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RESUMO

A obesidade é uma doença crônica de etiologia multifatorial que envolve elementos de ordem psicológica, comportamental, emocional 
perceptual, genética, social, metabólica e endócrina. Neste contexto, atualmente a cirurgia bariátrica é utilizada como o método mais eficaz, a 
longo prazo, no tratamento da obesidade, no entanto, dados evidenciam um aumento da procura pela cirurgia bariátrica como um procedimento 
estético. Os pacientes acreditam que após a cirurgia, com a redução do peso, melhorarão a autoimagem e resgatarão assim a autoestima. Porém 
a partir dos relatos obtidos neste estudo, percebeu-se que, mesmo após a perda de peso, os conflitos com a imagem corporal permanecem. O 
referido estudo teve como objetivo compreender a importância do psicodiagnóstico para indicação da cirurgia bariátrica visando à redução de 
possíveis complicações e frustrações no pós-cirúrgico.  A amostra foi composta por 10 participantes, de ambos os sexos, que haviam sido 
submetidos à cirurgia bariátrica no período de 3 meses a 7 anos, de idades entre 25 e 50 anos. Os participantes foram submetidos a uma 
entrevista semiestruturada, ao teste HTP e a uma escala de avaliação da autoimagem. Os participantes que passaram por palestras de 
psicoeducação e que tiveram o psicodiagnóstico realizado em um número maior de sessões evidenciaram na figura humana no teste HTP poucas 
latências, latência inicial menor de 30 segundos, simetria no desenho e localização central. Na entrevista relatam satisfação com o resultado do 
procedimento apesar do rigoroso controle da alimentação e as consequências como queda de cabelo e flacidez. Em contra partida, os pacientes 
que fizeram a cirurgia com um preparo inferior a seis meses e o psicodiagnóstico teve a duração entre uma e três sessões apresentaram o 
desenho da figura humana pequena, traços fragmentados e muitas latências além de relatarem dificuldade em reconhecer e aceitar a sua 
imagem, muita vergonha pelo excesso de pele, flacidez e queda de cabelo; intenso sofrimento na adaptação a nova alimentação e aumento da 
ansiedade. Conclui-se que promover a prática da psicoeducação e discutir as expectativas da cirurgia, bem como um processo de 
psicodiagnóstico, com técnicas e testes adequados para identificar a estrutura emocional do paciente, minimizando assim o risco da ocorrência 
de complicações provenientes das grandes transformações impostas a sua imagem corporal decorrentes da cirurgia bariátrica.
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