou mais Superobeso Grave/Severa 

Nota. Site da SBCM, acesso 21.07.13. 

 

A pesquisa em questão focaliza a população que apresenta obesidade Grau III, 

também denominada como obesidade grave (severe), ou mórbida (IMC maior que 40 

m
2
/kg). A obesidade mórbida eleva consideravelmente a taxa de mortalidade da 

população por ela acometida, devido a maior incidência das doenças relacionadas à 

obesidade, fato que justifica sua denominação. Os obesos graves têm índices de 

mortalidade significativamente maiores que os obesos com graus menores, o que não 
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pode ser interpretado como um menor risco de morte dos obesos em menor grau, pois a 

taxa de morbidade é elevada entre os obesos em qualquer grau, consequentemente 

elevando o risco de morte em longo prazo (SBCBM, 2013).  

 

Aspectos Psicológicos da Obesidade Grave 

Personalidade 
A obesidade é uma doença de base orgânica, no entanto quando se trata do ser 

humano, o corpo e “psique” fazem parte de um sistema, não se pode pensar em corpo 

sem relacioná-lo com o psiquismo, sendo assim, a obesidade afeta e é afetada tanto pelo 

corpo, como pela mente. Na visão psicanalítica, o corpo funciona como um palco onde 

os conflitos inconscientes encenam seus dramas, e a obesidade, por vezes, é um sintoma 

de aspectos psicopatológicos geradores de condutas desadaptadas (Lindenmeyer, 2012). 

Apesar disso, diversos fatores além dos conflitos inconscientes se relacionam à conduta 

alimentar inadequada levando à obesidade, além dos aspectos sociais e estilo de vida, os 

aspectos neurobiológicos vêm sendo continuamente estudados e os resultados indicam 

participação importante dos mesmos neste fenômeno (Hilbert, Tuschen-Caffier, & 

Hartmann, 2011; Melo, 2011; Quinton, Smith & Joiner, 2011; Schulz & Laessle, 2011), 

os quais terminam por ter impacto sob a personalidade do indivíduo. 

Weiner (2000) considera que a personalidade é a natureza da pessoa constituída 

por um conjunto de características embasadas em necessidades, atitudes, conflitos e 

preocupações do sujeito que influenciam o seu modo de ser, a forma como percebe o 

meio e reage às diversas etapas da sua existência. A teoria da personalidade de Millon 

remete ao entendimento de que as personalidades normal e patológica estão dentro de 

um continuum, no qual as alterações psicopatológicas diferem das normais, não por suas 

qualidades, e sim pela intensidade e rigidez com as quais se manifestam. A 

psicopatologia se caracteriza pela intensificação de características ocasionando reações 
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desadaptadas às demandas da sobrevivência social e fisiológica (Carvalho, Bartholomeu 

& Silva, 2010).  

Em suma, a obesidade apresenta-se como um desequilíbrio orgânico, na maioria 

das vezes, resultado de condutas desadaptadas, os transtornos alimentares são um 

exemplo disso, assim como, sofre impacto da sintomatologia de transtornos clínicos e 

de personalidade. A relação causal entre estes fatores é controversa e variada, podendo 

ser bilateral, Luppino et al. (2010), nos remetem a isso, quando em sua meta-análise 

sobre pesquisas longitudinais com obesos mórbidos, concluem que a Depressão pode 

levar à Obesidade, devido ao isolamento social, prejuízo da autoestima, compulsão 

alimentar associada, declínio da qualidade de vida e falta de cuidados pessoais inerentes 

à Depressão, ou o contrário, isto é, a Depressão pode advir da Obesidade, já que a 

última leva a um prejuízo social, prejuízo da autoimagem e autoestima, limitações 

físicas e impeditivas de prática de exercício, com consequente prejuízo da qualidade de 

vida.  

Não há indicativo científico de um tipo de personalidade ou de transtorno 

psiquiátrico exclusivo do obeso mórbido, e sim, tipos de funcionamento psicológico que 

compreendem algumas características comuns a esta população (Marcus & Wildes, 

2012) como: psicopatologias comórbidas, estilo de vida (Wedin, et al., 2012), traços de 

personalidade e temperamento (Valenti, Omizo & Maledrona, 2011; Vervaet, van 

Heeringen, & Audenaert, 2004) aspectos relacionados à autoestima (Rojas et al., 2011; 

Elfhag, 2010) somados à singularidade de cada indivíduo obeso (Claes et al., 2006). 

Apesar de não ser especificada uma dimensão de personalidade única, relacionada à 

obesidade, diversos estudos trazem diferenças fenotípicas comportamentais entre os 

tipos de Transtornos Alimentares, entre eles o transtorno de Compulsão Alimentar 

Periódica (Cassim & Ranson, 2005).  
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Em pesquisa feita com 100 obesos mórbidos utilizando o inventário de 

personalidade MCMI-III, Guisado e Vaz (2003) compararam os resultados com a 

normatização da população espanhola, segundo os autores não foram encontradas 

evidências de um tipo específico de personalidade relacionado ao obeso mórbido, e sim, 

os resultados indicaram dimensões variadas de personalidade, entre elas; Esquizoide, 

Paranoide, Compulsiva, Histriônica e Transtorno Delirante encontradas com diferença 

significativa na amostra em relação aos valores normativos. Martínez, González, 

Vicente, Román e Rodríguez-Marín (2012), em pesquisa com 50 pacientes obesos 

mórbidos e também utilizando o MCMI-III, chegaram a resultados semelhantes 

indicativos de heterogeneidade de perfis psicológicos com prevalência das dimensões 

Histriônica e Compulsiva. Ainda em pesquisa com o MCMI-III Ferreira et al., (2013) 

encontraram predominância das Escalas relacionadas ao Eixo II de Personalidade 

Histriônica, Narcisista e Compulsiva em sua amostra composta por 162 obesos 

mórbidos candidatos à cirurgia bariátrica. Reforçando a ideia de que há presença de 

psicopatologia variada da personalidade, Valenti et al., (2011) em pesquisa com MMPI-

II, com 129 obesos em espera para cirurgia bariátrica, encontraram resultados 

indicativos de personalidade Narcisista e Antissocial, referindo que a união destas duas 

escalas caracteriza comportamento, impulsivo, irritável e de instabilidade emocional. 

Através do uso do método de Rorschach, Dibenedetto (2002) referiu resultados 

indicativos de hostilidade encoberta em pacientes obesos mórbidos. Este estudo teve 

como conclusão que estes pacientes apresentam dificuldades de expressão dos seus 

sentimentos perante situações de conflito, influenciando negativamente suas relações 

interpessoais. Estudo feito com obesos mórbidos sugeriu uma tendência do uso da fuga 

e da fantasia, como forma de proteção perante ansiedade e sofrimento. No mesmo 

estudo se verificou uma prevalência de características obsessivas nos homens obesos em 

relação às mulheres, tendendo a controlar a afetividade em detrimento da 
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espontaneidade. Somado a isso, destaca-se a presença significativa do sentimento de 

incapacidade frente à realidade (Moraes, Costa, Vaz, Carvalho & Derivi, 2004).  

Em estudo revisional de pesquisas feitas sobre a obesidade com o método de 

Rorschach, Elfhag (2010) refere também à existência de diferentes subgrupos de obesos 

no que tange aspectos da personalidade. A autora salienta a importância das diferenças 

encontradas a respeito de subgrupo que apresenta maiores dificuldades na área 

emocional como presença de depressão e aumento do (Afr) indicando uma maior reação 

a situações estimulantes, e outro grupo o qual parece apresentar pior prognóstico em 

relação à perda de peso o nível de distorções perceptivas, elevado, verificado através de 

altas pontuações no índice de transtorno do pensamento (PTI) encontradas em estudos 

da década de 90 e também mais recentes. Ainda refere o achado a respeito de uma 

menor ansiedade relacionada ao corpo (An +Xy) em obesos com maior IMC, referindo 

que este resultado possa ter relação com uma negação da problemática e consequente 

evolução para a obesidade mórbida. 

Ainda em relação a aspectos da personalidade Passos, Yazigi e Claudino (2008), 

verificaram em estudo com obesos mórbidos a presença de Bulimia Nervosa no 

passado, em aproximadamente 10% da amostra. Os resultados encontrados através do 

método de Rorschach indicaram que na maioria dos casos havia a presença de aspectos 

disfóricos no funcionamento psicológico, tais como: sentimento de confusão e 

ambivalência emocional, dificuldades nas relações interpessoais, autocrítica excessiva e 

negativa. Este estudo concluiu que os episódios de compulsão alimentar seriam um 

mecanismo para tentar lidar melhor com sentimentos depressivos e melancólicos por 

meio de mecanismos de incorporação e intensificação de libido, pois segundo os autores 

não se tratava de uma Depressão Clínica, mas sim um funcionamento depressivo da 

personalidade que se manifesta no ato do comer compulsivo.  
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Em pesquisa feita com pacientes obesos Mórbidos com TCAP, com 

administração do Rorschach Passos, Yazigi e Claudino (2008), verificaram uma 

elevação significativa nos índices especiais (Wsum6 e Nível 2), representativos de 

problemas graves em nível de organização do pensamento, sugestivos de processos 

imaturos de pensamento, associado à perda dos limites da realidade. Os autores afirmam 

que os índices especiais presentes no Rorschach sistema compreensivo Exner (SC), 

indicam a predominância de processos primários de funcionamento de personalidade, 

ou seja, dificuldade de diferenciação entre os estímulos de origem interna e externa, dos 

limites entre si e os demais, predomínio do princípio do prazer sobre o princípio da 

realidade. Outros resultados encontrados foram: maior suscetibilidade desta população a 

desenvolver estados afetivos depressivos, autocrítica excessiva, uso frágil da 

intelectualização e vulnerabilidade à perda de controle em situações instáveis. Não foi 

encontrada relação entre os episódios compulsivos e características de descontrole no 

Rorschach, mas características de perturbação importante em nível de pensamento 

estavam presentes de forma significativa nos protocolos. Tais características são 

entendidas pelas pesquisadoras como estruturais podendo vir a amenizar com o fim da 

obesidade ou da conduta alimentar patológica, mas ainda assim comporiam a 

personalidade do indivíduo. 

Parece existir um conjunto de características que podemos observar no paciente 

obeso como: aspectos disfóricos, voracidade, sentimentos de vazio, intolerância à 

frustração e impulsividade, alteração da autoestima, alteração do pensamento, 

dificuldade de manter o controle em situações emocionalmente carregadas, entre outras, 

parecendo que o indivíduo busca na comida, satisfação e gratificação imediata para 

preencher o vazio sentido por ele. Sendo esta uma conduta baseada no princípio do 

prazer e em uma fuga intensa das sensações desprazerosas geradas pelas frustrações, 

sentimentos de incapacidade, depressivos e ansiosos (Gigliotti & Guimarães, 2007). 
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Aspectos Neurobiológicos e Neuropsicológicos 

 
Há evidências de relação biológica entre Obesidade e Depressão, mas esta ainda 

é uma questão não conclusiva. Estudos atuais indicam que o processo inflamatório 

relacionado à obesidade também poderia ser o responsável dos aspectos depressivos, 

bem como o desequilíbrio do eixo Hipotalâmico-Hipófise-Adrenal (HPA), alterado pela 

Obesidade teria relação direta com o desenvolvimento da Depressão. Somado a isso 

aspectos culturais e exigências de padrões de beleza relacionados à magreza 

incrementam negativamente a autoestima dos indivíduos afetando as relações 

interpessoais e levando à depressão (Luppino et al., 2010; Marcus & Wildes, 2012; 

Mello, 2007).  

A Etiologia dos Transtornos Alimentares associados à obesidade é foco corrente 

de pesquisas e os resultados são indicativos de fatores Neuroendócrinos relacionados ao 

Sistema de Recompensa (Gigliotti & Guimarães, 2007; Melo, 2011). Os Transtornos 

alimentares se diferenciam e assemelham em diversos pontos relacionados a 

comorbidades psíquicas, influências genéticas, culturais, comportamentais, aspectos 

neuropsicológicos, neurobiológicos e de personalidade (Collier & Treasure, 2004).  

Pesquisas recentes evidenciam alterações neuropsicológicas relacionadas ao 

prejuízo de integração, rigidez cognitiva e percepção inadequada das reações 

emocionais que vêm a prejudicar a capacidade de relacionamento interpessoal com 

pacientes portadores de transtornos alimentares. Treasure & Schimidt, (2013), 

encontraram evidências de que estas dificuldades também estão presentes nos pais de 

pacientes com Anorexia Nervosa. 

Dificuldades em relação à capacidade de planejamento e dificuldades em relação 

à previsão de consequências dos atos, refletindo na incapacidade de postergar 
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gratificações visando consequências futuras (Fagundo et al., 2012; Tchanturia et al., 

2012). 

Diversos aspectos estão relacionados com a etiologia dos transtornos alimentares 

e suas diferentes apresentações, como pode ser visto no Quadro 1. 

 

Quadro 1. Transtornos Alimentares e suas variantes 

FATORES CULTURAIS 

FATORES DE RISCO INDIVIDUAIS 

ANSIEDADE ANTECIPATÓRIA/AUTOESTIMA BAIXA/DEPRESSÃO 

COMPULSIVIDADE 

INFLEXIBILIDADE 

IMPULSIVIDADE/ 

ATRAÇÃO POR NOVIDADE 

 

ANOREXIA 

RESTRITIVA 

ANOREXIA E 

BULIMIA COM 

MÚLTIPLA 

PURGAÇÃO 

 

BULIMIA COM 

VÔMITO 

 

BULIMIA NÃO 

PURGATIVA 

 

TCAP 

Nota. Fonte  Collier e Treasure (2004) 

Comorbidades Psiquiátricas 
 

Em relação aos Transtornos clínicos relacionados à obesidade também são 

bastante heterogêneos apresentando comorbidades, os resultados comuns entre as 

pesquisas são indicativos da prevalência de ansiedade (Ferreira et al., 2013) e depressão 

(Hsu, 2012; Luppino et al., 2010) e transtornos alimentares (Dahl et al., 2010 Niego, 

2007; Sandberg et al., 2013; Zwaan, 2011). McElroy et al. (2013), em pesquisa com 

pacientes diagnosticados com Transtorno Bipolar encontrou incidência de 9,5% da 

amostra com TCAP e 42,8% eram obesos, os autores encontraram evidências de maior 

gravidade de psicopatologia como ideação suicida, psicose, instabilidade do humor 

entre os pacientes com TCAP. Oliveira e Yoshida (2009) verificaram em seu estudo 
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com sujeitos obesos com Transtorno de Compulsão Alimentar Periódica (TCAP), a 

presença significativa de depressão leve à moderada nos casos. 

O obeso grave possui o complicador de ter doenças físicas relacionadas, a 

incidência de doenças do tipo mecânicas como problemas articulares implicam presença 

de dor crônica no paciente obeso grave incrementando negativamente o quadro da sua 

doença e a qualidade de vida.  O obeso mórbido tem sua vida prejudicada em diversos 

âmbitos: a qualidade da vida sexual é prejudicada pelo grau de obesidade (Barroqueiro, 

Araújo, Barroqueiro, Araújo & Garcia, 2012), há diminuição da sua capacidade laboral 

e chances de exercer uma profissão devido a preconceitos em relação a sua forma física 

(Almeida et al., 2011) e prejuízo da autoestima dificultando as relações sociais e 

afetando o bem-estar e a saúde mental (Almeida, Zanatta & Rezende, 2012; Tavares et 

al., 2010). Não há evidências sobre relação significativa entre idade, sexo, escolaridade, 

estado civil e IMC na maioria das pesquisas com obesos mórbidos, significativas em 

relação à característica. 

O obeso mórbido convive com o “estar doente” de forma crônica, devido ao 

aumento de doenças relacionadas à obesidade, sendo assim, o desconforto e a dor 

podem ser constantes na vida do obeso grave. Doenças articulares são comorbidades 

com alta incidência nesta população, Haggard et al. (2008), pesquisou a relação entre 

dor crônica e incidência de transtornos psiquiátricos e de personalidade em população 

acometida por patologia da coluna, o instrumento utilizado para a verificação de 

sintomas psíquicos foi o Millon Multiaxial Clinical Inventory (MCMI-III), baseado nos 

critérios do DSM-IV. Os resultados levaram ao elevado percentual de pelo menos um 

sintoma psiquiátrico em 94,8% da amostra, como também os transtornos psiquiátricos e 

de personalidade tiveram incidência significativa de 64,3%, prevalecendo os transtornos 

clínicos distribuídos entre Depressão (30,8%) e Ansiedade (30,8%), enquanto a 

incidência de Transtornos de personalidade foi de 53,8%. Wedin et al. (2012), avaliou a 
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relação entre dor crônica, ansiedade e depressão em obesos graves os resultados 

indicaram que a ansiedade é preditiva de dor de forma mais significativa do que a 

depressão. Os pesquisadores chamaram a atenção para a interferência negativa que a dor 

crônica tem sobre os resultados do tratamento do obeso mórbido, já que sua mobilidade 

e capacidade em fazer atividade física são prejudicadas, sendo a prática de exercícios 

um importante componente para a perda de peso, somado a isso ainda há poucos 

estabelecimentos para prática de exercício com aparelhos adaptados a esta população. 

Estudo revelou que o constrangimento é uma variável importante impeditiva de 

manutenção de atividade física no período pós-operatório (Unick et al. 2011).  

Em pesquisa citada anteriormente, Ferreira et al. (2013), não encontraram entre 

seus resultados um aumento significativo nas escalas clínicas relacionadas ao 

Transtorno de Ansiedade, e sim aumento significativo nas escalas clínicas relacionadas 

à Depressão, Distimia e Transtorno Afetivo Bipolar. Referindo ainda que pontuações 

mais baixas em saúde mental foram encontradas entre os pacientes com TCAP e com 

TCAP subjetivo (sensação de descontrole sem ter comido em excesso), em comparação 

àqueles sem Transtorno Alimentar.  

A complexidade psíquica, neuroendócrina e física que envolve a obesidade foi 

focada por Marcus e Wildes (2012), ao discutirem os motivos pelos quais o Grupo de 

trabalho de transtornos Alimentares do DSM decidiu não incluir a obesidade como um 

transtorno mental, apesar de ter sido cogitada esta hipótese. Os autores evidenciam a 

semelhança fenotípica de comportamentos encontrados na obesidade e os Transtornos 

Alimentares, bem como com os Transtornos por uso de Substância justificada por 

estudos neurobiológicos que evidenciam respostas neurológicas diferenciadas entre 

pacientes obesos e não obesos quando expostos aos alimentos; multiplicidade de 

transtornos clínicos (Depressão, Ansiedade, Transtorno Afetivo Bipolar, Transtorno de 

Déficit de Atenção, Transtorno de Estresse Pós-Traumático e Transtornos Alimentares) 
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e de personalidade (Borderline, Depressiva); as relações entre circuitos neuroendócrinos 

e obesidade Hipotálamo- Hipófise -Adrenal (HPA), Sistema Cerebral de Recompensa 

(SCR), sistema regulador da saciedade, sono e vigília, entre outros. Os autores resumem 

que a obesidade não deve ser incluída no DSM-V como transtorno mental até novas 

pesquisas serem feitas, devido a sua heterogeneidade etiológica, e sim deve ser 

considerada a existência de fenótipos de obesidade causada por transtornos mentais. 

Transtorno de Compulsão Alimentar Periódica 

 

A Compulsão Alimentar Periódica (CAP) foi mencionada pela primeira vez na 

década de 50, por Stunkard, no entanto, somente em 1994 foi considerada como 

entidade psicopatológica e incluída no apêndice B do Manual diagnóstico e estatístico 

dos Transtornos Mentais (DSM IV). No DSM-IV constavam como Transtornos 

Alimentares a Anorexia Nervosa (AN), Bulimia Nervosa (BN) e Transtornos 

Alimentares não especificados, sendo aqueles que não preenchiam todos os critérios 

para AN ou BN, categoria na qual o Transtorno de Compulsão Alimentar Periódica 

(TCAP) era incluído. O TCAP era entendido como uma Bulimia atípica, já que os 

episódios de Binges (comer grande quantidade de alimento em curto espaço de tempo) 

ocorriam sem a conduta compensatória, presente na BN como: indução de vômito, 

restrições alimentares ou excesso de exercícios. Muitos autores consideram a TCAP 

como sendo uma BN não purgativa.  Sendo então, considerado uma categoria 

diagnóstica, que diferencia um subgrupo entre os pacientes obesos (Azevedo, Santos, & 

Fonseca, 2004). 

Devido à alta prevalência de TCAP em relação aos outros TAs na população 

com obesidade em diferentes graus, e as comorbidades psiquiátricas geralmente 

associadas a ele, o TCAP foi incluído no DSM-V como um TA especificado. Os 

critérios diagnósticos de TCAP sofreram alteração em relação à frequência de episódios 
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compulsivos semanais e duração dos sintomas. Episódios de Binge recorrentes, sem o 

preenchimento de todo os critérios para o TCAP são denominados de Compulsão 

Alimentar Periódica. 

 

Tabela 2. Critérios diagnósticos para TCAP 

A. Episódios recorrentes de compulsão alimentar. 

 

B. Os episódios de compulsão alimentar precisam incluir três ou mais dos seguintes.  
 

 Comer muito mais rápido do que o normal.  

 Comer até se sentir incomodamente farto.  

 Comer grandes quantidades de alimento, quando não fisicamente faminto.  

 Comer sozinho por embaraço pela quantidade de alimento que consome.  

  Sentir repulsa de si mesmo, depressão ou demasiada culpa após comer excessivamente. 

C. Acentuada angústia relativa à compulsão alimentar periódica.  

 

D. A compulsão alimentar periódica ocorre pelo menos um dia por semana, durante 3 meses (DSM-V) / 

DSM-IV (2 dias na semana, por 6 meses). 

 

E. A compulsão alimentar periódica não está associada ao uso regular de comportamentos 

compensatórios inadequados, nem deve ocorrer durante o curso de Anorexia Nervosa e Bulimia Nervosa. 

Nota. Fonte: Adaptação de tabela de Critérios diagnósticos do DSM-IV, (APA, 2002) 

 

A Classificação Internacional de Doenças, CID-10, refere-se a transtornos de 

alimentação e os classifica em anorexia nervosa, anorexia atípica, bulimia nervosa, 

bulimia atípica, hiperfagia associada a outros transtornos psicológicos e vômitos 

associados a outros distúrbios psicológicos (OMS, 1993). 

Os Transtornos Alimentares (TAs) como: Bulimia e Comer Noturno, com maior 

incidência a Compulsão Alimentar Periódica (CAP) ou o Transtorno de Compulsão 

Alimentar Periódica (TCAP), propriamente dito, são usualmente encontrados entre a 

população obesa, valendo salientar que CAP também tem alta incidência entre pessoas 

sem obesidade, com TCAP subclínico (Kelly, Bulik & Mazzeo, 2013). A ocorrência de 

TCAP, CAP (Dahl et al., 2010) e o Comer Noturno são mais frequentes nos casos de 

obesidade grave (Niego, 2007; Sandberg et al., 2013).  Em pesquisa feita com 107 

obesos graves candidatos à cirurgia da obesidade, foram encontrados apenas 0,6% de 
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sujeitos diagnosticados com Bulimia Nervosa 3,8% com Transtorno Alimentar Sem 

Outra Especificação, 13,4% com TCAP e 14,6% com CAP (Dahl et al., 2010).  

Uma variedade de estudos traz como resultado uma associação positiva entre a 

compulsão alimentar e obesidade (Borges, Jorge, Morgan, Silveira & Custódio, 2002; 

Vitolo, Bortolini & Horta, 2006). No Brasil de 27% a 47% dos pacientes que se 

submetem à cirurgia bariátrica apresentam compulsão alimentar (Machado, Zilbertein, 

Cecconello & Monteiro, 2008).  

A compulsão alimentar, como também a obesidade, têm sido relacionadas com 

vivências traumáticas na infância e consequente vulnerabilidade ao desenvolvimento de 

psicopatologias clínicas ou de personalidade (Clark, 2007). Matthew et al. (2007), 

relaciona a vivência de abuso na infância com dificuldades em adesão ao 

acompanhamento pós-operatório do paciente Bariátrico.  

A TCAP tem maior incidência na população feminina, no entanto estudo 

comparativo entre a TCAP entre os gêneros indicam que o diagnóstico de TCAP 

baseado na perda de controle durante os Binges se relacionam com a maior incidência 

de TCAP em mulheres, mas que os homens apresentam alta incidência de CAP e 

consequente reflexo no aumento de peso semelhante às mulheres. Outro aspecto 

encontrado por Reslan e Saules (2011), foi a preferência por alimentos doces pelas 

mulheres. Kelly, et al., (2013), em estudo sobre funções neuropsicológicas em mulheres 

com TCAP, também referem à preferência por doces e impulsividade reativa às 

emoções relacionada ao descontrole alimentar e dificuldade de inibição, relacionando 

com quadros de demência frontotemporal. As autoras ressaltam não terem encontrado 

diferenças significativas entre as Funções Executivas do grupo controle e grupo com 

TCAP, no entanto verificaram diferenças entre o número de Binges, concluindo que 

quanto maior a frequência dos episódios compulsivos, maiores eram a impulsividade 
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por reações emocionais e menor era a flexibilidade cognitiva e capacidade de deslocar a 

atenção. 

Em pesquisa feita com mulheres com Transtorno de Compulsão Alimentar 

Periódica (TCAP), os resultados indicaram que as mulheres da amostra apresentaram 

tendência a unir perceptos inadequados nas respostas do Rorschach, como também 

apresentam dificuldade na capacidade de planejamento e organização, sugerindo que 

isso influencia negativamente na adesão ao tratamento de obesidade (Passos et al., 

2008). Corroborando com tais resultados, estudos recentes sobre as diferenças 

fenotípicas entre os TAs evidenciam diferenças de processamento perceptivo entre 

pacientes com Anorexia Nervosa e Bulimia Nervosa com recorrentes Binges, 

evidenciando tendência de maior dificuldade de integração perceptiva nos casos de 

Bulimia e nos casos de Anorexia uma maior atenção aos detalhes (Roberts, Tchanturia 

& Treasure, 2012). Treasure e Shimidt (2013) relacionam a maior atenção aos detalhes, 

prejuízo da visão do todo e rigidez cognitiva das anoréxicas às questões de distorção da 

imagem corporal e sintomatologia obsessiva compulsiva com consequente 

envolvimento em dietas de forma rígida. Em relação a respostas fisiológicas ao estresse 

em pacientes com BN e TCAP, Hilbert et al. (2011), concluíram que estresses 

relacionados aos relacionamentos interpessoais levam ao comer compulsivo gerando 

mais sintomas de insegurança nos pacientes com TCAP, enquanto na Bulimia Nervosa 

geram mais sintomas de depressivos. Schulz e Laessle (2012), também encontraram 

resultados de estressores associados a maior ingestão de alimento, de forma mais rápida 

e com incapacidade de percepção de saciedade em obesos com TCAP quando 

comparados com obesos sem TCAP expostos aos mesmos estressores. 

Diferenças também são encontradas entre os TAs em relação à autoimagem, 

embora a distorção de imagem corporal apresente-se em maior evidência relacionada à 

Anorexia e Bulimia Nervosa, pesquisas encontram evidências de aumento na percepção 
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corporal, somado a desconforto e preocupação com a imagem corporal em pacientes 

obesas com TCAP do que sem (Ahrberg, Trojca, Nasrawi & Vocks, 2011; Nicoli & 

Junior, 2011). 

Independente de qual a origem da compulsão alimentar o fato é que ela é um 

complicador no pós-operatório da cirurgia bariátrica, devendo ser bem avaliada no pré-

operatório, e quando detectada o planejamento terapêutico pré e pós-cirúrgico deve ser 

feito visando focar o seu tratamento para que melhores resultados pós-cirúrgicos sejam 

alcançados e mantidos (Oliveira & Yoshida, 2009). Machado (2008), em seu estudo não 

verificou mudanças entre o pré e o pós-operatório em relação à diminuição da 

compulsão alimentar, indicando alguns casos de aumento na mesma, o que a torna um 

problema. 
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TRATAMENTO DA OBESIDADE GRAVE 

 

O tratamento da obesidade em diferentes graus exige uma ação terapêutica 

contínua e que atinja os seus diversos fatores etiológicos. A perda de peso é apenas um 

dos objetivos, um tratamento eficaz em longo prazo envolve mudanças de hábitos 

comportamentais, alimentares, físicos e sociais, desta forma contempla à perda de peso, 

diminuição ou remissão de doenças comórbidas, com consequente aumento da 

expectativa e da qualidade de vida do obeso. O tratamento de maior eficácia em longo 

prazo é feito de forma multidisciplinar com associação de nutricionista, 

endocrinologista, educador físico, psicólogo e (ou) psiquiatra e cirurgião, quando a 

cirurgia da obesidade for a opção de tratamento. O acompanhamento é constante e de 

tempo indeterminado como em toda a doença crônica (Malachias et al., 2010; Peacock 

& Zizzi, 2011). 

Resultados de diversas pesquisas revelam conclusões indicativas de que o 

tratamento da obesidade grave baseado através de mudança de estilo de vida é eficaz em 

relação à diminuição das doenças relacionadas à obesidade, entre elas: a Diabetes Tipo 

II (Unick et al., 2011) e doenças cardiovasculares (Hofso et al., 2010). Danielsen, 

Svendsen, Mæhlum
 
e Sundgot-Borgen (2013) verificaram que além dos benefícios 

cardiovasculares e diminuição glicêmica, a atividade física intensa está 

significativamente relacionada com perda de peso, saciedade e controle de episódios de 

comer compulsivo.  

Apesar dos programas de tratamento baseados em dieta hipocalórica, exercícios 

físicos e acompanhamento comportamental apresentarem melhorias das doenças 

comórbidas, ainda que inferiores aos benefícios advindos da cirurgia bariátrica, a 

maioria das pesquisas revela que não há perda de peso significativa apenas com 



39 

 

 

mudanças de estilo de vida, são encontradas perdas em torno de 8 a 10% do peso inicial 

em um ano de tratamento (Hofso et al., 2010; Unick et al., 2011). Danielsen et al. 

(2013), em estudo comparativo entre resultados do tratamento cirúrgico e de tratamento 

baseado em mudanças de estilo de vida, encontraram resultados em relação a percentual 

de perda de 30% e 8% do peso inicial, respectivamente, nas duas modalidades de 

tratamento, após um ano de intervenção. Porto (2012) destaca que os benefícios do 

tratamento cirúrgico da obesidade levam à perda de aproximadamente 50% do peso 

inicial no primeiro ano pós-cirúrgico; após dois anos de cirurgia esta perda pode chegar 

a 76% do peso excedente inicial (Zeve, Novais & Júnior, 2012). Diversas pesquisas 

referem que o paciente obeso mórbido obtém maiores benefícios de forma geral através 

da Cirurgia Bariátrica, reduzindo o grau de obesidade, diminuição, ou remissão das 

doenças relacionadas à obesidade e consequente melhora da qualidade de vida (Kubik, 

Gill, Laffin & Karmali, 2013; Toledo et al., 2010). Danielsen, et al. (2013), salientam 

que a mudança de estilo de vida é uma alternativa viável de tratamento para obesos 

graves tendo em vista às melhorias das doenças relacionadas à obesidade, apesar de 

menor perda de peso, sendo esta uma possibilidade para aqueles que não podem, ou não 

desejam fazer a cirurgia bariátrica, bem como pelo fato de não ser viável responder 

plenamente à demanda de toda a população de obesos graves apenas com cirurgia. 

 

Cirurgia Bariátrica 

Técnicas e Objetivos 
 

Segundo a SBCBM (2008), a cirurgia bariátrica é composta por diversas 

técnicas cirúrgicas, embasadas cientificamente, que têm como objetivo a diminuição do 

peso excedente e melhoria das comorbidades associadas à obesidade. Com a cirurgia 

bariátrica, é possível induzir e manter a perda de cerca de 50% do excesso de peso 
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ponderal após dois anos de intervenção. A perda de peso é associada à melhora das 

comorbidades, aumento da qualidade de vida e consequente expectativa de vida. No 

entanto, um percentual importante entre 20% a 30% de pacientes apresenta novo ganho 

de peso após dois anos de cirurgia (Bassan et al., 2012;).  Alguns estudos indicam 

resultados de aumento maior do que 30% do peso excedente inicial após cinco anos da 

cirurgia (Toledo et al., 2010). Os percentuais são significativos e se faz importante 

verificar quais aspectos estão relacionados à dificuldade em atingir o objetivo cirúrgico 

de perda de peso de pelo menos 50% do peso excedente inicial. 

O tratamento cirúrgico é de modo geral, dividido em três tipos de técnicas: a 

primeira caracterizada pelo aspecto restritivo, sendo o balão intragástrico e a banda 

gástrica suas principais representantes. A segunda é conhecida como de tipo mista com 

características disabsortivas e restritivas, constituída principalmente pela Gastroplastia 

Vertical com Reconstrução em “Y” de Roux, mais conhecida por Bypass Gástrico ou 

técnica de Fobi-Capella; e o último tipo, chamado de disabsortiva, mais realizada pela 

técnica de derivação biliopancreática ou também denominada de Scopinaro (Hintze, 

2011).  

O Bypass Gástrico é classificado como de tipo misto e é uma das técnicas mais 

utilizadas atualmente, com alto percentual de perda de peso excedente já no primeiro 

ano pós-operatório (Haffez & Ahmed, 2013). Apresenta uma redução gástrica (parte 

restritiva) associada a uma derivação gastroentérica (parte disabsortiva) (Zeve et al., 

2012). Restringir-nos-emos a falar sobre a cirurgia bariátrica do tipo bypass gástrico, 

pois esta foi a técnica utilizada nas cirurgias dos pacientes investigados nesta pesquisa. 

É considerado um procedimento seguro, com baixa morbidade e que mantém perdas de 

peso médias de 34% a 40% do peso inicial em longo prazo. Um estudo com uma 

amostra inicial de 243 e final de 79 sujeitos avaliou o IMC antes e depois da cirurgia de 

Bypass Gástrico, os resultados indicaram um IMC médio pré-operatório de 48,28 kg/m
2
, 
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e IMC pós-operatório, após um ano de procedimento, em média de 30,55 kg/m
2
, após 

três anos de cirurgia um IMC médio pós-operatório de 30,33 kg/m
2
 (Lanyon, Maxwell, 

& Kraft, 2009).  

As alterações ocasionadas pela cirurgia bariátrica não se resumem a diminuição 

do volume estomacal ou da absorção, ela também promove modificações em nível de 

alterações hormonais de Grelina, Leptina, Peptídeo Y e Colestocinina, que influenciam 

no aumento da saciedade e possuem efeito anorexígeno, auxiliando na perda de peso. 

Os autores referem que o maior número de pesquisas a respeito destes efeitos é 

realizado em períodos breves posteriores a cirurgia, ainda não havendo muitas pesquisas 

sobre estes efeitos em longo prazo (Maniglia, Marineli, Filho & Portero-Mclellan, 2012; 

Patterson, Bloom & Gardier, 2011). 

Na Fobi-Capella ou Bypass Gástrico a ingestão de carboidratos simples pode 

ocasionar em muitos pacientes, a chamada Síndrome de Dumping, que inicia após a 

introdução da dieta no segundo mês pós-cirúrgico. Seus sintomas são náuseas, vômitos, 

dor epigástrica e sintomas de hipoglicemia após a ingestão de alimentos hipercalóricos 

derivados de leite e carboidratos (Loss et al., 2009). Esta síndrome desempenha uma 

importante função na manutenção da perda de peso, porém de tempo limitado. Alguns 

autores inclusive relacionam o incremento de peso após dois ou três anos de cirurgia à 

diminuição dos sintomas do Dumping (Zeve et al., 2012). Discordando deste ponto de 

vista Loss et al. (2009), refere não ter relacionado no seu estudo a presença de Dumping 

com a eficácia da cirurgia de Bypass Gástrico em relação à perda de peso, e constatou a 

presença de 76% de Dumping nos pacientes operados. As incertezas a respeito das 

causas do novo ganho de peso ou do fracasso cirúrgico após aproximadamente 24 meses 

de cirurgia justificam maiores estudos, como este que investiguem além de causas 

físicas, como a presença de Dumping, ou novas técnicas cirúrgicas, pesquisem fatores 

psicológicos que estejam envolvidos neste fenômeno. Cabe neste momento, esclarecer o 
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que é considerado fracasso cirúrgico e incremento de peso pós-cirúrgico. Entende-se 

como fracasso cirúrgico a não obtenção, ou manutenção de pelo menos 50% da perda 

do peso excedente inicial. Em relação ao novo ganho de peso, pode-se dizer que é 

esperado que o paciente depois de passados os dois primeiros anos de cirurgia venha a 

ganhar peso novamente, devido a alterações e adaptações fisiológicas. No entanto 

quando este aumento excede 10% do peso mínimo atingido é considerado como 

“reganho” (regain) de peso, caracterizando fracasso cirúrgico. No presente estudo, 

quando falamos em fracasso cirúrgico, ou incremento de peso nos referimos aos 

pacientes que não atingiram ou não mantiveram pelo menos 50% da perda de excesso 

do peso inicial.  

 

 

Indicações e Contraindicações para Cirurgia Bariátrica 
 

 

Visando garantir a qualidade dos serviços prestados pelas instituições médicas, a 

classe cirúrgica chegou a um consenso acerca das diretrizes para normatização de 

processos em cirurgia da obesidade tais normas seguem o Consenso Multissocietário de 

Cirurgia Bariátrica e Metabólica tanto em nível nacional (SBCM, 2008), como 

internacional (Mechanick, et al., 2008), sendo reforçadas e pelo Ministério da Saúde no 

Brasil, através da Portaria nº 424, datada de março de 2013. 

 

Os mesmos critérios de indicações e contraindicações para submissão à cirurgia 

Bariátrica são encontrados internacionalmente (Mechanick et al., 2008). 
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Tabela 3. Indicações para submissão à Cirurgia Bariátrica. 

INDICAÇÕES PARA SUBMISSÃO À CIRURGIA BARIÁTRICA 

 IMC > 40 Kg/m² ou IMC entre 35 Kg/m² e 40 Kg/m² com comorbidez. 

 IMC entre 30 e 35 com comorbidez classificada “grave” por médico especialista na área 

respectiva da doença, junto à constatação de “intratabilidade” clínica da obesidade por um 

endocrinologista.  
 Idade entre 16 a 18 anos com consenso de indicação entre a família e equipe multidisciplinar. 

 Abaixo de 16 anos somente casos de Prader-Wille e outras síndromes genéticas, e com 

consentimento da família para acompanhamento de longo prazo do paciente.  

 Idade entre 18 e 65 anos, sem restrições. 

 Acima de 65 anos com avaliação individual pela equipe multidisciplinar, considerando a 

presença de comorbidades, riscos cirúrgicos, benefícios de emagrecimento e expectativa de vida. 

 Apresentar IMC e comorbidades em faixa de risco há pelo menos dois anos e ter realizados 

tratamentos convencionais anteriormente, assim como ter tido insucesso ou recidiva de peso.  

 Pacientes com IMC  50 e pacientes com IMC entre 35 e 50 com doenças de evolução 
progressiva ou risco elevado, essa exigência não é necessária o período de 2 anos tratamentos 

não cirúrgicos anteriores. 

Nota. Fonte: Ministério da Saúde (2013) e SBCM (2010) 

 

As contraindicações físicas, ainda segundo o Consenso Multissocietário são: 

risco anestésico classificado como ASA IV; Hipertensão portal com varizes 

esofagogástricas (SBCBM, 2010). Apesar da falta de critérios definidos a respeito das 

contraindicações psicológicas, alguns autores entendem que o alcoolismo, a 

dependência de drogas, Inabilidade Cognitiva moderada ou grave e as psicopatologias 

graves não estabilizadas por tratamento psiquiátrico, como sendo aspectos indicativos 

de dificuldades no comprometimento do paciente com as orientações médicas pós-

cirúrgicas, prejudicando os resultados cirúrgicos e consequentes benefícios advindos da 

cirurgia (SBCBM, 2010; MS, 2013).   

Em suma, a indicação do tratamento cirúrgico para obesidade não se restringe ao 

IMC, riscos comórbidos e ausência de contraindicações clínicas pré-operatórias. Os 

aspectos psicológicos e de desordens psiquiátricas devem ser avaliados previamente, já 

que é sabido que estes influenciam no período pós-operatório e nos resultados 

cirúrgicos, havendo a necessidade de avaliação psicológica prévia à tomada de decisão 

(Sarwer, Wadder & Fabricatore, 2005). 
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Procedimentos pré e pós-cirúrgicos 
 

O acompanhamento multidisciplinar pré-operatório do candidato à cirurgia 

bariátrica é de grande valia para a eficácia e manutenção dos resultados cirúrgicos, por 

este motivo o Ministério da Saúde do Brasil (2013) e o Consenso Multissocietário em 

Cirurgia da Obesidade (SBCM, 2008) também instituem sobre o período pré e pós-

operatório da cirurgia Bariátrica. O acompanhamento pré-cirúrgico que deve ser 

efetivado, sendo obrigatória avaliação pré-cirúrgica de aspectos clínicos, nutricionais e 

psicológicos, com a exigência da presença de psicólogo e (ou) psiquiatra na composição 

da equipe cirúrgica responsável (MS, 2013; Peacock & Zizzi, 2011; Sockalingam et al., 

2012). 

O preparo cirúrgico da cirurgia da obesidade apresenta características peculiares 

que vão além dos cuidados clínicos dos quais todo o procedimento cirúrgico prescinde, 

como os exames laboratoriais, por exemplo. O candidato à cirurgia bariátrica deve ser 

avaliado e preparado através de consultas psicoeducacionais para lidar com as 

mudanças físicas, fisiológicas, sociais, psicológicas e comportamentais que advirão da 

cirurgia, com vistas a obter bons resultados (Wadden & Sarwer, 2006; Sockalingam et 

al., 2012), sendo assim, o período pré-operatório visa atingir dois objetivos principais: 

avaliar aptidão psicológica para a submissão à cirurgia e preparar o candidato para o 

período pós-operatório, justificando a obrigatoriedade de profissionais da área da saúde 

mental na equipe multidisciplinar (Ministério da Saúde, 2013; SBCM, 2010). Na 

literatura encontramos estudos que chamam a atenção para o período de preparo pré-

operatório com equipe multidisciplinar incluindo acompanhamento psicológico como 

forma de atingir melhores resultados em relação à perda de peso (Scabim et al., 2012; 

Sjöström et al., 2004). Sockalingam et al. (2012) realizaram estudo com candidatos à 

cirurgia bariátrica em preparo pré-cirúrgico, os resultados indicaram que apenas 1,8% 

dos candidatos à cirurgia desistiram ou foram considerados inaptos, por motivos 
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médicos e psiquiátricos, outros estudos apontam um percentual entre 15 a 18% de 

pacientes que não completam o processo, os autores justificam a queda deste percentual 

no seu estudo devido a peculiaridades da amostra, como o fato de os pacientes serem 

encaminhados após prévia avaliação. Ainda segundo Sockalingam et al.(2012), os 

históricos de abuso de substâncias e Transtorno de Estresse Pós-Traumático e 

Transtornos de Ansiedade Generalizada, incluindo Transtorno de Pânico e transtornos 

psiquiátricos graves não controlados atuais, apresentaram relação significativa com o 

abandono ou inaptidão para a efetivação da cirurgia bariátrica, salientando a 

importância do período pré-operatório, como sendo um momento que capacita o 

paciente a refletir a respeito de suas limitações acerca do processo cirúrgico, o que pode 

repercutir na desistência do mesmo. 

Em pesquisa sobre o tipo de acompanhamento pré e pós-cirúrgico realizado em 

instituições americanas prestadoras de assistência à obesidade grave, Peacock e Zizzi 

(2011), concluíram que apesar da obrigatoriedade de profissionais da área da saúde 

mental, nas equipes de atendimento pesquisadas, das 123 instituições apenas 45 tinham 

psicólogos e 11 psiquiatras, os autores ainda citam que apenas 62% das instituições 

referiram necessitar de avaliação psicológica antes do procedimento, apesar das 

diretrizes impostas pela American Society of Metabolic and Bariatric Surgery 

(ASMBS) e pela American College of Surgeons (ACS).  

Entre as orientações presentes nos consensos de cirurgia bariátrica internacional 

e nacional estão os acompanhamento pré e pós com psicólogo ou psiquiatra, no entanto, 

a forma como devem ser feitos não está especificada, (SBCM, 2010; Mechanick et al., 

2008), bem como na prática há uma tendência ser priorizado o período de preparo, 

sendo acompanhado de forma mais rígida, pois dele depende a efetivação da cirurgia, e 

o acompanhamento pós-operatório ser baseado em orientações médicas, que nem 

sempre são executadas apesar de ser nesta fase que se garantirá a manutenção dos 
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resultados cirúrgicos. Bassan et al. (2012), em pesquisa feita com 80 pacientes pós-

cirúrgicos de Cirurgia Bariátrica, após dois anos de cirurgia, constataram que 23% da 

amostra apresentou reganho de peso, os resultados indicaram associação positiva entre 

aumento de peso e descuido alimentar, não inserção de atividade física na rotina dos 

pacientes no período pós-operatório e abandono de acompanhamento psicológico. As 

autoras ainda referem que o tempo de cirurgia e a qualidade da dieta são preditores 

independentes de reganho de peso, estimulando mais estudos para com o período pós-

operatório visando o planejamento terapêutico. Reforçando a ideia de que o 

acompanhamento pós-cirúrgico é tão importante quanto o pré-cirúrgico, apesar de ser 

menos valorizado nos procedimentos das equipes cirúrgicas (Peacock & Zizzi, 2012).  

Em pesquisa recente com 131 pacientes obesos mórbidos submetidos à 

mudança de estilo de vida com atividade física intensa, Danielsen, et al. (2013), 

concluíram que o tratamento baseado em acompanhamento nutricional, somado à 

atividade física e tratamento intensivo comportamental motivacional beneficia a perda 

de peso e auxilia na diminuição de episódios compulsivos alimentares. Estudos 

revelam que aderir ao acompanhamento multidisciplinar pós-cirúrgico refletem em 

melhores resultados em relação à perda de peso. 

Após a cirurgia o tratamento deve ser continuado, pois a problemática do 

possível novo ganho de peso no período pós-operatório continua sendo a mesma da 

origem da obesidade, desequilíbrio entre ingestão calórica e gasto energético, o que 

reforça duas importantes ideias; De que a cirurgia não é a solução da obesidade, e sim 

uma etapa do tratamento que apenas tem êxito quando mudanças de hábitos e 

comportamentos são efetuadas, devendo a obesidade continuar sendo tratada 

continuamente; E que aspectos psicológicos avaliados no período anterior à cirurgia 

embasam o planejamento de tratamento pós-operatório, verificando vulnerabilidades e 

forças do paciente (van Hout, Boekestein, Fortuin, Pelle & van Heck, 2006).  
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Aspectos psicológicos pós-operatórios 
 

A cirurgia bariátrica provoca grande impacto sobre o indivíduo como um todo, 

restringir o entendimento de seus efeitos à perda de peso somente, é uma redução 

simplista de um fenômeno complexo que envolve processos metabólicos, alterações 

absortivas de vitaminas, nutrientes, álcool e psicofármacos, restrição física de volume 

estomacal, com diminuição rápida e em grande escala de massa corporal com 

consequente alteração de imagem corporal e autoestima (Mitchell et al., 2012).  

Diversos estudos evidenciam as benesses dos resultados cirúrgicos em relação à 

melhoria da qualidade de vida do obeso mórbido tanto em nível físico, remissão de 

doenças relacionadas à obesidade, como emocional com consequente elevação da 

autoestima, funcionando como agente positivo na melhoria da qualidade de vida, entre 

os pacientes que conseguem lidar com as diferentes etapas pós-operatórias (Loss et al., 

2009; Malachias, 2010; Niego, 2007; Toledo et al., 2010). Apesar de tais evidências 

Kubik et al. (2013), referem que uma parte dos pacientes não se beneficia plenamente 

com seus resultados, por se sentirem despreparados para lidar com as inúmeras 

mudanças decorrentes da perda de peso. Há maioria dos estudos relacionados aos 

aspectos psicológicos do obeso mórbido referem-se ao período pré-operatório, estudos 

longitudinais são menos frequentes, mas de grande valia para o entendimento do 

processo como um todo incluindo o impacto psicológico que as mudanças advindas da 

cirurgia geram nos dois primeiros anos pós-cirúrgicos, estudos de seus efeitos em longo 

prazo são menos frequentes, mas de suma importância. 

A complexidade de alterações fisiológicas envolvidas gera impacto direto sobre 

o psiquismo e vida social do sujeito, que tem como objetivo pós-operatório se adaptar a 

novas condutas, vivências sociais e auto percepção, Leal e Baldin (2007), em 

investigação qualitativa com seis estudos de casos pós- operatórios concluíram que nos 

casos em que a obesidade era um sintoma de alguma disfunção psíquica prévia, a perda 
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rápida de peso gerou impacto negativo, levando ao surgimento de outros sintomas 

psiquiátricos e comportamentais, como ingestão excessiva de álcool, recidiva depressiva 

com ideação e tentativa de suicídio.   

Em pesquisa com delineamento clínico-qualitativo Magdaleno, Chaim e Turato 

(2009), acompanharam grupos terapêuticos de pacientes pós-cirúrgicos, os autores 

verificaram que o período pós-operatório é subdivido por fases caracterizadas pela 

adaptação orgânica e psicológica aos efeitos da cirurgia. A fase inicial possui duas 

subfases, os três primeiros meses que geram angústia pelas diversas adaptações às novas 

rotinas e restrição alimentar, entre 6 e 12 meses, já ocorreu a maior perda de peso, 

aproximadamente de 30%, sendo caracterizada por um estado de euforia com a nova 

imagem corporal. A segunda fase, a partir de um ano pós-cirúrgico, foi caracterizada 

pelo início da estabilização do peso, enfrentamento da realidade dos resultados estéticos 

e limitações alimentares, na qual houve o reaparecimento de sintomatologia prévia 

depressiva e impulsos alimentares, incrementando o medo do aumento de peso. Os 

autores ainda referem que a estrutura de personalidade do paciente influencia 

diretamente a forma como foram vivenciadas as etapas pós-operatórias.  

Corroborando com esta ideia, Zwaan et al., (2011), em pesquisa em relação ao 

poder preditivo do diagnóstico pré-operatório dos transtornos do Eixo I, feita em 

amostra de 107 pacientes em dois segmentos de tempo pós-operatório, (6-12 e 24-36 

meses) verificou diminuição da incidência de sintomas depressivos, não verificando a 

mesma ocorrência em relação à ansiedade no período pós-cirúrgico. Foi constatada que 

a presença de ansiedade prévia possui uma relação significativamente positiva nos dois 

tempos em relação a transtornos de ansiedade, enquanto o diagnóstico de depressão 

prévio se relacionou positivamente apenas com segundo tempo (24-36 meses), não 

prevendo episódio depressivo entre 6-12 meses. Os resultados ainda indicaram relação 

positiva entre menor perda de peso com a coexistência de Transtorno Ansioso e 
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Depressão, tanto no decorrer da vida do sujeito, como no período pré-operatório. 

Transtornos de ansiedade no período pós-operatório não apresentaram relação 

significativa com ganho ou perda de peso, já os Transtornos Depressivos apresentaram 

relação negativa com perda de peso no segundo período, entre 24-36 meses, havendo a 

recidiva de aspectos depressivos, como também citado por Kubik et al. (2013), 

coincidindo com o período em que ocorre o reganho de peso pós-cirúrgico (Pataki et al. 

2011; Sarwer et al., 2004). Resultado diferente em relação à ansiedade foi encontrado 

por Almeida al. (2012), referindo diminuição de ansiedade e depressão no período 

posterior à cirurgia.    

A recidiva de transtornos psiquiátricos e sintomatologia grave é evidenciada em 

diversos estudos apresentando relação positiva com o tempo pós-cirúrgico. Adams et al. 

(2007), em estudo comparativo entre a taxa de mortalidade de obesos graves que se 

submeteram à cirurgia de Bypass Gástrico e aqueles que não se submeteram trouxe 

dados interessantes. A amostra foi composta de 7925 pacientes submetidos à cirurgia de 

Bypass Gástrico, comparados com um grupo controle de 7925 obesos mórbidos. Os 

resultados, após 7,1 anos de acompanhamento mostraram que: o grupo cirúrgico teve 

uma diminuição significativa em relação à mortalidade relacionada a doenças 

associadas à obesidade em relação ao não cirúrgico. No entanto, o grupo cirúrgico 

apresentou um percentual 58% maior de mortes acidentais e (ou) violentas, entre elas 

suicídios, acidentes não relacionados a drogas, envenenamento, em que do que o grupo 

controle. Os autores sugerem que pacientes com Transtorno de Humor, Transtorno de 

Estresse Pós-Traumático e vítimas de abuso sexual não foram reconhecidos na 

avaliação pré-cirúrgica. Outro estudo evidencia que pacientes com histórico de abuso 

sexual se mostraram mais propensos a internações psiquiátricas e menos capazes de 

aderirem ao acompanhamento pós-operatório, do que aqueles que não sofreram 

(Matthew et al., 2007), assim como, a literatura traz que maus-tratos na infância e 
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Transtorno de Estresse Pós-Traumático são fatores que devem ser avaliados com cautela 

devido à relação positiva com baixa autoestima, ideação e comportamento suicida, 

dependência de álcool e drogas (Clark et al., 2007; Mitchell et al., 2012).  

A elevação de taxas de suicídio entre pacientes que foram submetidos à cirurgia 

bariátrica já é foco de pesquisa há vários anos (Omalu et al. 2005) e os resultados 

continuam evidenciando aumento da incidência de ideação suicida, tentativa ou 

cometimento de suicídio, na população de pacientes submetidos à cirurgia bariátrica, 

resultados que continuam sendo confirmados em pesquisas atuais (Peterhänsel, Petroff, 

Klinitzke, Kersting, & Wagner, 2013) que relacionam este fenômeno à presença de 

Transtorno psiquiátrico grave anterior ao procedimento, e Transtornos de Personalidade. 

Em relação aos traços de personalidade, Lukic, Perunicic, Mandic e Lecic (2010), em 

estudo comparativo entre dois grupos compostos de 30 sujeitos cada, diagnosticados 

com Transtorno Depressivo Maior, e diferenciados por tentativa e não tentativa de 

suicídio prévia verificou através do MCMI-III, que no grupo com tentativa prévia de 

suicídio havia maior incidência de sujeitos com dimensões Borderline de personalidade 

e Masoquista, enquanto no grupo sem tentativa a presença de Compulsivos prevaleceu, 

os autores concluem que a presença de impulsividade e baixo nível de autoestima são 

fatores de risco os quais devem ser observados, enquanto aqueles com características de 

maior controle e rigidez são menos propensos a tentativa de suicídio. 

Como pôde ser observada a impulsividade é um fator associado a diversos 

transtornos mentais que possuem relação positiva com risco de conduta suicida após 

cirurgia bariátrica. Apesar de a CAP e o TCAP possuírem componente de 

impulsividade, falha na autoestima e apresentarem incidência elevada na população 

submetida à cirurgia bariátrica, os estudos não evidenciam relação positiva entre os 

mesmos e conduta suicida no pós-operatório. No entanto, há uma elevação do nível 

angústia, baixa autoestima e sintomas depressivos associados ao TCAP (de Man, 
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Gaderi & Norring, 2011).  Rothschild, Lacoua, Eshel & Stein (2008), pesquisaram 

através do Método de Rorschach, alterações de aspectos do funcionamento psicológico 

em pacientes com Transtornos Alimentares, antes e após o tratamento, os resultados 

evidenciaram aumento da capacidade de controle, indicada pela elevação da nota D, e 

diminuição de sofrimento e angústia sentida, indicada pela diminuição do Somatório de 

Sombreado.  

A presença de TCAP ou CAP na fase pré-operatória não são preditivas de 

aumento de peso no período pós-operatório, mas estão positivamente relacionadas se a 

conduta alimentar não for modificada, como também a CAP no período pós-operatório 

se relaciona positivamente com reganho de peso. Devido às mudanças fisioanatômicas 

após a cirurgia a compulsão alimentar pode apresentar características diferenciadas, há 

relatos de pesquisa que indicam cessação da compulsão alimentar, no entanto, nova 

conduta alimentar desadaptada pode iniciar como: “beliscar”, vômitos induzidos e 

aumento de ingesta alcoólica (Mitchell et al., 2012). 
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AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 

 

De acordo com Pasquali (2001), a avaliação psicológica através de métodos e 

técnicas variadas visa descrever e classificar o comportamento de um indivíduo, para 

compreendê-lo melhor. No âmbito clínico avaliação psicológica garante obtenção maior 

eficácia na tomada de decisão e melhor manejo das situações clínicas, e no da pesquisa 

nos leva a um maior entendimento sobre os sujeitos e fenômenos avaliados. 

Na área da psicologia clínica, a avaliação da dinâmica da personalidade é uma 

atividade corrente entre os psicólogos, sendo as técnicas projetivas as ferramentas 

investigativas mais utilizadas para tal (Fensterseifer & Werlang, 2008). Elas têm grande 

utilidade na avaliação psicológica por oferecerem tarefas abertas, não restringindo as 

respostas e permitindo ao sujeito ficar livre para fantasiar e consequentemente projetar 

conflitos, angústias e ansiedades latentes (Anastasi & Urbina, 2000; Chabert, 2004). 

Segundo Villemor-Amaral & Pasqualini-Casado (2006) não há dúvidas de que as 

técnicas projetivas geram dados sobre a estrutura e dinâmica da personalidade, 

sinalizando com detalhes a qualidade perceptiva do mundo interno e externo das 

pessoas. O método do Rorschach encontra-se neste hall, e é estudado e reconhecido 

como válido para avaliar aspectos psicodinâmicos da personalidade desde meados dos 

anos 20 (Butcher, 2010).  

Além das técnicas projetivas as técnicas objetivas de avaliação são amplamente 

utilizadas, são instrumentos de medidas diretivas, técnicas de fácil manejo e aplicação, 

sendo eficientes e econômicas (Villemor-Amaral & Pasqualini-Casado, 2006). Os 

questionários autoaplicáveis possibilitam ao indivíduo falar sobre si e seu 

comportamento com mais liberdade, do que em uma entrevista face a face (Freitas, 

2006). Este é um ponto importante para o presente estudo, já que a obesidade trata 

também de desvios do comportamento dos quais as pessoas se envergonham e tentar 
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esconder, o MCMI-III e a ECAP são instrumentos objetivos que compõem o método 

desta pesquisa. 

Avaliação Psicológica da Personalidade 

Os primeiros destaques do século XX em avaliação psicológica incluiu o 

desenvolvimento de técnicas projetivas como o Rorschach e vários inventários de 

autorrelato inicial, culminando com o desenvolvimento de a medida mais amplamente 

utilizado, o Inventário Multifásico Minnesota de Personalidade (MMPI). O período de 

30 anos mais recente mostrou expansão em triagem de pessoal, avaliação clínica, 

incluindo a ampla utilização em ambientes forenses e avaliação terapêutica. No entanto, 

as controvérsias contemporâneas são aparentes com duas das medidas mais utilizadas, o 

Rorschach e os instrumentos MMPI. 

O uso de técnicas objetivas e projetivas para avaliação da personalidade teve 

início no século XX, sendo o método do Rorschach e o MMPI (técnica objetiva), atual 

MMPI-II internacionalmente, seus principais representantes internacionalmente, 

sofrendo duras críticas a respeito de sua validade desde, estimulando pesquisas e 

aprimoramentos constantes (Butcher, 2010), incluindo os testes utilizados na pesquisa 

em questão como o MCMI-III, e método de Rorschach. Atualmente o Método de 

Rorschach possui diferentes sistemas de classificação incluindo o Sistema 

Compreensivo o qual é revisado continuamente e apresenta estudos normativos em 

diversos países (Meyer, Erdberg & Shaffer, 2007).  

A avaliação da personalidade envolve o entendimento de um conjunto de 

características de funcionamento que permite uma predição do que uma pessoa fará em 

uma dada situação (Cattell, citado por Hall, Lindzey & Campbell, 2000). A teoria de 

personalidade de Millon possui caráter integrador, unindo de forma sintonizada e 

congruente, diferentes aspectos de teorias já existentes, visando um modelo unificado. O 
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modelo de personalidade de Millon considera a personalidade como um constructo 

resultante de um conjunto de fatores que se interrelacionam, abordando a personalidade a 

partir de dados intrapsíquicos, comportamentais, fenomenológicos e biofísicos, torna sua 

teoria rica, abrangente e sólida (Alchieri, Rocha, Souza, Sales & Alencar 2010). Millon 

parte do pressuposto que a normalidade e a patologia fazem parte de um continumm, não 

havendo limitação clara entre elas. Para o autor, tanto as personalidades patológicas, 

como a normal, estão calcadas nos mesmos mecanismos que lança mão das suas 

estratégias e capacidades para se adaptar ao meio com flexibilidade, é mais saudável, 

adoecendo menos, sendo o contrário também verdadeiro (Alchieri et al., 2010). Outro 

aspecto da teoria de Millon que lhe confere um caráter inovador é a relação que ele faz 

entre a teoria da evolução da espécie, com o funcionamento do ser humano no seu meio. 

Isto é, avalia estilos de personalidade de acordo com características individuais de 

sobrevivência como: luta pela vida, busca de satisfações de necessidades internas, 

estratégias de busca de relacionamentos para reprodução e sobrevivência e capacidade de 

adaptação às exigências externas. O MCMI-III é um instrumento objetivo criado por 

Millon baseado na sua teoria de personalidade e critérios diagnósticos do DSM-IV, 

avaliando a personalidade e síndromes clínicas de forma idiográfica e nomotética, 

quando compara o indivíduo com a norma e critérios do DSM; e idiossincrática quando 

permite verificar aspectos específicos de fatores que compõe a personalidade do sujeito, 

avaliando sua singularidade (Carvalho et al., 2010). 

Avaliação Psicológica pré-operatória 

Na avaliação psicológica pré-cirúrgica aspectos psicológicos, comportamentais, 

habilidades sociais e vulnerabilidade ao desenvolvimento de transtornos psiquiátricos 

são investigados com o intuito de vislumbrar reações comportamentais e emocionais, 

que possam vir a se instaurar no período pós-operatório (van Hout & van Heck, 2009).  
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Devendo ser avaliados a presença de transtornos psiquiátricos e outros fatores 

que possam vir a impedir o paciente de seguir as indicações do seguimento terapêutico 

indicado para a manutenção dos resultados em longo prazo, como inserção de atividade 

física, qualidade da dieta, controle de comportamento alimentar desajustado 

(Sockalingam et al., 2012).  

Apesar de não haver consenso entre os profissionais da saúde mental a respeito 

das contraindicações psicológicas para cirurgia bariátrica, alguns aspectos são 

considerados de maior relevância na tomada de decisão em nível nacional e 

internacional (Corsica, Azarbad, McGill, Wool & Hood, 2009). No Brasil, as 

contraindicações para cirurgia seguem diretrizes do Ministério da Saúde as quais são 

comuns com as da SBCM, são elas: limitação intelectual grave, a presença de transtorno 

psiquiátrico não controlado e abuso de álcool ou drogas, mesmos fatores constatados 

como de risco em diversas pesquisas (Heinberg et al., 2010; Mitchell et al., 2012; 

Peterhänsel et al., 2013).  Há uma ressalva em relação aos quadros psiquiátricos graves, 

que por si só, não são motivo de impedimento cirúrgico, desde que estabilizados e em 

tratamento. A presença de rede familiar de apoio adequada, também é foco de avaliação, 

visando verificar se em casos de maior comprometimento do candidato, este tem meios 

externos de apoio familiar para auxiliá-lo no engajamento ao acompanhamento pós-

cirúrgico, de forma a não prejudicar os resultados cirúrgicos por incapacidade de seguir 

orientações médicas (SBCM, 2010; Ministério da Saúde Brasil, 2013; Wadden & 

Sarwer, 2006).   

A avaliação psicológica pré-operatória de cirurgia bariátrica é basicamente 

clínica, mas pode ser reforçada com o uso de instrumentos psicológicos. A problemática 

relacionada ao uso de testes psicológicos para esta avaliação centra-se na escassez de 

instrumento validados para a população obesa grave, no Brasil esta problemática é ainda 

mais evidente (Lucena, Souza & Alchieri, 2012). 
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Internacionalmente pesquisas indicam o uso de entrevista clínica aprofundada 

utilizando inventários que investiguem aspectos passados e atuais da história clínica, 

hábitos, uso de drogas e álcool, história clínica psiquiátrica, aspectos de relacionamento 

interpessoal e convívio social, entre outros, Wadden e Sarwer (2006), referem o uso do 

Weight and Lifestyle Inventory- WALY, como uma forma ampla e adequada de 

investigação, sendo seus resultados discutidos em entrevista posterior à administração 

com os pacientes. Em revisão bibliográfica Lucena et al. (2012), referem que 

Inventários relacionados à Qualidade de Vida e expectativas e atitudes referentes à 

saúde, estão sendo amplamente pesquisados e utilizados nas avaliações pré-cirúrgicas 

estados unidenses, como forma de verificar aspectos relacionados à adesão ao 

tratamento.  

As técnicas objetivas são amplamente utilizadas internacionalmente para 

avaliação da personalidade, Transtornos Alimentares, transtornos psiquiátricos e 

qualidade de vida, a praticidade na administração e interpretação, são uma justificativa 

para isso. Dentre as técnicas objetivas utilizadas internacionalmente encontra-se para 

avaliação da personalidade, o Personality Assessment Inventory – PAI, usualmente 

utilizado nas avaliações pré-cirúrgicas, apresentando estudo de validade para a 

população pré-cirúrgica da obesidade (Corsica et al., 2009). O MCMI-III e o MMPI-II 

são considerados instrumentos adequados para avaliar necessidade de maior ou menor 

suporte terapêutico no período pós-operatório, bem como contraindicar o processo 

cirúrgico por evidenciar psicopatologia grave (Belenger, Weschler, Elicia & Virden, 

2009; Román et al., 2012). No que tange aspectos relacionados aos transtornos 

alimentares os inventários para avaliar compulsão alimentar são bastante mencionados 

entre eles Eating Disorder Examination-Questionnaire - EDE-Q (Lucena et al., 2012).   

No Brasil a Escala de Compulsão Alimentar - ECAP é um dos poucos 

instrumentos com validade para a população obesa, sendo utilizado para avaliação de 
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Compulsão Alimentar Periódica (Freitas, 2001). A escala Beck de depressão – BDI, é 

validada para a população brasileira e aprovada pelo Conselho Federal de Psicologia – 

CFP, no entanto apresenta limitações para a população obesa, devido à elevação da 

sintomatologia física inerente à obesidade e não, necessariamente relacionada a quadro 

depressivo, prejudicando a validade no diagnóstico de depressão. Recentemente Lucena 

(2013), validou para a população de obesos graves candidatos à cirurgia bariátrica o 

Millon Behavioral Medicine Diagnostic – MBDM, este é um inventário que visa avaliar 

aspectos biopsicossociais que possam vir a interferir no tratamento médico, no caso em 

questão o pós-operatório de cirurgia bariátrica. Este inventário tem importância 

internacional na avaliação pré-cirúrgica bariátrica (Fabricatore, Crerand, Wadden, 

Sarwer & Krasucki, 2006; Walfish, Vance & Fabricatore, 2007). Segundo Lucena 

(2013), o EDE-Q está sendo utilizado no Brasil, porém ainda não apresenta estudos 

relacionados à população bariátrica. 

As técnicas projetivas para avaliação da personalidade em avaliação pré-

cirúrgica são menos utilizadas, referidas por apenas 3,6 %, devido ao maior tempo 

utilizado na interpretação e administração das mesmas, quando citadas como parte da 

avaliação o Rorschach e o Teste de Apercepção Temática – T.A.T, são os que se 

evidenciam (Fabricatore et al., 2006). 

A importância de programas que incluam o processo avaliativo, educativo e 

interventivo pré-operatório, é ressaltadas por Román et al. (2010), quando se referem à 

programa multidisciplinar no qual a avaliação é feita ao longo processo preparatório 

anterior à cirurgia, o uso de técnicas objetivas, como Escala BDI, BAI, EDE-Q, entre 

outras são utilizadas, e além dos encontros psicoeducativos em relação ao processo 

cirúrgico pré-operatório, é feita uma intervenção com uso de técnicas cognitivo 

comportamentais visando trabalhar aspectos de autocontrole e pensamentos 

desadaptados em relação ao ato de comer.  



58 

 

 

A avaliação psicológica pré-operatória é de suma importância quando realizada 

adequadamente por profissional experiente e integrado à equipe multidisciplinar. 

Através da avaliação pré-operatória pode ser feito um planejamento terapêutico no qual 

caso haja a presença de transtorno psiquiátrico este seja tratado previamente, como uma 

forma de preparo para a cirurgia, como também o acompanhamento pós-cirúrgico seja 

planejado embasado nas necessidades percebidas através da avaliação, sendo 

fundamental para a manutenção dos resultados em longo prazo.  
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6. OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

Investigar as características psicológicas e comportamentais de pacientes obesos 

graves submetidos à Cirurgia Bariátrica há pelo menos dois anos com, e sem, obtenção 

e manutenção da perda de ponderal estimada. 

 

Objetivos Específicos 

Descrever quais as variáveis do Rorschach e escalas do MCMI-III estão 

presentes nos dois grupos pesquisados; 

Investigar se há associação entre a presença de Compulsão Alimentar 

Periódica e o fracasso em relação à perda de mais de 50% do peso excedente inicial, e 

sua manutenção após pelo menos dois anos pós-cirúrgicos;  

Identificar manifestações da personalidade que caracterizam os pacientes que 

obtiveram ou não, a perda ponderal estimada de mais de 50% do peso em excesso 

inicial, após a cirurgia bariátrica, e 

Verificar se há associação entre atividade física e acompanhamento psicológico 

e nutricional no período pós-operatório e a obtenção e manutenção dos resultados 

cirúrgicos.   
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7. MÉTODO 

 

A presente pesquisa tem delineamento quantitativo de cunho exploratório e 

comparativo com coorte transversal. 

 

População 

Pacientes adultos submetidos à cirurgia bariátrica do tipo Bypass Gástrico há 

pelo menos dois anos, diagnosticados com obesidade grave antes da intervenção 

cirúrgica. O foco desta pesquisa foi investigar indivíduos adultos de ambos os sexos 

submetidos à cirurgia bariátrica, do tipo Bypass gástrico. 

O corrente estudo se limitou aos pacientes que foram operados na cidade de 

Natal-RN há pelo menos dois anos e que tinham IMC>40 antes do procedimento 

cirúrgico realizado.  

Amostra 

 

A amostra é não probabilística e de conveniência, foi definida a partir de dados 

de pacientes submetidos à Cirurgia Bariátrica do tipo Bypass Gástrico, há pelo menos 

dois anos, no Serviço de Cirurgia da Obesidade e Doenças Relacionadas à Obesidade 

(SCODE) do Hospital Universitário Onofre Lopes da cidade de Natal-RN.  

A definição do n (número da amostra) partiu da análise no banco de dados do 

SCODE para que fosse levantado o número de cirurgias feitas há pelo menos dois anos 

e a evolução dos casos, visando verificar a incidência de casos com incremento de peso. 

Esta análise foi feita na construção do projeto desta pesquisa em 2011, abarcando 

cirurgias feitas até o ano de 2009 na época. Embasado neste dado, definiu-se que a 

amostra seria de 46 casos, contemplando 100% dos casos com incremento de peso e 

igual número sem. O número inicial precisou ser modificado devido a diversos fatores 
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que dificultaram a efetuação da coleta, entre eles: falecimento, negativas em participar 

da pesquisa e o fato de alguns potenciais participantes não serem encontrados por 

mudanças de telefone e endereço. Por este motivo ampliou-se a busca de participantes 

para àqueles que fizeram cirurgia até o ano de 2011, respeitando o critério de tempo 

pós-cirúrgico (pelo menos dois anos). Como também foram contatados pacientes 

indicados pelos participantes, os quais fizeram também a cirurgia de Bypass gástrico 

com o mesmo protocolo pré e pós-operatórios utilizados pelo SCODE, já que o 

cirurgião responsável pelo procedimento estava vinculado à equipe cirúrgica que efetua 

os procedimentos em clínica particular também, sendo que os dados dos pacientes 

estavam disponíveis no banco de dados do serviço de cirurgia. Chegando-se ao número 

final de 40 participantes. 

Os critérios de inclusão utilizados foram participantes adultos, de ambos os 

sexos, alfabetizados, que já haviam sido submetidos à cirurgia Bariátrica do tipo Bypass 

Gástrico há pelo menos dois anos, e aceitarem participar da pesquisa através da 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) [Apêndice A].  

Os critérios de exclusão da amostra foram: obesidade diagnosticada como 

resultante de distúrbio hormonal do tipo hipotireoidismo, obesos com IMC inferior a 40 

antes do processo cirúrgico, sujeitos com Retardo Mental ou doença psiquiátrica grave 

impeditiva para a execução das tarefas e pessoas com problemas graves de acuidade 

visual, como também aqueles que não consentiram em participar da pesquisa através da 

assinatura do TCLE. 

 

Participantes 

 

 

Dentre os potenciais participantes identificados inicialmente, quando contatados, 

três negaram-se a participar da pesquisa, um havia falecido, dois não residiam mais na 

cidade de Natal, uma paciente foi internada, não podendo participar, e oito não foram 
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encontrados devido a alterações de endereço sem notificação ao SCODE. Sendo assim, 

esses participantes foram substituídos, considerando os mesmos critérios de inclusão e 

exclusão, o que determinou um atraso no processo de coleta de dados.  

Ao final contou-se com 20 participantes que não obtiveram e ou mantiveram a 

perda de peso considerada adequada de mais que 50% do peso excedente inicial, e 20 

participantes que atingiram o objetivo de perda e manutenção de peso. 

 

Instrumentos 

 

 Para a execução da coleta de dados foi utilizado um protocolo de pesquisa 

constituído por técnicas psicológicas dos tipos: projetiva (Método de Rorschach) e 

objetivas de autorrelato distribuídas entre um inventário de personalidade, Millon 

Clinical Multiaxial Inventory – III [MCMI-III] (Anexo B) e uma escala de avaliação de 

comportamento alimentar: Escala de Compulsão Alimentar Periódica [ECAP] (Anexo 

C). Também foi utilizado um questionário biossociodemográfico (Apêndice B).  

Método de Rorschach 

A técnica de Rorschach, como é usualmente denominada é considerado um 

método, indo além dos propósitos dos testes psicológicos, pois não apenas mensura 

um fenômeno psicológico, mas sim gera um entendimento da personalidade de forma 

global que pode ser visto e interpretado por diversas linhas teóricas. O Sistema 

Compreensivo apresenta uma abordagem nomotética, comparando os sujeitos com 

padrões e expectativas normativas, e idiográfica, interpretações que auxiliam no 

entendimento das características singulares do indivíduo (Exner & Sendín, 1999). O 

método de Rorschach é extensamente utilizado nacional e internacionalmente, tanto 

para a prática clínica, como para pesquisas, sua administração é individual, não 

havendo restrições do seu uso quanto à alfabetização e grau de escolaridade ainda que 
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sejam verificados diferentes padrões de respostas em nível econômico e de 

escolaridade (Nascimento, 2010). Importante verificar a presença de prejuízo grave da 

acuidade visual não corrigida com o uso de lentes, bem como alterações na percepção 

visual das cores, pois sendo o método baseado na visualização de machas cromáticas e 

acromáticas estes fatores prejudicam a validade dos resultados. Nesta pesquisa nenhum 

caso foi detectado. 

Na análise dos resultados foram utilizadas as normas americana e nacional 

seguindo recomendações de Meyer et al. (2007), que salienta a importância de estudos 

normativos regionais quando estes existirem, pois apesar das evidências de validade 

transcultural do método algumas variáveis sofrem influências variações. A interpretação 

das variáveis foi feita a partir das orientações de Nascimento (2010), em relação às 

variáveis específicas que apresentaram diferenças significativas na normatização 

brasileira como, Textura, X%, número de respostas, Movimento humano, entre outras.   

O método é composto por 10 lâminas (cartões) com manchas originais, 

produzidas por Hermann Rorschach em 1921, 3 acromáticas, 2 pretas e vermelhas e 5 

policromáticas.  

Foram selecionadas variáveis específicas do Rorschach que se associam aos 

aspectos da personalidade, afetivos, comportamentais e cognitivos investigados na 

pesquisa.  
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Quadro 1. Variáveis do Rorschach para verificação de capacidade de controle e estilo de personalidade. 

Avaliação dos aspectos de controle e tolerância à frustração 

Variável Aspectos avaliados 

Nota D  Capacidade de Controle 

Nota Dajust  Capacidade de controle do indivíduo na ausência de 

Estresse Situacional 

Lambda (F/R-F)  

EB: Intratensivo, Extratensivo, Ambigual 

 EB = M : WSumC  

A forma como o indivíduo lida com as situações e expressa 

seus afetos 

EBper (Tipo de vivência pervasiva) Rigidez do tipo vivencial 

Nota. Adaptado de Nascimento, 2010 

 

Quadro 2. Variáveis do Rorschach utilizadas para verificar aspectos afetivos. 

Avaliação do Afeto 

Variável Aspecto avaliado 

Frequência do Espaço em Branco 

S 

Presença de vivências internas hostis, oposicionismo e 

ansiedade. 

C Presença de descontrole ao expressar seus afetos 

CP Tendência a negar vivências depressivas 

FC‟: C‟F+C‟ Relacionado a aspectos depressivos. 

FC: CF+C Modulação Afetiva 

Proporção de Constrição SumC‟: WsumC Nível de constrição afetiva. 

Quociente efetivo Afr=  Nível de atração por situações emocionalmente intensas. 

Nota. Adaptação de Nascimento, 2010 

 

Quadro 3. Variáveis do Rorschach utilizadas para avaliação da autopercepção e relações interpessoais. 

Avaliação da qualidade das Relações Interpessoais e Auto Percepção 

Variável Aspecto avaliado 

GHR:PHR Qualidade nas relações interpessoais 

COP:AG Tendência à cooperação nas relações 

a:p Tendência à passividade 

Isolate/R Tendência ao isolacionismo 

Soma de conteúdos humanos exceto Hx Interesses nos outros e nas relações 

H; Hd+ (H)+(Hd) Visão real ou fantasiosa de si e dos outros 

Índice de Egocentrismo 

Ego [3r+(2)]/R 

Nível de atitude autocentrada 

FD Capacidade instrospectiva 

MOR Visão denegrida de si 

An+Xy Ansiedade e preocupação com o corpo 

SumV Autocrítica exagerada 

Nota. Adaptado de Nascimento, 2010 
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Quadro 4. Variáveis do Rorschach relacionadas a distorções Perceptivas. 

Distorções perceptivas 

Variável Aspecto avaliado 

X+%; XA%, WDA%, Xu% e X-% 

Proporções da Qualidade Formal (FQ) 

Indicam aspectos relacionados a distorções 

perceptivas da realidade 

S-% Situações hostis vinculadas à distorção da realidade 

M- Transtornos do pensamento 

Wsum6 Transtornos do pensamento 

 Sum6 Deslizes cognitivos 

W:M 

Índice de aspiração 

Uso da fantasia ao avaliar suas capacidades 

Nota. Adaptado de Nascimento, 2010. 

 

Quadro 5. Constelações do Rorschach utilizadas na pesquisa. 

Constelações 

Índice Aspecto avaliado 

DEPI Avalia vulnerabilidade para vivências depressivas e 

transtornos afetivos 

CDI Dificuldades nas relações interpessoais 

S-COM Tendência autodestrutiva e potencial risco de 

suicídio 

PTI Transtornos de pensamento 

Para o cálculo das Constelaçãos foi utilizado os valores da normatização 

nacional e americana, tornar a avaliação mais adequada para a amostra, principalmente. 

Teste Millon Clinical Multiaxial Inventory- III (MCMI-III) 

O MCMI-III é um instrumento objetivo de avaliação da personalidade criado por 

Theodore Millon e colaboradores em 1997, com o intuito de avaliar o funcionamento 

psicológico do indivíduo, embasado em sua teoria de personalidade. É um inventário de 

personalidade amplamente utilizado internacionalmente para a avaliação de transtornos 

de personalidade e algumas síndromes clínicas. A construção do instrumento é baseada 

na teoria de personalidade de Millon, como também está de acordo com os critérios 
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diagnósticos do DSM-IV, auxiliando na avaliação do indivíduo e na formulação de uma 

hipótese diagnóstica de psicopatologia (Alchieri et al., 2010). 

 

 

O MCMI-III pode ser administrado individualmente, em grupo ou de forma 

informatizada. É um inventário de personalidade composto por 175 itens, os quais 

devem ser respondidos com “verdadeiro” e “falso”. Na pesquisa em questão sua 

administração foi feita individualmente após a técnica projetiva.  

 

A partir dos resultados são obtidas 24 escala, distribuídas da seguinte forma: 14 

escalas de transtorno de personalidade referentes aos 14 protótipos de personalidade da 

Teoria de Millon e transtornos do Eixo II do DSM-IV, graduados entre moderados e 

graves; 10 escalas relacionadas a Síndromes Clínicas, intimamente relacionadas aos 

transtornos do Eixo I do DSM-IV, graduados em moderada e grave; 2 escalas 

denominadas de Desejabilidade e Valoração Negativa, as quais mensuram a intenção de 

gerar uma “melhor” ou “pior” impressão respectivamente; e 2 escalas que verificam a 

validade das respostas do sujeito, podendo vir a invalidar o inventário. O inventário 

pode ser administrado em indivíduos a partir de 18 anos que estejam em avaliação 

psicológica e ou tratamento (Alchieri et al., 2010). 
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Tabela 4. Escalas de Transtornos de Personalidade, Transtornos Clínicos e Validade do MCMI-III. 

Escalas de Personalidades Nomes Escalas Clínicas Nomes 

Transtornos Moderados Transtornos Moderados 

1 Esquizoide A Ansiedade 

2A Evitativo H Somatoforme 

2B Depressivo N Bipolar –Maníaco 

3 Dependente D Distimia 

4 Histriônico B Dependência de Álcool 

5 Narcisista T Dependência de drogas 

 
 

 

Escalas de Personalidades Nomes Escalas Clínicas Nomes 

    

6B Sádico Transtornos Graves  

7 Compulsivo SS Transtorno do 

Pensamento 

8ª Negativista CC Depressão Maior 

8B Masoquista PP Transtorno Delirante 

Transtornos Severos  Escalas de Adaptação e Validade 

S Esquizotípico X Divulgação 

C Borderline Y Desejabilidade 

P Paranoide Z Valoração Negativa 

  V Validade 

Nota. Adaptado de Carvalho, 2009 

 

As respostas dos sujeitos foram armazenadas em tabela do Excel, previamente 

formulada com a finalidade de quantificar os escores brutos relacionando os itens de 

resposta às respectivas escalas, os escores variam de 0 a 115. Escores acima de 85 nas 

escalas de Transtornos de Personalidade e de Transtornos Clínicos evidenciam a 

presença de sintomas patológicos referentes aos aspectos avaliados pela escala 

pontuada. A teoria de personalidade de Millon enfatiza que normalidade e patologia se 

diferenciam pela intensidade que as características se apresentam, e não pela qualidade 
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das mesmas, a mesma interpretação é feita em relação aos resultados que representam 

graus diferenciados de patologia, desde níveis sugestivos de um funcionamento 

patológico, até a presença da psicopatologia propriamente dita (Carvalho et al., 2010).  

Este instrumento foi selecionado com o objetivo de caracterizar a incidência de 

transtornos do Eixo I e Eixo II na amostra pesquisada e verificar manifestações de 

personalidade e comportamentais nos grupos pesquisados. 
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Escala de Compulsão Alimentar Periódica (ECAP) 

A ECAP é uma versão traduzida e adaptada para o Brasil por Freitas e 

colaboradores em 2001, da escala original Binge Eating Scale (BES) desenvolvida por 

Gormally, Black, Daston e Rardin - 1982. Consta de um questionário autoaplicável que 

avalia e quantifica a gravidade das tendências à compulsão alimentar periódica em 

obesos. Trata-se de uma escala likert de 4 pontos (0 a 3), onde 0 representa a ausência 

de compulsão e 3 o nível mais extremo, é composta por 16 itens que avaliam às 

cognições, sentimentos e comportamentos relacionados ao episódio de compulsão 

alimentar (Freitas, 2006). Os escores brutos são classificados conforme orientação dos 

autores responsáveis pela tradução e adaptação do instrumento, da seguinte forma: 

ausência de compulsão alimentar, quando os escores são menores ou iguais a 17; 

compulsão alimentar moderada, escores de 18 a 26; e compulsão alimentar grave, acima 

de 27. De acordo com os estudos de validação de Freitas e colaboradores (2001). 

A ECAP apresenta poder discriminatório entre indivíduos obesos com e sem 

TCAP, no entanto não avalia com precisão a presença de TCAP, pois não possui itens 

na sua composição que definam a frequência semanal de no mínimo dois Binges 

semanais, por pelo menos seis meses, sendo estes critérios diagnósticos do TCAP 

segundo DSM-IV, ainda atual, quando o instrumento foi traduzido. Apesar disso a 

ECAP avalia com precisão a presença de CAP e dos aspectos cognitivos, 

comportamentais e psicológicos que envolvem a compulsão alimentar, com indicadores 

de validade para dimensionar graus de CAP. 

Este instrumento foi selecionado com a finalidade de identificar a frequência da 

Compulsão Alimentar Periódica entre os participantes, o que possibilitou que fosse 

verificada a relação entre CAP e os resultados pós-cirúrgicos em relação à perda de 
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peso, como também efetuar uma análise a respeito de diferenças no funcionamento 

psicológico entre os obesos com CAP e sem CAP. 

Questionário biossociodemográfico 

 O questionário foi elaborado pela pesquisadora com o fim de coletar 

informações biossociodemográficas. Verificar aspectos relacionados ao histórico clínico 

da obesidade, período de início e presença de fator desencadeante. Hábitos pré e pós-

cirúrgicos como: uso de álcool, drogas ilícitas e psicofármacos; Histórico de 

acompanhamento psicológico, psiquiátrico e internações psiquiátricas; e a frequência de 

acompanhamento psicológico e nutricional, como também de prática de atividade física, 

no período pós-operatório.  

Procedimentos 

 

O processo de pesquisa foi iniciado pela análise no banco de dados do SCODE 

para que fosse estimada a amostra, foi feito um levantamento do número de cirurgias 

executadas entre 2006 e 2009, como especificado anteriormente.  

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de ética da UFRN sob o número 

0319.0.51.000-11 na data 25 de abril de 2011. Após sua aprovação foram iniciados os 

contatos telefônicos convidando os pacientes a participarem da pesquisa e marcando um 

primeiro encontro presencial. No primeiro encontro com cada participante, o teor da 

pesquisa foi explicado e após a leitura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Apêndice A) com coleta das devidas assinaturas deu-se o início da administração dos 

instrumentos elencados. Os encontros ocorreram em consultórios do SCODE, do setor 

de psicologia do HUOL e no consultório particular da pesquisadora.  

O primeiro instrumento utilizado foi o questionário biossociodemográfico, a 

pesquisadora coletou todas as informações pertinentes ao questionário através de uma 

entrevista. Logo após ocorreu a administração do Rorschach, que foi feita 
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exclusivamente pela pesquisadora, bem como a posterior classificação das respostas. 

Optou-se por esta modalidade para neutralizar possíveis divergências na forma de 

administração e classificação.  

O MCMI-III e a ECAP foram administrados e tiveram seus resultados 

organizados pela pesquisadora e também por alunos voluntários da graduação em 

psicologia devidamente treinados.   

A administração do protocolo de pesquisa se deu em um ou no máximo dois 

encontros dependendo da disponibilidade de tempo do participante. Nas ocasiões em 

que foram necessários dois encontros a distribuição das atividades foi feita da seguinte 

forma: no primeiro encontro foram administrados o TCLE, questionário 

sociodemográfico e o Rorschach e no segundo encontro o MCMI-III e a ECAP.  

Paralelo a isso foi construída uma planilha de dados para auxiliar no 

levantamento das múltiplas variáveis contidas nos diferentes instrumentos, com a 

finalidade de auxiliar no seu levantamento. Uma planilha Excel exclusiva para os 

resultados do Rorschach foi elaborada, com o propósito de auxiliar na tabulação dos 

dados e na execução das relações existentes entre as variáveis, que além de serem 

avaliadas em relação a sua frequência, são analisadas em relação às proporções 

existentes entre elas.  

Através de tabela de números aleatórios, foram selecionados quatro protocolos, 

representando 10% do total de protocolos, que foram analisados por três juízes, peritos 

no sistema compreensivo, sem terem conhecimento da classificação prévia. Os únicos 

dados que lhes foram oferecidos, a escolaridade e faixa etária. Os resultados de 

concordância por protocolo estão expostos no Quadro 6. 
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Quadro 6. Percentual de Concordância entre a classificação das respostas do Rorschach-SC feita por 3 

Juízes e a pesquisadora. 

 

IDa 05 ID11 ID23 ID40 Concordância Total % 

JUIZ 1 85,83 85,33 91,71 87,91 87,69 

JUIZ 2 88,26 85,33 91,71 89,56 88,71 

JUIZ 3 92,10 90,1 91,71 90,11 91,00 

Concordância/ 

Protocolo % 

88,73 86,92 91,71 89,19 89,14 

Nota. Dados de Pesquisa, 2013. 
a. ID = Identificação do protocolo 

 

 

Os resultados do método de Rorschach-SC, MCMI-III, ECAP e questionário, 

foram armazenados em planilha eletrônica, com a finalidade de serem trabalhados 

através de análises de estatísticas descritivas e inferenciais, de testes estatísticos não 

paramétricos, com o auxílio do software Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS20). 

Análise Estatística 

 

A análise estatística descritiva foi utilizada para caracterização de aspectos 

biossociodemográficos da amostra e descrição dos resultados da Escala de Compulsão 

Alimentar. Após a descrição do comportamento das variáveis do Rorschach na amostra 

de 40 participantes, os mesmos foram comparados com valores normativos presentes no 

estudo normativo de Rorschach-SC para população brasileira feito por Nascimento, 

publicado em 2010. 

Com a finalidade de verificar as diferenças entre os Grupos de Ganho e Perda, 

foi utilizada a estatística inferencial, através de testes não-paramétricos devido à 

natureza anormal da amostra, os testes utilizados foram U-Man Withney e Kruskal-

Wallis. Calculou-se a diferença de médias entre os dois grupos referentes às variáveis 

do Rorschach; Escalas do MCMI-III; Escala de Compulsão Alimentar; 

Acompanhamentos pós-cirúrgicos e dados biossociodemográficos. 
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Visando identificar as diferenças comportamentais e psicológicas dos 

participantes que apresentavam indicadores de Compulsão Alimentar Periódica, a 

amostra foi dividida em um Grupo com CAP e Grupo Sem CAP, assim foram 

verificadas diferenças de média destes grupos em relação às variáveis do Rorschach e 

Escalas do MCMI-III e dados biossociodemográficos. 

Por último subdividiu-se a amostra por sexo e foram feitas análises de diferença 

de média entre homens e mulheres no que se referia as variáveis de Rorschach, escalas 

do MCMI-III e variáveis biosociodemográficas.  
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8. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

A coleta dos dados se deu a partir de avaliação individual dos participantes através 

de entrevista orientada por questionário, seguida da administração do método de 

Rorschach-SC. Este momento inicial compreendeu em média 2 horas, chegando a 3 

horas em casos específicos de protocolos excessivamente longos, acima de 31 respostas. 

Posteriormente, foram administrados o inventário de personalidade Millon Multiaxial 

Clinical Inventory - MCMI-III e a Escala de Compulsão Alimentar Periódica - ECAP, 

de forma individual, com duração média de 1 hora. Estes dois momentos ocorreram em 

um encontro apenas, nos casos em que o participante tivesse disponibilidade de tempo e 

não demonstrasse estar cansado com a avaliação, em caso contrário e em protocolos 

longos, a avaliação foi feita em 2 encontros.  

 A análise dos resultados se deu através de provas não paramétricas dada 

característica relativa da amostra e amostragem. A análise das características 

biossociodemográficas, variáveis do Rorschach e ECAP foram feitas através de 

Estatística Descritiva, e para investigar diferenças entre os grupos de Ganho e de Perda 

em relação as mesmas variáveis já citadas e as escalas do MCMI-III, foram utilizados os 

testes de média U-Mann-Withney e Kruskal-Wallis.  

Caracterização da Amostra 

 

Foram avaliados 40 pacientes pós-operatórios de cirurgia bariátrica, 

subdivididos em 2 grupos definidos a priori a partir do critério de resultado cirúrgico; 

Grupo de Ganho, composto por 20 participantes que obtiveram perda de peso menor do 

que 50% do peso excedente inicial (PEI) e Grupo de Perda, composto por participantes 

com perda superior a 50% do PEI.  
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A amostra contou com uma predominância de participantes do sexo feminino 

com escolaridade em nível Médio, exercendo atividade remunerada, com filhos, com 

idade média de 42,2 anos e desvio padrão de 10,5 anos, a renda familiar ficou 

concentrada na faixa entre 3 a 8 salários mínimos. Em relação ao estado civil, a maioria 

dos participantes hoje convive maritalmente, como exposto na Tabela 5. 

             Tabela 5. Distribuição de Frequência das Características Sociodemográficas. 

Variáveis F F (%) Variáveis F F (%) 

Idade   Escolaridade   

23 -30 anos 
31-38 anos 
39-46 anos 

47-54 anos 
55-65 anos 
Total 

6 
10 
9 

9 
6 
40 

15 
25 

22,5 

22,5 
15 

100 

Fundamental 
Médio 
Superior 

Total 

10 
22 
8 

40 

25 
55 
20 

100 

Sexo   Atividade 

Remunerada 
  

Feminino 
Masculino 

Total 

30 
10 

40 

75,0 
25,0 

100 

Exerce 
Não exerce 

Total 

28 
12 

40 

70 
30 

100 

Estado Civil   Renda /Salário 
Mínimo-BR 

  

Solteiro 
Casado ou 
Coabitação 
Separado/ 

Viúvo 
Total 

12 
25 
 
3 

 
40 

30,0 
62,5 

 
7,5 

 
100 

Não respondeu  
0-2  
3-5  
6-8  

9-11  
11 ou mais  
Total 

1 
10 
13 
11 

3 
2 
40 

2,5 
25,0 
32,5 
27,5 

7,5 
5,0 
100 

               Nota.  Fonte Dados da pesquisa, 2013. 

 

Os resultados de informações acerca da cirurgia e histórico da obesidade estão 

expostos tabela 6. O peso médio dos participantes anterior à cirurgia foi de 122,7 kg. Os 

resultados revelam que 47,5% da amostra apresentou obesidade desde a infância, 22,5% 

na adolescência e 30% dos casos na fase adulta. Importante salientar que os 

participantes que desenvolveram a obesidade na fase da adolescência e adulta referiram 

através da entrevista inicial orientada pelo questionário, que a evolução da doença ao 

Grau III se deu após casamento, gestação ou separação. Ainda através da entrevista 

foram relatadas informações acerca dos atendimentos psicológicos ou psiquiátricos 

anteriores à busca da cirurgia; autorrelato de percepção de mudanças de aspectos 

psicológicos (Tabela. 6), e ainda 12,5% da amostra (5 participantes) referiram ter 
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aumentado o consumo de álcool após a cirurgia, sendo que destes, 1 não tinha o hábito 

de beber antes do procedimento. 

 

Tabela 6. Distribuição de Frequência de dados a respeito da obesidade e cirurgia. 

Variáveis F F (%) Variáveis F F (%) 

Início da obesidade   Tratamento anterior à 

cirurgia 

  

Infância 
Adolescência 

Vida adulta 

 

19 
8 

13 

 

47,5 
20 

32,5 

 

Sem Tratamento 
Psicoterapia 

18 
3 

45,0 
7,50 

Medicação Psiquiátrica 17 42,5 

Internação. Psiquiátrica 2 5 

Total 40 100 Total 40 100 

Peso Inicial (kg) Uso de álcool F F(%) 

86-128 
127-181 

22 
18 

55 
45 

Sem aumento de uso de 
álcool 

Aumento de uso de 
álcool 

35 87,5 

5 12,5 

Total 40 100 Total 40 100 

Tempo de cirurgia F F (%) Autopercepção de 

mudanças psicológicas 

F F(%) 

2 anos 23 57,5 Melhora geral 28 70 

4 anos 11 27,5 Aumento de ansiedade 7 17,5 

6 anos 6 15 Aumento de tristeza 2 5 
   Aumento de ansiedade e 

tristeza 
3 7,5 

Total 40 100 Total 40 100 

Nota. Fonte Dados da Pesquisa, 2013. 

 

Verificaram-se as diferenças entre os Grupos de Perda e Ganho em relação às 

variáveis biossociodemográficas e tempo de cirurgia, as diferenças significativas foram 

o peso inicial (U= 93,500; W=303,500 e p=0,004**) e tempo de cirurgia (U=126,000, 

336,000 e p=0,038*), denotando que o maior tempo percorrido após a cirurgia e o maior 

peso inicial (anterior à cirurgia) estavam presentes no Grupo de Ganho (Tabela 7). 

Tabela 7. Diferença de entre grupos referente ao peso inicial e tempo cirúrgico. 

Variáveis Mediana

s 

U
a 

W
b 

p 

Peso Inicial  93,500 303,500 0,004*

* 

Grupo Ganho 25,83    

Grupo Perda 15,18 

Tempo de cirurgia  125,000 335,000 0,038* 

Grupo Ganho 16,75    

Grupo Perda 24,25    

Nota. Fonte Dados de Pesquisa, 2013. 

a. U- Mann Withney 

b. Wilcoxon 

** p < 0,01 *p <0,05 
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Quando a variável „estado civil‟ foi utilizada como dependente e comparada ao 

período de início da obesidade (infância, adolescência ou vida adulta) foi encontrada 

diferença significativa (K= 5,812 e p< 0,05), indicando que os indivíduos que foram 

obesos desde a infância tenderam a se manter solteiros, ou a separar-se e entre aqueles 

em que a obesidade iniciou na vida adulta houve uma tendência ao convívio marital, 

bem como foram encontradas diferenças significativas entre a busca de tratamento 

psicológico ou psiquiátrico anterior à cirurgia e percepção de melhoras pós-cirúrgicas, 

como exposto na Tabela 8. 

 

Tabela 8. Estado civil x Dados Sociobiodemográficos. 

 Ka 
p Estado Civil

 
Mediana 

Inicio da 

obesidade 
5,812 0,05* 

Solteiro 15,30 

Convívio Marital 23,68 

Separado ou Viúvo 14,50 

Tratamento 

Psicológico ou 

psiquiátrico
c 

6,319 0,04* 

Solteiro 26,54 

Convívio Marital 17,28 

Separado ou Viúvo 23,17 

Autorrelato 

melhora psíquica 
7,293 0,02* 

Solteiro 14,50 

Convívio Marital 22,70 

Separado ou Viúvo 26,17 

Evolução da 

obesidade
b
 

6,108 0,04* 

Solteiro 16,33 

Convívio Marital 23,40 

Separado ou Viúvo 13,00 

Nota. Fonte Dados da pesquisa, 2013. 
a. Teste de Kruskal-Wallis 

b. Evolução da obesidade
 
de Grau II para  III após casamento, gestação ou separação 

c. Anterior à busca de cirurgia 

p<0,01** p<0,05* 

 

Não foram encontradas diferenças significativas em relação aos resultados 

cirúrgicos e busca de tratamento psicológico ou psiquiátrico anterior à cirurgia. 
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Método do Rorschach-SC 

 As análises de diferença de média entre os grupos foram feitas com o teste U-

Mann Withney, e para verificar diferenças existentes entre a amostra e a norma 

nacional, foram feitas análises descritivas. 

O método de Rorschach-SC avalia características da personalidade através da 

associação e percepção, trazendo em seus resultados qualidades acerca da estruturação 

cognitiva e afetiva do indivíduo, gerando um entendimento singular do sujeito e do 

funcionamento psicodinâmico, não impossibilitando a obtenção de uma visão de caráter 

nomotético, além do entendimento idiográfico. 

Neste estudo os resultados da classificação dos protocolos de Rorschach-SC 

foram analisados em agrupamentos de variáveis de acordo com os módulos do Sistema 

Compreensivo (SC) propostos por Exner (1999). A interpretação dos resultados se deu a 

partir da normatização nacional (Nascimento, 2010), por esta se mostrar mais adequada, 

devido a diferenças importantes nos valores de variáveis específicas em relação à 

população americana, apesar do Rorschach-SC ter validade transcultural (Exner, 1999; 

Meyer, 2007). 

Neste capítulo serão expostos apenas os resultados estatisticamente 

significativos, no apêndice D estão apresentadas as tabelas completas dos respectivos 

módulos, e medianas das variáveis referentes à Localização (Tabela 40), Determinante 

(Tabela 41), Qualidade Formal (FQ) e derivações (Tabela 42); Conteúdo (Tabela 44), 

Códigos Especiais não críticos e Constelações (Tabela 46); e Códigos Especiais Críticos 

e derivações (Tabela 47); como também um Glossário (Apêndice C) com finalidade de 

auxiliar o leitor no entendimento desta análise. 

Antes de ser iniciada a análise dos módulos propriamente dita, as variáveis 

Lambda (L) e o número de respostas (R) foram verificadas com a finalidade de analisar 

a validade dos protocolos, já que no SC protocolos com menos de 14 respostas somado 
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ao Lambda elevado não são considerados passíveis de interpretação crível por 

inconsistência.  

Não foram encontrados protocolos inválidos, o R variou de 14 a 51, com 

mediana de 20, e o Lambda teve variação de 0 a 1,80 e mediana de 0,51. Os resultados 

indicaram que dentre os protocolos com Lambda alto (no BR maior que 1,14), 4 no 

total, 1 participante apresentou estilo evitativo, e os 3 restantes fizeram uso defensivo, 

evitando a exposição, elevando o Lambda e diminuindo o R. Também foram 

encontrados 10 protocolos, 25% da amostra, com Lambda abaixo da média esperada 

(0,40 para norma nacional). 

O EB Erlebnistypus ou Tipo de Vivência se refere a estilos de personalidade 

propostos por Rorschach e considerados componentes centrais do funcionamento do 

indivíduo, apresentando estabilidade temporal (Nascimento, 2010). Os Grupos de Perda 

e Ganho apresentaram diferença significativa em relação ao EB Extratensivo e o EB 

Intratensivo, como pode ser visto na tabela 9 (Tabela integral no Apêndice D), 

indicando que tipos vivenciais Extratensivos encontram-se no Grupo de Ganho, 

enquanto que os Intratensivos estão presentes no Grupo de Perda.  

 

Tabela 9. Tipo de vivência (EB), R e Lambda no Rorschach – SCa 

Variáveis Grupos Medianas U
b 

W
c 

p 

EB Extratensivo 1 23,50 140,000 350,000 0,05* 

  2 17,50       

EB Intratensivo 1 16,50 120,000 330,000 0,01** 

  2 24,50       

Nota. Fonte Dados da Pesquisa, 2013. 

a. Reprodução parcial, tabela integral no Apêndice D 

b. Teste de U-Mann Whitney 

c. Wilcoxon 

**p < 0,01 * p< 0.05 

 

Em relação aos valores das respostas movimento humano (M) e o Somatório 

ponderado de cor (WsumC), constituintes do EB não foram encontradas diferenças entre 
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os grupos. Apesar disso, quando estas variáveis são comparadas aos valores normativos, 

as repostas de Movimento Humano (M), aparecem aumentadas na amostra como um 

todo. Faz-se importante salientar que as resposta M com qualidade formal negativa (FQ-

) também estão elevadas (Mediana da amostra= 0,77 e DP 1,15; Mediana normativa= 0 

e DP=0) prejudicando a qualidade das mesmas, esta elevação ocorre também em relação 

ao WsumC (Tabela 10). 

 

Tabela 10. Variáveis que compõem módulo Tipo vivencial. 

 Médiaa Medianaa DPa Médiab Medianab DPb 

M 3,60 3,00 2,55 2,73 2,00 2,24 

WsumC 2,54 2,50 2,54 2,19 2,00 1,81 

Nota: Fonte Dados Pesquisa, 2013 e Nascimento, 2010 

a. Valores referentes à amostra 

b. Valores normativos 

 

O Módulo de Controle e Tolerância ao Estresse (Tabela integral no Apêndice D) 

refere-se à capacidade em lidar com a estimulação estressora interna e externa, isto é, o 

quanto o indivíduo possui de recursos psíquicos para lidar com situações externas de 

forma deliberada, sendo um indicador de como se dá a relação entre recursos psíquicos 

e demanda interna e externa. Este módulo é composto pelas notas D e D ajustada 

[Derivação de EA-es]; e a Constelação de Déficit Relacional [CDI]. Não foram 

encontradas diferenças significativas de indicadores de controle e CDI entre os grupos 

(Tabela 11a, apêndice D).     

 Apesar disso, a amostra como um todo, comportou-se diferentemente da norma 

brasileira, em relação às variáveis do Módulo Controle e Estresse situacional como 

exposto na tabela 11 As variáveis relacionadas aos recursos psíquicos (EA) e sofrimento 

sentido (es) estão aumentadas.  Estas alterações refletiram na Nota D e D ajustada, os 

resultados sugerem menor capacidade de controle envolvendo situações com e sem 

estresse situacional, entre todos os participantes. 
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Tabela 11. Variáveis do Módulo Controle e Estresse Situacionala. 

 

Nota.  Fonte Dados Pesquisa, 2013 e Nascimento, 2010 

a. Tabela integral encontra-se no Apêndice D; b. Valores referentes à amostra; c. Valores normativos 

 
  

A CDI, que indica dificuldades nas relações interpessoais, apresentou diferenças 

em relação à norma no que se refere ao percentual de pontuações acima de 4, 

consideradas representativas de problemas na área relacional, como demonstrado na 

tabela 12. Não houve disparidade entre o percentual de CDI positiva e negativa 

encontrado na amostra em relação à norma (Tabela integral no Apêndice D). 

Tabela 12. Índice Déficit Relacional. 

CDIa Fb,c F%b F%c 

0,00 1 2,5 0,2 

1,00 3 7,5 6 

2,00 7 17,5 16 

3,00 9 22.5 23 

4,00 7 17,5 35 

5,00 9 22,5 20 

6,00 4 10,0 0 
Continuação da Tabela 12 

Total 40 
 

100 

 

100 

Nota. Fonte de Dados (Pesquisa 2013) e Nascimento, 2010 

a. Frequência da pontuação da CDI ; b. Valores referentes à amostra; c. Valores normativos 

 

No módulo do afeto, os grupos não apresentaram diferenças significativas entre 

a distribuição das variáveis, tendo como única exceção a variável Cor Pura (C) 

 Médiab Medianab DPb Médiac Medianac DPc 

Soma T 0,53 0,00 0,88 0,41 0,00 0,76 

Soma C‟ 1,62 1,00 1,46 1,18 1,00 1,40 

Soma V 1,65 1,00 1,53 0,37 0,00 0,75 

Soma Y 3,10 3,00 1,91 1,65 1,00 1,96 

Soma SH 6,95 7,00 3,72 3,62 3,00 3,23 

FM+m 5,33 5,00 3,91 4,89 4,00 2,74 

EA 6,14 6,00 3,91 4,93 4,50 3,17 

Es 12,28 11,00 6,59 8,51 8,00 4,68 

Nota D -1,54 -1,50 2,47 -1,06 -1,00 1,51 

Nota 

Dajustad

a 

 

-1,13 

 

-0,50 

 

1,44 

 

-0,53 

 

0,00 

 

1,15 
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[U=121,000, W= 331,000 e p= 0,016*] (Tabela integral no Apêndice D), mais presente 

nas respostas do Grupo de Ganho. Segundo Nascimento (2010) as respostas de Cor pura 

indicam falta de modulação na expressão afetiva e impulsividade.  

As demais variáveis que compõem o módulo estão descritas na tabela 13, as 

variáveis que não apresentaram diferença significativa entre os grupos, mas 

apresentaram diferença em relação à normatização nacional encontram-se grifadas. 

Foram encontrados aumento nas médias das variáveis relacionadas à constrição afetiva 

(Soma C‟) que podem relacionar-se à sintomatologia depressiva; dentre as variáveis 

relacionadas ao controle cognitivo na vivência e expressão afetiva (FC, CF e C), apenas 

a Cor Pura (C), mostrou-se elevada em relação à norma. As respostas de espaço em 

branco (S) estão aumentadas na amostra, podendo ser indicativo de tendência 

oposicionista derivada de sentimentos de ressentimento e hostilidade em relação ao 

meio e aos outros.  Foi identificada leve elevação da média dos determinantes mistos de 

Cor e Sombreado (Blends Cor e SH) e da complexidade cognitiva (Blends/R) que 

remetem a vivências desagradáveis e conflitivas em relação aos afetos. 

Tabela 13. Medianas e Desvio padrão (DP) do Módulo do Afeto. 

Variáveis Médiaa Medianaa DPa Médiab Medianab DPb 

FC 1,03 1,00 1,25 1,34 1 0 

CF 0,83 1,00 0,93 1,05 1 0 

C 0,80 0,00 1,38 0,31 0 0 

Cn 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 

WsumC 2,54 2,50 2,54 2,19 2,00 0 

Soma C' 1,63 1,00 1,46 1,18 1 0 

CP 0,00 0,00 0,00 0,03 0 0 

S 2,65 2,00 1,93 1,76 1 1 

Afr 0,48 0,46 0,17 0,55 0,50 0,50 

Blends de C e SH 0,48 0,00 0,51 0,36 0 0 

 Blends/R 0,20 0,16 0,17 0,15 0,13 0 

Nota. Fonte Dados Pesquisa, 2013 e Nascimento, 2010 

a. Valores referentes à amostra  b. Valores normativos 
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O Índice de Depressão (DEPI), constituinte do Módulo afetivo apresentou-se de 

forma diferenciada entre a população pós-cirúrgica bariátrica que compõe a amostra em 

relação à norma nacional, como apresentado na tabela 14, indicando o aumento da 

gravidade dos sinais de depressão e vulnerabilidade ao desenvolvimento de Transtornos 

Afetivos na amostra. Enquanto 17,5% dos pacientes da amostra apresentaram DEPI 

positivo, apenas 7,3% obteve esta pontuação na amostra normativa. 

Tabela 14. Índice de Depressão – DEPI. 

DEPIa Fa F%b F% c 

0,00 0 0,0 0,5 

1,00 1 2,5 5,0 

2,00 4 10,0 18,3 

3,00 7 17,5 33,3 

4,00 11 27,5 22,5 

5,00 10 25,0 12,7 

6,00 6 15,0 5,6 

7,00 1 2,5 1,7 

Total 40 100,0 100,0 

Nota. Fonte Dados pesquisa 2013 e Nascimento, 2010 

a.Pontuação bruta de DEPI b,Porcentagem de DEPI positivo (+) e negativo (-) na amostra 

c.Porcentagem de DEPI positivo (+) e negativo (-) normativa 
 

O módulo de Relacionamento Interpessoal refere-se à capacidade e interesse em 

manter relações interpessoais, bem como a qualidade envolvida nas mesmas.  Não 

foram encontradas diferenças significativas entre os grupos, a descrição completa do 

módulo e resultados dos testes estatísticos se encontram no Apêndice D. O CDI é um de 

seus componentes e seus resultados já foram citados anteriormente.  

Em relação à norma nacional, encontramos um percentual elevado do Índice de 

Hipervigilância (HVI) apresentado na tabela 15, este índice compõe o Módulo de 

Relacionamento interpessoal, por indicar a presença de desconfiança e receio em 

relação aos outros, gerando impacto direto na qualidade dos relacionamentos.  
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Tabela 15. Índice de Hipervigilância. 

  F        F%a F(%) b 

HVI- 33 82,5 94.1 

HVI+ 7 17,5 5,9 

Total 40 100,0 100 

Nota. Fonte Dados pesquisa 2013 e Nascimento, 2010 

a.Porcentagem de HVI + e – na amostra b.Porcentagem de HVI + e – na norma nacional 

 

Além do HVI outras variáveis mostraram-se diferentes na amostra em relação à 

norma (tabela 16). As médias elevadas na amostra são as de conteúdo alimento (Fd), 

código especial Resposta Personalizada (PER), indicativas de conduta dependente 

(Fd) e de insegurança ou desejo de autoafirmação (PER), podendo levar à conduta 

autoritária, assim como o somatório de sombreado textura (Soma T) é indicativo de 

maior necessidade de contato. Os resultados indicam elevação no número de 

respostas com Detalhes Humanos (Hd) e Detalhe Para-Humano (Hd) que estão 

relacionadas a uma visão parcial e distorcida do outro. Tanto as respostas de 

movimento cooperativo (COP), como agressivo (AG) estão acima da norma 

nacional, indicando envolvimento nas relações interpessoais de ambas as formas, é 

importante salientar que 52,5% da amostra apresentou GHR>PHR, semelhante à 

norma. As proporções entre estas variáveis estão expostas no Apêndice D. 

   Tabela 16. Mediana e Desvio Padrão de Variáveis do Módulo Interpessoal. 

 Médiaa Medianaa DPa Médiab Medianab DPb 

H 2,32 2,00 2,04 1,92 2,00 1,00 

Hd 1,75 1,00 2,00 0,81 1,00 0,00 

(H) 0,77 0,00 0,99 1,29 1,00 0,00 

(Hd) 0,65 0,00 0,80 0,50 0,00 0,00 

GHR 3,17 3,00 2,03 2,78 2,00 2,00 

PHR 2,97 3,00 2,58 2,30 2,00 1,00 

COP 1,15 1,00 1,40 0,68 0,00 0,00 

AG 0,42 0,00 0,81 0,29 0,00 0,00 

Índice de Isolamento 0,17 0,14 0,16 0,22 0.20 0,00 

Soma T 0,52 0,00 0,87 0,41 0,00 0,00 

Fd 0,47 0,00 1,24 0,30 0,00 0,00 

PER 0,82 1.00 1,03 0,45 0,00 0,00 

Nota. Fonte Dados Pesquisa, 2013 e Nascimento, 2010 a. Valores referente à amostra 

b. Valores referentes à norma 
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O Módulo da Autopercepção contém variáveis relacionadas à forma como a 

pessoa se percebe e tendência a voltar o interesse a si, possíveis indicadores de 

componentes narcisistas na estrutura de personalidade, assim como aspectos 

relacionados à autoimagem e autoestima. Na amostra, o Grupo de Ganho apresentou a 

mediana do Índice de Egocentrismo significativamente mais baixo que a do Grupo de 

Perda (U=118,000, W=328,000 e p= 0,026*), resultados completos estão apresentados 

no apêndice D. Ambos os grupos apresentaram resultados acima da mediana normativa 

(Tabela 17). 

Os resultados alterados em comparação com a norma nacional das variáveis 

obtidos na amostra como um todo, encontram-se na tabela 23, a mesma Tabela 23 

completa encontra-se no Apêndice D. Cabe salientar que a amostra apresentou variáveis 

relacionadas à capacidade de auto inspeção (FD), autocrítica excessiva (Soma V), visão 

denegrida de si (MOR) e respostas de conteúdo Anatômico (An) e Raios-x (Xy) 

aumentados em relação à norma. As respostas de Reflexo (Fr e rF) também 

apresentaram leve aumento, já que na normatização a mediana e o DP são nulos. 

Importante salientar que 45% da amostra apresentou FD+V>2 e 45% MOR>1, 

indicativos de sofrimento psíquico e visão pessimista e denegrida de si e da realidade. 

Os resultados das variáveis de conteúdo humano já foram apresentados no Módulo de 

Relação Interpessoal. 
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Tabela 17. Variáveis Módulo da Autopercepção alteradas em relação à Norma. 

Variáveis Médiaa Medianaa DPa Médiab Medianab DPb 

Fr + rF 0,42 0 0,78 0,46 0 0,00 

Índice de 

Egocentrismo 

 

0,73 

 

0,49 

 

1,47 

  

0,37c 

 

0,50 

FD 0,72 0,50 0,88  0 0 

MOR 1,57 1,00 1,69  0 0 

SumV 1,65 1,00 1,53  0 0 

Ana+Xy 2,75 2,00 2,57  1,37 1,56 

Hd 1,75 1,00 2,01  1,00 0,00 

(H) 0,77 0,00 1,00  1,00 0,00 

(Hd) 0,65 0,00 0,80  0,00 0,00 

Nota. Fonte Dados de Pesquisa, 2013 e Nascimento, 2010 

a. Valores referente à amostra; b. Valores referentes à norma nacional; c. Valores considerados 

médios entre 0,26 e 0,48 

A Tríade cognitiva é composta por três módulos: Processamento, Mediação e 

Ideação. O Módulo do Processamento diz respeito à forma como o sujeito apreende e 

incorpora os elementos da realidade externa, e também contém dados sobre sua capacidade 

cognitiva.  

Dentre as variáveis do módulo Processamento a Qualidade Evolutiva Vaga 

(DQv) apresentou diferenças entre os grupos (U=104,000. W=314,000, p<0,00**), com 

maior frequência nas respostas do Grupo de Ganho, o que caracteriza uma forma 

imatura de percepção da realidade, juntamente das respostas de Detalhe Incomum (Dd) 

como pode ser visto na tabela 24. As respostas de Detalhe Incomum apresentaram 

mediana elevada no Grupo de Perda, caracterizando atenção aos detalhes não 

ordinários. 

Tabela 18. c Módulo Processamento Rorschach- SC. 

Variáveis Grupos Medianas U
a 

W
b 

P 

Dd 
1 14,18 73,500 283,500 0,001** 

2 26,83 
   

DQv 
1 25,30 104,000 314,000 0,007** 

2 15,70 
   

Nota. Fonte Dados de Pesquisa, 2013. 

a. U-Mann Whitney; b. Wilcoxon. c.Tabela parcial dos resultados, tabela integral no Apêndice 
D**p < 0,01*p < 0,05 

A tabela 19 expõe os resultados das variáveis do Módulo Processamento que 
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apresentaram comportamento diferenciado dos valores normativos, na amostra como 

um todo, dentre elas o Zd, Zf e PSV. 

Tabela 19. Módulo Processamento. 

 Médiaa Medianaa DPa Médiab Medianab DPb 

W 7,05 7,00 3,63 7,25 7,69 3,71 

D 10,00 9,00 6,34 8,78 8,72 4,28 

Dd 4,95 4,00 3,75 3,61 4,00 2,93 

DQ+ 5,88 5,00 3,40 4,59 4,76 2,83 

DQo 14,52 13,00 7,34 13,54 13,90 5,33 

DQv 1,55 1,00 1,58 1,16 1,43 1,61 

DQv+ 0,08 0,00 0,35 0,34 0,32 0,74 

Zd 0,67 0,75 3,58 -0,66 -0,50 4,30 

Zf 11,50 11,00 4,33 9,90 10,00 4,03 

PSV 0,32 0,00 0,66 0.00 0,24 0,00 

Nota . Fonte Dados da pesquisa, 2013 e Nascimento, 2010  

a. Valores referentes à Amostra; b.Valores referentes à referência normativa 

O Módulo da Mediação revela elementos acerca do grau de convencionalismo 

ou individualismo com o qual o indivíduo percebe a realidade externa, indicando a 

presença de distorções perceptivas. Não foram encontradas diferenças significativas 

entre os grupos neste quesito (tabela integral no Apêndice D). No entanto, houve 

variação da amostra como um todo em relação à norma nacional na maioria das 

variáveis, vide Tabela 20, denotando aumento nos valores relacionados às variáveis 

indicativas de distorção perceptiva na amostra. 

          Tabela 20.  Módulo de Mediação. 

 Médiaa Medianaa DPa Médiab Medianab DPb 

XA% 0,70 0,73 0,14 0,76 0,78 0,12 

WDA% 0,74 0,77 0,13 0,80 0,81 0,12 

WDA%-XA%c 0,04 0,03 0,07 S/R S/R S/R 

X+% 0,43 0,41 0,12 0,48 0,48 0,13 

X-% 0,30 0,26 0,13 0,22 0,21 0,11 

Xu% 0,28 0,28 0,12 0,29 0,29 0,11 

S-% 0,15 0,13 0,16 0,59 0,00 0,87 

Popular 4,32 4,00 1,65 4,38 4,00 1,75 

S 2,65 2,00 1,93 1,76 1,00 1,65 

Nota. Fonte Dados da pesquisa, 2013 e Nascimento, 2010  

a. Valores referentes à amostra; b. Valores normativos  inferiores a 0,10 são indicativos falhas 

perceptivas 
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Em relação ao Índice de Transtorno do Pensamento (PTI) os resultados indicam a 

preponderância na amostra de PTI positivo (PTI+), isto é, pontuação a partir de 3, 

indicando a presença perturbações em nível de pensamento, os percentuais encontram-

se acentuados em relação aos encontrados na normatização brasileira, como pode ser 

observado na Tabela 21. 

Tabela 21.  Índice de Transtorno do Pensamento-PTI. 

PTIa F PTI% b            PTI% c 

0,00 0 0             66 

1,00 1 2,5 12 

2,00 10 25,0 10 

3,00 6 15,0 + 8 + 

4,00 19 47,5 + 3 + 

5,00 1 2,5 + 0 +  

6,00 3 7,5 + 0 + 

Total 40 100,0 100,0 

Nota. Fonte Dados Pesquisa, 2013 e Nascimento, 2010  

a. Pontuação Bruta do PTI; b. Percentual da pontuação do PTI na amostra; c. Percentual da pontuação do 

PTI na normatização BR 

 

O Módulo da Ideação se refere à forma como os processos de pensamento 

agem sobre as emoções. Não foram encontradas diferenças significativas entre os 

grupos em relação às variáveis contidas neste módulo (Tabela integral no Apêndice D).  

Os Grupos de Perda e Ganho apresentaram resultados semelhantes em 

variáveis que destoaram dos valores normativos (Tabela 22).  

Tabela 22. Módulo Ideação Rorschach –SC. 

 Médiaa Mediana DPa Médiab Medianab 
DPb 

Ma 1,98 2,00 1,76 1,22 1,00 1,39 

Mp 1,63 1,00 1,60 1,54 1,00 1,59 

FM 5,23 4,50 4,34 3,79 3,00 2,68 

P 3,68 3,00 2,27 3,86 3,00 2,56 

2AB+Art+ 

Ay 
1,88 1,00 2,84 

1,64 2,55 1 

N2 1,05 0,50 1,50 0,25 0,00 0,70 

M- 0,70 0,00 1,16 0,47 0,00 0,86 

Mnone 0,03 0,00 0,16 0,02 0,00 0,21 
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Tabela 22 Módulo Ideação Rorschach –SC. continuação 

Wsum6 11,30 8,00 11,88 7,31 5,00 8.92 

MOR 1,58 1,00 1,69 0,90 0,00 1,25 

 F F%  F%   

MOR>1 18 45  S/R   

MOR>2 7 22,5  8,8   

a>p+1 20 50     

p>a+1 8 20     

Nota. Fonte Dados da pesquisa, 2013 e Nascimento, 2010  

a. Média e Desvio Padrão da Amostra 

b. Média e Desvio Padrão da norma nacional 

 

Por fim, a Constelação do Suicídio (S-CON), não presentou diferença 

significativa nos grupos, porém os resultados apresentados pela a amostra foram 

superiores aos valores normativos. Tal diferença intensifica-se a partir da pontuação 7, 

como pode ser visto na Tabela 23. Sugerindo um nível de sofrimento e desconforto 

psíquico elevado na amostra. 

 

Tabela 23. Constelação do Suicídio – S-CON. 

S-CONa Fa F%b F% c 
S-CON +

a,d 
S-CON +

b,d 

0,00 0 0 0,2 12,5% 4% 

1,00 0 0 1,0 S-CON - S-CON - 

2,00 0 0 6,6 87,5% 96% 

3,00 5 12,5 16,6 
100% 100% 

  

4,00 8 20,0 23,5   

5,00 10 25,0 24,2   

6,00 3 7,5 17,4   

7,00 8 20,0 6,8   

8,00 5 12,5 2,9   

9,00 1 2,5 0,5   

10,0 0 0 0   

Total 40 100,0 100,0   

Nota. Fonte Dados da pesquisa 2013 e Nascimento, 2010 

a. a. Pontuação bruta de S-CON; b. Valores referentes à amostra; c. Valores 

normativos; Protocolos com S-CON +, pontuação bruta a partir de 8  
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Inventário Millon de Personalidade – MCMI – III 

 

Em relação ao MCMI-III foram analisadas as diferenças significativas das 

dimensões de personalidade e escalas clínicas entre os dois grupos. Dentre as escalas 

de personalidade os resultados indicam que o Grupo de Ganho apresenta elevação na 

escala referente à Transtorno depressivo, considerado moderado, e na escala de 

Transtorno Esquizotípico, situada entre os transtornos graves como pode ser visto na 

Tabela 24.  Entre todas as Escalas do MCMI-III as Escalas de Personalidade 

Histriônica, Compulsiva e Paranoide foram as únicas que tiveram valor mínimo 

diferente de zero, isto é, foram pontuadas por todos os participantes, a análise 

descritiva do MCMI-III está exposta em tabela no Apêndice D. 

Tabela 24. Escalas referentes às dimensões de Personalidade MCMI-IIIa
. 

Variáveis Grupo Mediana U
b 

W
c 

p 

Depressivo (2B) 1 24,28 124,500 334,500 0,04* 

2 16,73  

  TRANSTORNOS GRAVES 

Variáveis Grupo Mediana U
a 

W
c 

p 

Esquizotípico (S) 1 25,60 98,000 308,000 0,00** 

 2 15,40    

Nota. Fonte Dados da pesquisa, 2013. 

a.Tabela integral no Apêndice D b.U- Mann Withney c. Wilcoxon ** p < 0,01 *p <0,05 

 

Entre as Escalas Clínicas, foram encontradas diferenças entre os Grupos em 4 

escalas de transtornos moderados e 2 relacionadas transtornos graves como exposto na 

Tabela 25. Salienta-se que todas as diferenças significativas indicam uma elevação da 

presença de Transtornos no Grupo de Ganho.  
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Tabela 25. Escalas Clínicas do MCMI-III comparadas entre os grupos  

Escalas Grupos Mediana U
a 

W
b 

p 

Ansiedade (A) 1 24,55 119,000 329,000 0,02 

         2  16,45 16,45 

Somatoforme 

(H) 

1 23,93 131,500 341,500 0,06 

2 17,08  

Bipolar-
Maníaco (N) 

1 25,30 104,000 314,000 0,00** 

2 15,70 

Distimia (D) 1 24,55 119,000 329,000 0,02** 

2 16,45 

Dependência de 

Álcool (B) 

1 21,15 187,000 397,000 0,73 

2 19,85 

Dependência de 

Drogas (T) 

1 20,03 190,500 400,500 0,79 

2 20,98  

  Transtorno 

Estresse Pós-

Traumático (R) 

1 25,20 106,000 316,000 0,01** 

2 15,80  

  TRANSTORNOS GRAVES 

Escalas Grupos Mediana U
a 

W
b 

p 

Transtorno do 

Pensamento 

(SS) 

1 24,48 120,500 330,500 0,03* 

2 16,53  
  

Depressão 

Maior (CC) 

1 24,40 122,000 332,000 0,03* 

2 16,60    

Transtorno 

Delirante (PP) 

1 23,93 131,500 341,500 0,06 

 2 17,08    

Nota. Fonte Dados da pesquisa, 2013 

a.U-Mann Withney b.Wilcoxon ** p < 0,01 *p<0,05 

 

As escalas de Desejabilidade e Valoração apresentaram elevação no Grupo de 

Ganho (Tabela 26). Denotando maior tendência deste grupo em apresentar-se de forma 

melhorada ou piorada respectivamente.  

Tabela 26. Escalas de Validade do MCMI-III comparadas entre os Grupos de Ganho e Perda. 

 Grupo Mediana U
a 

W
b 

P 

Divulgação 
1 24,48 120,500 330,500 0,03* 

2 16,53    

Desejabilidade 
1 24,40 122,000 332,000 0,03* 

2 16,60    

Valoração 

Negativa 

1 23,93 131,500 341,500 0,00** 

 2 17,08    

Nota. Fonte Dados da pesquisa, 2013 

a.U – Mann Withney; b. Wilcoxon; ** p< 0,01 *P<0,05 
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Relacionando o tempo pós-cirúrgico de 2 a 3 anos com acima de 3 anos, 

verificou-se que há diferença significativa de elevação nas escalas clínicas do MCMI-III 

relacionadas e na escala de valoração negativa, entre os participantes com mais de 3 

anos de cirurgia, como pode ser observado na tabela 27.   

Tabela 237. Diferenças significativas escalas MCMI-III e Tempo pós-cirúrgico. 

Escalas MCMI U
a 

W
b 

P 

Debasement (Z) 118,000 394,000 0,03 

Somatoforme (H) 92,500 368,500 0,00 

Distimia (D) 113,500 389,500 0,02 

Depressão Maior (CC) 96,500 372,500 0,01 

Nota. Fonte Dados da pesquisa, 2013 

a.U – Mann Withney; b. Wilcoxon; ** p< 0,01 *P<0,05 

 

 

Escala de Compulsão alimentar (ECAP) 

  

Os resultados da ECAP apresentaram-se elevados no Grupo de Ganho, que 

apresentou novo ganho de peso, com diferença significativa do ponto de vista 

estatístico, como pode ser visto na Tabela 28, a qual descreve também os percentuais de 

CAP encontrados nos dois grupos. 

Tabela 28. CAPa Diferença entre os Grupos de Ganho e Perda.  

Grupo Mediana U
a 

W
b 

p Com CAP Sem CAP 

Grupo 

de 
Ganho 

26,00 88,000 298,000 0,00** 

95% 5% 

Grupo 

de Perda 

15,00  

  40% 60% 

Nota. Fonte Dados de pesquisa, 2013 
a.Compulsão Alimentar Periódica 

b. U- Mann Withney 

c. Wilcoxon 

**p < 0,01 *p < 0,05 

A distribuição em relação à gravidade de CAP encontrada nos dois grupos está 

expostos na tabela 29. Salienta-se que não há presença de CAP grave no Grupo de 

Perda, e que a CAP moderada se resume a 1 caso, representando 5% deste grupo. No 

Grupo de Ganho foram encontrados 8 casos sem CAP representando 40% do grupo, 
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enquanto os 60% restantes se distribuíram entre 40% de CAP moderado e 20% de CAP 

Grave. 

Tabela 29. Distribuição de CAP a. 

ECAP Grupo de 

Ganho 

Grupo de 

Perda 

Sem CAP 40% 95% 

CAP moderada 40% 5% 

CAP grave 20% 0% 

Total 100% 100% 

Nota. Fonte Dados de pesquisa, 2013 

a. Compulsão Alimentar Periódica 

 

Relações Rorschach e MCMI com resultados ECAP 

 

 Quando verificada a presença de CAP em relação às escalas de Validade e 

personalidade do MCMI-III, foram encontradas diferenças significativas entre presença 

e ausência de CAP em diversas escalas (Tabela 30). No entanto, todas as diferenças 

apresentadas se relacionam a aumento de mediana no grupo com CAP, com exceção da 

escala de Desejabilidade. 

Tabela 30. Diferença no MCMI-III relacionadas à presença de CAP. 

Escala Validade e Personalidade Ua Wb P 

Desejabilidade (Y) 78,500 169,500 0,00** 

Debasement (Z) 64,500 442,500 0,00** 

Esquizoide (1) 86,500 464,500 0,01** 

Evitativo (2A) 93,500 471,500 0,02* 

Depressivo (2B) 62,500 440,500 0,00** 

Dependente (3) 67,500 445,500 0,00** 

Histriônico (4) 131,000 222,000 0,20 

Narcisista (5) 127,500 218,500 0,16 

Antissocial (6A) 141,500 519,500 0,32 

Sádico-Agressivo (6B) 138,500 516,500 0,28 

Compulsivo (7) 135,000 226,000 0,24 

Negat (PassAgres) (8A) 87,500 465,500 0,01** 

Masoquista-Defensivo (8B) 83,000 461,000 0,01** 

Esquizotípico (S) 74,500 452,500 0,00** 

Borderline (C) 78,500 456,500 0,00** 

Paranoide (P) 109,500 487,500 0,06 

Nota. Fonte Dados de Pesquisa, 2013 

a. U-Mann Witnhey b.Wilcoxon p<0.01** p<0.05* 

Quando a mesma análise foi feita em relação às escalas clínicas, todas as 

elevações de mediana se encontraram, voltadas para o grupo com CAP (Tabela 31). 
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Tabela 241. Diferença no MCMI-III relacionadas à presença de CAP. 

Escalas Clínicas U
a 

W
b 

p 

Ansiedade (A) 76,500 454,500 0,00** 

Somatoforme (H) 70,000 448,000 0,00** 

Bipolar-Maníaco (N) 77,000 455,000 0,00** 

Distimia (D) 73,500 451,500 0,00** 

Dependência de Álcool (B) 121,000 499,000 0,11 

Dependência de Drogas (T) 152,500 530,500 0,50* 

Transtorno Estresse Pós-

Traumático (R) 
69,500 447,500 0,00** 

Transtorno do Pensamento (SS) 74,500 452,500 0,00** 

Depressão Maior (CC) 71,500 449,500 0,00** 

Transtorno Delirante (PP) 122,500 500,500 0,12 

Nota. Fonte Dados de Pesquisa, 2013 

aU-Mann Witnhey b.Wilcoxon 

p<0.01** p<0.05* 

 

 Utilizando o teste Kruskal-Wallis buscou-se verificar diferença entre a ausência 

de CAP, a presença de CAP moderada e de CAP Grave, foram encontradas diversas 

escalas apresentando diferença significativa com elevação de média em CAP Grave, 

(Tabela 32). 

 Tabela 25 Gravidade de CAP x Escalas de Validade e personalidade MCMI-III.  

Escalas Validade/ Personalidade Ka p 

Desejabilidade (Y) 8,018 0,02* 

Debasement (Z) 10,336 0,01** 

Esquizoide (1) 7,057 0,03* 

Evitativo (2A) 7,683 0,02* 

Depressivo (2B) 10,793 0,00** 

Dependente (3) 9,778 0,01** 

Histriônico (4) 5,752 0,06 

Narcisista (5) 2,274 0,32 

Antissocial (6A) ,982 0,61 

Sádico-Agressivo (6B) 2,599 0,27 

Compulsivo (7) 2,346 0,31 

Negat (PassAgres) (8A) 7,167 0,03* 

Masoquista-Defensivo (8B) 7,225 0,03* 

Esquizotípico (S) 8,646 0,01** 

Borderline (C) 7,896 0,02* 

Paranoide (P) 3,691 0,16 

Nota. Fonte dados da Pesquisa, 2013 

a. Teste de Kruskal Wallis p<0,01**p<0,05* 
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 Entre as escalas clínicas destacam-se com significância igual a 0,01 as escalas 

Somatoforme, Distimia, TEPT, Transtorno do pensamento e Depressão Maior, como 

exposto na Tabela 33. 

Tabela 3326. Presença de CAP x Escalas Clínicas MCMI-III. 

Escalas Clínicas Ka P 

Ansiedade (A) 8,209 0,02* 

Somatoforme (H) 9,792 0,01** 

Bipolar-Maníaco (N) 8,219 0,02* 

Distimia (D) 8,814 0,01** 

Dependência de Álcool (B) 4,613 0,10 

Dependência de Drogas (T) 0,590 0,74 

Transtorno Estresse Pós-

Traumático (R) 
9,926 0,01** 

Transtorno do Pensamento (SS) 8,573 0,01** 

Depressão Maior (CC) 10,245 0,01** 

Transtorno Delirante (PP) 2,497 0,29 

Nota. Fonte Dados de pesquisa, 2013 
a. Kruskal Wallis p<0,01**p<0,05* 

  

As variáveis do Rorschach-SC foram comparadas em relação à presença e 

ausência de CAP com o teste U-Mann Withney. Os resultados indicaram diferença 

significativa com elevação de mediana entre os participantes com CAP, do determinante 

Forma Dimensão (FD) [U=111,500 W=22,500 com p<0,05]; e das seguintes 

proporções; (FC<CF+C) [U=119,000, W=210,000 com p<0,05] indicativa de falta de 

controle cognitivo ao lidar com aspectos afetivos, e entre (COP<AG) [U=141,500, W= 

519,500 com p<0,05] sugerindo prejuízo nas relações interpessoais, com pouco 

tendência à cooperação nas relações. 

Foi feita análise de diferenças de mediana entre a CAP moderada e grave em 

relação às variáveis do Rorschach, os resultados indicam elevação de respostas em 

diversas variáveis relacionadas ao aumento da gravidade de CAP, como pode ser 
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verificado na Tabela 34. Havendo elevação em relação ao grupo com CAP Moderada 

das variáveis de localização Detalhe Incomum (Dd), respostas de representação humana 

de boa qualidade (GHR) e respostas de conteúdo vestuário (Cg). 

 

 

 
Tabela 34. Variáveis Rorschach e Gravidade de CAP. 

 CAP Medianas Ua  Wb P 

FM 
Moderada 5,67 

6,000 51,000 0,05* 
Grave 10,00 

Mp FQ- 
Moderada 5,72 

6,500 51,500 0,03* 
Grave 9,88 

GHR 
Moderada 8,50 

4,500 14,500 0,03* 
Grave 3,63 

GHR<PHR 
Moderada 5,72 

6,500 51,500 0,03* 
Grave 9,88 

COP>AG 
Moderada 5,72 

6,500 51,500 0,03* 
Grave 9,88 

Sum6 
Moderada 5,44 

4,000 49,000 0,03* 
Grave 10,50 

Dd 
Moderada 8,44 

5,000 15,000 0,04* 
Grave 3,55 

Blends/R 
Moderada 5,50 

4,500 49,500 0,04* 
Grave 10,38 

Cg 
Moderada 

Grave 

8,33 
6,000 16,000 0,04* 

4,00 

Nota. Fonte Dados de Pesquisa, 2013 

a. U-Mann-Withney 

b. Wilcoxon 

P < 0,01 * p < 0,05** 

 

Acompanhamentos pós- operatórios 

 

 

 Por último foi feita análise em relação à frequência das três formas de 

acompanhamento pós-cirúrgico; atividade física, acompanhamento nutricional e 

psicológico feitas durante o período dos dois anos posteriores à cirurgia, os dados 

colhidos através de questionário indicaram baixa aderência de uma forma geral, não 
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chegando a mais de 50% da amostra em nenhuma das modalidades, como pode ser visto 

na Tabela 35. Tais frequências diminuem de acordo com o tempo, sendo os 3 primeiros 

meses pós-cirúrgicos o período no qual, houve mais acompanhamentos nutricionais e 

psicológicos. 

Tabela 275. Análise descritiva dos acompanhamentos pós- cirúrgicos.  

Acompanhamento Psicológico   Exercícios Físicos 

 
F F (%) 

Não fez 

Até 3 meses 
Entre 3 a 6 meses 

Até 12 meses 

20 

13 
6 

1 

50,0 

32,5 
15,0 

2,5 

Não fez exercício 

Exercício irregular 
Exercício regular 

19 

14 
7 

47,5 

35,0 
17,5 

   

Total 40 100,0 Total 40 100,0 

Acompanhamento Nutricional F F(%)    

Não Fez 

Até 3 meses 

Entre 4 e 6 meses 

Entre 7 e 12 meses 

Entre 13 e 18 meses 

Entre 19 e 24 meses 

14 

14 

6 

2 

1 

3 

35,0 

35,0 

15,0 

5,0 

2,5 

7,5 

   

   

Total 40 100,0 

Nota. Fonte Dados da pesquisa, 2013. 

 

 Os tipos de acompanhamentos foram também analisados a partir da diferença 

entre os dois grupos, sendo que dentre os três tipos a atividade física foi ao único que 

apresentou diferença entre os grupos, remetendo a uma associação entre prática de 

exercício e manutenção da perda de peso, resultados estatisticamente significativos 

estão expostos na tabela 36. 

 Na mesma tabela encontram-se os resultados de análise de diferença de média 

entre os Grupo de Ganho e Perda em relação às variáveis biossociodemográficas, os 

resultados indicaram presença de elevação significativa de mediana no Grupo de Ganho 

em relação às varáveis tempo pós-cirúrgico e peso inicial, anterior à cirurgia, indicando 

que na amostra quanto maior o peso inicial e o tempo pós-cirúrgico, maior é a 

ocorrência de novo ganho pós-cirúrgico (Tabela 36) 

 

. 
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Tabela 36. Diferença entre Grupos: prática de exercício após a cirurgia, peso inicial e tempo cirúrgico. 

Variáveis U
a 

W
b 

p Medianas 

Peso Inicial 93,500 303,500 0,00**  

Grupo de Ganho    25,83 

Grupo de Perda 15,12 

Prática de Exercício Físico  110,00 320,00 0,00**  

Grupo de Ganho    16,00 

Grupo de Perda    25,00 

Tempo de cirurgia 126,000 336,000 0,03*  

Grupo de Ganho    24,20 

Grupo de Perda    16,80 

Nota. Fonte Dados da Pesquisa, 2013 
a. U- Mann Withney b. Wilcoxon ** p< 0,01 *p<0,05 

 

Resultados de diferença entre população feminina e masculina 
 

Definindo-se o sexo como variável dependente em relação a todas as demais, 

foram encontrados os seguintes resultados (Tabela 37); no MCMI-III as mulheres 

apresentaram uma elevação nas escalas de personalidade Depressiva e nas escalas 

clínicas Somatoforme, Depressão Maior, por fim entre as escalas de validade a de 

Valoração Negativa apresentou-se aumentada em relação aos homens. Vale ressaltar, 

que os homens apresentaram escores significativamente elevados em relação à Escala 

de Desejabilidade Social. Não foram encontradas diferenças significativas entre os 

sexos em relação à presença, nem gravidade de CAP. 

 

As diferenças entre sexo em relação aos acompanhamentos indicam aumento 

significativo da busca de atendimento psicológico por parte das mulheres. Em relação às 

variáveis biossociodemográficas, a população masculina apresentou menor idade e 

maior peso inicial anterior à cirurgia, como exposto na Tabela 37.  
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Tabela 37. Diferenças significativas entre os sexos. 

Variáveis U
a 

W
b 

P Medianas 

Peso Inicial 42,000 157,000 0,00**  

Feminino    16,90 

Masculino 31,30 

Idade 84,500 139,500 0,04*  

Feminino    22,68 

Masculino 13,95 

Acompanhamento Psicológico 83,000 138,000 0,02*  

Feminino    22,73 

Masculino    13,80 

Desejabilidade (Y) 84,500 549,500 0,04*  

Feminino    18,32 

Masculino    27,05 

Valoração Negativa (Z) 84,000 139,000 0,03*  

Feminino    22,70 

Masculino    13,90 

Depressão Maior (CC) 68,500 123,500 0,01**  

Feminino    23,22 

Masculino    12,35 

Somatoforme (H) 70,500 125,500 0,01**  

Feminino    23,15 

Masculino    12,55 

Nota. Fonte Dados de Pesquisa, 2013 

a. U- Mann Withney b.Wilcoxon ** p < 0,01 *p <0,05 
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9. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

A distribuição encontrada em relação à idade, sexo e estado civil está de acordo 

com o que se encontra na literatura referente à população pós- bariátrica, havendo um 

maior número de cirurgias feitas por mulheres, sendo uma população com ampla 

variação etária e com maioria casada ou convivendo em estado marital (Tabela 5) 

[Langaro et al. 2011; Oliveira et al. 2013]. O maior número de mulheres submetidas à 

Cirurgia Bariátrica pode estar relacionado a uma maior tendência das mulheres a buscar 

tratamentos e preocuparem-se com cuidados de saúde do que os homens, pois apesar da 

obesidade na população feminina brasileira ser aumentada em relação à masculina 

(IBGE, 2010), este dado não justifica a diferença encontrada nesta pesquisa, de 75% de 

mulheres e 25% de homens, e de forma semelhante na literatura (Almeida et al., 2012). 

Esta ideia foi corroborada pela diferença significativa (p = 0,02) encontrada entre 

homens e mulheres que efetuaram acompanhamento psicológico, denotando maior 

tendência feminina a buscar tratamento nos dois anos posteriores à cirurgia. Pode-se 

pensar que os homens apresentam maior dificuldade em assumir ou identificar quando 

necessitam de ajuda. No MCMI-III foi encontrada diferença significativa (p=0,04) na 

escala de Desejabilidade, com aumento de mediana na população masculina, indicando 

tendência a dar respostas visando à transmissão de uma imagem melhorada em relação a 

sua realidade (God Fake), (Tabela 37). No entanto, também foi encontrada diferença 

significativa com aumento das escalas clínicas de Depressão Maior e Somatoforme do 

MCMI-III entre as mulheres, ambas com nível de significância de p=0,01, pode-se 

pensar que uma maior necessidade real de tratamento e preocupação com o corpo as 

leve a buscar mais tratamento, havendo também aumento significativo (p=0,03) da 

escala de Valoração Negativa, que é uma forma de resposta baseada no exagero da 
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sintomatologia, conhecida como Bad Fake (Alencar, et al., 2012), podendo ocorrer 

devido à simulação, ou como um pedido de ajuda.  

Levando em consideração o fato de que estas pacientes apresentaram elevação 

nas escalas clínicas do MCMI-III de Depressão Maior e Somatoforme, pode-se pensar 

que o pessimismo e preocupação exagerada com corpo inerentes aos quadros 

depressivos e somatoforme, respectivamente, tenham influenciado na escala de 

Valoração Negativa, a elevando.  

Ainda verificando diferenças entre os sexos, a idade das mulheres teve aumento 

significativo (p=0,04) de média em relação aos homens, enquanto o peso inicial (PI) 

dos homens se apresentou significativamente elevado (p=0,00) em relação ao peso 

inicial feminino, este dado não foi verificado em outras pesquisas. Devido ao fato de a 

variável ser peso (kg), e não IMC (m
2
/kg), não se pode afirmar que os homens buscaram 

o tratamento cirúrgico em um estágio avançado da doença em relação às mulheres, mas 

esta pode vir a ser uma hipótese.  

O início da obesidade entre os participantes se deu em grande parte na infância, 

47,5%. No entanto, entre os 52,5% dos participantes que se julgaram com sobrepeso na 

infância, apresentando a obesidade, propriamente dita, somente a partir da adolescência 

e vida adulta, um percentual de 80% mencionou o casamento, gestação ou separação, 

como fator desencadeante associado ao agravamento da obesidade para o Grau III. Este 

dado é apoiado na literatura que aponta para origem multifatorial da obesidade, entre 

eles fatores genéticos, metabólicos, sociais e psicológicos (Malachias et al. 2010). Com 

a finalidade de refletir acerca de tais resultados se faz importante retomar a visão de 

Millon da personalidade e seus transtornos, através da qual nos remete ideia de que a 

personalidade é constituída a partir de fatores hereditários, biofísicos e predisposições 

de temperamento, que sofrem influência, ao mesmo tempo em que caracterizam a forma 

como o indivíduo lida com as demandas diárias inerentes ao ciclo vital. Pensando nas 
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vivências de casamento, separação e reprodução como etapas do ciclo da vida, pode-se 

relacionar os achados neste estudo à possibilidade dos obesos apresentarem dificuldade 

em lidar com as fases normais do desenvolvimento e situações relacionais, sendo as 

vivências como maternidade, paternidade e relações afetivas experienciadas com mais 

ansiedade do que outras pessoas, gerando condutas desadaptadas. Na gestação ocorrem 

alterações fisiológicas e endócrinas que podem vir a ocasionar excesso de peso, no 

entanto, não chegam a justificar a evolução para uma obesidade grave irreversível pós-

gestacional, assim remetendo a causas psicológicas subjacentes.  

Os fatores desencadeantes citados referem-se a situações afetivas e relacionais, 

que exigem do indivíduo capacidade de relacionamento, maturidade e controle afetivo. 

Segundo diversos estudos utilizando o método de Rorschach (Diabenedetto, 2002; 

Moraes, et al., 2004; Passos, et al., 2009) tais características apresentam-se prejudicadas 

na população obesa mórbida. Os resultados encontrados neste estudo corroboram estas 

ideias ao indicarem elevação de variáveis do Rorschach em relação à norma nacional 

relacionadas à diminuição de controle cognitivo sobre os afetos (CF<FC+CF), 

impulsividade e descontrole na expressão dos afetos (C), imaturidade ao lidar com as 

demandas instintivas (FM). Desta forma pode-se pensar que as exigências emocionais 

envolvidas na maternidade, paternidade, casamento ou separação, situações citadas 

como fatores desencadeantes do agravamento da obesidade pelos participantes, apesar 

de serem crises vitais, nesta população podem vir a ser fonte ansiogênica, geradora de 

sofrimento e angústia levando a condutas desadaptadas como o comer compulsivo e a 

consequente obesidade.  

Destaca-se que foi encontrada diferença significativa (K= 6,196 p<0,05) entre 

início da obesidade na infância e estado civil solteiro e separado, sugerindo que a 

obesidade desde a infância pode ter refletido em prejuízos nos relacionamentos na vida 

adulta, chegando a impedir o envolvimento em relações duradouras e maduras, no caso 
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daqueles que permaneceram solteiros. Entende-se que a obesidade na infância possa ter 

refletido na intensificação de características frequentes entre a população obesa, com 

consequente prejuízo sobre a vida social (Tavares et al., 2010; Wedin et al., 2012), 

laboral (Almeida et al., 2012), autoestima, sentimento de adequação à autoimagem 

(Rojas et al., 2011; Elfhag, 2010) estando relacionada à depressão (Luppino, et al., 

2012). Este entendimento é reforçado pela literatura que relaciona a obesidade precoce, 

aos transtornos de compulsão alimentar e a piora de quadros psicopatológicos 

(Azevedo, et al., 2004; McElroy et al., 2013). É importante salientar que se tratam de 

hipóteses, já que não foram aprofundados aspectos acerca dos motivos pelos quais os 

indivíduos se mantiveram solteiros. A mesma limitação ocorre em relação à população 

separada, por não se ter os dados referentes ao momento em que se deram as separações 

e os dados qualitativos em relação às mesmas, assim sendo não se pode afirmar se as 

separações têm relação com a obesidade, ou com o fim da mesma, pois podem ter 

ocorrido no período pós-cirúrgico. Estas são limitações relacionadas ao delineamento da 

pesquisa, o qual prioriza aspectos quantitativos, limitando uma visão idiográfica dos 

participantes, por estes motivos fica salientado que se trata de reflexões acerca do 

assunto. No entanto nos próximos parágrafos embasaremos a discussão nos resultados 

encontrados no método de Rorschach que apresentaram diferenças em relação à 

população não clínica, nos quais podem ser verificadas as características até aqui 

mencionadas. 

Ao analisarmos as variáveis do Módulo do Afeto (Tabela 13), verifica-se 

aumento em relação à média normativa da Soma de cor acromática (Sum C‟), a qual se 

relaciona à sintomatologia depressiva e estão presentes em protocolos de sujeitos com 

sentimentos de tristeza e constrição afetiva. Indicam sofrimento psíquico que pode ou 

não ser manifesto e observado pelos demais. Exner (1999) relaciona este tipo de 

resposta com sintomas psicossomáticos, bem como é uma variável estável e que 
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compõe a estrutura de personalidade do indivíduo. Somado a isso se encontrou leve 

aumento do determinante Cor-Sombreado (Blend de Cor e SH) que se relaciona com 

vivências desprazerosas e ambivalentes em relação às experiências afetivas. As 

respostas de Cor pura apresentaram-se aumentadas, bem como a proporção CF+C>FC, 

apesar de Nascimento chamar a atenção para o fato de que a população brasileira tende 

a esta proporção (CF+C>FC) ao contrário da americana, o fato de C pura estar 

aumentada sugere dificuldade na modulação afetiva e menor controle cognitivo sobre os 

afetos.  

O Índice de Depressão (DEPI) [Tabela 14], foi encontrado pontuação de DEPI 

acima de 5 em 17,5% da amostra, contra 7,3% na amostra normativa, indicando maior 

vulnerabilidade por parte da amostra ao desenvolvimento de transtornos afetivos ou a 

presença de ansiedade e tristeza que podem levar a vivências afetivas negativas. Estes 

resultados vão ao encontro de pesquisas anteriores que referem a presença de 

sintomatologia depressiva entre os obesos mórbidos e baixa capacidade de controle 

sobre os afetos (Dibenedetto, 2002; Moraes, et al., 2004; Elfhag, 2011; Passos, et al, 

2009). Consideramos como DEPI + valores superiores a 5 seguindo recomendações de 

Nascimento (2010). Caso fosse utilizado o critério de pontuação a partir de 5 como 

mencionado por Exner (1999) esta diferença se ampliaria para 42,5% de DEPI + na 

amostra e 20% na população não clínica. 

No que diz respeito aos relacionamentos interpessoais, As variáveis aumentadas 

na amostra em relação à norma, no módulo de relacionamento interpessoal (Tabela 16) 

foram as de Detalhe Humano (Hd) e Detalhe Para-Humano [(Hd)] sugerindo tendência 

à interferência de distorções na forma como percebem o outro através da fantasia e uma 

percepção parcial dos mesmos. Em relação às respostas de movimento Agressivo (AG) 

e Cooperativo (COP) verificou-se aumento em ambas indicando tendência a se envolver 

nas relações de forma competitiva e agressiva, mas também cooperativa. As respostas 
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de representação humana de boa e má qualidade (GHR e PHR) apresentaram proporção 

adequadas GHR>PHR. Sugerindo interesse no outro e nas relações e predisposição a se 

envolver em relações de boa qualidade. Somado a isso foram encontradas repostas 

indicativas de insegurança e necessidade de afirmação pessoal (PER), e necessidade de 

contato com o outro (Soma T) e conduta passiva e dependente nas relações (Fd), 

buscando no outro a solução dos seus problemas. Este conjunto de variáveis somadas ao 

descontrole em relação aos afetos citados anteriormente refletiram em maior incidência 

na amostra do Índice de Déficit Relacional (CDI) (Tabela 12) e do indicando que apesar 

de terem desejo e interesse em manter relações interpessoais encontram dificuldades 

nesta área apresentando condutas inadequadas geradoras de rechaço e sentimentos de 

inadequação. Provavelmente por também ter apresentado percentuais elevados do Índice 

de Hipervigilância (HVI) (Tabela 15) o que segundo (Exner & Sendín, 1999) denota um 

estilo desconfiado e receoso nas relações.  

Retomando os dados de DEPI e relacionando com a presença de CDI positivo na 

amostra, pode-se inferir, segundo Exner, (1999) que a sintomatologia depressiva 

apresenta é reacional aos problemas advindos das relações interpessoais. O impacto 

gerado pelas dificuldades presentes nas relações interpessoais pode ser visto em outros 

estudos que associam os episódios compulsivos alimentares a estressores de conflitos 

interpessoais gerando sentimentos depressivos (Kelly, et al., 2013; Reslan & Saules, 

2011) 

Os resultados das variáveis do módulo de auto percepção no Rorschach (Tabela) 

apresentaram elevações em toda amostra sugestivas de autocrítica excessiva (Soma V) 

somada à capacidade introspectiva excessiva (FD), visão denegrida de si (MOR), 

preocupação com o corpo (An e Xy) e elevação de repostas Hd e (Hd), já comentadas. 

Este conjunto de características indica que a amostra como um todo apresenta 

desconforto em relação à forma como se percebe relacionada à autocrítica severa, a 
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elevação de conteúdo anatômico (An) e de Raios-X (Xy) pode ter ocorrido devido à 

obesidade e cirurgia e consequentes preocupações relacionadas ao corpo e estado físico. 

Quando analisadas as variáveis relacionadas ao Módulo Controle e Tolerância 

ao Estresse (Tabela 11) percebe-se que apesar dos recursos psíquicos (EA) situarem-se 

acima da média normativa, a elevação da estimulação sentida (es), também acima da 

média, prejudica a capacidade de controle de forma generalizada, que se apresentou 

diminuída em relação à média normativa, isto é, em situações onde não há a presença de 

ansiedade situacional gerada por estressor externo (Nota D) e em situações onde há a 

presença deste estressor (Nota D) ajustada relacionadas. Segundo Exner e Sendín (1999) 

a capacidade de controle relacionada à nota D refere-se à relação existente entre a 

estimulação estressora interna e externa sentida e os recursos psíquicos que o sujeito 

possui para lidar com esta estimulação (EA-es), isto é, refletindo diretamente nas 

capacidades em lidar com situações externas de forma deliberada. Cabe aqui salientar 

que ao analisarmos separadamente as variáveis que constituem o EA (M e WsumC) 

verifica-se aumento de respostas de Movimento Humano na amostra, o que seria um 

indicativo de recurso psíquico, se não fosse o fato de também ter sido encontrado 

aumento de respostas de Movimento Humano com qualidade formal distorcida (M-), 

sugerindo uma forma distorcida e prejudicada capacidade perceptiva. Assim como, já 

foi citado o aumento de Cor Pura, variável que também compõem a qualidade da EA. A 

mesma análise feita em relação à es [estimulação sentida] (FM+m+Soma SH), indica 

que as fontes estressores internos afetam tanto da ideação, aumento de respostas 

movimento animal (FM), como o afeto aumento de média de soma de respostas com 

sombreado. Em relação às respostas de sombreado as já citadas no módulo auto 

percepção Sombreado Vista (V) apresentaram-se aumentadas de forma mais 

significativa, como também as de sombreado difuso (Y), estas últimas se relacionam 

com a presença de estresse situacional advindo de estressores externos. Pode-se pensar 
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que o fato das relações interpessoais serem fonte de ansiedade para a esta população 

estar em convívio com outras pessoas, o que é inevitável vivendo em uma sociedade, 

seja fonte constantes de estresse externo. Esta equação reflete diretamente em maior 

dificuldade por parte dos participantes em lidar com as demandas diárias, repercutindo 

em suas relações interpessoais e intensificação de sofrimento psíquico que afetam tanto 

negativamente suas vivências ideativas e afetivas, isto é, a forma como pensam sobre as 

situações e experiências, como a forma como sentem as mesmas, diminuindo sua 

capacidade de controle de forma generalizada e crônica, conduzindo à respostas 

desadaptadas ao meio. Pesquisas com a população obesa mórbida confirmam estes 

resultados ao referirem problemas de relacionamento interpessoal, baixo controle 

afetivo reacional às situações estressoras (Passos, et al., 2009; Helfhag, 2010). Estes 

resultados são reforçados por diversas pesquisas feitas com o mesmo instrumento 

(Moraes et al., 2004; Rothschild et al. 2008) e com instrumentos diversos, que chegaram 

a conclusões indicativas de presença de baixa autoestima e autocrítica excessiva como 

fazendo parte do funcionamento psicológico de obesos mórbidos (Ahrberg et al., 2011; 

Hilbert, et al. 2011; Nicoli & Junior, 2011)  

Ainda acerca dos resultados do Rorschach em relação à norma e aos dados 

biossociodemográficos, será exposto o entendimento dos resultados da Tríade Cognitiva 

composta pelos módulos Processamento (Tabela 19), Mediação (Tabela 20) e Ideação 

(Tabela 22) em geral os mesmos são indicativos de que os obesos pós-operatórios que 

compõem a amostra apresentam variáveis destoantes da norma nacional concentradas 

nas áreas de mediação e ideação.  

O módulo Processamento segundo Exner (1999), retrata a forma como a pessoa 

dirige sua atenção ao meio, indicativos de potencial cognitivo, capacidade de análise e 

síntese e o quão complexa é a atividade organizativa do sujeito. A amostra apresentou 
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elevações em relação à média normativa nas respostas de Detalhe Comum (D) e Detalhe 

Incomum (Dd) e uma leve diminuição em relação às respostas Globais (W).  

As respostas de Dd indicam se relacionam ao processamento de informações 

voltado á atenção ao detalhes e àquilo que é incomum, podendo, este tipo de resposta 

costuma aparecer em protocolos de indivíduos com estilo obsessivo e 

Hipervigilantes.(HVI) Apesar de na amostra não ter sido evidenciado a presença do 

Estilo Obsessivo foi encontrado aumento o percentual de HVI +. As respostas de 

Detalhe Comum por sua vez, são consideradas respostas simples, indicativas de 

capacidade de percepção do óbvio e senso prático. Por fim as respostas Globais indicam 

capacidade de visão do todo, de síntese integrativa e uso da abstração. O valor de W 

deve ser analisado em conjunto com o valor com a qualidade evolutiva (DQ). Na 

amostra encontramos uma elevação da Qualidade evolutiva Vaga (DQv), segundo 

Exner (1999) a associação de W e DQv indicam modo imaturo, simples e superficial de 

apreender a realidade, no entanto investigamos evidências estatísticas acerca desta 

associação. A elevação das respostas DQv pode indicar de imaturidade forma 

simplificada de processamento de informação, sofrendo influência de nível de 

escolaridade e capacidade cognitiva, o que dificulta afirmações conclusivas acerca da 

sua interpretação na amostra já que capacidade cognitiva não foi investigada, o nível de 

escolaridade da amostra poderia influenciar os resultados, mas descarta-se esta hipótese 

por haver mais participantes com nível médio e superior do que os de nível 

fundamental, mais relacionados com este tipo infantil de resposta. 

Estudos com pacientes com Anorexia Nervosa associam a maior atenção aos 

detalhes com perda de percepção do todo com a distorção da autoimagem corporal e 

tendência ao perfeccionismo (Treasure & Schimidt, 2013). Assim como apesar dos 

estudos em relação às distorções da autoimagem em sua maioria focar a população da 

anorexia e Bulimia Nervosa, pesquisa feita com pacientes com TCAP indicaram que 
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também há presença de distorções da autoimagem neste grupo (Ahrberg, et al., 2011; 

Nicoli & Junior, 2011). A atenção voltada aos D e Dd em detrimento do todo, sugerem 

prejuízos relacionado à capacidade de integração e síntese, este achado é reforçado por 

recentes pesquisas indicando falha na capacidade de integração entre pacientes com 

Transtorno Alimentar. Em relação aos estudos com Rorschach encontramos divergência 

destes resultados em relação a um estudo com Rorschach (Moraes, et al, 2004), o qual 

encontrou dados referentes ao aumento de respostas globais indicando uso excessivo de 

fantasia e abstração, cabe salientar que o sistema de classificação utilizado para o 

Rorschach foi o Klopfer, que possui a classificação Global cortada, não existente no 

sistema utilizado nesta pesquisa, podendo justificar as diferenças de resultados. 

O Módulo Mediação inclui variáveis relacionadas à forma como a realidade é 

percebida, verificando o grau de convencionalismo ou individualismo com o qual o 

sujeito percebe a realidade e a presença, ou não de distorções nesta percepção. Na 

pesquisa foram encontradas diminuições em relação à média em relação as variáveis 

indicativas de adequada percepção da realidade (XA%, WDA%, X+%) e elevação 

naquelas que indicam distorções perceptivas (X-%), estes resultados indicam a presença 

de importante distorção perceptiva interferindo na forma com que os participantes em 

sua maioria percebem a realidade.  

Por fim o Módulo da Ideação (Tabela 22) o qual avalia a relação dos processos 

de pensamento com as emoções, e a qualidade da mesma. Tanto em nível de presença 

de transtornos de pensamentos, como quanto à presença de pensamentos deliberados ou 

não. Os resultados encontrados elevados em relação à amostra normativa situam-se 

entre as repostas de Movimento Humano ativo (Ma), que se relaciona a capacidade 

imaginativa e deliberada do pensamento, dado que poderia ser considerado como ponto 

positivo se as respostas M de qualidade forma negativa (M-) não estivessem 

aumentadas, indicando perturbação em nível cognitivo e perceptivo relacionado ao 
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pensamento deliberado. Devido ao caráter quantitativo da pesquisa não foram feitas 

análises de conteúdo das respostas M o que prejudica a validade clínica das 

interpretações. Esta limitação da pesquisa se estende a todas as respostas de movimento, 

de qualidade formal negativa (FQ-) e com códigos especiais, tipos de respostas que 

contém maior elemento projetivo e por este motivo exigem uma avaliação de qualitativo 

(Exner, 1999). As respostas de Movimento Animal (FM) relacionadas aos pensamentos 

não deliberados sobre os quais a pessoa não tem controle, estando associadas às pulsões 

primitivas e necessidades básicas. A perda na qualidade das respostas M e elevação das 

respostas FM podem ser indicativas de perturbação na área do pensamento, geradora de 

irritação ideativa e influenciando na forma como os participantes pensam sobre aquilo 

que percebem no meio. Os códigos especiais de nível 2 (N2) e Wsum6 apresentaram-se 

elevados reforçando a ideia de presença de perturbação em nível de pensamento e de 

autoestima prejudicada entre os obesos mórbidos, bem como as repostas MOR, 

indicativas de uma visão pessimista da realidade e denegrida de si mesmo. 

Os resultados da Tríade Cognitiva refletiram diretamente no aumento de 

pontuação o Índice de Transtorno de Pensamento (PTI) [Tabela 21]. Chama a atenção 

que enquanto na população normativa 66% não pontuaram no PTI, na amostra não foi 

encontrado nenhum protocolo sem pontuação, ocorrendo o oposto em relação as mais 

altas pontuações em que a população normativa pontuou apenas até 4 (3%) a amostra 

apresentou pontuações 4 (47,5%), 5 (2,5%) e 6 (7,5%). Os resultados indicam presença 

importante de distorções perceptivas e falhas na organização do pensamento. Estes 

resultados são reforçados por achados de pesquisas indicativos de presença de 

perturbação em nível de pensamento na população obesa mórbida com uso do 

Rorschach (Elfhag, 2010; Moraes et al., 2004; Passos et al., 2008) e também com outros 

instrumentos (Guisado & Vaz, 2003).  
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Finalizando a amostra apresentou alterações em relação Constelação de Suicídio 

(S-CON) [Tabela 23], a qual avalia o nível de vulnerabilidade do indivíduo ao 

cometimento do suicídio (Exner, 1999). Este dado deve ser avaliado com cautela devido 

às diferenças existentes entre os resultados que envolvem a constelação da população 

brasileira e americana. Apesar dos dados terem sido analisados com cautela utilizando 

as recomendações de Nascimento (2010) em relação às variáveis X+, número de 

respostas e CF+C>FC, a amostra apresentou aumentou importante em relação à 

população normativa, 12, 5% da amostra apresentou S-CON +, enquanto na amostra de 

não pacientes apenas 4%. Este resultado indica que entre estes pacientes há alto nível de 

sofrimento psíquico (Sum V+ FD>2; sum SH), autoestima diminuída (MOR elevada), 

distorções perceptivas, tendência à impulsividade, perturbações na área afetiva (C‟; C e 

Blends C-SH‟) tais características relacionadas podem levar a condutas suicidas. O 

cometimento de suicídio no período pós-operatório vem sendo largamente estudado e 

reforçam os resultados encontrados sugerindo o aumento do mesmo neste período 

(Clark et al., 2007; Matthew et al., 2007; Mitchell et al., 2012; Omalu et al. 2005). 

Pesquisas indicam que a ideação suicida e o suicídio propriamente dito, no período pós-

operatório estão associados a Transtornos de Estresse Pós-Traumático, Depressão Grave 

anterior à cirurgia, Transtornos psiquiátricos graves anteriores à cirurgia (Adams et al., 

2007; Corsica, Azarbad, McGill, Wool & Hood, 2009; Heinberg et al., 2010; Mitchell et 

al., 2012; Peterhänsel et al., 2013).  

Até então os aspectos abordados diziam respeito a todos os participantes, 

pacientes pós-operatórios de cirurgia bariátrica. A partir deste ponto iremos nos deter as 

diferenças encontradas entre os grupos. 

Seguindo a linha de raciocínio de Leal e Baldin (2007) os quais referem que nos 

casos em que a obesidade é um sintoma de conflitiva inconsciente e dificuldades 

emocionais, a cirurgia bariátrica ao levar à perda rápida de peso, pode vir a 
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desestabilizar o paciente levando ao desenvolvimento de outras sintomatologias ou 

depressão, já que o sintoma funciona como um acordo interno para melhor se lidar com 

os conflitos (Lindenmeyer, 2012). Corroborando essa ideia nesta pesquisa, apesar de a 

maioria dos participantes, 70%, ter referido melhora em relação aos aspectos 

emocionais e sensação de bem-estar através do questionário, e este dado ser reforçado 

por diversas pesquisas que concluem pela melhoria da qualidade de vida do obeso após 

a cirurgia bariátrica (Loss, et al. 2009; Malachias, 2010, Niego, 2007; Toledo et al., 

2010), 30% dos participantes não referiram o mesmo, mencionando aumento de tristeza 

(5%), ansiedade (17,5%) e ansiedade e tristeza (7,5%), ainda 12,5% dos casos 

aumentaram o consumo de álcool, o que vai ao encontro dos resultados encontrados por 

Leal e Baldin (2007) em pesquisa qualitativa com pacientes pós-operatórios, indicando 

que os pacientes que apresentavam transtorno psiquiátrico anterior à cirurgia tendiam a 

apresentar maior angústia, desconforto psíquico, nova sintomatologia psiquiátrica, ou 

ingesta alcóolica excessiva, como também recidivas depressivas. Pode-se pensar que o 

aumento de peso pós-operatório venha a ser uma reação negativa às mudanças advindas 

à perda de peso. Kubick et al., (2013) corroboram estes resultados concluindo que há 

uma parcela de pacientes que não se sentem preparados para as diversas mudanças 

físicas, sociais e emocionais advindas da perda de peso. Alguns .autores referem que as 

mudanças fisiometabólicas inerentes à cirurgia vão além da perda de peso exigem 

adaptação física e comportamental, havendo muitas a mudança de comportamentos 

alimentares anteriores de um comer compulsivo para o “beliscar”, por exemplo 

(Mitchell, et al. 2012) mencionam o impacto gerado pela cirurgia bariátrica em aspectos 

fisiológicos, Magdaleno, et al. (2009) em pesquisa de delineamento clínico-qualitativo, 

verificaram três diferentes etapas no período pós-operatório, aqui será mencionado 

apenas o último estágio ao qual pertence a amostra da pesquisa devido ao tempo pós-

cirúrgico de pelo menos dois anos. O terceiro estágio, segundo os autores, ocorre a 
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partir dos 12 meses pós-cirúrgicos no qual, há o início de menor perda e tendência a 

estabilização do peso, referem esta fase como crítica por haver uma “desilusão” acerca 

dos resultados relacionados aos aspectos estéticos, principalmente naqueles pacientes 

que não tiveram as idealizações quanto à cirurgia bem trabalhadas em período prévio, 

ou que tiveram, mas devido a características de personalidade e funcionamento baseado 

em idealizações mais do que na realidade, somado a isso é um período no qual ocorre a 

reincidência de alguns transtornos psiquiátricos, como a compulsão alimentar e a 

depressão, com consequente medo de novo ganho de peso. Ainda salientam que as 

características de personalidade dos pacientes têm impacto direto sobre como os 

mesmos lidaram com estas diferentes fases.  

Os resultados deste estudo trazem dados referentes apenas ao último estágio 

citado por Magdaleno et al (2009), já que um dos critérios de inclusão foi que os 

participantes já houvessem sido submetidos à cirurgia há pelo menos 2 anos, divididos 

em dois grupos a priori, sendo o critério de divisão os resultados cirúrgicos em relação 

à perda de peso. Partindo do pressuposto de que o aumento de peso pós-cirúrgico é uma 

forma desadaptada de lidar com a perda de peso e consequentes mudanças de vida 

relacionadas a ela, e apoiando-se na teoria da personalidade de Millon e de conclusões 

referentes às pesquisas de Leal e Baldi, (2007) e Magdaleno et al.,(2009) anteriormente 

referidas, percebe-se que os resultados aqui encontrados reforçam estas ideias indicando 

diferenças significativas nas dimensões de personalidade, funcionamento psicológico e 

presença de transtornos clínicos entre os dois grupos.  

Reforçando as conclusões de Magdaleno et al. (2009) em relação à influência de 

características da personalidade sobre a forma como os pacientes lidam com o período 

pós-operatório, encontramos resultados de diferença significativa entre o Tipo de 

Vivência ou Erlebnistypus (EB), termo originário do alemão, entre os dois grupos. 

Hermann Rorschach considerava o EB um aspecto central do protocolo, caracterizando 
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a forma como o indivíduo percebe e reage aos afetos, como se relaciona com o meio e 

lida com as demandas cotidianas, indicando o quanto os afetos influenciam na sua 

tomada de decisão, sendo considerado um aspecto estrutural da personalidade, estável 

ao longo da vida (Nascimento, 2010). No sistema Compreensivo o EB se apresenta em 

três formas distintas; Extratensivo, Intratensivo e Ambigual.  

Nesta pesquisa foram encontradas diferenças significativas com elevação de 

mediana do EB Extratensivo no Grupo de Ganho e Intratensivo no Grupo de Perda. O 

que sugere que os participantes que aumentaram de peso no período pós-cirúrgico 

apresentam funcionamento dinâmico indicativo de pessoas com maior tendência a agir e 

tomar decisões baseadas na emoção, maior impulsividade e com menos controle 

cognitivo sobre os afetos. Sendo o EB composto por proporção de Soma ponderada de 

Cor (WsumC) e Movimento Humano (M) e sabendo-se dos dados já referidos acerca do 

aumento de mediana neste Grupo de respostas de Cor Pura (C) somado ao dado de não 

ter sido encontrada diferença de média em relação às respostas de Movimento Humano 

(M), entende-se que a presença de Cor Pura no Grupo de Ganho é o ponto central de 

diferença de funcionamento entre os dois grupos, indicando características de 

descontrole grave em relação aos afetos, levando a descargas afetivas não moduladas e a 

condutas desadaptadas. Resultados que remete a conclusões de estudos feitos sob a 

origem neurobiológicas dos transtornos alimentares relacionadas ao temperamento 

impulsivo Enquanto o Grupo de Perda apresentou média significativamente elevada de 

EB Intratensivo, o qual diz respeito a características de personalidade de pessoas 

voltadas ao uso da razão na tomada de decisão, menos influenciadas pela emoção, 

possuindo maior controle cognitivo sobre as mesmas. Tais resultados relacionados ao 

EB, propriamente dito, não foram encontrados em outros estudos feitos com o 

Rorschach, provavelmente pelos delineamentos de pesquisa diferenciados, em sua 

maioria feita no período pré-operatório. No entanto, Elfhag (2010) refere à existência de 
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dois subgrupos entre os obesos mórbidos, apesar de não mencionar resultados referentes 

ao EB, refere aumento do Quociente Afetivo (Afr), no subgrupo que apresenta 

dificuldades em lidar com os afetos e tendência a desenvolver transtornos depressivos, 

estes resultados podem ser relacionados indiretamente aos aqui encontrados já que o Afr 

também apareceu aumentado na amostra em relação à norma e relaciona-se com 

aumento de respostas nas lâminas cromáticas indicando tendência da pessoa a ser 

estimulado e atraído por situações estimulantes, o que piora o prognóstico de indivíduos 

que possui baixo controle sobre os afetos, bem como o DEPI, índice relacionado à 

depressão também apresentou média elevada em relação à norma. O outro subgrupo 

citado pela autora será e. segundo ela, com pior prognóstico de perda de peso 

apresentou elevação nas respostas com códigos especiais de nível (N2) e de códigos 

especiais críticos (Wsum6), denotando prejuízos na área do pensamento. Nesta pesquisa 

foram encontrados desorganização em nível de pensamento em relação a toda a 

amostra, também com elevação de respostas N2 e Wsum6 como já citada.  

Assim como visto na literatura (Marcus & Wilde, 2012; Niego, 2007; Rojas, 

2012), nesta pesquisa não foi encontrado um tipo de personalidade específica entre os 

obesos mórbido, Através do Rorschach foram encontrados dois tipos de funcionamento 

EB intratensivo e EB extratensivo, os quais não demarcam transtornos de personalidade 

e sim caracterizam a forma como se dá a relação da pessoas com o meio, afetos e suas 

relações, assim como, influenciam em como se dá a manifestação dos transtornos 

clínicos. Através do MCMI-III foram encontrados resultados um pouco diferentes os 

quais serão discutidos a seguir. Salientamos que a análise dos resultados do MCMI-III 

se deu basicamente por diferença de média entre os grupos devido à inexistência de 

normatização nacional para o mesmo, logo os resultados não indicam presença ou 

ausência de transtorno em relação à amostra não clínica, e sim suas manifestações nos 

dois grupos (Tabela 24).  



116 

 

 

Entre os resultados encontrados em estudos com obesos mórbidos utilizando 

MCMI-III encontram-se variação em relação às escalas de personalidade aumentadas, 

Esquizoide, Paranoide, Compulsiva, Histriônica (Guisado & Vaz, 2003); Histriônica, 

Narcisista e Compulsiva (Ferreira et al, 2013), Histriônica e Compulsiva (Martínez, et 

al., 2012) os quais também diferem dos resultados aqui encontrados, elevação das 

escalas Depressivas e Esquizotípica. No entanto, cabe salientar que as diferenças aqui 

encontradas se justificam por não serem elevações em relação à média normativas como 

nos estudos citados, e sim são escalas que se diferenciam entre os Grupos de Ganho e 

Perda. 

Os resultados indicaram diferença significativa com elevação de mediana no 

Grupo de Ganho, na escala de personalidade Depressiva (p = 0,04), partindo do 

entendimento de Millon (citado por Carvalho, 2009) a dimensão Depressiva da 

personalidade caracteriza-se por uma orientação para a vida discordante, isto é, o 

indivíduo efetua a troca da busca do prazer pela dor, com adaptação ativo-passiva que 

significa ambivalência entre modificar o meio para sobrevivência ou adaptar-se ao 

mesmo. A partir disso pode-se pensar que os ganhos advindos da perda de peso, e as 

mudanças de vida necessárias a sua manutenção sejam difíceis de lidar para este tipo de 

personalidade, sendo o aumento de peso pós-cirúrgico um reflexo da dificuldade em 

vivenciar as melhorias da qualidade de vida adquiridas e adaptar-se. As características 

gerais desta dimensão de personalidade dizem respeito à autocrítica excessiva, humor 

triste, presença de sentimentos de culpa e sentimento de inadequação. Tais 

características possuem correspondentes no DEPI, módulo afetivo e de auto percepção 

do Rorschach, nos quais diferente do MCMI-III não foram evidenciadas diferenças 

entre os grupos, exceto pelas respostas de Cor Pura (C) relacionada à impulsividade e 

descontrole afetivo, já mencionada e o Índice de Egocentrismo (p=0,026) indicativo de 

autoestima prejudicada. Pode-se entender esta diferença entre os resultados dos dois 
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instrumentos à luz da pesquisa de Passos, et al. (2009) que conclui que os aspectos 

depressivos dos obesos mórbidos não se configuram como transtornos clínicos e sim 

como traços estruturais de personalidade, que podem vir a ser amenizados com os 

resultados cirúrgicos, mas não extintos.  

Ainda se tratando do MCMI-III foi encontrada diferença significativa (p=0,00) 

com elevação de mediana no Grupo de Ganho da escala de personalidade Esquizotípica 

(Tabela 24). Na teoria de Millon a dimensão Esquizotípica se caracteriza por uma 

orientação à vida do tipo Desapego, isto é, caracterizado por indivíduos com a 

capacidade de experienciar prazer prejudicada, são inclinados a não vivenciar como 

positiva as experiências consigo mesmo e nas relações, a adaptação desta dimensão é do 

tipo ativo-passiva, como na dimensão Depressiva, já citada. Tendem a evitar os 

relacionamentos íntimos devido à ansiedade despertada por eles e apresentam distorções 

em nível cognitivo e perceptivo. Os resultados encontrados no Rorschach em relação ao 

PTI e a tríade cognitiva reforçam estes achados, apesar de que se diferente do MCMI-III 

não apresentaram diferença de média entre os grupos. Os indivíduos Esquizotípicos, 

vivenciam intensa ansiedade frente às relações, mesmo quando possuem intimidade, o 

que justifica a conduta evitativa e tendência a manter-se absorto em seu próprio mundo. 

Estes resultados se assemelham aos encontrados por Elfhag, 2010, que em suas 

conclusões subdivide a população bariátrica em um grupo com problemas afetivos e 

outro com prejuízo cognitivo e perceptivo, diferindo apenas de que a autora encontrou 

diferença em relação a prognóstico prejudicado para perda de peso presente no grupo 

com transtorno em nível de pensamento, como citado anteriormente.  

Refletindo sobre o fato de que nesta pesquisa a distribuição destes dois tipos de 

pacientes se deu em toda amostra, segundo os resultados de Rorschach e associando à 

diferença encontrada nos resultados do MCMI-III, que evidenciam as duas dimensões 

de personalidade pertencente ao grupo que voltou a ganhar peso (Grupo de Ganho), 
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pode-se supor que tanto os aspectos de dificuldade na área afetiva, como aqueles 

relacionados ao pensamento e percepção compõem a estrutura de personalidade de 

pacientes pós-bariátricos, no entanto tais dificuldades são exacerbadas e geradoras de 

maior prejuízo quando associadas à impulsividade e prejuízo na capacidade de controle 

cognitivo sobre os afetos.  

Este estudo não encontrou a variedade de dimensões de personalidade como 

visto em outras pesquisas (Elfhag, 2010; Martínez, et al. 2012), talvez pelo fato já 

citado de análise não ter sido feita em relação á amostra e sim intragrupo. No entanto, se 

percebe a existência de diferentes dimensões e funcionamento de personalidade 

reforçando evidências já existentes sobre fenótipos de obesos e não um único tipo de 

personalidade associada a eles (Rojas, 2011; Ferreira, 2013; Guisado &Vaz, 2003). O 

que reflete também em uma variedade de transtornos clínicos relacionados. 

Em se tratando de transtornos clínicos, os resultados do MCMI-III sugeriram 

diferença significativa de elevação de seis escalas clínicas no Grupo de Ganho, 

enquanto nenhuma elevação de média foi encontrada em relação ao Grupo de Perda 

(Tabela 25). Estes resultados sugerem que a presença de transtornos clínicos se 

relaciona com o novo aumento de peso pós-operatório e é reforçada por conclusões de 

diversas pesquisas que associam a obesidade a maior incidência de transtornos clínicos 

(Haggard et al., 2008; Hsu, 2012; Luppino et al. 2010; Marcus & Wilde, 2012) 

Dentre as seis escalas clínicas com elevação de média no Grupo de Ganho, 

quatro delas se referem a transtornos moderados são elas; Ansiedade (p=0,02) , Bipolar-

Maníaco (p=0,00), Distimia (p=0,02) e Transtornos de estresse pós-traumático (p=0,01) 

e duas referentes a transtornos graves, sendo elas Depressão Maior (p = 0,03) e 

Transtorno do Pensamento (p=0,03). 

A elevação da escala relacionada à ansiedade, frequentemente encontrada nas 

pesquisas, (Ferreira et al. 2013), os transtornos depressivos são comumente 
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evidenciados em populações pré-bariátricas (Luppino et al, 2010, Oliveira & Yoshida, 

2009), no entanto em alguns estudos são mencionados como ausentes ou diminuídos no 

período pós-operatório inicial (Almeida et al., 2011; Zwann, 2011). No entanto, estes 

resultados diferenciados se justificam devido ao delineamento diferenciado das 

pesquisas, que em sua maioria avaliam pacientes com período pós-operatório inferior ao 

deste estudo, coincidindo com a segunda etapa de pós-operatório citada por Magdaleno 

et al., (2009), na qual há uma remissão de sintomatologia, reativa à fase de maior perda 

de peso pós-operatório. Corroborando este entendimento Lupidoth et al., (2013) em 

estudo longitudinal abrangendo mais de dois anos pós-cirúrgico, as conclusões foram 

indicativas de que os quadros depressivos sofriam melhoras nos dois anos iniciais pós-

cirúrgicos, no entanto houve o retorno de sintomatologia após este tempo, 

principalmente nos casos graves de depressão.  

Entendendo ser a variável tempo pós-operatório importante em relação ao 

desenvolvimento de patologias, foi verificada diferença de média entre tempo de pós-

cirúrgico e elevação de escalas do MCMI-III. Os resultados indicaram diferença 

significativa entre o tempo pós-cirúrgico e elevação de média nas escalas de transtornos 

clínicos como Somatoforme (p=0,00), Depressivo Maior (p=0,01) e Distimia (p=0,02) 

(Tabela 27), indicando que houve aumento nestas escalas a partir de 3 anos pós-

cirúrgicos. Ainda acerca do tempo reforçando a ideia de que o tempo percorrido é 

variável importante em relação ao novo ganho de peso, foi encontrada diferenças de 

média com elevação no Grupo de Ganho (p = 0,03) [Tabela 7] em relação a variável 

tempo, indicando que entre aqueles que ganharam peso estavam os pacientes que 

haviam feito a cirurgia há mais tempo.  

O fato de as escalas de personalidade não terem apresentado diferenças de média 

em relação a variável tempo de cirurgia, era um dado esperado por se tratarem de 

dimensões da personalidade possuindo estabilidade temporal. 
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Segundo Leal e Baldi (2007) com o passar do tempo cirúrgico e ao atingir o 

objetivo de perda de peso, aspectos psicopatológicos que haviam sido amenizados nos 

primeiros dois anos pós-operatórios podem retornar devido a uma decepção com os 

resultados em relação a mudanças idealizadas antes da cirurgia. Em relação aos aspectos 

estéticos, o paciente se depara com o fato de ter adquirido outro problema que nas 

classes pouco favorecidas não pode ser resolvido facilmente relacionado à necessidade 

de cirurgias plásticas, apesar de recentemente, no Brasil, terem sido integradas pelo MS 

ao programa dos de assistem a obesidade (MS, 2013). 

Cabe ainda ressaltar que a presença de elevação da escala de TEPT no Grupo 

que ganhou peso, confirma estudos que relacionam a obesidade mórbida à TEPT e 

reforçam a atenção que deve ser dada no período pré-operatório a avaliação de presença 

de traumas com instalação de TEPT por ser um fator indicativo de pior prognóstico no 

pós-operatório. Outro fator relacionado ao TEPT mencionado na literatura é sua 

associação ao cometimento ou tentativa de suicídio posterior à cirurgia. (Adams, et al. 

2007; Clark et al. 2007 Leal & Baldin, 2007; Mitchell et al. 2012) 

Há evidência de aumento nas escalas referentes a transtornos afetivos (Distimia, 

depressão Grave e Bipolar-maníaco) e de pensamento (Transtorno de Pensamento) no 

Grupo de Ganho, assim como houve aumento de média em relação à escala de 

personalidade Depressiva e Esquizotípica. Pode-se pensar que estes dados reforçam os 

resultados também encontrados no Rorschach, indicando possível relação entre 

transtorno de personalidade e aumento de probabilidade de desenvolver transtornos 

clínicos associados, indo ao encontro das ideias de Millon que refere a personalidade 

como um conjunto mais abrangente do que apenas características psicológicas, sendo 

resultado da integração de aprendizados sociais, aspectos neurobiológicos, 

temperamento herdado, e relação com transtornos clínicos (citado por Carvalho, 2009). 
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Ao avaliar a incidência da presença de indicadores de Compulsão Alimentar na 

amostra, encontrou-se 32,5%, de resultados da ECAP indicando presença de CAP, 

corroborando valores encontrados na literatura (Machado, et al., 2008; Palavras et al., 

2011; Reslan & Saules, 2011). Importante salientar que CAP, que o fato de sua presença 

não se restringir ao Grupo de Ganho, de novo ganho de peso, também já foi evidenciada 

em outros estudos que referem que a compulsão alimentar periódica também está 

presente na população não-obesa (Kelly, et al. 2013). Em relação à distribuição entre a 

população feminina e masculina, não foram encontradas diferenças significativas de 

incidência de CAP, ao contrário do que se encontra na literatura indicando maior 

incidência entre as mulheres (Reslan & Saules, 2011). O que pode ser justificado pelo 

tamanho reduzido da amostra. 

A diferença significativa (p<0,01) encontrada entre os dois grupos indicando 

elevação de CAP no Grupo de Ganho vai ao encontro de diversas pesquisas que 

associam CAP a aumento de peso no pós-operatório (Dahl et al., 2010; Niego, et al., 

2007). Através deste estudo não se pode afirmar se a intensidade ou incidência de CAP 

era diferente no período pré-operatório devido ao delineamento transversal da pesquisa, 

mas pode ser inferido que a presença de CAP no pós-operatório é um indicador de 

ganho de peso pós-cirúrgico. Não foi encontrada diferença significativa entre os Grupos 

de Perda e Ganho em relação à gravidade de CAP (moderada e grave). Isso se justifica 

pelo fato de que 100% dos participantes com CAP Grave se encontravam no Grupo de 

Ganho e a maioria dos casos moderados estarem no mesmo grupo, o que reforça a ideia 

de associação entre indicadores de compulsão alimentar e aumento de peso pós-

cirúrgico.  

 As variáveis do Rorschach que se mostraram significativamente diferentes entre 

os indivíduos com resultados positivos e negativos na Escala de Compulsão Periódica 

indicam que o grupo com CAP tem menos controle cognitivo sobre as experiências 
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afetivas, tendendo à impulsividade e perda de controle cognitivo sobre os afetos, 

(CF+C>FC, p=0.05). Somado a isso foi encontrada uma tendência à introspecção que 

quando elevada em demasia pode ser prejudicial à autoestima (FD, p=0.05). Por último 

identificou-se tendência dos indivíduos com CAP a se envolver nas relações de forma 

pouco cooperativa, (AG>COP, p=0.05) Estes resultados corroboram achados de 

pesquisas anteriores com o Rorschach e indivíduos com TCAP (Elfhag, 2011; Passos, 

Yazigi & Claudino, 2009). Não foram encontradas diferenças significativas entre os 

grupos em relação a o indicador de capacidade de controle e tolerância ao Estresse (nota 

D e Nota D ajustada), outros estudos já haviam chegado a estes resultados (Elfhag, 

2011). Pode-se pensar que ocorrência disso se justifique pelo fato de a compulsão 

alimentar estar mais associada ao descontrole crônico associado à impulsividade 

(respostas de cor) como uma forma reativa crônica, do que ao descontrole relacionado 

às respostas a demandas diárias somadas a estressores externos, com os quais a nota D e 

D ajustada se relacionam. Baseado nisso se pode pensar nos estudos que associam 

Compulsão Alimentar a temperamentos explosivos, e indivíduos impulsivos como 

encontrado em outras pesquisas (Valenti, Omizo e Maledrona, 2011; Vervaet, van 

Heeringen, & Audenaert, 2004), e naqueles em que a CAP vem sendo associada a 

problemas nos relacionamentos e autoestima denegrida (Ahrberg, Trojca, Nasrawi & 

Vocks, 2011; Nicoli & Junior, 2011; Niego, 2007). Os resultados encontrados podem se 

relacionar a isso devido ao aumento do determinante Forma Dimensão (FD) nos 

participantes com CAP sugerindo uma tendência a aumento de atividade autoavaliativa 

que quando em excesso, somado a distorções perceptivas pode se tornar distorcida, 

desconfortável prejudicando a autoestima (Exner & Sendin, 1999). 

A compulsão alimentar também vem sido mencionada em pesquisas sobre bases 

neurobiológicas as quais indicam associação de CAP com impulsividade, 

temperamentos explosivos, dificuldades em postergar a satisfação de necessidades 
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sentidas, relacionando estes resultados ao Sistema Cerebral de Recompensa 

(SCR),[Mello, 2011, Fagundo et al. 2012, Treasure & Schimidt, 2013]. Treasure & 

Collier, (2004) identificam características de funcionamento neuropsicológico e de 

temperamento diferenciadas entre os diferentes tipos de Transtornos Alimentares (TAs), 

associando à compulsão alimentar a dificuldade de integração, planejamento e controle 

dos impulsos, características estas relacionadas às funções executivas. Neste estudo foi 

encontrado aumento de média nos casos de CAP Grave das respostas FM indicativas de 

imaturidade e dificuldade em controlar impulsos primitivos. Kelly et al. (21013) não 

encontrou fragilidade geral na capacidade de planejamento e organização visuoespacial 

esperadas no TCAP, mas sim, uma dificuldade de planejamento quando relacionados a 

situações carregadas afetivamente. Treasure & Schimidt, (2013), confirmando a ideia de 

dificuldades de relacionamento entre pacientes com transtorno alimentar verificaram 

evidências de dificuldades em integração perceptiva, flexibilidade cognitiva, e 

reconhecimento de emoções em expressões faciais.  

Neste estudo foi verificada relação entre presença de indicadores de CAP e 

aumento de respostas de movimento agressivo (AG) em relação às respostas de 

movimento cooperativo (COP), as quais segundo Nascimento (2010) revelam tendência 

a envolver-se nas relações interpessoais com condutas agressivas e ou pouco 

cooperativas, denotando prejuízo nas relações interpessoais. Este aspecto corrobora 

conclusões de estudos que associam os episódios de compulsão alimentar a estressores 

emocionais advindos das relações interpessoais (Schulz & Laessler, 2011). 

Importante salientar que foi encontrado aumento de média de indicadores de 

desorganização do pensamento e distorções perceptivas no Rorschach-SC aumentada 

entre os participantes com indicadores de CAP grave, estes resultados reforçam a ideia 

de que não só a compulsão alimentar, mas que sua gravidade se relaciona a maiores 

prejuízos perceptivos como encontrado em outras pesquisas com Rorschach relacionado 
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à CAP (Passos, Yazigi & Claudino, 2008; Elfagh, 2011; Rothschild et al. 2008). A 

elevação destas variáveis pode justificar o aumento da complexidade cognitiva 

(Blends/R) envolvida no processamento das informações, que se associadas às variáveis 

Sum 6 e M- indicam que tal complexidade não está levando à eficácia na tomada de 

decisão, sendo fonte de respostas e condutas desadaptadas em relação às demandas 

diárias. Tais ideias reforçam estudos recentes que relacionam a compulsão alimentar a 

dificuldades de integração perceptiva e capacidade de planejamento em situações que 

envolvem os afetos (Colier & Treasure, 2004; Treasure & Schimidt, 2013). Ainda 

acerca dos resultados do Rorschach relacionados à gravidade de indicadores de CAP, a 

presença de conteúdo vestuário (Cg) e Detalhe Incomum (Dd) relacionada à gravidade 

moderada, leva à reflexão de que estes elementos fazem parte das variáveis que 

compõem o índice de Hipervigilância (HVI), que se relaciona a atitudes e ideação 

paranoides e condutas de maior controle, podendo ter efeito atenuantes sobre a CAP. 

Treasure & Schimidt (2013) encontraram elevação de atenção a detalhes, tendência 

entre pacientes anoréxicas para identificar faces com viés de crítica e descontentamento. 

No entanto, no estudo em questão foi identificado aumento de CAP nas escalas 

paranoide e compulsiva  

Ao ser analisada a diferença entre indivíduos com presença ou ausência de CAP 

em relação às escalas de personalidade e clínicas do MCMI-III, foram encontrados 

aumento de média em relação à presença de CAP em 8 das 14 escalas de personalidade 

e em 8 das 10 escalas clínicas. Estes resultados reforçam diversas pesquisas que 

associam presença de compulsão alimentar com aumento da incidência de transtornos 

clínicos (Niego, 2007).  

Chama a atenção que as escalas de personalidade sem elevação de média na 

presença de CAP (Histriônico, Narcisista, Antissocial, Sádico –Agressivo, Compulsivo 

e Paranoide),são dimensões de personalidade não-discordante, com exceção da escala 
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Sádico-Agressiva, podendo indicar que não possuir dificuldade em lidar com o prazer 

está associado à presença de CAP. Em relação ao tipo de adaptação todas as escalas não 

relacionadas ao CAP se referem ao tipo de adaptação ativa, indicando uma tendência 

dos sujeitos com CAP a serem passivos em relação ao meio não tendendo a efetuar 

mudanças no mesmo, tendendo à passividade ou ambivalência em relação a isso 

Integrando os resultados até agora discutidos percebe-se que a população 

bariátrica desta pesquisa apresenta prejuízo na área afetiva, tendendo a distorções em 

nível cognitivo e perceptivo. No entanto tais prejuízos quando associadas a um tipo 

vivencial Extratensivo (p=0,05) com aumento de respostas de Cor Pura (C ; p=0,01), 

com prejuízo da autoestima (Ego; p=0,0), processamento imaturo da realidade (DQv; 

p=0,00) e prejuízo na visão do todo e capacidade de integração (Dd; p=0,00) levam a 

intensificação do impacto destas características sobre a vida do sujeito e 

comportamento, justamente pela falta de controle cognitivo sobre os afetos, tendência à 

impulsividade e distorções perceptivas, levando a condutas desadaptas (CAP; p=0,00), 

e consequente aumento de peso pós-operatório, com maior vulnerabilidade e incidência 

de transtornos clínicos Estes dados são corroborados por estudos acerca de aspectos 

neurobiológicos que associam questões de temperamento explosivo e prejuízos na área 

de processamento da informação, bem como distorções perceptivas piora dos quadros 

de transtornos alimentares do tipo Bulimia nervosa e compulsão (Oliveira & Yoshida, 

2009). E àquelas pesquisas que evidenciam os problemas relacionais como 

significativos para população obesa (Nicoli & Junior; Niego, 2007). 

Em relação aos resultados e acompanhamentos pós-cirúrgicos encontrados, 

obtidos através de questionário biossociodemográfico e pelos prontuários dos pacientes, 

pôde-se observar que a maioria (85%) realizou a cirurgia entre 2 a 4 anos. Os 

acompanhamentos psicológico e nutricional foram realizados predominantemente nos 

primeiros 3 meses após a cirurgia, 32% e 35%, respectivamente, quando ocorreram, 
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pois 50% da amostra não realizou nenhuma das duas modalidades de acompanhamento, 

de forma semelhante ocorre com a prática de exercício físico, na qual 47,5% não 

praticou atividade física no período pós-operatório (Tabela 37). 

Pode-se pensar que esta baixa adesão aos acompanhamentos pós-operatórios 

esteja relacionada ao fato de que o programa de acompanhamento pós-operatório e a 

motivação do paciente para o mesmo são diferentes do período pré-operatório. No 

SCODE, a participação ao programa de preparo é crucial para a continuidade ao 

tratamento e execução da cirurgia, no período pós-operatório não há esta exigência e 

controle sobre o mesmo, consultas com a nutricionista são feitas quinzenalmente nos 

primeiros três meses, a atividade física é apenas indicada, não havendo programa 

relacionada a ela e o acompanhamento psicológico se dá caso apenas a partir do 

surgimento de dificuldades nesta área. O paciente já efetuou a cirurgia, e não possui 

mais a motivação do período pré-operatório atrelada a ela, tendendo a não se sentir 

obrigado a fazer este acompanhamento. Peacock, et al (2012) refere em seu estudo 

sobre as formas de acompanhamento pós-operatório que esta é a tendência dos 

acompanhamentos pré e pós-operatórios, havendo uma maior ênfase no período 

anterior, sendo esta fase priorizada. Pode-se pensar que o fato de esta pesquisa ter 

ocorrido no âmbito de saúde gratuita esta atenção seja ainda mais negligenciada devido 

à falta de recursos. Recentemente medidas do governo forma tomadas a fim de 

qualificar o processo como um todo ampliando recursos financeiros e tornando 

obrigatório o atendimento psicológico (MS, 2013). 

Embora através da literatura termos dados sobre a importância de que o 

tratamento da obesidade seja contínuo para ser eficaz e manutenção dos resultados 

(Malachias et al, 2010, Peacock & Zizzi, 2011; Scabim, et al. 2012). Os resultados desta 

pesquisa confirmam isto apenas em parte, foi encontrada diferença de média 

significativa (p=0,00) com elevação de mediana no Grupo de Ganho de sujeitos que 
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praticaram atividade física, reforçando resultados de diversas pesquisas a respeito da 

importância da atividade física e mudança de estilo de vida que associam a pratica de 

exercício à maior perda e manutenção de peso (Danielsen et al., 2013; Kubick, et al., 

2013). Em relação ao acompanhamento nutricional e psicológico não foram encontradas 

diferenças entre os grupos. Acredita-se que isto ocorre devido às características do 

programa pós-operatório, pois o mesmo é precário no sentido de frequência no caso 

nutricional e no âmbito psicológico só ocorre se o paciente buscar. 

Parece que esta configuração de programa pós-operatório tende a favorecer as 

pessoas mais bem adaptadas e saudáveis, que conseguem, com esforço próprio, fazer as 

melhores escolhas para si e para sua saúde, o que como já pôde ser visto nesta pesquisa 

não é uma característica da população pós-bariátrica. Román et al., (2010) reforça a 

importância de programas pós-operatórios efetivos e constantes para a manutenção dos 

resultados cirúrgicos. 

Os resultados, como um todo, remetem à certeza da importância do período pós-

operatório, pois ficam evidenciadas características psicológicas encontradas entre a 

população pós-bariátrica que a torna mais vulnerável ao acometimento de transtornos 

psicológicos e a desenvolver condutas desadaptadas, necessitando assim de 

acompanhamento psicológico e comportamental com a finalidade de lidar 

adequadamente com as diversas mudanças ocorridas no pós-operatório bariátrico 

.reforçando a ideia de que a cirurgia bariátrica é apenas uma faceta do tratamento da 

obesidade, que deve ser contínuo. O acompanhamento pós-operatório tem a mesma 

importância se não maior que o pré-operatório, pois é dele que advirá a continuidade do 

processo de mudança que apenas iniciou com a cirurgia. Este aspecto deve ser reforçado 

por mais estudos a respeito deste período, já que é reconhecida na literatura uma maior 

atenção ao período pré-operatório, como que deixando ao encargo das mudanças 

fisioanatômicas referentes à cirurgia o restante do tratamento da obesidade, e o oposto é 
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verdadeiro a perda de peso advinda da cirurgia é apenas o começo de uma mudança que 

deve ir muito além da perda peso. 
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10. CONCLUSÕES 

 

 

Os achados deste estudo ampliam o conhecimento do paciente pós-operatório de 

cirurgia bariátrica e acrescentam dados importantes referentes a este período muitas 

vezes negligenciado, mas de suma importância para a real eficácia do tratamento 

cirúrgico. Mais estudos se fazem importantes neste sentido, principalmente aqueles com 

delineamento longitudinal para que as mudanças advindas da cirurgia propriamente dita 

sejam caracterizadas e melhor delimitadas, o que foi uma das limitações deste estudo. 

Foi possível verificar aspectos psicológicos de uma parcela da população obesa, a 

qual se apresenta de forma heterogênea e é comumente associada a transtornos clínicos 

e de personalidade. Os resultados aqui encontrados evidenciam que as diferenças entre 

os obesos vão além do IMC ou grau da sua obesidade, e que apesar de não poder-se 

pensar em uma psicopatologia única que caracterize esta população, pode-se afirmar 

que os obesos graves que optam pela cirurgia bariátrica diferenciam-se em diversos 

aspectos da população não-obesa, no que se referee a manifestações comportamentais, 

psicológicas, neuropsicológicas e clínicas, caracterizando sua forma de relacionamento 

interpessoal, com o meio e com suas demandas. Pôde-se ir mais além ao comparar os 

participantes da amostra entre si chegando-se a diferenças importantes de 

funcionamento psicológico entre os obesos pós-cirúrgicos. 

Apesar das limitações referentes ao número amostral, inviabilizando generalizações, 

os resultados encontrados evidenciam a presença de elevado sofrimento psíquico 

relacionado à autocrítica excessiva, maior vulnerabilidade ao desenvolvimento de 

transtornos afetivos, os quais podem estar relacionados aos prejuízos e desconforto 

sentido nas relações interpessoais, apesar de sentirem necessidade das mesmas e 

apresentarem uma inclinação a envolver-se nas mesmas de forma cooperativa. Em 
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relação aos aspectos perceptivos verificou-se tendência a distorções perceptivas, 

dificuldades relacionadas à capacidade de integração, o que pode levar a distorções de 

autoimagem, com prejuízo da autoestima, refletindo em maior vulnerabilidade em 

apresentar transtornos do pensamento em nível cognitivo e ideativo. Por último, foi 

verificado prejuízo no controle cognitivo sobre os afetos e impulsos primitivos, sendo 

que se observam indicadores de imaturidade e condutas impulsivas, refletindo em alta 

incidência de Compulsão Alimentar periódica. Integrando estes aspectos verifica-se a 

incidência de maior sofrimento psíquico na população, distorções perceptivas que 

podem levar a condutas desadaptadas aumentando à vulnerabilidade aos transtornos 

afetivos e consequente ideação e tentativas de suicídios.  

 Os resultados ainda revelam a presença de dois subgrupos os quais se diferenciaram 

basicamente a partir de características relacionadas à forma como se colocam no mundo 

e lidam com seus afetos, como foi visto através do método de Rorschach. Os pacientes 

que voltaram a ganhar peso apresentaram um tipo vivencial voltado para o exterior (EB 

extratensivo) e para as relações, características de maior impulsividade, baseando as 

tomadas de decisões preponderantemente nos afetos, refletindo menos antes de agir, 

tendendo a condutas desadaptadas e voltando-se mais as relações interpessoais. Ainda 

sobre o Grupo de Ganho conclui-se que apresentam autoestima prejudicada, dificuldade 

de integração baseada em uma forma imatura de processar as informações, menor 

controle cognitivo sobre os afetos, sugerindo maior tendência a descargas emocionais 

não-moduladas e comportamento explosivo caracterizado por impulsividade. O Grupo 

de Ganho apresentou maior incidência de CAP, e de transtornos clínicos variados, em 

sua maioria relacionado à área afetiva; Depressão, Depressão Maior, Distimia, 

Ansiedade, Bipolar-maníaco; bem como elevação nas escalas de Transtornos do 

Pensamento, e de Transtorno Somatoforme e de Estresse Pós-Traumático. Em relação 

aos transtornos de personalidade apresentaram elevação basicamente em duas 
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dimensões, sendo elas a Depressiva e a Esquizotípica, apresentando maiores níveis de 

depressão e tendência maior em isolar-se e a presentar distorções perceptivas, 

respectivamente. Em contrapartida, o Grupo de Perda apresentou maior incidência do 

tipo vivencial Intratensivo, com características opostas às apresentadas pelo Grupo de 

Ganho, refletindo em uma maior tendência a basear sua tomada de decisões através da 

razão, agindo com menos impulsividade, maior controle sobre os afetos e maior 

introspecção, com menor tendência a buscar relações interpessoais. Apresentou 

dificuldade de integração perceptiva baseada em maior atenção para detalhes. A 

incidência de CAP foi menor neste grupo, bem como não apresentou nenhuma elevação 

nas escalas clínicas e de personalidade em relação ao Grupo de Ganho, indicando menor 

nível de psicopatologia entre o grupo que não apresentou novo ganho de peso. 

 Ao investigar a Compulsão Alimentar Periódica de forma mais aprofundada devido 

a sua alta incidência na população obesa, constatou-se que indivíduos com CAP 

apresentam elevação de níveis de transtornos clínicos e de personalidade. Pode-se 

pensar que isso se justifica pelo maior nível de alterações perceptivas e menor controle 

cognitivo sobre os afetos encontrados entre os sujeitos com CAP. 

Em relação aos acompanhamentos pós-cirúrgicos em nível nutricional, psicológico e 

em relação à prática de exercício físico, conclui-se que a atividade física influencia 

positivamente a perda de peso, em relação aos outros acompanhamentos não foram 

encontradas diferenças entre os grupos. Importante salientar que neste quesito há uma 

limitação deste estudo, pois os acompanhamentos oferecidos pelo hospital onde 

ocorreram as cirurgias são precários, não diferenciando adequadamente o paciente que 

fez acompanhamento daquele que não o fez. Ainda em relação ao exercício foram 

encontradas evidências de que indivíduos com CAP tendem a fazer menos atividade 

física no pós-cirúrgico. 
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Outro achado foi o de que o tempo percorrido após a cirurgia tem impacto sobre o 

aumento de peso e aparecimento de psicopatologias como a Depressão. Este resultado 

pode vir a ser relacionado com o fato de também ter-se encontrado relação positiva 

entre tempo percorrido e ganho de peso, apesar de não podermos afirmar se o transtorno 

precedeu o ganho ou vice-versa. 

Conclui-se que a presença e intensidade de psicopatologia, controle cognitivo sobre 

os afetos, presença de impulsividade, temperamento explosivo e personalidade 

extratensiva influenciam positivamente no novo ganho de peso pós-operatório. Ainda 

pode ser afirmado que a presença de indicadores de Compulsão Alimentar Periódica, no 

período pós-operatório, e o sedentarismo influenciam negativamente a perda de peso. O 

tempo pós-cirúrgico também se mostrou relevante em relação à presença de 

psicopatologia e novo ganho de peso. 

Entende-se que a cirurgia, possibilita ao obeso grave a oportunidade de alcançar a 

perda de peso através das alterações fisioanatômicas. No entanto, ela sozinha não 

garante a manutenção desta perda. Conclui-se que a manutenção do peso atingido em 

longo prazo prescinde de fatores que vão muito além da cirurgia que se restringe a uma 

ação física pontual. Devido às diferenças aqui mencionadas apesar dos obesos partirem 

do mesmo “ponto de largada” pós-cirúrgico, o percurso que farão a partir disso 

dependerá de sua capacidade de controle cognitivo sobre impulsos, adequação 

perceptiva, temperamento, mudanças comportamentais, da forma como encaram as 

relações, a vida e experienciam os afetos. A cirurgia ajuda até um ponto, mas depois 

dela são os fatores psicológicos que parecem ter mais importância na “escolha” do 

sujeito em seguir em frente para voltar a sua vida, ou retornar ao estágio anterior, e para 

isso precisará de auxílio e suporte familiar e técnico na área da saúde mental e física. O 

que vem a reforçar a importância da avaliação e preparo pré-operatório, para conhecer a 

singularidade do obeso que se submeterá à cirurgia. Através da avaliação serão 
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identificadas suas potencialidades e fragilidades, vislumbrando quais serão as possíveis 

dificuldades que encontrará neste processo, características de personalidade, 

temperamento e vulnerabilidade às psicopatologias, como as relacionadas ao contexto 

familiar e social no qual está inserido. Somente desta forma, poder-se-á planejar as 

intervenções pós-operatórias e acompanhamentos mais indicados as suas singularidades 

visando à manutenção dos resultados cirúrgicos e promoção de qualidade de vida. 
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11. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O entendimento dos resultados aqui encontrados reforça a ideia da complexidade 

inerente à doença da obesidade e mais ainda da obesidade grave. Assim como se 

entende a psicopatologia da personalidade em um continuum, no qual as mesmas 

características se alteram em nível quantitativo e de frequência com a qual aparecem, 

podemos pensar na obesidade. A gravidade da obesidade é avaliada a partir da 

intensidade dos seus sintomas, isto é, do excesso de peso, de suas comorbidades, e do 

impacto gerado sobre a vida física do sujeito. Este estudo corrobora o entendimento de 

que em se tratando de obesidade, o continuum psicopatológico está exposto, a olhos 

vistos, revelando que a gravidade da obesidade, em muitos casos, reflete o 

comprometimento da vida psíquica. A ordem em que isto se dá não foi verificada, mas 

parece variar de sujeito a sujeito. Aspectos de base estrutural de personalidade, tipos de 

temperamento, aspectos neuropsicológicos e neurobiológicos, foram identificados como 

fazendo parte de um todo, que em conjunto pode gerar mais ou menos obstáculos para o 

obeso. Reforçando a ideia de que este “jeito de ser” como coloquialmente costuma-se 

referir-se à personalidade é um conjunto complexo de características, dinâmico e inter-

relacionado.  

A partir deste estudo e dos anteriores nele citados, pôde-se verificar que os obesos 

mórbidos que buscam tratamento cirúrgico, possuem características em comum relativas 

aos afetos, cognição e percepção. No entanto, este estudo reforça a ideia de que a forma 

como o sujeito controla cognitivamente seus afetos e impulsos, tem papel fundamental, 

nas dificuldades encontradas para mudanças de conduta, estilo de vida e consequente 

manutenção da perda de peso, sendo um ponto crucial que diferencia aqueles que 

conseguem aproveitar as benesses dos resultados cirúrgicos daqueles que buscam o 

“equilíbrio” psicológico, mantido através da obesidade. Verificou-se que as relações 
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interpessoais têm papel de grande importância para esta população, devendo estas ser 

avaliadas, assim como as vivências traumáticas. Refletindo acerca das dificuldades 

encontradas pelo obeso nas relações interpessoais remete-se tal importância às primeiras 

vivências relacionais do indivíduo com a Quadro materna e a alimentação. Através da 

alimentação se dá a sobrevivência física, mas, além disso, a construção psíquica de 

modelos relacionais, autoimagem e autoestima, o que torna coerente a relação entre 

obesidade autoimagem, autoestima e dificuldades nas relações interpessoais. Pôde ser 

verificada neste estudo a complexidade da obesidade, suas repercussões psíquicas, e a 

importância das avaliações e acompanhamentos pré e pós-operatórios que abarquem 

estas diferentes questões. 

Não há um modelo de avaliação psicológica pré, nem pós-cirúrgico no âmbito 

da psicologia, apesar da presença de profissionais da saúde mental ser reconhecida 

como importante no processo anterior e posterior à Cirurgia Bariátrica. A 

obrigatoriedade da avaliação psicológica pré-cirúrgica já existe, no entanto a forma 

como ela se dá é imprecisa, e executada a critério de cada equipe de atendimento à 

cirurgia bariátrica, urge que medidas sejam tomadas a este respeito baseadas em 

pesquisas, como está, para que o processo pré-operatório cumpra seus reais objetivos e 

através da avaliação e acompanhamento pós-operatório este paciente singular e 

complexo que é o obeso grave possa ser mais bem acompanhado e entendido. Assim 

como a classe cirúrgica, a classe dos profissionais da saúde mental deve unir esforços 

em busca de um consenso de avaliação e acompanhamento psicológico em Cirurgia 

Bariátrica, há um consenso acerca de algumas contraindicações que são confirmadas 

neste estudo, como a presença de TEPT e transtornos psicológicos graves, mas ainda 

carece de mais estudos voltados a esta população, principalmente com tempo pós-

operatório prolongado. Outra carência no âmbito da avaliação verificada é a de 

instrumentos validados e adaptados para a população pós-operatória, neste estudo foi 
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utilizada uma escala de compulsão alimentar validada para a população obesa, no 

entanto não foi validada para a população pós-operatória a qual é diferenciada 

fisiológica e anatomicamente, o que pode alterar os resultados principalmente ao se 

tratar de episódios compulsivos alimentares, esta foi uma limitação deste estudo em 

relação aos instrumentos utilizados. 

 O entendimento do fracasso pós-cirúrgico nos leva a compreender melhor a 

respeito do processo como um todo, o que é de suma importância, pois o paciente sofre 

intensas modificações físicas com a perda do peso, que refletem em mudanças 

psicológicas as quais não podem ser simplesmente previstas com a avaliação 

psicológica, devendo sim, serem identificadas e trabalhadas no pré-operatório, mas 

principalmente após o processo, pois este será o período decisivo de mudança de vida 

para o paciente. A avaliação não deve ter o propósito único de identificar riscos de 

morte pós-cirúrgicos por incapacidade do paciente em lidar com as exigências 

cirúrgicas, deve atingir objetivos além dos da sobrevivência e auxiliar em planejamentos 

terapêuticos que auxiliem o paciente a viver melhor e não apenas a sobreviver ao 

processo cirúrgico e vir a se beneficiar dos efeitos da remissão das doenças associadas à 

obesidade. Além deste importante objetivo da cirurgia, o paciente também deve retornar 

à vida social, dos relacionamentos, afetivos, laborais, a tudo o que envolve mais que 

sobrevivência. A função metabólica fica diminuída, o peso muda, mas a cirurgia não faz 

as mesmas modificações em nível psicológico, estas ocorrerão através de 

acompanhamento contínuo, tratamentos, de mudanças de hábitos. Não havendo 

mudança no estilo de vida de forma permanente, em aspectos de conduta e na forma 

como o sujeito se percebe, a manutenção dos resultados cirúrgicos ocorrerá apenas pelo 

período inicial pós-operatório, até o corpo retomar seu antigo equilíbrio.  

O organismo humano tende a retomar a ordem, buscar a homeostase, e se a 

forma de pensar e sentir, o que o alimento representa para o indivíduo não mudar, bem 
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como sua capacidade de controle geral sobre sua vida, a obesidade retornará 

independente do volume do estômago, já que o controle da conduta é anterior a ela 

mesma, inicia com o controle dos impulsos, dos desejos, e dos afetos. De nada valerá 

prevermos condutas futuras, se não houver uma ação sobre as mesmas.  

Esta pesquisa vem a reforçar a ideia da existência de perfis indicativos de 

maior dificuldade para efetuar estas mudanças, mas mais do que identificá-los se faz 

necessário agir sobre os mesmos. A estrutura de base parece ter um papel importante no 

pós-operatório, assim como a presença de psicopatologias estão relacionadas 

negativamente à manutenção do peso, se as mesmas não forem tratadas as perdas 

obtidas não serão mantidas. A questão vai muito além da perda de peso, são perdas de 

hábitos, de vícios, de formas de pensar, e estas devem ocorrer antes, durante e após a 

cirurgia. 

Ainda refletindo acerca da avaliação psicológica conclui-se que instrumentos 

com normatizações e padronizações para a população pós-cirúrgica bariátrica, são de 

suma importância, pois esta população não pode ser tratada como a população de obesos 

não bariátricos, já que há diferenças anatômicas que irão modular episódios 

compulsivos alimentares, por exemplo. Esta avaliação deve ser feita pela equipe como 

um todo mais do que uma equipe multidisciplinar, a equipe deve ser interdisciplinar, na 

qual os processos andem juntos, e cirurgiões, fonoaudiólogos, nutricionistas, 

preparadores físicos, psicólogos entendam o indivíduo, como um sistema, mente e 

corpo inter-relacionados, só assim se torna possível o entendimento global das 

necessidades deste paciente e suas indicações terapêuticas.  

Apesar de ter-se chegado a importantes conclusões, são várias as limitações 

deste estudo são elas; o número reduzido da amostra que não permiti inferências 

generalizadas, o corte transversal impossibilita que possam ser identificadas quais 

características estavam presentes no período pré-operatório e quais são as características 
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advindas do processo cirúrgico e perda de peso e por último os instrumentos utilizados 

não serem adaptados à população bariátrica. As limitações desta pesquisa levam a 

sugestões para futuros estudos normativos e de validação de instrumentos, bem como 

pesquisas longitudinais que venham a ampliar o entendimento desta população para que 

melhor se possa entendê-la e ajudá-la. 
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ANEXOS E APÊNDICES 

 

Anexo A 

Termo de compromisso para utilização de prontuários  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO HONOFRE LOPES 

PROTOCOLO DE PESQUISA Nº ___- CONEP 

PESQUISADOR COORDENADOR: Dr. João Carlos Alchieri 
_______________________________________________________________ 

Termo de Compromisso para Utilização de Informações de Bancos de Dados ou de Prontuários 

em Projeto de Pesquisa 
 

Título da Pesquisa: Características psicológicas do obeso grave e suas implicações pós-

operatórias na cirurgia bariátrica 

Nome: Clarissa Nesi Venzon Matrícula PPG UFRN 2011100124 

Como pesquisador (a) acima qualificado (a) comprometo-me cumprir rigorosamente, sob as 
penas da Lei, as Normas Internas aqui estabelecidas para a utilização de dados de prontuários de 

pacientes do Programa de Cirurgia Bariátrica do Serviço de cirurgia da obesidade e doenças 

relacionadas (SCODE), atendidos entre 2006 a 2009, que se constituem na base de dados do 

presente Projeto de Pesquisa (Formulário de Pesquisa-Coleta de Dados), tomando por base as 
determinações legais previstas nos itens III. 3. i e III. 3.t das Diretrizes e Normas 

Regulamentadoras de Pesquisas Envolvendo Seres Humanos (Resolução CNS 196/96) e 

Diretriz 12 das Diretrizes Éticas Internacionais para Pesquisas Biomédicas Envolvendo Seres 
Humanos (CIOMS 1993), que dispõem: 

d) o acesso aos dados registrados em prontuários de pacientes ou em bases de dados para fins de 

pesquisa científica (Formulário de Pesquisa – Coleta de Dados) será autorizado apenas para 
pesquisadores do Projeto de Pesquisa devidamente aprovado pelas instâncias competentes da 

UFRN pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/UFRN). 

e) os pesquisadores (auxiliares, adjuntos, coordenador) terão compromisso com a privacidade e 

a confidencialidade dos dados pesquisados, preservando integralmente o anonimato dos 
pacientes. 

f) os dados obtidos (Formulário de Pesquisa – Coleta de Dados) somente poderão ser utilizados 

neste presente projeto, pelo qual se vinculam. Todo e qualquer outro uso que venha a ser 
necessário ou planejado, deverá ser objeto de novo projeto de pesquisa e que deverá, por sua 

vez, sofrer todo o trâmite legal institucional para o fim a que se destina. 

 

Por ser esta a legítima expressão da verdade, firmo o presente Termo de Compromisso. 

Natal (RN) __ / __ / 2011 

___________________________________________ 

Assinatura do pesquisador – Psicóloga Clarissa Nesi Venzon 
___________________________________________ 

Assinatura do Coordenador – Dr. Eudes Paiva de Godoy 
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Anexo B 

 

Descrição parcial do MCMI-III 

Inventário Clínico Multiaxial de Millon – III   
 

A seguir existe uma série de frases sobre como as pessoas se descrevem. Estas 

frases são apresentadas como uma forma de auxiliar a descrever ações e sentimentos. 

Responda da maneira mais sincera possível, marcando V (Verdadeiro) ou F (Falso) na 

folha de respostas. Não existem respostas certas ou erradas. Não se preocupe se algumas 

frases lhe parecem pouco comuns, pois elas representam ações que podem servir a 

outras pessoas como descrição. Não deixe nenhuma frase em branco. Se não estiver 

seguro sobre o julgamento de uma sentença você deve marcar o espaço da letra F 

(Falso).  

 

4) A maior parte do tempo, me sinto fraco (a) e cansado (a).  

8) As pessoas zombam nas minhas costas, falando do meu comportamento ou da minha 

aparência.  

18) Tenho medo de me tornar muito próximo de alguém e terminar sendo ridicularizado 

(a) ou envergonhado (a).  

20) Tive pensamentos tristes durante grande parte da minha vida, desde criança.   

24) Há alguns anos, comecei a me sentir um fracasso.  

34) Ultimamente estou desestruturado (a).  

37) Com muita frequência perco a sensibilidade em partes do corpo.  

39) Usar drogas pode não ser o melhor, embora já senti que precisava.  

42) Nunca perdoo um insulto nem esqueço quando alguém me fez passar por alguma 

vergonha.  

55) Nas últimas semanas me senti muito cansado sem nenhum motivo especial.  

56) Há algum tempo me sinto muito culpado (a) porque não consigo mais fazer as 

coisas corretamente.  

62) Há um ou dois anos fiquei bastante triste e desencorajado (a) com a vida.  

69) Evito reuniões sociais porque espero que as pessoas me critiquem ou me rejeitam.  
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74) Quando acordo, estou tão cansado quanto quando me deitei; parece que não dormi 

nada.  

81) Envergonho-me dos maus tratos que sofri quando era criança.  

86) Faz tempo que me sinto triste e depressivo (a) e não consigo me animar.  

87) Com frequência me irrito com as pessoas que fazem as coisas lentamente.  

90) Às vezes fico confuso (a) e irritado (a) quando as pessoas são boas comigo.  

91) Meu uso de drogas provocou discussões na minha família.  

92) Quase sempre estou sozinho (a) e prefiro que seja assim.  

93) Algumas pessoas da minha família dizem que sou egoísta e que só penso em mim.   

95) Frequentemente deixo as pessoas com raiva porque tento mandar nelas.  

96) As pessoas diziam que eu me tornei excessivamente entusiasmado (a) e interessado 

(a) por muitas coisas.  

99) Em reuniões sociais, quase sempre estou tenso e preocupado com o que vão pensar 

de mim.  

107) Perdi o apetite completamente e quase todas as noites tenho problemas para 

dormir.  

109) A lembrança de algo muito ruim que aconteceu volta sempre e me assombram.   

129) Ainda tenho pesadelos com alguma coisa que pôs a minha vida em perigo há 

muitos anos.  

130) Já não tenho mais energia para me concentrar nas minhas atividades do dia a dia  

138) Percebo que as pessoas estão falando de mim quando passo por elas.  

143) Às vezes, provoco vômitos depois de comer.  

148) Poucas coisas na vida me dão prazer.  

149) Sinto-me assustado (a) e tenho dificuldade para dormir, porque algumas 

recordações dolorosas do passado continuam voltando à minha cabeça.  

151) Nunca pude me livrar do sentimento de que não tenho valor para os outros.  

154) Já tentei suicídio.  

155) Estou disposto a passar muita fome para ser ainda mais magro (a) do que sou.  

156) Não entendo porque algumas pessoas sorriem para mim.   

160) Minha vida ainda é perturbada por recordações de algo terrível que me aconteceu.  
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Anexo C 

 

Reprodução parcial dos itens que compõem a ECAP. 

ESCALA DE COMPULSÃO ALIMENTAR PERIÓDICA 

BES (BINGE EATING SCALE) 

Autores: Gormally J, Black S, Daston S, Rardin D. (1982). 

Tradutores: Freitas S, Appolinario JC. (2001). 

Nome:________________________________Data: ___/___/___ 

Lista de verificação dos hábitos alimentares 

Instruções: 

 Você encontrará abaixo grupos de afirmações numeradas. Leia todas as afirmações em 

cada grupo e marque, nesta folha, aquela que melhor descreve o modo como você se 

sente em relação aos problemas que tem para controlar seu comportamento alimentar. 

 # 6 

(  ) 1. Eu não sinto qualquer culpa ou ódio de mim mesmo (a) depois de comer demais. 

( ) 2. De vez em quando sinto culpa ou ódio de mim mesmo (a) depois de comer 

demais. 

# 7 

( ) 1. Eu não perco o controle total da minha alimentação quando estou em dieta, mesmo 

após períodos em que como demais. 

 ( ) 3. Frequentemente, quando como demais durante uma dieta, tenho o hábito de dizer 

para mim mesmo (a): “agora que estraguei tudo, porque não irei até o fim”. Quando isto 

acontece, eu como ainda mais. 
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# 8 

( ) 1. Eu raramente como tanta comida a ponto de me sentir desconfortavelmente 

empanturrado (a) depois. 

 ( ) 3. Eu tenho períodos regulares durante o mês, quando como grandes quantidades de 

comida, seja na hora das refeições, seja nos lanches. 

( ) 4. Eu como tanta comida que, regularmente, me sinto bastante desconfortável depois 

de comer e, algumas vezes, um pouco enjoado (a). 

# 9 

( ) 1. Em geral, minha ingesta calórica não sobe a níveis muito altos, nem desce a níveis 

muito baixos. 

( ) 2. Às vezes, depois de comer demais, tento reduzir minha ingesta calórica para quase 

nada, para compensar o excesso de calorias que ingeri. 

( ) 4. Na minha vida adulta tenho tido períodos, que duram semanas, nos quais 

praticamente me mato de fome. Isto se segue a períodos em que como demais. Parece 

que vivo uma vida de “festa” ou de “morrer de fome”. 

#10 

( ) 1. Normalmente eu sou capaz de parar de comer quando quero. Eu sei quando “já 

chega”. 

( ) 2. De vez em quando, eu tenho uma compulsão para comer que parece que não posso 

controlar. 

#12 

( ) 1. Parece que eu como tanto quando estou com os outros (reuniões familiares, 

sociais), como quando estou sozinho (a). 

( ) 2. Às vezes, quando eu estou com outras pessoas, não como tanto quanto eu quero 

comer porque me sinto constrangido (a) com o meu comportamento alimentar. 
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Apêndice A 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

Nós, João Carlos Alchieri e Clarissa Nesi Venzon, psicólogos pesquisadores da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, estamos lhe convidando a participar do 

nosso estudo exploratório sobre aspectos psicológicos referentes à cirurgia bariátrica. 

Solicitamos o seu consentimento e sua colaboração para realização da pesquisa 

“Características psicológicas do paciente obeso grave e suas implicações pós-

operatórias nos resultados da cirurgia Bariátrica”. Este trabalho busca compreender 

as características do funcionamento psicológico dos pacientes obesos grau III 

submetidos à cirurgia bariátrica, bem como proporcionar um melhor plano terapêutico 

para ulteriores ações terapêuticas. A ênfase do estudo é sobre a situação de participantes 

que realizaram este procedimento há mais de 2 anos e obtiveram um significativo 

aumento do peso neste período, como também sobre aqueles que perderam o peso 

esperado. Salientamos ainda que necessitamos da sua colaboração através de 

autorização para que possamos utilizar os dados obtidos durante a avaliação psicológica 

pré-cirúrgica a qual foi submetido, e que estão agora no setor de psicologia do Hospital 

Universitário Onofre Lopes.  

Caso você decida aceitar este convite, você terá em torno de 3 encontros com a 

equipe de pesquisa. Nestes encontros você responderá a questionário sobre o processo 

cirúrgico submetido, hábitos sociais, alimentares e físicos anteriores e posteriores à 

cirurgia, além do uso de testes psicológicos.  

 Gostaríamos de esclarecer que os riscos envolvidos com sua participação são 

mínimos e se concentram a ter de ler várias frases, que pelo seu conteúdo, podem causar 

embaraço ou descontentamento. Como benefício terá a possibilidade de ser avaliado e 

cujos resultados podem ser empregados pela equipe médica como parte do seu 

tratamento. 

Serão assegurados a você o anonimato e a confidencialidade das informações 

prestadas, sendo os dados guardados em local seguro, e a divulgação dos resultados será 

feita de forma a não identificar os participantes. Certificamos que os dados obtidos nesta 

pesquisa serão utilizados especificamente para os propósitos apresentados, não sendo 

usados para outros fins.  É garantido ao participante o direito de se retirar da pesquisa, 
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sem que isto implique qualquer prejuízo. Caso seja de seu interesse, você será 

informado a respeito dos resultados desta pesquisa a qualquer momento. Também lhe 

será garantida a possibilidade de ressarcimento de quaisquer gastos que venha a ter em 

virtude de sua participação da pesquisa se assim o desejar, além de direito à indenização 

sob qualquer fato ou dano comprovadamente decorrido da presente investigação. 

Você ficará com uma cópia deste Termo de Consentimento e qualquer dúvida 

que você tiver a respeito desta pesquisa, poderá esclarecer diretamente com a Psicóloga 

Clarissa Nesi Venzon, no endereço Av. Afonso Pena, 754/sala11, Bairro Tirol, Natal-

RN ou pelo telefone (84) 96657121. 

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê 

de Ética em Pesquisa da UFRN no endereço Praça do Campus, Campus Universitário, 

CP 1666, Natal – RN – Brasil, CEP 58078-970, ou pelo telefone (84) 3215-3135. 

Sinta-se à vontade para fazer alguma pergunta antes de decidir. Além disso, 

você deve saber que o não consentimento em participar desta pesquisa não ocasionará 

prejuízos no seu atendimento e tratamento.  

Eu, ___________________________________________, abaixo assinado, 

aceito participar desta pesquisa intitulada como: “Características psicológicas do 

paciente obeso grave e suas implicações pós-operatórias nos resultados da cirurgia 

Bariátrica”, estou ciente de seu conteúdo e objetivos e concordo com o que está 

descrito neste documento. 

 

Natal, _______ de ______________________ de ________. 

 

_______________________________________ 

Assinatura do paciente 

_______________________________________ 

Testemunha 

_______________________________________ 

Pesquisador responsável 

 

*Todas as vias deste documento devem ser rubricadas pelo paciente e pelo pesquisador 
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Apêndice B 

 

 

 

 

 

Questionário biossociodemográfico 

 

 

Dados de identificação 

 

Nome:  

Idade:  

Data de Nascimento:  

Naturalidade:  

Profissão:  

Grau de Instrução:  

Estado Civil: 

Possui filhos: 

 

 

1. Desde quando está obeso? 

 

(  ) Infância 

(  ) Adolescência 

(  ) Vida adulta 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. Você percebe que o aumento do seu peso está ou esteve relacionado a algum 

evento ocorrido na sua vida? 

 

      (   ) Sim 

      (   ) Perda de pessoa querida 

      (   ) Rompimento de relação importante com alguém 

 (   ) Perda de emprego 

 (   ) Início de algum trabalho 

 (   ) Mudança de moradia, cidade ou estado 

 (   ) Casamento 

 (   ) Filhos 

 (   ) Outros 

            (   ) Não 

 

3. Na sua família há pessoas obesas? 
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             (   ) Sim  

        Grau de parentesco ______________ 

       (   ) Não 

 

4. Nos últimos cinco anos teve alguma doença associada à obesidade? 

 

(   ) sim 

 

Qual? _________ 

 

 (   ) Não 

 

        

5. Faz uso frequente de álcool? 

 

      (   ) Sim 

            Há quanto tempo? _________ 

 Qual frequência? __________ 

 Já bebia antes da cirurgia? 

 Sim (   ) Não (   ) 

            (   ) Não, nunca fiz 

            (   ) Atualmente não, mas fazia.  

 

6. Faz uso de substâncias psicotrópicas? 

 

      (   ) Sim 

 Quais? 

 (   ) Cocaína 

 (   ) Maconha 

 (   ) Cigarro 

 (   ) Medicação psiquiátrica 

 (   ) Outros 

 

7. Já buscou atendimento psiquiátrico? 

 

(   ) Sim Motivo: __________________ 

(   ) Não, nunca pensei em buscar 

(   ) Não, mas já pensei em buscar 

 

8. Já teve necessidade de internação psiquiátrica? 

 

(   ) Sim. Quando?__________ Por que?___________ 

(   ) Não 

 

  

 

 

 

9. Com que frequência você come em excesso:  
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(   ) 1 x por semana 

(   ) 2 x por semana 

(   ) 3 x por semana 

(   ) 4 x por semana ou mais 

(   ) Todos os dias 

(   ) Outro ______________ 

 

 

10. Durante sua vida praticou atividade física? 

 

(   ) Sim, mas não de forma regular 

(   ) Sim, sempre gostei e pratiquei 

(   ) Sim, sempre pratiquei, mas não gosto 

(   ) Nunca pratiquei 

       

 

11. Se já praticou, em que época foi esta prática? 

 

(   ) Infância 

(   ) Adolescência 

(   ) Vida adulta 

 

12. Atualmente pratica exercícios  

(   ) Sim, desde depois da cirurgia 

(   ) Sim, desde o estágio preparatório para a cirurgia 

(   ) Sim, sempre pratiquei 

(   ) Não 

 

13.  Com que frequência pratica exercícios  

  

(   ) 1 x por semana 

(   ) 2 x por semana 

(   ) 3 x por semana 

(   ) 4 x por semana ou mais 

(   ) Todos os dias 

(   ) Outro ______________ 

 

  

14.  Há quanto tempo fizeste a cirurgia? 

15. Com qual frequência realizou acompanhamento psicológico e nutricional nos 

primeiros 6 meses após a cirurgia?  

 

Psicológico 

(   ) Semanal 

(   ) Mensal 

(   ) Quinzenal 

(   ) Outro 

 

Nutricional 

(   ) Semanal 

(   ) Mensal 
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(   ) Quinzenal 

(   ) Outro 

 

16. Com qual frequência realizou acompanhamento psicológico depois dos 6 meses 

até 12 meses após a cirurgia? 

 

Psicológico 

(   ) Semanal 

(   ) Mensal 

(   ) Quinzenal 

(   ) Outro 

 

Nutricional 

(   ) Semanal 

(   ) Mensal 

(   ) Quinzenal 

(   ) Outro falho 

 

17. Com qual frequência realizou acompanhamento psicológico dos 12 meses até os 

18 meses após a cirurgia? 

 

Psicológico 

(   ) Semanal 

(   ) Mensal 

(   ) Quinzenal 

(   ) Outro 3 em 3 meses 

 

Nutricional 

(   ) Semanal 

(   ) Mensal 

(   ) Quinzenal 

(   ) Outro 

 

 

18. Com qual frequência realizou acompanhamento psicológico dos 18 meses aos 

24 meses após a cirurgia? 

Psicológico 

(   ) Semanal 

(   ) Mensal 

(   ) Quinzenal 

(   ) Outro 

 

Nutricional 

(   ) Semanal 

(   ) Mensal 

(   ) Quinzenal 

(   ) Outro semestral 
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Apêndice C 

 

GLOSSÁRIO 

 

 

Variável Código da variável  Nomenclatura e 

Português 

 R Nº de Respostas 

Localização W Resposta Global 

 D Resposta de Detalhe 

Comum 

 Dd Resposta de Detalhe 

Incomum 

 S Resposta de Espaço 

Qualidade Evolutiva (DQ) DQ Qualidade Formal 

 DQ+ Resposta Sintetizada 

 DQo  Resposta Ordinária 

 DQv/+ Resposta Sintetizada 

 DQv Resposta Vaga 

Determinantes 

Forma F Forma 

Movimento 

 M Movimento Humano 

 FM Movimento Animal 

 m Movimento Inanimado 

Cor Cromática 

 C Cor Pura 

 CF Cor-Forma 

 FC Forma-Cor 

 Cn Nomeação de Cor 

Cor Acromática 

 C‟ Cor Acromática Pura 

 C‟F Cor Acromática-Forma 

 FC‟ Forma-Cor Acromática 

Sombreado-Textura 

 T Textura Pura 

 TF Textura-Forma 

 FT Forma-Textura 

Sombreado-Vista 

 V Vista-Pura 

 VF Vista-Forma 

 FV Forma-Vista 

Sombreado-Difusão 

 Y Sombreado Difuso Puro 

(difusão) 

 YF Sombreado Difuso-Forma 

 FY Sombreado Forma Difuso 

Forma Dimensão 
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 FD Forma Dimensão 

Par (2) Par 

Reflexo 

 rF Reflexo-Forma 

 Fr Forma-Reflexo 

Ativo-Passivo a  Movimento ativo  

 P Movimento passivo 

Qualidade Formal FQ Qualidade formal 

 FQ+ Superior elaborado 

 FQo  Ordinário 

 FQu Incomum 

 FQ- Menos 

Conteúdos   

 H Quadro Humana Inteira 

 (H) Quadro Para-humana 

Inteira 

 Hd Detalhe Humano 

 (Hd) Detalhe Para-humano 

 Hx Experiência Humana 

 A Quadro Animal Inteira 

 (A) Quadro Para-Animal 

Inteira 

 Ad Detalhe Animal 

 (Ad) Detalhe Para-Animal 

 An Anatomia 

 Art Arte 

 Ay Antropologia  

 Bl Sangue 

 Bt  Botânica  

 Cg Vestuário 

 Cl Nuvens 

 Ex Explosão 

 Fi Fogo 

 Fd Alimento 

 Ge Geografia 

 Hh Utensílio doméstico 

 Ls Paisagem 

 Na Natureza 

 Sc Ciência  

 Sx Sexo 

 Xy Raio-X 

Resposta Popular P Popular 

Atividade Organizada Nota Z  

 Zf Frequência de Z 

 Z est Z Estimado 

 Zsum Soma dos valores de Z 

 Zd  Diferença Zsum – Zest 

Código Especial   

 DV Verbalização Desviante 

 DR  Resposta Desviante 

 INCOM Combinação Congruente 
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 FABCOM Combinação Fabulada 

 CONTAM Contaminação 

 ALOG Lógica Inadequada 

 PSV Perseveração 

 AB Conteúdo Abstrato 

 AG Movimento Agressivo 

 COP Movimento Cooperativo 

 MOR Conteúdo Mórbido 

 HRV Variação (resposta) de 

Representação Humana 

 GHR Resposta de representação 

Humana de Boa Qualidade 

 PHR Resposta de representação 

Humana de Má Qualidade 

 PER Resposta Personalizada 

 CP Projeção de Cor 

Outros Códigos  

 L Lambda 

 EB Tipo de Vivência 

 EA Experiência Efetiva 

 EBPer EB Persistente  

 eb Experiência de Base 

 es Estimulação Sentida 

 D Nota D 

 Adj es Es Corrigido 

 AdjD Nota D corrigida 

 Intelect Índice de Intelectualização 

 Afr Quociente Afetivo 

Determinante Misto   

 Blends Mistos ou Múltiplos 

 XA% Forma Apropriada 

Estendida 

 WDA% Forma Apropriada- Áreas 

Comuns 

 X+% Forma Convencional 

(estendida) 

 X-%  Forma Distorcida 

(estendida) 

 Xu% Forma Incomum 

(estendida) 

 S- Distorção da Forma em 

Resposta de Espaço 

Branco 

 Ego Index Índice de Egocentricidade  

   

 

 

 

Índices Especiais 

 SCZI Índice de esquizofrenia 

(não mias utilizado) 
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 PTI Índice de transtornos de 

percepção e pensamento 

 DEPI Índice de depressão 

 CDI Índice de Déficit 

Relacional 

 S-CON Constelação de Suicídio 

 HVI Índice de Hipervigilância 

 OBS Índice de Estilo Obsessivo 
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Apêndice D 

 

Tabelas de análise dos Resultados do Rorschach-SC 

 

Tabela 9. Tipo de vivência (EB),  R  e Lambda no Rorschach – SCa. 

Variáveis Grupos Medianas U
a 

W
b 

p 

EB Extratensivo 1 23,50 140,000 350,000 0,05* 

  2 17,50       

EB Intratensivo 1 16,50 120,000 330,000 0,01** 

  2 24,50       

EB Ambigual 1 21,50 180,000 390,000 0,382 

 2 19,50    

EB Pervasivo 1 19,00 170,000 380,000 0,294 

 2 22,00    

Nº de Respostas 1 
 

17,43 138,500 388,500 0,095 

 2 23,58    

Lambda 1 19,33 176,500 386,500 0,525 

, 2 21,68    

 Es 1 19,38 177,500 387,500 0,542 

 2 21,63    

EA 1 19,63 182,500 392,500 0,635 

 2 21,38    

 Nota Fonte Dados de Pesquisa, 2013 

a. Teste de U-Mann Whitney 

b. Wilcoxon 

        **p < 0,01   * p< 0.05 

  

 

Tabela 11a. Módulo Controle e Tolerância ao Estresse. 

Variáveis Grupos Medianas U
a 

W
b 

P 

D 1 20,70 196,000 406,000 0,912 

 2 20,30    

Nota D 

ajustada 

1 19,83 186,500 396,500 0,698 

 2 21,18    

Constelação 

de Déficit 

Relacional 

1 22,00 170,000 380,000 0,409 

 2 19,00    

Nota. Fonte Dados de Pesquisa, 2013 

a. Teste de U-Mann Whitney 

b. Wilcoxon 

        **p < 0,01   * p< 0.05 
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Tabela 12. CDI positiva e negativa. 

 F       

F% 

Norma nacional 

% 

CDI - 20 50 45% 

CDI + 20 50 55% 

Total 40 100 100% 

Nota. Fonte Dados Pesquisa, 2013 e Nascimento, 2010 

Tabela 13. Módulo do Afeto do Rorschach – SC . 

Variáveis Grupos Medianas U
a 

W
b 

P 

FC 1 20,83 193,500 403,500 0,852 

 
2 20,18 

   
CF 1 18,65 163,000 373,000 0,282 

 
2 22,35 

   
C 1 24,45 121,000 331,000 0,016** 

 
2 16,55 

   
WsumC 1 22,63 157,500 367,500 0,246 

 
2 18,38 

   
FC' 1 18,68 163,500 373,500 0,302 

 
2 22,33 

   
C'F 1 21,45 181,000 391,000 0,496 

 
2 19,55 

   
C' 1 21,53 179,500 389,500 0,287 

 
2 19,48 

   
WsumC' 1 20,60 198,000 408,000 0,956 

 
2 20,40 

   
FC>CF+C 1 20,50 200,000 410,000 1,000 

 
2 20,50 

   
FC<CF+C 1 20,00 190,000 400,000 0,755 

 
2 21,00 

   
SumC'>WSumc 1 20,00 190,000 400,000 0,739 

 
2 21,00 

   

SumC'<WSumC 1 23,00 150,000 360,000 0,118 

 
2 18,00 

   
CP 1 20,50 200,000 410,000 1,000 

 
2 20,50 

   
S 1 19,68 183,500 393,500 0,650 

 
2 21,33 

   
Afr 1 21,08 188,500 398,500 0,755 

 
2 19,93 

   
Blends/R 1 20,55 199,000 409,000 0,978 

 
2 20,45 

   
DEPI 1 23,00 150,000 360,000 0,118 

 2 18,00    

Nota. Fonte de dados Pesquisa, 2013 

a. U-Mann Whitney b. Wilcoxon **p < 0,01   * p< 0.05 
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Tabela 16. Módulo Relacionamento Interpessoal Rorschach. 

Variáveis Grupos Medianas U
a 

W
b 

p 

H+Hd>(H)+(Hd) 1 19,00 170,000 380,000 0,31 

 2 22,00    

H<Hd+(H)+(Hd) 1 21,00 190,000 400,000 0,75 

 2 20,00    

Fd 1 19,50 180,000 390,000 0,47 

 2 21,50    

GHR > PHR 1 20,00 190,000 400,000 0,75 

 2 21,00    

GHR < PHR 1 21,00 190,000 400,000 0,73 

 2 20,00    

COP >AG 1 19,00 170,000 380,000 0,34 

 2 22,00    

COP < AG 1 20,50 200,000 410,000 1,00 

 2 20,50    

PER 1 19,25 175,000 385,000 0,46 

 2 21,75    

Índice de Isolamento 1 20,55 199,000 409,000 0,97 

 2 20,45    

Sum T 1 23,35 143,000 353,000 0,06 

  2 17,65       

CDI BR 1 21,68 176,500 386,500 0,51 

 2 19,33    

Nota. Fonte de dados Pesquisa, 2013. 
a.U – Mann Withney;  
b. Wilcoxon;  

*p < 0,01 **p < 0,05 
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Tabela 17. Módulo de Auto percepção do Rorschach – SC. 

Variáveis Grupos Medianas U
a 

W
b 

p 

H+Hd > (H)+(Hd) 1 19,00 170,000 380,000 0,31 

2 22,00    

H < Hd+(H)+(Hd) 1 21,50 190,000 400,000 0,75 

2 19,50    

Ana + Xy 1 20,18 193,500 403,500 0,85 

2 20,83    

FD 1 17,55 141,000 351,000 0,08 

2 23,45    

Fr 1 19,55 181,000 391,000 0,49 

2 21,45    

Rf 1 20,50 200,000 410,000 1,00 

2 20,50    

2 1 17,30 136,000 346,000 0,08 

2 23,70    

Índice de Egocentrismo 1 16,40 118,000 328,000 0,02* 

 

2 24,60 

   
Nota. Fonte de Dados de Pesquisa, 2013.  

 a. U– Mann Withney;b. Wilcoxon;*p < 0,01 **p < 0,05 
 

 

Tabela 17. Módulo de Auto percepção diferença em relação à norma nacional 

Variáveis Médiaa Medianaa DPa Médiab Medianab DPb 

Fr + rF 0,42 0 0,78 0,46 0 0,00 

2 9,05 8 5,38  S/R S/R 

Índice de 

Egocentrismo 

 

0,73 

 

0,49 

 

1,47 

  

0,37c 

 

0,50 

FD 0,72 0,50 0,88  0 0 

MOR 1,57 1,00 1,69  0 0 

SumV 1,65 1,00 1,53  0 0 

Ana+Xy 2,75 2,00 2,57  1,37 1,56 

H 2,32 2,00 2,04  2,00 1,00 

Hd 1,75 1,00 2,01  1,00 0,00 

(H) 0,77 0,00 1,00  1,00 0,00 

(Hd) 0,65 0,00 0,80  0,00 0,00 

Nota. Fonte Dados de Pesquisa, 2013 e Nascimento, 2010 

a.Valores  referente à amostra 

b.Valores referentes à norma nacional 
 Valores considerados médios entre 0,26 e 0,48 
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Tabela 18. Módulo Processamento Rorschach- SC. 

Variáveis Grupos Medianas U
a 

W
b 

p 

Zf 
1 20,83 193,500 403,500 0,860 

2 20,18 
   

Zd 
1 20,95 191,000 401,000 0,807 

2 20,05 
   

D 
1 18,88 167,500 377,500 0,378 

2 22,13 
   

Dd 
1 14,18 73,500 283,500 0,001** 

2 26,83       

DQ+ 
1 19,15 173,000 383,000 0,463 

2 21,85 
   

DQo 
1 16,68 123,500 333,500 0,038 

2 24,33 
   

DQv 
1 25,30 104,000 314,000 0,007** 

2 15,70       

DQv+ 
1 21,50 180,000 390,000 0,152 

2 19,50 
   

W>D+Dd 
1 22,18 148,500 358,500 0,123 

2 17,93 
   

D>W+Dd 
1 20,16 187,000 397,000 0,916 

2 19,85 
   

Dd>W+D 
1 19,00 171,000 361,000 0,162 

2 20,95 
   

HVI 
1 20,03 190,500 400,500 0,795 

2 20,98 
   

PSV 1 21,48 180,500 390,500 0,485 

 
2 19,53 

   

OBS 
1 17,90 148,000 358,000 0,122 

2 23,10       

Nota. Fonte Dados de Pesquisa, 2013. 

b. U-Mann Whitney  

c. Wilcoxon 

**p < 0,01*p < 0,05 
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Tabela 20. Módulo de Mediação Rorschach - SCª. 

Variáveis Grupos Medianas U
b 

W
c 

p 

XA% 1 20,58 145,000 355,000 0,136 

 2 20,43    

WDA% 1 23,25 161,500 371,500 0,297 

 2 17,75    

Continuação Tabela 20 

WDA%-XA% 1 23,50 164,500 374,500 0,336 

 2 17,50    

X+%0,48 1 17,50 186,000 396,000 0,704 

 2 23,50    

X-%0,22 1 21,20 144,000 354,000 0,129 

 2 19,80    

Xu% > 0,29 1 17,70 186,000 396,000 0,705 

 2 23,30    

S-%0,59 1 21,20 172,500 382,500 0,444 

 2 19,80    

Popular 1 21,88 170,000 380,000 0,408 

 2 19,13    

S 1 19,00 183,500 393,500 0,650 

 2 22,00    

PTI 1 19,50 180,000 390,000 0,563 

 2 21,50    

S- 1 19,68 198,500 408,500 0,966 

 2 21,33    

a. Diferença entre os Grupos Módulo Mediação b. U-Mann Whitney c. Wilcoxon  

p < 0,01 * p < 0,05** 
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Tabela 22. Módulo Ideação Rorschach – SC. 

Variáveis Grupos Medianas U
a 

W
b 

p 

Ma 1 19,75 185,000 395,000 0,67 

2 21,25    

Mp 1 17,30 136,000 346,000 0,07 

2 23,70    

A 1 18,55 161,000 371,000 0,28 

2 22,45    

P 1 19,05 171,000 381,000 0,42 

2 21,95    

a>p+1 1 19,50 180,000 390,000 0,53 

2 21,50    

p>a+1 1 19,50 180,000 390,000 0,43 

2 21,50    

2AB+Art+ Ay 1 20,85 193,000 403,000 0,84 

2 20,15    

MOR 1 22,18 166,500 376,500 0,34 

2 18,83    

M- 1 17,55 141,000 351,000 0,06 

2 23,45    

Wsum6 1 20,40 198,000 408,000 0,95 

2 20,60    

N2 1 20,75 195,000 405,000 0,88 

2 20,25    

Mnone 1 21,00 190,000 400,000 0,31 

2 20,00    

Sum6 1 20,68 196,500 406,500 0,92 

2 20,33     

 
Nota. Fonte Dados de Pesquisa, 2013 

a.U-Mann Whitney ;b. Wilcoxon ;** p < 0,01  *p < 0,05   
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Tabela 24. Escalas referentes às dimensões de Personalidade MCMI-III. 

Variáveis Grupo Mediana U
a 

W
b 

p 

Esquizoide (1) 1 23,75 135,000 345,000 0,08 

2 17,25  

  Evitativo  (2A) 1 22,98 150,500 360,500 0,18 

2 18,03  

  Depressivo (2B) 1 24,28 124,500 334,500 0,04* 

2 16,73  

  Dependente (3) 1 23,60 138,000 348,000 0,09 

2 17,40  

  Histriônico (4) 1 20,20 194,000 194,000 0,80 

2 20,80  

  Narcisista (5) 1 21,03 189,500 399,500 0,77 

2 19,98  

  Antissocial (6A) 1 21,10 188,000 398,000 0,75 

2 19,90  

  Sádico-Agressivo 
(6B) 

1 19,65 183,000 393,000 0,65 

2 21,35  

  Compulsivo (7) 1 19,75 185,000 395,000 0,69 

2 21,25  

  Negativista (8A) 1 23,90 132,000 342,000 0,06 

2 17,10  

  Masoquista (8B) 1 23,85 133,000 343,000 0,07 

2 17,15  

  
TRANSTORNOS GRAVES 

Variáveis Grupo Mediana U
a 

W
b 

p 

Esquizotípico (S) 1 25,60 98,000 308,000 0,00** 

 2 15,40    

Borderline (C) 1 23,73 135,500 345,500 0,08 

 2 17,28    

Paranoide (P) 1 23,83 133,500 343,500 0,07 

 2 17,18    

Nota. Fonte Dados da pesquisa, 2013 

a.U- Mann Withney; b.Wilcoxon; ** p < 0,01 *p <0,05 
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Tabela 39. Análise escritiva escalas MCMI-III 

 Mínimo Máximo Média DP 

Desejabilidade (Y) 4,00 21,00 14,25 4,34 

Debasement (Z) 0,00 31,00 11,85 9,59 

Esquizoide (1) 0,00 19,00 7,63 4,86 

Evitativo  (2A) 0,00 22,00 8,30 6,21 

Depressivo (2B) 0,00 23,00 9,98 7,26 

Dependente (3) 0,00 24,00 9,38 7,25 

Histriônico (4) 4,00 23,00 16,00 4,30 

Narcisista (5) 7,00 26,00 15,80 4,60 

Antissocial (6A) 0,00 20,00 7,05 4,84 

Sádico-Agressivo (6B) 0,00 24,00 9,92 5,43 

Compulsivo (7) 3,00 25,00 16,22 4,80 

Negat (PassAgres) (8A) 0,00 23,00 10,40 6,35 

Masoquista-Defensivo (8B) 0,00 20,00 6,53 5,94 

Esquizotípico (S) 0,00 24,00 8,13 7,05 

Borderline (C) 0,00 23,00 8,40 6,65 

Paranoide (P) 0,00 26,00 12,00 7,26 

Nota. Dados da pesquisa, 2013 

Tabela 40  Análise descritiva Escalas Clínicas MCMI-III 

Escalas Clínicas Mínimo Máximo Média DP 

Ansiedade (A) 0,00 20,00 8,65 6,15 

Somatoforme (H) 0,00 16,00 5,83 5,14 

Bipolar-Maníaco (N) 0,00 17,00 8,48 4,68 

Distimia (D) 0,00 20,00 7,10 6,57 

Dependência de Álcool (B) 0,00 21,00 4,57 4,71 

Dependência de Drogas (T) 0,00 13,00 3,43 3,08 

TEPT (R) 0,00 21,00 8,18 6,81 

Transtorno do Pensamento (SS) 0,00 23,00 8,70 6,51 

Depressão Maior (CC) 0,00 21,00 6,58 6,66 

Transtorno Delirante (PP) 0,00 17,00 5,52 4,17 

Nota. Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 
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Tabela 41. Mediana Localização e Derivações 

 W D Dd DQ+ DQo DQv DQv+ S 

Mediana 7,00 9,00 4,00 5,00 13,00 1,00 0,00 2,00 

Nota.  Fonte Dados de Pesquisa, 2013. 

 

Tabela 42. Análise Descritiva Determinantes 

Determinante Mediana DP Determinante Mediana DP 

M 3,60 2,55 FT 0,47 0,85 

Ma 1,97 1,76 TF 0,05 0,22 

Mp 1,63 1,60 T 0,00 0,00 

FM 4,55 3,08 SumT 0,52 0,88 

M 0,77 1,42 FV 1,42 1,48 

A 5,23 4,34 VF 0,20 0,46 

P 3,68 2,27 V 0,02 0,16 

FC 1,03 1,25 SumV 1,65 1,53 

CF 0,82 0,93 FY 2,12 1,57 

C 0,80 1,38 YF 0,35 0,70 

WsumC 2,54 2,54 Sum Y 3,10 1,91 

FC' 1,17 1,20 Y 0,68 1,00 

C'F 0,30 0,56 SumSH 6,95 3,72 

C' 0,15 0,53 Fr 0,37 0,74 

FD 0,72 0,88 rF 0,05 0,22 

CP 0,00 0,00    

Nota. Fonte Dados de Pesquisa, 2013. 

 

 

Tabela 43.  Qualidade Formal e Frações derivadas. 

 Mediana D P Norma Nacional DP 

WDA% 0,74 0,48 0,80  

XA% 0,70 0,14 0,76  

WDA%-

XA% 
-0,06 0.06 

  

X+% 0,43 0,12 0,48  

X-% 0,30 0,13 0,22  

Xu% 0,28 0,12 0,29  

S-% 0,015 0,16 0,59  

FQ+ 0,05 0,22   

FQo 9,08 3,68   

FQ- 6,65 3,96   

FQu 6,20 3,92   

Nota. Fonte Dados de Pesquisa, 2013 e Nascimento, 2010 
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Tabela 44. Análise  Descritiva Conteúdos. 

Conteúdos Mediana Conteúdos Mediana 

Fd 0,00 Fi 0,00 

H 2,00 Expl 0,00 

Hd 1,00 Cg 0,50 

(H) 0,00 Sex 0,00 

(Hd) 0,00 Hx 0,00 

Nat 0,00 Id 1,00 

Bot 1,00 Sc 0,00 

Ls 0,00 Bt 1,00 

Cl 0,00 Art 0,00 

Ge 0,00 Na 1,00 

A 7,00 Xy 0,00 

Ad 2,00 (Ad) 0,00 

(A) 0,50 Bl 0,00 

Nota. Fonte Dados de Pesquisa, 2013. 

 

 

Tabela 45. Variáveis indicativas de sofrimento Psíquico. 

Variáveis Sofrimento Psíquico Mediana 

SumT 0,00 

SumV 1,00 

SumY 3,00 

SumSH 7,00 

FM+m 5,00 

FM+m>SumSH 0,00 

FM+m<SumSH 1,00 

S- 1,00 

Ana+Xy 2,00 

SumV+FD >2 2,00 

Blends de C e SH 0,00 

EA 6,00 

Es 11,00 

WsumC' 1,00 

SumC'>WSumc 0,00 

SumC'<WsumC 1,00 

MOR 1,00 

DEPI 4,00 

CDI 3,50 

Nota. Fonte Dados de Pesquisa, 2013. 
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Tabela 46. Códigos Especiais não críticos e Constelações. 

Códigos Especiais não críticos Mediana 

PER 1,00 

MOR 1,00 

PSV 0,00 

AB 0,00 

Popular 4,00 

PTI 4,00 

S-CON (BR) 5,00 

SCon.BR.+ 0,00 

S- CON (Exner) 5,00 

S-CON (Exner+) 0,00 

Nota. Fonte Dados de Pesquisa, 2013. 

 

 

 

 

Tabela 47. Códigos Especiais críticos e derivações. 

 Medianaa Medianab  

N2 1,05 0,00  

Sum6 3,35 3,00  

Wsum6 11,30 8,00  

DV1 0,53 0,00  

DV2 0,00 0,00  

DR1 0,95 0,00  

DR2 0,40 0,00  

INCOM1 0,60 0,00  

INCOM2 0,28 0,00  

FABCOM1 0,23 0,00  

FABCOM2 0,23 0,00  

CONFAB 0,00 0,00  

ALOG 0,15 0,00  

Nota. Fonte Dados de Pesquisa, 2013. 
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Tabela 48. Proporções e Frações  

Proporções F F (%)a F(%)b 

M<FM+m 26 65  

FM+m>SumSH 10 25  

FM+m<SumSH 27 67,5  

FC>CF+C+1 10 25 9,5% 

FC+1<CF+C 21 52.5 20% 

SumC'>WSumc 13 32,5  

SumC'<WSumC 21 52,5 20% 

Afr alto 19 47,5  

Afr baixo 13 32,5  

H<Hd+(H)+(Hd) 17 42,5  

H>Hd+(H)+(Hd) 13 32,5  

GHR>PHR 21 52,5 54% 

GHR<PHR 13 32,5 32% 

W>D+Dd 11 27,5  

D>W+Dd 12 30  

Dd>W+D 3 7,5  

Egoc alto 22 55  

Egoc baixo 8 20  

Índice 

Isolamento alto 
6 15 

 

Mediana Amostra  Norma BR 

FM+m 5,32  4,0 

Afr 0,47  0,50 

Ana+Xy 2,75  S/R 

Índice 

egocentrismo 

0,46 
 

0,37 

Índice de 

Isolamento 

0,55 
 

021 

Nota. Fonte de Dados de Pesquisa , 2013 e  Nascimento, 2010 

a. Percentual amostra de pesquisa 

 b. Percentual Normatização 
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