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O projeto buscou conhecer os processos de avaliação psicológica para a cirurgia 

bariátrica, a partir de uma revisão na literatura, atentando para a compreensão do 

processo de análise funcional. Objetivou-se investigar a dinâmica desta avaliação 

psicológica e as variáveis que estão envolvidas em seus resultados. A obesidade é um 

problema de saúde pública mundial, que tem sido discutida nos meios científicos, em 

busca de novas estratégias de prevenção e combate. Ela é entendida como uma 

comorbidade de causas múltiplas. Considerando os riscos e limitações envolvidos, 

algumas pessoas buscam por diversos tipos de tratamento, que venham diminuir o 

excesso de peso. Dentre estas alternativas encontra-se a Cirurgia Bariátrica. Assim, 

esta pesquisa foi realizada a partir de bases de dados como: Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), MEDLINE, Base de Dados 

Bibliográfica de Psicologia (PSICDOC), Psychological Literature Information 

(PsycINFO), Index Psi Periódicos, Periódicos Eletrônicos em Psicologia (PePSIC), 

Scientific Electronic Library Online (Scielo) e Revista Brasileira de Terapia Cognitivo - 

Comportamental (RCTCC). De acordo com a literatura revisada, ainda não há nenhum 

protocolo específico para a avaliação da Cirurgia Bariátrica. Entretanto, entende-se 

que esta intervenção cirúrgica acarreta uma reorganização da vida da pessoa, em 

grandes proporções, seja porque impõe uma nova rotina de hábitos alimentares, ou 

porque seus efeitos interferem na imagem corporal que a pessoa tem de si. Por isso, 

considera-se importante explicitar nesse momento, quais os recursos psíquicos que 

tornam o paciente apto para esse procedimento, ou seja, o repertório dessas pessoas 

para lidar com a nova condição que a cirurgia imporá. Verifica-se que, para o obeso, a 

alimentação representa, em geral, muito mais do que uma necessidade nutricional e 

de sobrevivência. Ela é vista como fonte de prazer, e deve estar presente em todos os 

momentos, identificada muitas vezes como reforçador generalizado. Assim, quando o 

paciente busca a cirurgia bariátrica, nota-se muitas vezes sua falta de repertório 



 

 

alternativo, para lidar com a nova contingência, que será o impedimento mecânico de 

manter seu comportamento alimentar. Esse novo repertório que ele terá que 

desenvolver e, a busca de reforçadores alternativos, corroboram com a premissa de 

que é necessária uma análise consistente do sujeito e de seu repertório. Portanto, um 

protocolo de avaliação que, de alguma forma, sistematize tais aspectos, pode ser um 

facilitador desse processo. 
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