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Introdução: Por sua etiologia multifatorial, várias formas de tratamento são utilizadas no
manejo da obesidade. Uma revisão sistemática dos resultados clínicos e econômicos da
cirurgia bariátrica concluiu ser esta mais efetiva para casos de obesidade mórbida quando
comparada a outros procedimentos, jáque atua na manutenção da perda de peso em longo
prazo. Contudo, o procedimento não está isento de complicações e o emagrecimento súbito
pode tornar o paciente mais vulnerável a uma série de transtornos mentais. A necessidade
de considerar fatores psicológicos na avaliação pré-cirúrgica e seu impacto sobre os
resultados do procedimento é enfatizada por muitos autores.Assim, uma avaliação ampla
no pré-operatório pode identificar problemas e possibilitar o seu manejo, prevenindo
complicações futuras. Objetivo: Caracterizar o perfil psicológico de pacientes submetidos à
cirurgia bariátrica, a partir da análise de protocolos de avaliação psicológica pré-cirurgica.
Métodos/Procedimentos: Serão analisados os protocolos de avaliação psicológica de
pacientes candidatos à cirurgia bariátrica no Hospital de Base no período entre 2003 e
2011. Os dados incluem dados demográficose resultados dos diversos instrumentos que
compõem o referido protocolo: Histórico de vida do paciente e motivos subjacentes à
escolha terapêutica (cirurgia);Inventário de Depressão de Beck;Inventário de Ansiedade
Traço-Estado.Todos os protocolosterão seus dados incluídos em planilhas do Excell, para
posterior análise dos mesmos. Resultados esperados: Espera-se traçar um perfil dos
pacientes submetidos à cirurgia Bariátrica, identificando as suas principais características.
Estes dados permitirão proporcondutas pré e pós- operatórias mais adequadas, que
maximizem os benefícios promovidos pela cirurgia, minimizando complicações futuras.
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