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Desordens no comportamento alimentar antes e 
após a cirurgia de bypass gástrico em um hospital 

público

Disorders in eating behavior before and after 
gastric bypass surgery in a public hospital

ABSTRACT

SILVA, M. O.; ARAÚJO, M. S. M. Disorders in eating behavior before and 

after gastric bypass surgery in a public hospital. Nutrire: rev. Soc. Bras. 

Alim. Nutr. = J. Brazilian Soc. Food Nutr., São Paulo, SP, v. 39, n. 1, p. 

68-83, abr. 2014.

A cohort study with 25 patients was carried out in a public hospital unit 

aiming to identify the prevalence of eating disorders before bariatric sur-

gery; verify their persistence at 6 months postoperatively; and analyze 

how such disorders influenced the ponderal weight loss in bariatric pa-

tients. Through anthropometric comparative analysis and the applica-

tion of questionnaires regarding eating behavior, patients were classified 

as “presenting” or “free from” eating disorders before and 6 months after 

surgery. Significant reduction was observed in the prevalence of noctur-

nal eating and binge eating among patients at 6 months postoperatively. 

Lower loss of excess weight was verified among patients classified as “pre-

senting” eating disorders in the preoperative phase. Patients affected by 

eating disorders require monitoring by expert staff, which contributes to 

achieve satisfactory results.
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RESUMEN

Con el objetivo de determinar la prevalencia 

de trastornos alimentarios antes de la cirugía 

bariátrica, de comprobar si éstos persistieron 6 

meses después de la intervención y de analizar 

cómo tales trastornos influyeron en la pérdida 

de peso de los pacientes bariátricos, se realizó un 

estudio de cohorte con 25 pacientes en unidad de 

hospital público, con medición antropométrica 

y aplicación de un cuestionario relacionado 

con el comportamiento alimentario, siendo 

clasificados, los pacientes, como portadores o 

libres de trastornos alimentarios, antes de la 

cirugía y 6 meses después. Se encontró una 

reducción significativa en la prevalencia de 

comedores compulsivos y nocturnos entre 

aquellos pacientes evaluados 6 meses después de 

la intervención. Se evidenció una menor pérdida 

del exceso de peso entre los pacientes clasificados 

como portadores de trastornos alimentarios en 

la fase preoperatoria. Pacientes que sufren de 

trastornos alimentarios requieren un seguimiento 

con personal especializado, contribuyendo, así, al 

logro de resultados satisfactorios.

Palabras clave: Obesidad mórbida. Cirugía 
bariátrica. Conducta alimentaria. Bypass 
gástrico.

RESUMO

Objetivando identificar a prevalência de desor-

dens alimentares antes da cirurgia bariátrica, 

verificar se persistiram aos 6 meses do pós-oper-

atório e analisar como tais desordens influen-

ciaram na perda ponderal de pacientes bariátri-

cos, realizou-se um estudo de coorte com 25 

pacientes em unidade pública hospitalar, com 

aferição antropométrica e aplicação de ques-

tionário referente ao comportamento alimentar, 

sendo classificados como portadores ou livres 

de desordens alimentares antes e 6 meses após 

a realização da cirurgia. Foi verificada uma 

redução significativa na prevalência de com-

edores compulsivos e comedores noturnos entre 

os pacientes aos 6 meses do pós-operatório. Foi 

evidenciada menor perda do excesso de peso en-

tre os pacientes classificados como portadores de 

desordens alimentares na fase pré-operatória. 

Pacientes acometidos por desordens alimenta-

res necessitam de acompanhamento com equipe 

especializada, contribuindo para o alcance de 

resultados satisfatórios.

Palavras-chave: Obesidade mórbida. Cirurgia 
bariátrica. Comportamento alimentar. Derivação 
gástrica.
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INTRODUÇÃO

A obesidade pode ser definida como acúmulo excessivo de gordura corporal e representa um 
dos principais campos de intervenção de equipes em saúde, pois está diretamente associada ao 
risco de desenvolvimento de comorbidades como Diabetes, Hipertensão, Dislipidemias e Câncer.1,2

Diante da dificuldade em obter resultados bem-sucedidos em tratamentos clínicos 
convencionais, a cirurgia bariátrica é, atualmente, considerada a forma mais efetiva no tratamento 
da obesidade, em especial a de grau III, também denominada obesidade mórbida.1 A técnica 
cirúrgica mais utilizada é o bypass gástrico ou gastroplastia redutora com derivação intestinal em 
Y de Roux (GRDIYR), caracterizada por promover acentuada redução no tamanho do estômago 
(apresentando capacidade média de 50 ml) e um desvio intestinal, levando à menor ingestão 
alimentar, associada à moderada redução na absorção de nutrientes, com consequente perda 
ponderal e sua manutenção a longo prazo.3 

Síndromes genéticas e/ou problemas endocrinológicos podem levar à obesidade, assim como 
fatores nutricionais ou exógenos. Entre os fatores nutricionais, destacam-se algumas desordens 
no comportamento alimentar, como o Transtorno da Compulsão Alimentar Periódica (TCAP), 
caracterizado pela ingestão em curto espaço de tempo de grande quantidade de alimentos, 
associadas à perda de controle da quantidade ingerida, sem associação de estratégias compensatórias, 
no mínimo duas vezes por semana.2,4 Existem ainda outras desordens alimentares descritas por 
Brolin et al. (1994)5, que classificam os indivíduos como:

• Comedores de doces: ingerem alimentos doces entre as refeições em porções superiores a 150 kcal;

• Beliscadores: ingerem petiscos salgados entre as refeições em porções superiores a 150 kcal;

• Comedores noturnos: indivíduos que ingerem mais de 25% das calorias diárias no período 
noturno, apresentando sintomas como insônia e anorexia matutina.

As desordens descritas anteriormente possuem como característica comum a ocorrência de 
recaídas frequentes, contribuindo para o desenvolvimento e manutenção do quadro de obesidade 
e tornando o seu tratamento mais longo e trabalhoso.2  A realização da cirurgia bariátrica não 
garante a completa resolução de alguns fatores desencadeantes da obesidade, tais como as desordens 
no comportamento alimentar.6 Além disso, pacientes com desordens alimentares devem ser 
monitorados com mais rigor a fim de alcançarem o sucesso pós-cirúrgico, especialmente quanto 
à perda ponderal.

Dymek et al. (2001)7, em pesquisa realizada em pacientes com desordens no comportamento 
alimentar que foram submetidos à cirurgia bariátrica, descobriram que estes indivíduos perderam 
significantemente menos peso se comparados a indivíduos livres destas desordens. Nota-se, 
assim, que o tratamento da obesidade, mesmo quando se opta pela cirurgia bariátrica, depende 
de alterações comportamentais definitivas, já que possíveis reincidências de padrões alimentares 
habituais aumentam o risco de insucessos, como o reganho de peso, ocorrência de vômitos e 
outras complicações.

 Por serem alterações comuns e estarem associadas à dificuldade no tratamento da obesidade; o 
objetivo deste estudo consiste em identificar grupos com desordens no comportamento alimentar 
antes da cirurgia bariátrica, verificar se tais desordens persistem 6 meses após a realização da cirurgia 
e analisar como tais desordens influenciaram na perda ponderal pós-operatória.
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MÉTODOS

Tipo de esTudo

Trata-se de um estudo de coorte.

LocaL de esTudo

A coleta de dados no primeiro momento (pré-operatório) foi realizada na Unidade de Cirurgia 
Geral (UCG) e, no segundo momento (pós-operatório), foi realizada no Ambulatório de Nutrição 
da Unidade de Assistência de Alta Complexidade ao Portador de Obesidade Mórbida, ambas no 
Hospital Regional da Asa Norte (HRAN) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal 
(SES/DF).

aspecTos éTicos

Os procedimentos metodológicos da pesquisa foram realizados sob aprovação do Comitê de 
Ética da FEPECS (Fundação de Ensino em Ciências da Saúde), de acordo com documento de 
protocolo 520/2011 estando, portanto, dentro dos procedimentos éticos e científicos fundamentais, 
como disposto na resolução nº 196, de 10 de outubro de 1996 do Conselho Nacional de Saúde 
do Ministério da Saúde. A participação na pesquisa foi condicionada à assinatura de Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A).

criTérios de incLusão

Pacientes alfabetizados, sem distúrbio psiquiátrico que comprometa a compreensão e escrita, 
inseridos no programa de cirurgia bariátrica do Hospital Regional da Asa Norte (HRAN), situado 
em Brasília-(DF), que realizaram GRDIYR no período de novembro de 2011 a janeiro de 2012.

criTérios de excLusão

 Pacientes que realizaram a GRDIYR fora do período estabelecido para a primeira fase 
da coleta de dados (novembro de 2011 a janeiro de 2012); os que foram submetidos a outras 
técnicas cirúrgicas; os que não se dispuseram a comparecer ao ambulatório de nutrição para o 
preenchimento do questionário referente à fase pós-operatória; e os que não preencheram os 
questionários propostos adequadamente.

procedimenTos

Primeiro Momento: após leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre Esclarecido, 
35 pacientes responderam ao questionário autoaplicável (Apêndice B) elaborado e entregue pela 
pesquisadora responsável. O questionário referente ao período pré-operatório - “Comportamento 
Alimentar Habitual – Pré-Operatório” –, foi composto por:

• Dados cadastrais/ demográficos/ socioeconômicos: nome, idade, sexo, procedência, estado civil, 
telefone(s) para contato, renda familiar, ocupação e escolaridade;

• Dados Antropométricos: peso pré-operatório (kg), estatura (m), Índice de Massa Corporal - IMC 
(kg/m²) e excesso de peso pré-operatório (kg). A estatura foi aferida antes que o paciente 
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iniciasse o preenchimento do questionário, utilizando estadiômetro (Sanny®) graduado em 
escalas milimétricas com capacidade mínima de 115 cm e máxima de 215 cm. O peso pré-
operatório foi obtido por meio de consulta ao prontuário eletrônico, na qual o cirurgião 
responsável registra o peso do paciente, referente a última consulta realizada no período pré-
operatório. O IMC foi obtido pela relação do peso pré-operatório em quilogramas dividido 
pela estatura em metros ao quadrado. Por fim, o excesso de peso, foi calculado por meio do 
peso ideal para gênero/altura8 subtraído do peso pré-operatório;

• Comportamento Alimentar Atual: foi avaliado por meio de nove questões predominantemente 
objetivas, com base em conceitos de Brolin et al. (1994)5 e da Associação Americana 
de Psiquiatria (2002)9, que descreveram comportamentos que identificam desordens no 
comportamento alimentar, comumente presentes entre pacientes obesos. Nestas questões, 
os voluntários responderam se habitualmente praticavam ou não a conduta descrita. Do 
total de perguntas deste módulo apenas três foram subdivididas em objetiva (fechada), e nelas 
responderam se realizavam ou não a conduta descrita. Se a resposta fosse positiva, respondiam 
a parte subjetiva (aberta), na qual qualificavam e quantificavam o alimento normalmente 
consumido na ocorrência de tal conduta.

Depois da análise dos dados coletados, os pacientes foram classificados como portadores 
(grupo I) ou não portadores de desordens alimentares (grupo II). Os que foram classificados 
positivamente (grupo I) receberam uma subclassificação, conforme o tipo de desordem alimentar 
predominantemente apresentada:

• Comedor Compulsivo: resposta afirmativa para todas as questões relacionadas a esta desordem 
(questões de nº 1 a 6), exceto para a questão 5, na qual a resposta negativa caracteriza a 
desordem;

• Comedor de Doces: resposta afirmativa para a questão referente a esta desordem, sendo o 
valor calórico do alimento habitualmente consumido na ocorrência de um episódio de tal 
desordem superior a 150 Kcal (questão nº 7);

• Beliscador: resposta afirmativa para a questão referente a esta desordem, sendo o valor calórico 
do alimento habitualmente consumido na ocorrência de um episódio de tal desordem 
alimentar superior a 150 Kcal (questão nº 8);

• Comedor Noturno: resposta afirmativa para a questão referente a esta desordem, sendo o valor 
calórico dos alimentos habitualmente consumidos no período noturno superior a 25% do 
valor calórico total consumido diariamente (questão nº 9).

Segundo Momento: seis meses depois, os 35 participantes da 1ª fase foram contactados por 
telefone pela pesquisadora responsável e solicitados a comparecer ao Ambulatório de Nutrição para 
pesagem e preenchimento do questionário referente à fase pós-operatória. Oito foram excluídos 
por alegarem impossibilidade de comparecimento no período proposto e 2 por terem realizado 
outra técnica cirúrgica. O questionário “Comportamento Alimentar Habitual – Pós-Cirúrgico” 
(Apêndice C) foi composto por:

• Dados Antropométricos: peso atual (kg), Índice de Massa Corporal – IMC (kg/m2), menor 
peso já atingido no pós-cirúrgico e percentual de excesso de peso perdido (% PEP) pós-
cirúrgico. Dados que, como no questionário anterior, foram obtidos antes mesmo do início 
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do preenchimento, no momento da avaliação antropométrica. Para a aferição do peso, foi 
utilizada uma balança digital (Dig-tron®) com capacidade mínima de 1 kg e máxima de 300 
kg e graduação de 0,05 kg. O IMC foi obtido pela relação do peso em quilogramas dividido 
pela estatura em metros ao quadrado; e, finalmente, a porcentagem de perda do excesso de 
peso (PEP%) calculado por meio da relação peso pré-cirúrgico em quilogramas menos peso 
atual em quilogramas dividido pelo excesso de peso pré-operatório, multiplicado por cem;

• Comportamento Alimentar Atual: foi reavaliado com 10 (dez) questões, sendo que as 9 (nove) 
primeiras foram as mesmas respondidas no questionário anterior, acrescidas de 1 (uma) 
pergunta referente a hábitos adquiridos no período pós-operatório.

 Depois da análise dos dados coletados nesta fase, os pacientes foram reclassificados como 
portadores ou não de desordens no comportamento alimentar, utilizando os mesmos critérios 
de classificação da 1º fase.

anáLise esTaTísTica

 Os dados dos questionários foram tabulados no programa Microsoft Excel® (versão 2011) 
e no software R® (versão R- 2.15.1) para realização de análise estatística descritiva simples. Foi 
utilizado o teste quiquadrado para a análise das variáveis qualitativas nominais independentes, 
teste de Mann-Whitney para a análise de variáveis ordinais independentes e teste de McNemar 
para a análise de variáveis qualitativas nominais relacionadas. Foram aceitas como estatisticamente 
significativas as análises que obtiveram níveis de p<0,05.

RESULTADOS

perfiL demográfico e anTropoméTrico

A amostra  fo i  composta  por  25 pac ientes,  sendo 23 mulheres  (92%) e 
2 homens (8%), com média de idade igual a 40,1±11,9 anos. Os pacientes eram em sua maioria 
casados, representando 48% (n=12) da amostra. Foi observada renda familiar superior a 2 salários 
mínimos em 56% (n=14) da amostra e escolaridade equivalente ao 2º grau completo em 36% 
(n=9). O perfil sociodemográfico detalhado, para melhor caracterização amostral, está descrito 
na Tabela 1.

A média do IMC pré-operatório foi de 41,5±4,6 kg/m2, sendo reduzida para 33±5,4 kg/m2 
seis meses após a cirurgia (p<0,001). Na fase pós-operatória, a média do %PEP foi de 46,6±16,6% 
(11,9-78,7), sendo que 44% (n=11) apresentaram %PEP acima de 50%.

desordens no comporTamenTo aLimenTar na fase pré e pós-operaTória

Na fase pré-operatória, 88% (n=22) dos pacientes foram classificados como portadores de 
algum tipo de desordem no comportamento alimentar, havendo redução para 36% (n=9) na fase 
pós-operatória.

A Figura 1 mostra uma remissão completa na prevalência de pacientes comedores compulsivos 
e comedores noturnos após a cirurgia.
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Tabela 1 - Perfil sociodemográfico dos 25 candidatos à realização da gastroplastia redutora com derivação 
intestinal em Y de Roux avaliados – HRAN/SES-DF, 2011/2012

Dados Socioeconômicos Número de indivíduos Percentual (%)

Estado Civil

Casados 12 48

Solteiros 8 32

Divorciados 4 16

União estável 1 4

Renda Familiar 

> ½ até 1

 Salário Mínimo (SM) 4 16

> 1 até 2

 Salário Mínimo (SM) 7 28

> 2 SM 14 56

Escolaridade

1º grau incompleto 5 20

1º grau completo 1 4

2º grau incompleto 4 16

2º grau completo 9 36

Superior incompleto 4 16

Superior completo 1 4

Pós-graduação 1 4

Figura 1 - Prevalência de desordens no comportamento alimentar nos pacientes estudados antes e 6 meses 
após a realização da gastroplastia redutora derivação intestinal em Y de Roux - HRAN/SES-DF, 2011/2012.
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Tipo de desordem aLimenTar na fase pré-operaTória x Tipo de desordem aLimenTar na fase 
pós-operaTória

Aplicou-se, ainda, o teste McNemar para verificar se os pacientes, com a desordem antes 
da cirurgia, poderiam passar a apresentar outro tipo de desordem alimentar no pós-operatório. 
Observou-se que entre os 9 comedores compulsivos no pré-operatório, 1 tornou-se comedor de 
doce e 1 tornou-se beliscador na fase pós-operatória. Entre os 5 comedores de doce, 1 tornou-se 
beliscador; entre os 6 beliscadores, 3 tornaram-se comedores de doces. Conforme análise realizada 
pelo teste de McNemar, não houve significância estatística na associação (p=0,15).

desordem no comporTamenTo aLimenTar na fase pré-operaTória x percenTuaL de perda do 
excesso de peso (%pep)

A fim de verificar se os pacientes com alguma desordem alimentar no pré-operatório 
apresentaram %PEP inferior àqueles livres de desordens, utilizou-se o teste Mann Whitney. Houve 
diferença estatística, sendo a %PEP igual a 45,7±16,7% no grupo I (com desordens) e 52,8±17,9% 
e grupo II (livres), aos 6 meses do pós-operatório (Figura 2).

ouTros hábiTos adquiridos na fase pós-operaTória

Dos 25 pacientes avaliados, 20% (n=5) relataram que adquiriram hábitos de cunho não 
alimentar após a realização da GRDIYR. Desses, o hábito de compras supérfluas (chocolates e 
sapatos) foi citado por 2 pacientes, seguido pelos hábitos igualmente citados de mascar chiclete, 
mascar gelo e ingerir bebida alcoólica, com 1 paciente cada.

Figura  2  - Comparativo  entre  o  percentual  de perda do  excesso de peso  (%PEP)  aos  6 meses  da 
gastroplastia redutora com derivação intestinal em Y de Roux de pacientes livres e com algum tipo de 
desordem alimentar na fase pré-operatória - HRAN/SES-DF, 2011/2012.
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Entre os cinco pacientes que declararam ter adquirido hábitos de cunho não alimentar após 
a realização da cirurgia bariátrica, 4 tinham sido classificados como portadores de desordens 
alimentares na fase pré-operatória. Avaliando os dados pelo teste de associação de quiquadrado, 
a presença de desordens no comportamento alimentar na fase pré-operatória não está associada 
ao desenvolvimento de hábitos de cunho não alimentar na fase pós-operatória (P=0,17).

DISCUSSÃO

 No presente estudo, pôde ser observada uma redução significativa na prevalência de desordens 
no comportamento alimentar na fase pós-operatória quando comparada à fase pré-operatória, 
reafirmando o conceito já elucidado por alguns autores, de que a GRDIYR pode induzir uma 
significativa alteração no padrão alimentar dos pacientes a ela submetidos.10-12 As restrições impostas 
pela técnica cirúrgica e a melhor percepção corporal com consequente redução na ansiedade, podem 
justificar a diminuição na prevalência de desordens alimentares entre os pacientes operados.13

Com relação à compulsão alimentar, resultados similares a este estudo foram encontrados por 
Latner et al. (2004).11 Entre 46 pacientes, 48% foram classificados como comedores compulsivos 
no pré-operatório, reduzindo a 0% no pós-operatório da GRDIYR; mesmo em estudos nos quais 
não foi evidenciada a remissão desse tipo de desordem em toda a amostra avaliada, são expressivos 
os níveis de redução na prevalência entre as duas fases, como visto por Colles et al. (2008)10 em 
amostra de 129 pacientes, em que a prevalência de 14% regrediu para 3,1% na fase pós-operatória. 
Alterações fisiológicas ligadas à sensação de saciedade como a diminuição da liberação de grelina 
(hormônio do apetite), incapacidade estomacal de comportar grandes quantidades de alimentos, 
tentativas frustradas de grande ingestão alimentar seguidas por desconforto gastrintestinal e 
vômitos, são fatores que desempenham papel importante na eliminação da compulsão alimentar 
após a cirurgia bariátrica.11,14

Na análise individual do hábito beliscador, foi observada redução de 8% em sua prevalência, ao 
comparar as fases pré e pós-operatória. Resultado não compatível com estudo similar conduzido 
por Colles et al. (2007)15, que observaram um aumento de 31% nos indivíduos beliscadores durante 
o primeiro ano de pós-operatório da GRDIYR. A diferença entre os resultados pode ser justificada 
pelo tempo de acompanhamento proposto pelo estudo, pois a prevalência do hábito beliscador 
tende a aumentar após o sexto mês do pós-operatório, período não avaliado pelo atual estudo. 
Conforme achado de Kalarchian et al. (2002)16, 80% dos pacientes identificados com algum tipo 
de desordem alimentar no pré-operatório evidenciava sinais de instalação do hábito beliscador a 
partir de 6 meses de realização da GRDIYR.

A prevalência de comedores de doces permaneceu inalterada no comparativo pré e pós-
operatório, resultado que pode ser explicado pelo fato de alimentos doces poderem se apresentar 
na forma de líquidos, em sua maioria, com densidade calórica elevada como: leite condensado, 
sorvete, mel e bebidas açúcaradas; facilmente consumidos, mesmo após a cirurgia bariátrica. Alta 
prevalência dessa desordem alimentar também foi identificada por estudo holandês, no qual 34% 
dos 138 indivíduos se autorrelataram comedores de doces após a cirurgia.17 

A remissão total da prevalência de comedores noturnos no presente estudo foi condizente 
com achados de outros autores. No estudo de Hsu et al. (1997)18, 33% eram comedores noturnos 
e, após a cirurgia, esse valor se reduziu a 11%. Colles et al. (2008)10 encontraram uma redução de 
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17,1% para 7,8%, porém ambos os estudos avaliam o comportamento alimentar de antes e do 
primeiro ano da realização da cirurgia. Vale ressaltar que pode haver confusão na classificação 
dos pacientes em comedores noturnos ou compulsivos, já que, no último, a compulsão pode 
estender-se, ocorrendo à noite (anorexia matutina). Além disso, pode ocorrer falta de controle 
diante da quantidade de alimento ingerida em ambas as desordens, o que pode ter influenciado 
nos resultados da presente pesquisa.15

Ao analisar se os pacientes com desordem antes da cirurgia poderiam passar a apresentar 
outro tipo de desordem alimentar no pós-operatório, este estudo não encontrou uma associação 
estatisticamente significante, fato que pode estar associado ao número amostral. Porém essa 
relação foi descrita por alguns autores, especialmente entre a compulsão alimentar pré-operatória 
e o desenvolvimento do hábito beliscador no pós-operatório.19 Machado et al. (2008)20, com 
amostra de 50 pacientes avaliados antes e entre dois e cinco anos após a realização da GRDIYR, 
verificaram que 33,3% dos comedores compulsivos na fase pré-operatória desenvolveram o hábito 
beliscador na fase pós-operatória.

 Fatores psicológicos como rigidez de pensamento, impulsividade e dificuldade na administração 
de emoções e utilização da alimentação como recurso de alívio para situações conflitivas, muito 
presentes na fase pré-operatória em alguns pacientes, perdurariam na fase pós-operatória. Tais 
fatores, aliados à incapacidade gástrica de ingerir grandes quantidades de alimentos, podem estar 
associados ao desenvolvimento do comportamento beliscador como forma de compensação à 
compulsão alimentar.20,21

 Quanto à menor perda do excesso de peso (%PEP) entre os portadores de desordens na 
fase pré-operatória encontrada neste estudo, Sallet et al. (2007)22 obtiveram resultado similar, com 
amostra de 216 indivíduos avaliados antes e com 1 ano de pós-operatório. Os autores verificaram 
que indivíduos livres de desordens alimentares na fase pré-operatória obtiveram significativamente 
(p=0,027) maior %PEP quando comparados aos indivíduos classificados como comedores 
compulsivos na mesma fase.

Em contrapartida, Latner et al.(2004)11 encontraram, em amostra de 65 pacientes com 16 meses 
de pós-operatório, média de 70% de PEP para ambos os grupos, e destacaram que a existência 
de desordens no comportamento alimentar na fase pré-operatória não prejudica a perda ponderal 
pós-operatória. Para os autores, podem colaborar, uma vez que desordens, como a compulsão 
alimentar eliminada após a realização da cirurgia, poderiam ser o fator mantenedor do quadro de 
obesidade pré-operatória.

Legenbauer et al. (2011)23 frisaram que desordens alimentares pré-operatórias não influenciaram, 
em curto prazo, a perda ponderal após a realização da cirurgia bariátrica. Os autores observaram 
perda de 25,1% do peso pré-operatório para pacientes livres de desordens alimentares e 24,5% 
para pacientes classificados como portadores de desordens alimentares, 1 ano após a cirurgia.

A literatura descreve, ainda, que uma parcela de pacientes, após a realização da gastroplastia 
redutora, desenvolve hábitos não relacionados à alimentação em resposta a conflitos emocionais 
e limitações alimentares impostas pelo procedimento cirúrgico. Entre os mais comuns estão a 
compulsão por jogos, compras, dependência alcoólica e outras drogas.24 No presente estudo, 
20% dos pacientes relataram ter desenvolvido hábitos não relacionados à alimentação durantes 
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os 6 primeiros meses de pós-operatório. Resultado similar foi encontrado por Machado et al. 
(2008)20 em que 16% dos 50 pacientes participantes da amostra relataram expressar conflitos 
emocionais, adquirindo hábitos não relacionados à alimentação após a gastroplastia redutora, 
caracterizando-os como uma “válvula de escape”.25 Não foi evidenciada, pelo presente estudo, 
uma relação significativa entre a presença de desordens alimentares na fase pré-operatória com o 
desenvolvimento de hábitos de cunho não alimentar na fase pós-operatória, fato talvez relacionado 
ao tempo de acompanhamento pós-operatório, uma vez que o desenvolvimento de distúrbios afins 
como forma de compensação à desordem alimentar pré-operatória, especialmente em compensação 
à compulsão alimentar, já foi descrito em outros estudos.20,25

LimiTações do esTudo

A utilização de questionários autoaplicáveis pode ser considerada uma limitação, pela influência 
da desejabilidade social, ou seja, uma tendência em obter respostas consideradas, pelos participantes, 
mais aceitáveis em termos sociais. Porém, sua utilização foi necessária, pela praticidade e por tratar 
de questões muito particulares que poderiam causar constrangimento aos indivíduos, caso fossem 
investigadas de outra maneira.

Também deve ser considerada a grande diversidade de definições e de métodos a serem 
utilizados para classificação de indivíduos como portadores de cada uma das desordens alimentares, 
o que dificulta a reprodução e comparação dos estudos.

Os resultados do estudo podem ter sido influenciados por restrições físicas imediatas associadas 
ao procedimento cirúrgico. Desordens no comportamento alimentar comumente tendem a se 
desenvolver ou ressurgir no pós-operatório a partir do sexto mês de realização da cirurgia, pois 
existe uma adaptação quanto ao volume de alimentos ingeridos e alguns pacientes começam a 
retomar a alimentação habitual.21,26

Estudos com maior tempo de seguimento são recomendados. A detecção da presença ou 
mesmo de uma tendência ao desenvolvimento de desordens alimentares, no período pré e pós-
operatório, como realizado pelo atual estudo, poderá contribuir para uma intervenção precoce e 
prevenção de posteriores agravos.

CONCLUSÃO

Foi observado que grande parte dos pacientes estudados foram classificados como portadores 
de desordens no comportamento alimentar na fase pré-operatória da GRDIYR. Aos 6 meses do 
pós-operatório, verificou-se uma redução significativa na prevalência de comedores compulsivos 
e comedores noturnos. Evidenciou-se ainda, menor %PEP entre os pacientes classificados como 
portadores de desordens no comportamento alimentar na fase pré-operatória.

Visto os resultados encontrados, nota-se que pacientes acometidos por desordens no 
comportamento alimentar têm necessidades específicas, necessitando de acompanhamento 
periódico com equipe multidisciplinar especializada, objetivando investigar, monitorar, intervir 
precocemente, contribuindo assim, para o alcance de resultados satisfatórios relacionados à 
cirurgia bariátrica.
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APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

 O(a) Senhor(a) está sendo convidado(a) a participar do projeto: Prevalência de transtornos 
alimentares em obesos mórbidos antes e após a cirurgia bariátrica em um hospital público do 
Distrito Federal, ou seja, número de pacientes do ambulatório de cirurgia bariátrica que possuem 
desordem no comportamento alimentar antes e após a realização da cirurgia bariátrica.

O objetivo desta pesquisa é: Determinar o número de pacientes com transtornos alimentares e 
sua relação com a perda de peso, antes e 6 meses após a cirurgia bariátrica em um hospital público 
do Distrito Federal. Seus resultados poderão contribuir aos profissionais de Saúde no tratamento de 
tais transtornos, levando os pacientes operados a melhores resultados, como a maior perda de peso.

O(a) senhor(a) receberá todos os esclarecimentos necessários antes e no decorrer da pesquisa 
e lhe asseguramos que seu nome não aparecerá, sendo mantido o mais rigoroso sigilo pela omissão 
total de quaisquer informações que permitam identificá-lo(a).

 A sua participação será por meio de um questionário, contendo perguntas referentes a seus 
hábitos alimentares, que o(a) senhor(a) deverá responder no Ambulatório de Bariátrica do HRAN 
e Avaliação Antropométrica, por meio da aferição de seu peso e altura, que será realizada pela 
pesquisadora responsável, neste mesmo local, em dois momentos: antes e 6 meses após a realização 
da sua cirurgia. Não haverá nenhuma outra forma de envolvimento ou comprometimento neste 
estudo. Não existe obrigatoriamente, um tempo pré-determinado, para responder o questionário. 
Será respeitado o tempo de cada um para respondê-lo. Informamos que o(a) Senhor(a) pode se 
recusar a responder qualquer questão ou não permitir a realização da Antropometria caso tais 
procedimentos lhe tragam constrangimento, podendo desistir de participar da pesquisa em qualquer 
momento sem nenhum prejuízo para o(a) senhor(a).

 Os participantes não serão ressarcidos financeiramente, uma vez que a participação na 
pesquisa não lhes acarretará despesas. Sendo prevista a cobertura material sob responsabilidade 
do pesquisador responsável, somente em reparação a dano imediato ou tardio, comprovadamente 
causado pela pesquisa ao ser humano a ela submetido.

 Os resultados da pesquisa serão divulgados no Hospital Regional da Asa Norte - HRAN, 
podendo ser publicados posteriormente em encontros ou revistas científicas, e mostrará apenas 
os resultados obtidos como um todo.

 Se o(a) Senhor(a) tiver qualquer dúvida em relação à pesquisa, por favor telefone para: Mariana 
de Oliveira Silva, nutricionista residente, pelo telefone: (61) 3326-6172 ou (61) 8141-6789.

 Este projeto foi Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da SES/DF. As dúvidas com 
relação à assinatura do TCLE ou os direitos do sujeito da pesquisa podem ser obtidos pelo telefone: 
(61) 3325-4955. Este documento foi elaborado em duas vias, uma ficará com o pesquisador 
responsável e a outra com o sujeito da pesquisa.

________________________________________
Nome / assinatura

____________________________________________
Pesquisador Responsável
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APÊNDICE B - Questionário: Comportamento Alimentar Habitual – Pré-Operatório

Nome:_______________________________________________________ Id.:__________ 
Telefones: ______________________                   Sexo: □ M □ F  
D.N.:___/___/___

Procedência:_____________________________________________

Estado civil: ( ) Casado(a) ( ) Solteiro(a) ( ) Divorciado(a) ( ) União estável

Renda Familiar:______________ Ocupação:___________________________________

Escolaridade: ( ) 1º. grau incompl.( ) 1º. grau compl. ( ) 2º. grau incompl.

 ( ) 2º. grau compl. ( ) sup. incompl. ( ) sup. compl. ( ) pós-grad.

Dados Antropométricos (deverão ser preenchidos pelo pesquisador):

Peso pré-operatório: ________ kgAltura: _________ m IMC: _________ kg/m2

As questões a seguir, devem ser respondidas de acordo com o comportamento alimentar antes de iniciar o 
tratamento com a Equipe do Ambulatório de Cirurgia Bariátrica.

1) Nas refeições, você ingeria uma grande quantidade de alimentos (em quantidade superior ao que as demais 
pessoas consumiam)?

□ Sim  □ Não

2) Consumia alimentos mesmo quando não estava com fome?

□ Sim  □ Não

3) Ao se alimentar, você sentia que perdia o controle quanto à quantidade de alimentos ingeridos (só parava de 
comer quando se sentia bastante saciado) ?

□ Sim  □ Não

4) Sentia culpa após as refeições?

□ Sim  □ Não

5) Utilizava-se de estratégias compensatórias como a prática de exercícios físicos excessivos, longos períodos 
sem se alimentar ou outras?

□ Sim  □ Não

6) Se a resposta foi sim para as questões anteriores. Responda:

Esses episódios ocorreram por mais de 6 meses, com frequência de pelo menos dois dias por semana?

□ Sim  □ Não

7) Consumia alimentos doces, em grande quantidade, entre as refeições, pelo menos 3 vezes na semana?

□ Sim  □ Não

Se a resposta foi sim, qual (is) alimento (s) doce (s) costumava comer? Em que quantidade?

alimento(s): __________________ / quantidade: _______________________

8) Você costumava “beliscar”, alimentos salgados, entre as principais refeições?

□ Sim  □ Não

Se a resposta foi sim, qual (is) alimento (s) salgado (s) costumava “beliscar”? Em que quantidade?

alimento(s): __________________ / quantidade: _______________________

9) Você costumava consumir alimentos mesmo depois que se recolhia para dormir (madrugada)?

□ Sim  □ Não

Se a resposta foi sim, qual (is) alimento (s) costumava consumir neste período? Em que quantidade?

alimento(s): __________________ / quantidade: _______________________
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APÊNDICE C - Questionário: Comportamento Alimentar Habitual – Pós-Operatório

Nome:________________________________________________ Id.:______       _________

Peso atual: ______ kg Altura: ______ m IMC: _______kg/m2 %PEP: ________

As questões a seguir, devem ser respondidas de acordo com o comportamento alimentar atual.

1) Nas refeições, você ingere uma grande quantidade de alimentos (em quantidade superior ao que as demais 
pessoas consumiam)?

□ Sim  □ Não

2) Consome alimentos mesmo quando não está com fome?

□ Sim  □ Não

3) Ao se alimentar, você sente que perde o controle quanto à quantidade de alimentos ingeridos (só para de 
comer quando se sente bastante saciado) ?

□ Sim  □ Não

4) Sente culpa após as refeições?

□ Sim  □ Não

5) Utiliza-se de estratégias compensatórias como a prática de exercícios físicos excessivos, longos períodos sem 
se alimentar ou outras?

□ Sim  □ Não

6) Se a resposta foi sim para as questões anteriores. Responda:

Esses episódios ocorrem há mais de 6 meses, com frequência de pelo menos dois dias por semana?

□ Sim  □ Não

7) Consome alimentos doces, em grande quantidade, entre as refeições, pelo menos 3 vezes na semana?

□ Sim  □ Não

 Se a resposta foi sim, qual (is) alimento (s) doce (s) costuma comer? Em que quantidade?

 alimento(s): __________________ / quantidade: _______________________

8) Você costuma “beliscar”, alimentos salgados, entre as principais refeições?

□ Sim  □ Não

Se a resposta foi sim, qual (is) alimento (s) salgado (s) costuma “beliscar”? Em que quantidade?

 alimento(s): __________________ / quantidade: _______________________

9) Você costuma consumir alimentos mesmo depois que se recolhe para dormir (madrugada)?

□ Sim  □ Não

 Se a resposta foi sim, qual (is) alimento (s) costuma consumir neste período? Em que quantidade?

 alimento(s): __________________ / quantidade: _______________________

10) Depois da cirurgia, você adquiriu algum hábito ou mania que antes não tinha?

□ Sim  □ Não

 Se sim, Qual? ________________________________


