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RESUMO 

 

A cirurgia bariátrica é cada vez mais aplicada no tratamento da obesidade, em consequência do 

aumento da prevalência desta condição. O presente estudo teve como objetivo estimar o grau de 

satisfação com este tratamento, comparar a satisfação com o bypass gástrico e com a banda 

gástrica, identificando as áreas e fatores relacionados em que um e outro reúnem maior ou menor 

satisfação. 

Realizou-se um estudo transversal, aprovado pela comissão de ética institucional, entre janeiro e 

maio de 2015, no qual foi administrado um questionário de satisfação com a cirurgia bariátrica a 

178 adultos submetidos a cirurgia bariátrica, com tempo de evolução pós-cirúrgico igual ou 

superior a 1 mês, em seguimento na consulta externa de Endocrinologia do Centro Hospitalar do 

Porto. 

83,15% dos participantes eram do sexo feminino, com idade média de 50,14 ± 11,55 anos (mínimo 

22 anos; máximo: 74 anos). 71,35% foram submetidos a bypass gástrico e 28,65% a banda gástrica, 

com tempo pós-cirúrgico médio de 62,15 ± 48,29 meses (mínimo: 1 mês; máximo: 263 meses). O 

peso pré-cirúrgico médio foi de 121,94 ± 24,50 kg (mínimo: 82 kg; máximo: 247 kg) e o atual de 

85,44 ± 21,14 kg (mínimo: 50 kg; máximo: 186 kg). Verificou-se que os indivíduos submetidos a 

cirurgia bariátrica estão globalmente satisfeitos, no entanto o bypass gástrico revelou-se superior 

relativamente aos objetivos alcançados, e a banda gástrica no que se refere à sensação de fome. A 

melhoria da mobilidade, os objetivos alcançados, a melhoria da capacidade de tratar da higiene, 

da autoestima e da saúde foram os itens com maior satisfação. O aspeto físico quando estão 

despidos, a necessidade de tomar medicação devido à cirurgia e a melhoria da vida profissional 

foram os aspetos associados a menor satisfação. O prazer de comer associou-se negativamente ao 

tempo pós-cirúrgico, diminuindo com o aumento do tempo pós-cirúrgico; os objetivos atingidos 

com a cirurgia associaram-se positivamente com o peso perdido, aumentando à medida que 

aumenta o peso perdido. 

 

Palavras-chave: obesidade, cirurgia bariátrica, bypass gástrico, banda gástrica, satisfação 
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ABSTRACT 

 

Bariatric surgery is increasingly applied in the treatment of obesity, due to the increase of 

prevalence of obesity. The present study aimed to estimate the satisfaction with this treatment, to 

compare the satisfaction with gastric bypass and with gastric band, identifying the domains and 

related factors in which one and the other gets more or less satisfaction. 

It was conducted a cross-sectional study, approved by the institutional ethics committee, between 

January and May of 2015, in which it was applied a questionnaire of satisfaction with bariatric 

surgery to 178 adults submitted to this treatment, being followed in external medical consultation 

of Endocrinology from Centro Hospitalar do Porto. 

83.15% of the participants were women, with an average age of 50.14 ± 11.55 years (minimum: 

22 years; maximum: 74 years). 71.35% of them were submitted to gastric bypass and 28.65% to 

gastric band, with an average post-surgery time of 62.15 ± 48.29 months (minimum: 1 month; 

maximum: 263 months). The average weight before surgery was 121.94 ± 24.50 kg (minimum: 82 

kg; maximum: 247 kg) and the average current weight was 85.44 ± 21.14 kg (minimum: 50 kg; 

maximum: 186 kg). It was found that participants were, in generally, satisfied with bariatric 

surgery. However, the gastric bypass overcame the proposed goals; the gastric band was effective 

in what concerns the sensation of hunger. The aspects of life in which participants reported higher 

satisfaction were improvement in mobility, goals achieved, improvement in the ability to deal with 

self-hygiene, in self-esteem and in health. The aspects of life in which participants reported lower 

satisfaction were body image without clothes, need to take medication due to surgery and 

improvement in professional life. The pleasure to eat was negatively associated with post-surgery 

time, though as time goes by the pleasure to eat tends to drop; goals achieved were positively 

associated with weight loss, increasing meanwhile  the weight loss increases.  

 

Key-words: obesity, bariatric surgery, gastric bypass, gastric band, satisfaction 
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LISTA DE ABREVIATURAS 

 

OMS Organização Mundial de Saúde 

IMC Índice de Massa Corporal 

SAOS Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono 

DRGE Doença do Refluxo Gastroesofágico 

NIHCDP National Institute of Health Consensus Development Panel 

RYGB Bypass Gástrico 

LAGB Banda Gástrica 

DEFI Departamento de Ensino, Formação e Investigação 

CES Comissão de Ética da Saúde 

CHP Centro Hospitalar do Porto 

SAM Serviço de Apoio ao Médico 

PCE Processo Clínico Eletrónico 

SPSS Statistical Package for the Social Sciences 

GLP-1 Glucagon-like peptide-1 

fRMN Ressonância Magnética Nuclear funcional 
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INTRODUÇÃO 

 

A obesidade é a acumulação excessiva de gordura corporal, que pode provocar consequências 

adversas para a saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) (1). De um ponto de vista 

prático, a obesidade é definida em função do Índice de Massa Corporal (IMC), como IMC ≥ 30 kg/m2, 

sendo classificada em três classes de severidade: classe I (IMC entre 30 e 34,9 kg/m2), classe II (IMC 

entre 35 e 39,9 kg/m2) e classe III (IMC ≥40 kg/m2) (1-3).  

Trata-se de uma doença crónica multifatorial, resultante da interação de fatores genéticos, 

ambientais e comportamentais (4). O resultado final desta interação é um desequilíbrio entre o aporte 

energético, sob a forma de alimentos ingeridos, e o gasto energético, dependente do metabolismo 

basal, da termogénese e da atividade física, com um balanço energético positivo que, sendo 

prolongado, leva à acumulação progressiva de gordura (4, 5). 

De acordo com os dados do ano 2008 da OMS, a obesidade afeta 11% da população mundial, 

com predomínio no sexo masculino, estando a aumentar (1-4, 6). Em Portugal, dados epidemiológicos 

do ano 2012 revelam uma prevalência de 20% nos indivíduos com mais de dezoito anos, semelhante 

em ambos os sexos, com tendência crescente (7, 8). 

A obesidade está associada ao aumento da mortalidade por todas as causas e ao decréscimo da 

esperança de vida, associada ao desenvolvimento de doenças crónicas (9, 10). Está fortemente 

relacionado com alterações do metabolismo da glicose, hipertensão, dislipidemia, doença coronária, 

cardíaca e cardiovascular (9, 11, 12). Também aumenta o risco para síndrome da apneia obstrutiva 

do sono (SAOS), doença do refluxo gastroesofágico (DRGE), hiperuricemia, patologia hepática, uro-

nefrológica, dermatológica, músculo-esquelética, psiquiátrica, disfunção sexual e ovulatória (9, 11-

13). A obesidade associa-se a um risco aumentado de neoplasias, particularmente do endométrio, 

colon, tiróide e da mama (1, 9, 11). 

O tratamento da obesidade é fundamental para reduzir a mortalidade, as comorbilidades e 

melhorar a qualidade de vida (10, 14). As opções terapêuticas disponíveis são o tratamento 

conservador e o tratamento cirúrgico. 

O tratamento conservador constitui o tratamento de 1ª linha (14). Consiste em mudanças no 

estilo de vida que criem um balanço energético negativo, através de uma alimentação equilibrada com 

restrição calórica e reforço da atividade física, devendo ser instigadas a todos os obesos (14, 15). 

Adicionalmente, pode ser ponderada a introdução simultânea de farmacoterapia, nos casos em que a 

mudança de estilo de vida isolada é infrutífera (16). Os fármacos disponíveis atuam, 
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fundamentalmente, como inibidores da digestão e absorção de gordura intestinal e inibidores do 

apetite, como o orlistat, a lorcaserina, e o topiramato (16).  

O tratamento conservador ocasiona uma perda ponderal modesta, sendo a cirurgia bariátrica a 

modalidade mais eficaz na perda de peso, remissão de comorbilidades e redução da mortalidade (14, 

17-19). As indicações para cirurgia bariátrica foram publicadas pelo National Institute of Health 

Consensus Development Panel (NIHCDP), elegendo indivíduos informados e motivados para perder 

peso, após tentativas falhadas com tratamento conservador, com risco cirúrgico aceitável e um IMC 

≥ 40 kg/m2 ou ≥ 35 kg/m2 com comorbilidades (14, 20).  

Existem diferentes modalidades de cirurgia bariátrica. O bypass gástrico (RYGB) é a cirurgia 

mais realizada atualmente e o procedimento com melhores resultados em termos de perda de peso e 

remissão de comorbilidades (19, 21-25). Consiste na criação de uma pequena bolsa gástrica conectada 

diretamente ao jejuno, evitando a passagem do conteúdo alimentar pelo duodeno (19, 23, 24, 26). 

Deste modo, trata-se de um procedimento restritivo e malabsortivo (19, 23, 24). Contudo, acarreta 

alguns problemas a longo prazo, nomeadamente défices vitamínicos por malabsorção de cálcio, ferro 

vitaminas lipossolúveis e do complexo B, bem como síndrome de dumping (23, 24, 26-28). 

A banda gástrica (LAGB) consiste na colocação de uma banda de diâmetro regulável no 

estômago proximal, resultando a criação de uma pequena bolsa gástrica (19, 26, 27). Trata-se de um 

procedimento restritivo puro, com baixo risco cirúrgico, pouco invasivo e reversível (19, 23, 26). 

Cada vez é menos aplicada devido à incidência significativa de complicações, à relativa baixa perda 

de peso e alta taxa de recidiva (19, 23, 26).  

Existem vários estudos que visam avaliar a eficácia da cirurgia bariátrica com base na perda 

ponderal (29). Porém, não existe uma relação consistente entre a perda de peso e a satisfação com 

este tipo de tratamento (30, 31). A satisfação engloba aspetos relacionados com o bem-estar físico, 

mental e social, que ultrapassam o conceito meramente numérico da perda ponderal, encontrando-se 

na dependência da melhoria ou resolução de comorbilidades, das expectativas face à cirurgia, de 

fatores psicocomportamentais e socioculturais e do acompanhamento pré e pós-cirúrgico técnico (29, 

31, 32). Deste modo, a avaliação da satisfação global possibilita obter uma noção mais abrangente do 

verdadeiro impacto da cirurgia bariátrica na vida dos intervencionados. 

O conhecimento sobre a satisfação com a cirurgia bariátrica é relevante do ponto de vista 

clínico, uma vez que proporciona uma maior previsibilidade relativamente aos resultados e evolução 

nas diversas áreas da vida e da saúde, possibilitando uma escolha mais adequada às expectativas dos 

candidatos, bem como a elaboração de estratégias que visem melhorar os aspetos com menor 

satisfação. O presente estudo teve como objetivo estimar a satisfação com o tratamento em obesos 
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submetidos a cirurgia bariátrica, comparando a satisfação dos obesos submetidos a RYGB com a de 

obesos submetidos a LAGB e identificando as áreas e fatores relacionados em que um e outro 

procedimento induziram maior ou menor satisfação, através da aplicação de um questionário recente 

validado para a população portuguesa. 
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MÉTODOS 

O presente estudo clínico trata-se de um trabalho de investigação epidemiológica 

observacional, do tipo transversal, aprovado pelo Departamento de Ensino, Formação e Investigação 

(DEFI) e pela Comissão de Ética para a Saúde (CES) do Centro Hospitalar do Porto (CHP) a 

21/01/2015, parecer 123-DEFI/151-CES. 

 

 

AMOSTRA 

Foram selecionados todos os obesos e ex-obesos submetidos a RYGB e LAGB, com idade igual 

ou superior a 18 anos e com tempo pós-cirúrgico igual ou superior a um mês, seguidos na consulta 

externa no serviço de Endocrinologia do CHP. Por entre os utentes convidados a participar no estudo, 

a adesão foi de 100%. 

 

 

INSTRUMENTOS 

Foi administrado aos participantes em estudo o “Questionário de Satisfação – Cirurgia 

Bariátrica” (anexo I), desenvolvido em 2014 por Gonçalves et al, validado para a população 

portuguesa (33). Trata-se de um questionário misto, maioritariamente constituído por questões de 

resposta fechada e que, conceptualmente, pode ser dividido em duas partes (33):  

- A primeira parte contempla dados sociodemográficos, nomeadamente a idade e o sexo, e 

dados clínicos relacionados especificamente com a cirurgia, como o tipo de procedimento, o peso 

pré-cirúrgico, o peso atual, o peso idealizado, a identificação de objetivos pré-cirúrgicos, o 

arrependimento face ao tratamento e a recomendação do mesmo a outros indivíduos. Relativamente 

aos dados sociodemográficos e às questões relacionadas com o peso, tratam-se de questões de 

resposta aberta. As restantes questões são do tipo fechado. No caso dos objetivos pré-cirúrgicos, trata-

se de uma questão de escolha múltipla, com a possibilidade de selecionar várias opções. No que 

respeita ao tipo de procedimento, o arrependimento e a recomendação do tratamento, tratam-se de 

questões de escolha múltipla em que só é possível selecionar uma opção. 

- A segunda parte é constituída por um conjunto de vinte e duas questões, para classificação 

numa escala de satisfação desde muito insatisfeito a muito satisfeito, sendo esta a medida da 

satisfação com o tratamento. 

O questionário apresentou, no presente estudo, um alfa de Cronbach de 0,94 e valores de split-

half de 0,86 e 0,82, comprovando a sua elevada fidelidade. 
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Foi ainda utilizada a plataforma on-line de Serviço de Apoio ao Médico (SAM), para consulta 

do Processo Clínico Eletrónico (PCE) do participante, de modo a confirmar e complementar 

informação do questionário que os participantes não recordavam ou desconheciam, bem como para 

obter a listagem e contacto dos utentes seguidos na consulta externa que compareceram no ano de 

2014.  

 

 

PROCEDIMENTOS 

O estudo decorreu no CHP, no Serviço de Endocrinologia, no ano de 2015, entre os meses de 

janeiro e maio. Nesse período temporal, procedeu-se à realização de entrevistas presenciais e 

telefónicas. Nas entrevistas foram explicados os objetivos do estudo e os traços gerais do 

questionário, garantindo a confidencialidade e o anonimato, e inquiridos os utentes selecionados 

quanto à sua vontade em participar no estudo, explicando o direito a recusar a participação ou desistir 

em qualquer momento sem qualquer prejuízo para o próprio, de acordo com o documento de 

consentimento informado anexo (anexos II e III). Não foram oferecidas quaisquer contrapartidas e 

foi permitido aos utentes colocarem todas as suas dúvidas e questões, tendo todas sido respondidas 

antes de se iniciar o processo de resposta ao questionário. Quando responderam ao questionário 

presencialmente, os participantes assinaram o formulário de consentimento escrito. Nas situações em 

que responderam telefonicamente, foi assegurado o consentimento verbal. 

As entrevistas presenciais decorreram na consulta externa de Endocrinologia, de forma 

oportunista, quando os utentes se deslocaram ao hospital para uma consulta de rotina agendada, num 

momento antes ou após a consulta, incluindo todos os utentes que compareceram à consulta de janeiro 

a maio de 2015. 

Para a realização das entrevistas telefónicas, foi consultada a agenda do médico no SAM, obtida 

uma listagem de todos os utentes que compareceram à consulta em 2014 e extraído o contacto 

telefónico. Foram selecionados para entrevista telefónica os utentes que compareceram à consulta no 

ano de 2014, excluindo os que já haviam respondido em entrevista presencial ou tinham consulta 

agendada no período temporal referido, pelo facto de, seguidamente aos participantes que 

compareceram à consulta no período temporal do estudo e aos quais houve possibilidade de fazer 

entrevista presencial, estes utentes eram os que tinham registos de Endocrinologia mais atualizados 

no PCE. 

Alguns dos participantes não recordavam a data do procedimento e/ou peso pré-cirúrgico; 

outros desconheciam o tipo de procedimento. Nesses casos, foi consultado o PCE do participante, 
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através do SAM, complementando a informação em falta e confirmando os dados fornecidos. Os 

participantes foram pesados na balança do consultório onde se realizou a consulta aquando da 

entrevista presencial, fornecendo o peso atual; nas entrevistas telefónicas foi considerado o valor da 

última pesagem que o participante tinha realizado (hospitalar ou extra-hospitalar). Nos participantes 

submetidos a mais que um procedimento cirúrgico bariátrico, teve-se em linha de conta os dados 

relativos ao procedimento mais recente. 

O anonimato e confidencialidade dos dados foi salvaguardada em todo o processo. Aquando do 

preenchimento do questionário, estes eram identificados com um caracter numérico, sem que fossem 

registados dados identificativos. Somente as investigadoras tiveram acesso aos questionários 

preenchidos, bem como à sua compilação informática. 

 

 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Foi realizada uma análise estatística descritiva e analítica, com o apoio do software Stata, versão 

12 e do software IMB Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 22. Foram 

determinados tamanhos amostrais (N), frequência percentual (%), média (M), desvio-padrão (DP) e 

intervalo de valores para todos os parâmetros do questionário. Adicionalmente, foi aplicado o teste t 

de Student (t), nas variáveis ordinais, e o teste qui-quadrado (X2), nas variáveis nominais, para 

comparar participantes submetidos a RYGB e a LAGB, nomeadamente quanto a características 

sociodemográficas, ao peso pré-cirúrgico, atual e idealizado, e à satisfação com o tratamento. A 

comparação de pesos foi repetida na amostra total e em participantes com tempo pós-cirúrgico igual 

ou superior a 24 meses, uma vez que estes participantes, teoricamente, já estarão na fase mais estável 

do peso atual. Foi determinado o coeficiente de correlação de Pearson (r) para atestar acerca da 

existência ou ausência de correlação entre o peso atual e o peso idealizado, a satisfação com o 

tratamento e o tempo pós-cirúrgico, bem como entre a satisfação com o tratamento e o peso perdido.  

Foi definido como nível de significância estatística (p) 5%. 
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RESULTADOS 

 

 

CARATERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

A amostra total foi constituída por 178 participantes, a maioria dos quais do sexo feminino, 

com uma idade média de 50,14 anos (Quadro I). O procedimento a que mais participantes se 

submeteram foi o RYGB (Quadro I). Houve uma grande variação no tempo decorrido desde a data 

da cirurgia até à data da entrevista (Quadro I). 

Em média, o peso pré-cirúrgico foi superior ao peso atual, que foi superior ao peso idealizado 

(Quadro I). 

 

Quadro I – Dados clínicos e sociodemográficos da amostra total (N=178) 

  
n % M ± DP 

Intervalo 

Mínimo Máximo 

Sexo 
Feminino 148 83,15  

 

 

 

 

 Masculino 30 16,85 

Idade (anos)   50,14±11,55 22 74 

Tipo de 

procedimento 

RYGB 127 71,35  

 

 

 

 

 LAGB 51 28,65 

Tempo pós cirúrgico (meses)   62,15±48,29 1 263 

Peso (kg) 

Pré-cirúrgico 
 

 

 

 

 

 

121,94±24,50 82 247 

Atual 85,44±21,14 50 186 

Idealizado 74,63±13,10 40 150 

 

Entre os 127 participantes submetidos a RYGB, a maioria pertencia ao sexo feminino, com uma 

idade média de 49,78 anos (Quadro II). O peso pré-cirúrgico foi significativamente superior ao peso 

atual, sendo este último superior ao peso idealizado (Quadro II). 

Relativamente aos 51 participantes submetidos a LAGB, a maioria era do sexo feminino, com 

uma idade média de 51,04 anos (Quadro II). O peso pré-cirúrgico foi, em média, superior ao peso 

atual, sendo este superior ao peso idealizado (Quadro II). 
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Quadro II – Dados clínicos e sociodemográficos dos participantes por procedimento: RYGB 

(N=127) e LAGB (N=51) 

 

  
n % M ± DP 

Intervalo 

 Mínimo Máximo 

R
Y

G
B

 

Sexo 
Feminino 104 81,89 

  

  

  

  

  

  Masculino 23 18,11 

Idade (anos)     49,78±11,47 24 74 

Tempo pós cirúrgico (meses)     62,53±43,39 1 263 

Peso (kg) 

Pré-cirúrgico 

  

  

  

  

  

  

119,30±20,36 82 220 

Atual 82,61±20,18 50 186 

Idealizado 74,21±14,25 40 150 

L
A

B
G

 

Sexo 
Feminino 44 86,27 

  

  

  

  

  

  Masculino 7 13,73 

Idade (anos)     51,04±11,70 22 72 

Tempo pós cirúrgico (meses)     62,53±43,39 4 172 

Peso (kg) 

Pré-cirúrgico 

  

  

  

  

  

  

128,53±32,11 94 247 

Atual 92,49±22,22 56 152 

Idealizado 75,56±10,35 55 100 

 

 

 

RESULTADOS GERAIS 

Relativamente aos objetivos, na amostra total, aqueles que foram mais frequentemente 

mencionados foram a melhoria da saúde e a redução de peso, seguido da melhoria da autoestima 

(Quadro III). 

No grupo submetido a RYGB, o objetivo mais frequentemente mencionado foi a melhoria da 

saúde, seguido da redução do peso e da melhoria da autoestima; no grupo submetido a LAGB, o 

objetivo mais frequentemente referido foi a redução do peso, seguido da melhoria da saúde e da 

melhoria da autoestima (Quadro III). 

 

Quadro III – Distribuição dos objetivos pré-cirúrgicos 

 Amostra Total RYGB LAGB 

 n % N % n % 

Melhorar a sua autoestima 168 94,38 121 95,23 47 92,16 

Melhorar a forma como as outras pessoas o viam 140 78,65 98 77,17 42 82,35 

Melhorar a sua saúde 176 98,87 126 99,21 50 98,04 

Melhorar a sua vida sexual 92 51,69 65 51,18 27 52,94 
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Ser capaz de tratar da sua higiene sozinho 99 55,62 71 55,91 28 54,90 

Movimentar-se melhor 158 88,76 114 89,76 44 86,27 

Usar roupa do seu agrado 163 91,57 120 94,50 43 84,31 

Melhorar a sua situação profissional 93 52,25 71 55,91 22 43,14 

Melhorar a sua situação amorosa 95 53,37 65 51,18 30 58,82 

Reduzir o seu peso 175 98,31 124 97,64 51 100,00 

 

Quanto à questão “se voltasse atrás, voltaria a ser operado?”, a maioria dos participantes 

(91,01%) respondeu afirmativamente (Quadro IV). No grupo de participantes submetidos a RYGB 

92,91% responderam afirmativamente; no grupo de participantes submetidos a LAGB 86,27% 

responderam afirmativamente (Quadro IV). 

Na questão “recomendaria a cirurgia que foi submetido a outras pessoas?”, 96,07% dos 

participantes responderam afirmativamente (Quadro IV). No grupo de participantes submetidos a 

RYGB 96,05% responderam afirmativamente; no grupo de participantes submetidos a LAGB 94,12% 

responderam afirmativamente (Quadro IV). 

 

Quadro IV – Questões relacionadas com arrependimento e recomendação da cirurgia 

  Sim, com 

certeza 
Sim, talvez Não sei 

Talvez 

não 

Não, 

nunca 

 n % n % n % n % n % 

A
m

o
st

ra
 T

o
ta

l Se voltasse atrás, voltaria 

a querer ser operado? 
157 88,20 5 2,81 8 4.49 1 0,56 7 3,93 

Recomendaria a cirurgia 

a que foi submetido a 

outras pessoas? 

159 89,33 12 6,74 3 1,69 0 0,00 4 2,25 

R
Y

G
B

 

Se voltasse atrás, voltaria 

a querer ser operado? 
116 91,34 2 1,57 6 4,72 1 0,79 2 1,57 

Recomendaria a cirurgia 

a que foi submetido a 

outras pessoas? 

118 92,11 5 3,94 3 2,36 0 0,00 1 0,79 

L
A

G
B

 

Se voltasse atrás, voltaria 

a querer ser operado? 
41 80,39 3 5,88 2 3,92 0 0,00 5 9,80 

Recomendaria a cirurgia 

a que foi submetido a 

outras pessoas? 

41 80,39 7 13,73 0 0,00 0 0,00 3 5,88 
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SATISFAÇÃO COM O TRATAMENTO 

Bypass Gástrico 

Globalmente, os participantes submetidos à RYGB consideraram-se satisfeitos (Quadro V). 

Nas questões relacionadas com a satisfação, o parâmetro em que os participantes se mostraram 

mais satisfeitos foi relativamente aos objetivos que conseguiram atingir com a cirurgia, seguido da 

maior liberdade de movimentos e da melhoria da capacidade de tratar da sua higiene (Quadro V). 

O parâmetro em que os participantes se mostraram menos satisfeitos foi o aspeto físico quando 

estão despidos, seguido da necessidade de tomar medicação em consequência da cirurgia e da 

melhoria da vida profissional (Quadro V). No entanto é de salientar que 37,80% dos participantes se 

encontravam insatisfeitos e 6,30% muito insatisfeitos quanto ao aspeto físico quando estão despidos; 

11,02% dos participantes se encontravam insatisfeitos e 0% muito insatisfeitos em relação à 

necessidade de tomar medicação; em relação à vida profissional 4,72% encontravam-se insatisfeitos 

e 0% muito insatisfeitos (Quadro VI). 

 

Banda Gástrica 

Os participantes submetidos à LAGB consideraram-se satisfeitos (Quadro V). 

O parâmetro em que os participantes se mostraram mais satisfeitos foi a melhoria da sua 

autoestima, seguido da maior liberdade de movimentos e da melhoria da sua saúde em geral (Quadro 

V). 

Pelo contrário, o parâmetro em que os participantes se mostraram menos satisfeitos foi o aspeto 

físico quando estão despidos, seguido da necessidade de tomar medicação em consequência da 

cirurgia e da melhoria da vida profissional (Quadro V). É de salientar que 45,10% dos participantes 

se encontravam insatisfeitos e 9,80% muito insatisfeitos quanto ao aspeto físico quando estão 

despidos; 11,76% dos participantes se encontravam insatisfeitos e 0% muito insatisfeitos em relação 

à necessidade de tomar medicação; em relação à vida profissional 7,84% encontravam-se insatisfeitos 

e 0% muito insatisfeitos (Quadro VII). 

 

Quadro V – Média da satisfação com o tratamento: RYGB e LAGB 

 
RYGB (M ± DP) LAGB (M ± DP) 

1 Os objetivos que a cirurgia lhe permitiu alcançar 1,31±0,56 1,88±0,13 

2 O peso que atingiu 1,95±1,05 1,96±0,96 

3 A melhoria da sua autoestima 1,72±0,88 1,57±0,70 

4 A forma como passou a ser vista pelos outros 1,69±0,77 1,74±0,82 

5 A melhoria da sua saúde em geral 1,60±0,86 1,59±0,70 
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6 A melhoria da sua vida sexual 2,21±0,96 2,22±0,90 

7 A melhoria da sua vida profissional 2,22±0,85 2,45±0,86 

8 A melhoria da sua vida amorosa 2,20±0,89 2,16±0,85 

9 A melhoria da sua vida social 1,92±0,76 1,90±0,78 

10 A melhoria do seu bem-estar emocional 1,83±0,91 1,68±0,81 

11 O seu aspeto físico quando está vestido 1,90±1,00 1,88±0,81 

12 O seu aspeto físico quando está despido 2,92±1,21 3,15±1,25 

13 A melhoria do seu bem-estar físico 1,77±0,86 1,74±0,82 

14 A necessidade de tomar medicação devido à cirurgia 2,52±0,76 2,53±0,78 

15 Os seus hábitos alimentares 1,94±0,74 1,88±0,52 

16 A possibilidade de usar roupa do seu agrado 1,70±0,89 1,71±0,81 

17 A melhoria na sua liberdade de movimentos 1,49±0,70 1,59±0,09 

18 A melhoria da capacidade de tratar da sua higiene 1,51±0,65 1,67±0,71 

19 Prazer de comer 2,02±0,84 2,10±0,96 

20 Sensação de fome 1,95±0,82 1,73±0,49 

21 O tipo de alimentos que consegue comer 2,11±1,02 2,08±0,98 

22 A quantidade de alimentos que come 1,86±0,77 1,68±0,51 

GLOBAL (𝚺) 42,34±18,75 42,89±16,24 

Valores mais baixos traduzem maior satisfação; valores mais elevados traduzem menor satisfação 
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Quadro VI – Satisfação com o tratamento no grupo do RYGB – n e % de respostas 

 
Muito Satisfeito (1) Satisfeito (2) 

Nem satisfeito nem 

insatisfeito (3) 
Insatisfeito (4) Muito insatisfeito (5) 

n % n % n % n % n % 

1 
Os objetivos que a cirurgia lhe permitiu 

alcançar 
92 72,44 31 24,409 3 2,36 1 0,79 0,00 0,00 

2 O peso que atingiu 49 38,58 56 44,094 4 3,15 15 11,81 3,00 2,36 

3 A melhoria da sua autoestima 61 48,03 49 38,583 9 7,09 7 5,51 1,00 0,79 

4 
A forma como passou a ser vista pelos 

outros 
60 47,24 50 39,37 15 11,81 1 0,79 1,00 0,79 

5 A melhoria da sua saúde em geral 73 57,48 39 30,709 7 5,51 8 6,30 0,00 0,00 

6 A melhoria da sua vida sexual 31 24,41 51 40,157 35 27,56 7 5,51 3,00 2,36 

7 A melhoria da sua vida profissional 29 22,83 47 37,008 45 35,43 6 4,72 0,00 0,00 

8 A melhoria da sua vida amorosa 30 23,62 50 39,37 39 30,71 7 5,51 1,00 0,79 

9 A melhoria da sua vida social 40 31,50 59 46,457 26 20,47 2 1,57 0,00 0,00 

10 A melhoria do seu bem-estar emocional 55 43,31 49 38,583 13 10,24 10 7,87 0,00 0,00 

11 O seu aspeto físico quando está vestido 53 41,73 50 39,37 9 7,09 14 11,02 1,00 0,79 

12 O seu aspeto físico quando está despido 15 11,81 44 34,646 12 9,45 48 37,80 8,00 6,30 

13 A melhoria do seu bem-estar físico 56 44,09 52 40,945 11 8,66 8 6,30 0,00 0,00 

14 
A necessidade de tomar medicação 

devido à cirurgia 
7 5,51 61 48,031 45 35,43 14 11,02 0,00 0,00 

15 Os seus hábitos alimentares 31 24,41 81 63,78 7 5,51 8 6,30 0,00 0,00 

16 
A possibilidade de usar roupa do seu 

agrado 
64 50,39 47 37,008 7 5,51 8 6,30 1,00 0,79 

17 
A melhoria na sua liberdade de 

movimentos 
77 60,63 41 32,283 6 4,72 3 2,36 0,00 0,00 

18 
A melhoria da capacidade de tratar da 

sua higiene 
73 57,48 43 33,858 11 8,66 0 0,00 0,00 0,00 

19 Prazer de comer 32 25,20 72 56,693 12 9,45 11 8,66 0,00 0,00 

20 Sensação de fome 37 29,13 68 53,543 13 10,24 9 7,09 0,00 0,00 

21 
O tipo de alimentos que consegue 

comer 

38 29,92 57 44,882 13 10,24 18 14,17 1,00 0,79 

22 A quantidade de alimentos que come 41 32,28 70 55,118 9 7,09 7 5,51 0,00 0,00 
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Quadro VII – Satisfação com o tratamento no grupo da LAGB – n e % de respostas 

 
Muito Satisfeito (1) Satisfeito (2) 

Nem satisfeito nem 

insatisfeito (3) 
Insatisfeito (4) Muito insatisfeito (5) 

n % n % n % n % n % 

1 
Os objetivos que a cirurgia lhe 

permitiu alcançar 
20 39,22 23 45,10 2 3,92 6 11,76 0 0,00 

2 O peso que atingiu 18 35,29 23 45,10 4 7,84 6 11,76 0 0,00 

3 A melhoria da sua autoestima 27 52,94 20 39,22 3 5,88 1 1,96 0 0,00 

4 
A forma como passou a ser vista pelos 

outros 
23 45,10 20 39,22 6 11,76 2 3,92 0 0,00 

5 A melhoria da sua saúde em geral 26 50,98 21 41,18 3 5,88 1 1,96 0 0,00 

6 A melhoria da sua vida sexual 12 23,53 20 39,22 15 29,41 4 7,84 0 0,00 

7 A melhoria da sua vida profissional 8,00 15,69 16 31,37 23 45,10 4 7,84 0 0,00 

8 A melhoria da sua vida amorosa 12 23,53 22 43,14 14 27,45 3 5,88 0 0,00 

9 A melhoria da sua vida social 17 33,33 23 45,10 10 19,61 1 1,96 0 0,00 

10 A melhoria do seu bem estar emocional 25 49,02 19 37,25 5 9,80 2 3,92 0 0,00 

11 O seu aspeto físico quando está vestido 16 31,37 29 56,86 2 3,92 4 7,84 0 0,00 

12 O seu aspeto físico quando está despido 6 11,76 13 25,49 4 7,84 23 45,10 5 9,80 

13 A melhoria do seu bem estar físico 23 45,10 20 39,22 6 11,76 2 3,92 0 0,00 

14 
A necessidade de tomar medicação 

devido à cirurgia 
3 5,88 24 47,06 18 35,29 6 11,76 0 0,00 

15 Os seus hábitos alimentares  9 17,65 40 78,43 1 1,96 1 1,96 0 0,00 

16 
A possibilidade de usar roupa do seu 

agrado 
23 45,10 23 45,10 2 3,92 3 5,88 0 0,00 

17 
A melhoria na sua liberdade de 

movimentos 
24 47,06 25 49,02 1 1,96 1 1,96 0 0,00 

18 
A melhoria da capacidade de tratar da 

sua higiene 
23 45,10 23 45,10 4 7,84 1 1,96 0 0,00 

19 Prazer de comer 14 27,45 25 49,02 5 9,80 7 13,73 0 0,00 

20 Sensação de fome 15 29,41 35 68,63 1 1,96 0 0,00 0 0,00 

21 
O tipo de alimentos que consegue 

comer 
15 29,41 24 47,06 5 9,80 7 13,73 0 0,00 

22 A quantidade de alimentos que come 17 33,33 33 64,71 1 1,96 0 0,00 0 0,00 
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COMPARAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS E SATISFAÇÃO COM O TRATAMENTO: 

RYGB VS LAGB 

Comparando o grupo dos participantes submetidos a RYGB com os submetidos a LAGB, 

através da aplicação do teste t de Student, não se encontraram diferenças estatisticamente 

significativas quanto à idade, ao peso atual e idealizado (Quadro VIII). Encontraram-se diferenças 

estatisticamente significativas quanto ao peso pré-cirúrgico, sendo este globalmente superior nos 

participantes submetidos a LAGB (Quadro VIII).  

Aplicando o teste qui-quadrado, encontraram-se diferenças significativas quanto ao sexo, 

havendo mais participantes do sexo feminino no grupo da LAGB, e às questões se voltaria a fazer a 

cirurgia e se recomendaria a cirurgia, com menor arrependimento e maior recomendação no grupo do 

RYGB (Quadro VIII). 

 

Quadro VIII – Comparação das características gerais, arrependimento e recomendação do 

tratamento entre participantes submetidos a RYGB e LAGB 

 Idade 

Peso 

Sexo 

Questões 

Pré-cirurgia Atual Idealizado 
Arrepen-

dimento 

Recomen-

dação 

RYGB 49,78±11,5 119,30±20,36 82,61±20,18 74,21±14,25 

   LAGB 51,04±11,82 128,53±32,11 92,49±22,22 75,56±10,35 

t -0,6550 -9,2302 -9,8760 -1,3456 

X2     183,513 192,888 194,533 

p 0,867 0,001 0,119 0,408 <0,001 <0,001 <0,001 

 

Da aplicação do teste t de Student para comparar a satisfação com o tratamento entre 

participantes submetidos a RYGB e LAGB, observaram-se diferenças estatisticamente significativas 

em dois parâmetros avaliados: os objetivos que a cirurgia permitiu atingir e a sensação de fome, com 

o RYGB a reunir um maior grau de satisfação face aos objetivos alcançados e a LAGB a ser mais 

satisfatória face à sensação de fome (Quadro IX). 

 

Quadro IX – Comparação da satisfação com o tratamento: RYGB vs LAGB 

 t P 

1 Os objetivos que a cirurgia lhe permitiu alcançar -0,5674 <0,0001 

2 O peso que atingiu -0,0080 0,4812 

3 A melhoria da sua autoestima 0,1558 0,1302 

4 A forma como passou a ser vista pelos outros -0,0601 0,3230 
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COMPARAÇÃO DO PESO PRÉ-CIRÚRGICO COM O PESO ATUAL 

No geral, ao comparar a média do peso pré-cirúrgico (121,94 ± 24,51) com a do peso atual 

(85,44 ± 21,14), recorrendo ao teste t de Student, verificou-se uma diferença estatisticamente 

significativa, sendo o peso pré-cirúrgico superior ao peso atual (t=36,50; p<0,001). 

Comparando a média do peso pré-cirúrgico com a do peso atual por procedimento com o teste 

t de Student, existiram diferenças estatisticamente significativas, tanto nos participantes submetidos 

a RYGB, como na LAGB, sendo em ambos o peso pré-cirúrgico superior ao peso atual (Quadro X). 

Quando se comparou a média do peso perdido (definido como a diferença entre o peso pré-

cirúrgico e o peso atual) com o RYGB e a LAGB com o mesmo teste, não se encontraram diferenças 

estatisticamente significativas (t=0,6458, p=0,42). 

Repetindo a comparação somente nos participantes com um tempo pós-cirúrgico igual ou 

superior a 24 meses, verificou-se que as diferenças entre o peso pré-cirúrgico e o peso atual são 

menores: na amostra em geral a diferença é de 35,46 (p<0,001), no grupo de participantes submetidos 

a RYGB é de 36,30 (p<0,001) e nos submetidos a LAGB é de 34,05 (p<0,001) (Quadro X). 

 

 

 

5 A melhoria da sua saúde em geral 0,0181 0,5532 

6 A melhoria da sua vida sexual -0,0031 0,4921 

7 A melhoria da sua vida profissional -0,2305 0,0527 

8 A melhoria da sua vida amorosa 0,0479 0,3720 

9 A melhoria da sua vida social 0,0193 0,4398 

10 A melhoria do seu bem estar emocional 0,1405 0,1692 

11 O seu aspeto físico quando está vestido 0,0153 0,4614 

12 O seu aspeto físico quando está despido -0,2356 0,1228 

13 A melhoria do seu bem estar físico 0,0266 0,4250 

14 A necessidade de tomar medicação devido à cirurgia -0,0097 0,4697 

15 Os seus hábitos alimentares  0,0547 0,3157 

16 A possibilidade de usar roupa do seu agrado -0,0051 0,4859 

17 A melhoria na sua liberdade de movimentos -0,1000 0,1890 

18 A melhoria da capacidade de tratar da sua higiene -0,1549 0,0826 

19 Prazer de comer -0,0823 0,2854 

20 Sensação de fome 0,2272 0,0300 

21 O tipo de alimentos que consegue comer 0,0318 0,4245 

22 A quantidade de alimentos que come 0,1720 0,0725 
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Quadro X – Comparação entre a média de peso pré-cirúrgico e atual por procedimento, no 

geral e em participantes com tempo pós-cirúrgico ≥ 24 meses 

 RYGB LAGB 

Peso pré cirúrgico médio (kg) 119,3 128,53 

Peso atual médio (kg) 82,61 92,49 

t 36,68 36,08 

P <0,001 <0,001 

 

Peso pré-cirúrgico médio ≥ 24 m (kg) 120,45 124,52 

Peso atual médio ≥ 24 m  (kg) 84,15 90,47 

t ≥ 24 m 36,30 34,05 

p ≥ 24 m <0,001 <0,001 

 

 

 

COMPARAÇÃO DO PESO IDEALIZADO COM O PESO ATUAL 

Ao comparar a média do peso idealizado (74,63 ± 13,15) com a do peso atual (85,44 ± 21,80) 

na amostra em geral, recorrendo ao teste t de Student, verificou-se uma diferença estatisticamente 

significativa (t=-10,82; p<0,001), sendo o peso atual superior ao peso idealizado, verificando-se o 

mesmo quando considerados separadamente os doentes submetidos a RYGB e a LAGB (Quadro XI). 

Ao comparar as diferenças no peso idealizado e peso atual entre ambos os procedimentos com 

o mesmo teste, encontrou-se uma diferença estatisticamente significativa, havendo uma maior 

discrepância nos pesos referidos com a LAGB (Quadro XI). 

Repetindo a mesma análise, mas somente nos participantes com tempo de evolução pós-

cirúrgico igual ou superior a 24 meses, verificou-se que, entre o peso idealizado e o peso atual há uma 

diferença estatisticamente significativa, sendo o peso atual superior ao idealizado (Quadro XI). Tanto 

no grupo dos participantes submetidos a RYGB, como no grupo submetido a LAGB, a diferença entre 

o peso idealizado e o peso atual foi estatisticamente significativa, sendo o peso atual superior ao 

idealizado, e a diferença maior no grupo de participantes submetidos a LAGB (Quadro XI). A 

diferença entre o peso atual e o peso idealizado foi inferior nos pacientes submetidos a RYGB e a 

LAGB há mais de 24 meses, comparando com a amostra geral. 
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Quadro XI – Comparação entre a média de peso idealizado e o atual por procedimento, no geral 

e em participantes com tempo pós-cirúrgico ≥ 24 meses 

 RYGB LAGB 

Peso idealizado médio (kg) 74,21 75,56 

Peso atual médio (kg) 82,61 92,49 

t -8,40 -16,93 

p <0,001 <0,001 

 

Peso idealizado médio ≥ 24 m (kg) 74,56 75,53 

Peso atual médio ≥ 24 m (kg) 84,15 90,47 

t ≥ 24 m -9,59 -14,95 

p ≥ 24 m <0,001 <0,001 

 

 

 

CORRELAÇÃO ENTRE O PESO IDEALIZADO E O PESO ATUAL 

Verificou-se existir uma correlação estatisticamente significativa forte positiva entre o peso 

idealizado e o peso atual. Quando se inspecionou o grupo dos participantes submetidos a RYGB, 

verificou-se que essa correlação é ainda mais forte, comparativamente com a LAGB (Quadro XII). 

 

Quadro XII – Correlação e significância entre o peso idealizado e o peso atual por 

procedimento, no geral e em participantes com tempo pós-cirúrgico ≥ 24 meses 

 
Peso idealizado (kg) Peso atual (kg) r p 

Total 

(n=178) 
74,63±13,10 85,44±22,14 0,74 <0,001 

RYGB 

(n=127) 
74,21±14,25 82,32±18,83 0,801 <0,001 

LAGB  

(n=51) 
75,56±10,35 91,62±22,21 0,666 <0,001 

 

 

 

CORRELAÇÃO ENTRE A SATISFAÇÃO COM O TRATAMENTO E O TEMPO PÓS-

CIRÚRGICO 

Verificou-se uma correlação estatisticamente significativa muito forte e negativa entre o tempo 

decorrido após a cirurgia e o prazer de comer (Quadro XIII). No entanto, para os restantes itens de 

satisfação, verificou-se existir uma fraca correlação entre a satisfação com o tratamento e o tempo 

decorrido após a cirurgia (r ∈ [|0,04|; |0,21|], p<0,01) (Quadro XIII). O item com menor correlação 

com o tempo pós-cirúrgico foi a melhoria da vida sexual (Quadro XIII). 
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CORRELAÇÃO ENTRE A SATISFAÇÃO COM O TRATAMENTO E O PESO PERDIDO 

Verificou-se uma correlação estatisticamente significativa moderada e positiva entre o peso 

perdido e os objetivos que a cirurgia permitiu alcançar (Quadro XIII). Nos restantes itens de 

satisfação, verificou-se uma fraca correlação com o peso perdido (r ∈ [|0,0098|; |-0,18|]; p<0,01) 

(Quadro XIII). O item com menor correlação foi o tipo de alimentos que consegue comer (Quadro 

XIII). 

 

Quadro XIII – Correlação entre a satisfação com o tratamento e os meses decorridos após a 

cirurgia e com o peso perdido: Coeficiente de correlação (r) de Pearson e significância 

estatística (p) 

 
Tempo pós-cirurgia Peso perdido 

r p r p 

1 Os objetivos que a cirurgia lhe permitiu alcançar 0,1449 0,0016 0,3539 <0,0001 

2 O peso que atingiu 0,1530 0,0016 -0,0616 0,0004 

3 A melhoria da sua autoestima 0,1415 0,0017 -0,0299 0,0008 

4 A forma como passou a ser vista pelos outros 0,0553 0,0044 -0,1627 0,0001 

5 A melhoria da sua saúde em geral 0,0644 0,0037 -0,0531 0,0005 

6 A melhoria da sua vida sexual 0,0440 0,0055 -0,0117 0,0021 

7 A melhoria da sua vida profissional 0,0921 0,0026 -0,0797 0,0003 

8 A melhoria da sua vida amorosa 0,0766 0,0031 -0,0239 0,0010 

9 A melhoria da sua vida social 0,0718 0,0034 -0,1790 0,0001 

10 A melhoria do seu bem-estar emocional 0,1355 0,0018 0,0349 <0,0001 

11 O seu aspeto físico quando está vestido 0,2290 0,0010 -0,1750 0,0001 

12 O seu aspeto físico quando está despido 0,1052 0,0023 -0,0552 0,0004 

13 A melhoria do seu bem-estar físico 0,1557 0,0015 -0,0922 0,0003 

14 A necessidade de tomar medicação devido à cirurgia 0,0576 0,0041 -0,0302 0,0008 

15 Os seus hábitos alimentares  0,0742 0,0032 -0,1566 0,0002 

16 A possibilidade de usar roupa do seu agrado 0,1679 0,0014 -0,1167 0,0002 

17 A melhoria na sua liberdade de movimentos 0,0760 0,0032 -0,0642 0,0004 

18 A melhoria da capacidade de tratar da sua higiene -0,0720 0,0033 -0,1516 0,0002 

19 Prazer de comer -0,9170 0,0001 -0,0527 0,0005 

20 Sensação de fome 0,0549 0,0044 -0,0418 0,0006 

21 O tipo de alimentos que consegue comer 0,1987 0,0012 0,0098 0,0003 

22 A quantidade de alimentos que come 0,2072 0,0011 -0,0721 0,0003 
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DISCUSSÃO  

 

O presente estudo revela que, na globalidade, os indivíduos submetidos a RYGB e LAGB estão 

satisfeitos. A satisfação com este tipo de tratamento tem vindo a ser confirmada por estudos nacionais 

e internacionais (32-34). 

Quando se analisou a satisfação por procedimento, verificou-se que os parâmetros em que o 

RYGB reuniu maior grau de satisfação foram os objetivos alcançados com a cirurgia, a melhoria da 

mobilidade e da capacidade de tratar da sua higiene. Estes resultados refletem o impacto deste 

procedimento na autonomia e na qualidade de vida destes indivíduos.  

A melhoria da mobilidade é uma consequência previsível da perda de peso, promovendo 

simultaneamente a melhoria na capacidade de tratar da própria higiene. A melhoria da mobilidade 

tem vindo a ser um outcome descrito em muitos estudos que envolvem o follow up e avaliação pós-

cirúrgica, sendo inclusivamente sugerido como critério de elegibilidade à cirurgia bariátrica as 

dificuldades de mobilidade (35). 

Os aspetos onde os participantes submetidos a RYGB reuniram um menor grau de satisfação 

foram o aspeto físico quando estão despidos, a necessidade de tomar medicação em consequência de 

cirurgia e a melhoria da vida profissional.  

Efetivamente, o desagrado com a imagem corporal após perda ponderal acentuada num período 

temporal escasso é amplamente conhecido, sendo consequência do excesso de tecido cutâneo 

remanescente (30, 36, 37). Há um conjunto de barreiras no acesso à cirurgia plástica reconstrutiva 

necessária à remoção do excesso de tecido subcutâneo, nomeadamente clínicas - relacionadas com a 

magnitude de peso perdido e o tempo pós-cirúrgico – e económicas, decorrentes do desequilíbrio em 

termos de financiamento da cirurgia bariátrica, comparativamente com a cirurgia plástica 

subsequente, que fazem com que o acesso à cirurgia plástica reconstrutiva não seja equivalente ao 

acesso à cirurgia bariátrica, justificando parte da insatisfação dos participantes neste parâmetro (36). 

Este item tem grande impacto na noção de autoimagem, na qualidade de vida e na satisfação global 

com o tratamento (30, 36, 37). Questões de ordem político-económica sobrepõe-se à resolução desta 

questão, que teoricamente, se resolveria com financiamento e acesso paralelos à cirurgia bariátrica e 

à cirurgia plástica reconstrutiva subsequente.  

A necessidade de tomar medicação em consequência da cirurgia resulta dos défices nutricionais 

impostos pelo componente malabsortivo do RYGB, sendo uma consequência prevista mesmo antes 

da cirurgia (23, 24, 26-28, 38). Apesar da resolução dos défices nutricionais ser relativamente simples, 

passando pela ingestão de suplementos, a necessidade de fazer uma toma crónica de fármacos a longo 
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termo pode levar a insatisfação e não adesão ao tratamento (38, 39). A informação completa pré-

cirúrgica, o acompanhamento pós-cirúrgico, a acessibilidade económica, a idade e ausência de 

comorbilidades psiquiátricas são fatores preditivos da adesão e subsequente satisfação (39). 

Relativamente à insatisfação com a situação profissional, esta pode ser interpretada no contexto 

socioeconómico contemporâneo em que a amostra se insere, bem como nas expectativas irrealistas 

que os participantes criam face à cirurgia bariátrica em geral. A oferta profissional e as condições 

laborais têm decaído, de um modo geral, na sociedade portuguesa. Por outro lado, muitos dos obesos 

encaram a obesidade como a etiologia de todos os seus problemas; deste modo, a cirurgia bariátrica, 

como potencial resolução da obesidade, é encarada como o resolvente de todos os problemas. A 

insatisfação na amostra em estudo pode ser o reflexo da sociedade em geral e da criação de 

expectativas irrealistas, não parecendo haver uma relação direta com os resultados do RYGB. 

Atentando na LAGB, esta reúne maior satisfação na melhoria da autoestima, na maior liberdade 

de movimentos e na melhoria da saúde em geral. A melhoria do estado psicológico em geral com a 

cirurgia bariátrica, e em particular da autoestima, tem sido reportada em vários estudos, sendo 

consistente com os resultados obtidos (29, 40, 41). Contudo, esta depende de vários fatores, 

nomeadamente das expectativas pré-cirúrgicas, dos traços de personalidade e da presença de 

psicomorbilidade, que justifica que nem todos os participantes melhorem o seu estado psicológico, 

apesar da perda de peso (40). 

A melhoria da saúde em geral é também um outcome previsível e fisiologicamente explicado 

pela perda de peso. Reflete dimensões objetivas como a resolução das comorbilidades, bem como 

dimensões subjetivas, nomeadamente do bem-estar e da saúde mental (19, 40). Os estudos acabam 

por apresentar resultados contraditórios quanto à melhoria ou resolução das comorbilidades com a 

LAGB; alguns estudos sugerem francas melhorias nas comorbilidades, outros apresentam resultados 

modestos (42). A noção de melhoria da saúde global pode refletir uma forte melhoria no bem-estar 

psicológico, um outcome positivo amplamente reconhecido da LAGB, bem como da resolução das 

comorbilidade (40, 41). 

Os aspetos em que a LAGB proporcionou menor grau de satisfação foram o aspeto físico 

quando estão despidos, a necessidade de tomar medicação em consequência da cirurgia e a melhoria 

da vida profissional. 

No caso concreto da LAGB, não há necessidade perentória de fazer suplementação vitalícia de 

vitaminas e de oligoelementos, no entanto a necessidade periódica de suplementação com zinco e 

ferro poderá explicar este resultado. 
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Quando se comparou o nível de satisfação entre participantes submetidos a RYGB e LAGB, 

verificou-se que os participantes submetidos a RYGB mostraram-se globalmente mais satisfeitos que 

os submetidos a LAGB, sendo estes resultados concordantes com a maioria dos resultados de outros 

estudos contemporâneos (25, 33, 43, 44). Encontraram-se diferenças significativas entre os dois 

grupos em dois itens: os objetivos que a cirurgia permitiu alcançar, reunindo o RYGB maior 

satisfação, e na sensação de fome, com a LAGB a reunir maior satisfação. Relativamente aos 

objetivos que a cirurgia permitiu alcançar, este resultado pode ser o espelho da maior satisfação global 

deste grupo. Relativamente à sensação de fome, o procedimento cirúrgico do RYGB envolve um 

maior número de alterações endócrino-metabólicos, para além das mecânicas, que poderão justificar 

uma maior sensação de saciedade e inibição do apetite, nomeadamente através de hormonas 

anorexigénicas, como a Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) e o péptido YY, dos ácidos biliares e da 

síndrome de dumping, comparativamente com a LAGB, cujo mecanismo será predominantemente 

mecânico (23, 45). No entanto, na série estudada, as respostas foram mais favoráveis à banda gástrica. 

Na procura de possíveis fatores que possam estar associados à satisfação com o tratamento, 

verificou-se a existência de uma fraca associação entre a maioria dos itens de satisfação e o tempo 

decorrido após a cirurgia, com a exceção do prazer de comer, que apresenta uma associação muito 

forte negativa, o que significa que, à medida que o tempo pós-cirúrgico evolui, a satisfação referente 

ao prazer de comer diminui. O conhecimento atual, nomeadamente através de estudos que fazem uso 

da Ressonância Magnética Nuclear funcional (fRMN), corrobora a redução do prazer de comer com 

o RYGB (45). No entanto, não se encontraram estudos que repliquem a relação temporal com o prazer 

de comer.  

Seria expectável encontrar uma associação negativa entre o tempo pós-cirúrgico e a satisfação 

com o tratamento, uma vez que, à medida que o tempo passa, a probabilidade de recuperar o peso 

perdido aumenta (46). Contudo, o efeito sobre as comorbilidades e a qualidade de vida é mais perene 

que a mera perda de peso, podendo justificar a ausência de associação entre as variáveis (46).  

Por outro lado, encontrou-se uma fraca correlação entre a maioria dos itens de satisfação e o 

peso perdido, excetuando os objetivos que a cirurgia permitiu alcançar, que apresenta uma associação 

moderada positiva. Estes resultados são concordantes com outros estudos e vêm confirmar que nem 

sempre a magnitude do peso perdido se traduz na satisfação individual, transparecendo a 

possibilidade da existência de outros fatores modificadores da satisfação, nomeadamente fatores 

sociopsicológicos, a resolução de comorbilidades, a idade, a funcionalidade, a etnicidade, a 

escolaridade e o nível socioeconómico (47). Relativamente à associação encontrada entre o peso 
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perdido e os objetivos alcançados, esta era expectável, tendo em conta que um dos objetivos pré-

cirúrgico mais frequentemente enumerados foi a redução de peso. 

 

Na globalidade, a maioria dos participantes voltaria a ser submetido a cirurgia bariátrica, se 

voltasse atrás, e recomendaria a cirurgia a outros obesos elegíveis. A amplitude deste resultado é 

concordante com o nível de satisfação demonstrado na globalidade dos participantes e com os 

resultados do estudo realizado por Gonçalves et al (33). Contudo, verificam-se níveis mais baixos de 

arrependimento e mais elevados de recomendação no grupo submetido a RYGB, comparativamente 

com o grupo submetido a LAGB, o que é consistente com a maior satisfação no grupo submetido a 

RYGB. 

 

No que concerne aos objetivos e expetativas pré-cirúrgicos, verificou-se que são bastante 

sobreponíveis entre os participantes submetidos a RYGB e LAGB. Assim, apurou-se que os 

principais objetivos que os indivíduos submetidos a cirurgia bariátrica visam alcançar com este tipo 

de tratamento são a redução global do peso, a melhoria da autoestima e da saúde. Os resultados são 

concordantes com estudos previamente realizados, nos quais a perda de peso e as questões 

relacionadas com a saúde surgem como principais objetivos (33, 48, 49). 

Verificou-se ainda que, independentemente do procedimento bariátrico aplicado, ocorre uma 

perda ponderal significativa, o que vem de encontro com os demais estudos existentes (14, 23, 43, 

44). Não se encontraram diferenças importantes na perda de peso entre os participantes submetidos a 

RYGB e a LAGB. No entanto, apenas foi avaliada a perda de peso em valor absoluto, e não o excesso 

de IMC perdido ou excesso de peso perdido. O excesso de IMC perdido e o excesso de peso perdido, 

ao terem em consideração a variável altura e o conceito de excesso de IMC ou de peso, são mais 

informativas (50, 51). Estes dados serão importantes para posteriores estudos de correlação das 

variáveis avaliadas com a redução da obesidade. Por outro lado como os doentes foram avaliados em 

tempos de evolução diferentes seria também importante analisar se a correlação descrita com o tempo 

pós cirúrgico é ou não dependente da redução do excesso de IMC perdido. Contudo, não foi objetivo 

deste estudo avaliar o efeito da cirurgia bariátrica sobre o excesso de peso. 

Quando se observaram somente os indivíduos com tempo de evolução pós-cirúrgico igual ou 

superior a 24 meses, verificou-se que, em média, o peso perdido em ambos os procedimentos é 

discretamente menor que na globalidade da amostra. Estes resultados podem refletir a recuperação 

de algum peso perdido a partir deste marco da evolução pós-cirúrgica, confirmada em vários estudos, 



 

27 

 

em consequência da adaptação fisiológica ou o surgimento de eventuais complicações (mobilização 

da banda, fistulização) (23, 52). 

Relativamente ao peso idealizado, comparativamente com o peso atual, encontraram-se 

diferenças significativas em ambos os procedimentos. As diferenças encontradas entre o peso 

idealizado e o peso atual podem ser explicadas pelas expectativas irrealistas face ao peso perdido com 

a cirurgia bariátrica, já havendo sido reportadas noutros estudos (33, 48, 49). Quando se analisa por 

procedimento, verifica-se que a diferença entre o peso atual e o peso idealizado é significativamente 

superior no grupo submetido a LAGB, comparativamente ao RYGB. Esta maior discrepância entre o 

peso atual e o peso idealizado nos participantes submetidos a LAGB pode ser consequência da menor 

eficácia na perda ponderal e maior taxa de recuperação do peso perdido com a LAGB (23, 53). 

Quando se analisou somente os indivíduos com tempo de evolução pós-cirúrgico igual ou 

superior a 24 meses, verifica-se que, em média, há uma menor discrepância entre o peso atual e o 

peso idealizado, comparativamente com a globalidade da amostra. Esta menor discrepância pode ser 

resultado da reformulação de expectativas baseadas na experiência e na constatação da estabilização 

do peso. 

Por último encontrou-se uma associação forte positiva entre o peso idealizado e o peso atual, 

independentemente do procedimento, embora a correlação seja mais forte no grupo submetido a 

RYGB. Esta associação reflete a importância das expectativas pré-cirúrgicas na perda ponderal 

efetiva. A criação de objetivos é o primeiro passo para a otimização da perda ponderal, uma vez que 

estimula a implementação de estratégias cognitivo-comportamentais que visam concretizar em 

termos práticos os objetivos em ações produtivas, justificando assim a forte associação entre o peso 

idealizado e o peso atual (29). 

 

O presente estudo apresenta algumas limitações, nomeadamente por ser um estudo transversal. 

Em contrapartida, o questionário apresentou indicadores de elevada fiabilidade, numa amostra de 

dimensão expressiva (54, 55). O facto de todos os participantes no estudo serem seguidos em consulta 

de Endocrinologia e terem comparecido à consulta no período compreendido entre janeiro de 2014 e 

maio de 2015 não mostra a realidade dos doentes não acompanhados em consulta multidisciplinar, o 

que deveria ser uma realidade para todos.  

Apesar das limitações, os resultados são pertinentes no contexto clínico, com utilidade prática 

direta, uma vez que podem ser utilizados no aconselhamento dos candidatos a cirurgia bariátrica, 

alertam para os principais aspetos a melhorar em cada procedimento, e podem servir de orientação a 

intervenções no sentido de melhorar a satisfação dos obesos submetidos a cirurgia bariátrica. O maior 
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acesso à cirurgia plástica reconstrutiva e o acompanhamento psicológico rigoroso pré e pós cirúrgico 

são medidas com potencial para melhorar os níveis de satisfação. 

Sugere-se, no futuro, a realização do mesmo estudo noutros centros especializados no 

tratamento da obesidade, nomeadamente em regiões geograficamente distintas, incluindo utentes com 

menos acompanhamento técnico. Por outro lado, o número de obesos submetidos a mais que um 

procedimento bariátrico está em franco crescimento. Estes são indivíduos com características 

distintas dos demais obesos tratados, sendo proveitosa a realização de um estudo próprio, 

eventualmente com um instrumento de avaliação adaptado ou criado em função destes. 

Em conclusão, os obesos submetidos a cirurgia bariátrica estão globalmente satisfeitos, com o 

RYGB a exceder a LAGB. A maior satisfação com o RYGB foi alcançada nos objetivos atingidos 

com a cirurgia, na melhoria da mobilidade e da capacidade de tratar da higiene. Na LAGB os aspetos 

que alcançaram maior nível de satisfação foram a melhoria da autoestima, a melhoria da mobilidade 

e da saúde em geral. Em contrapartida, o aspeto físico quando estão despidos, a necessidade de tomar 

medicação devido à cirurgia e a melhoria da vida profissional foram os aspetos em que os 

participantes se mostraram menos satisfeitos, tanto no RYGB como na LAGB. O RYGB revelou ter 

um desempenho mais satisfatório relativamente aos objetivos que a cirurgia permitiu alcançar, 

enquanto a LAGB mostrou ser mais satisfatória na sensação de fome. O prazer de comer associou-se 

negativamente com o tempo pós-cirúrgico, ao passo que os objetivos atingidos com a cirurgia 

associaram-se positivamente com o peso perdido. 
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I. Questionário de Satisfação – Cirurgia Bariátrica 
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QUESTIONÁRIO DE SATISFAÇÃO 

- CIRURGIA BARIÁTRICA - 

 
 
 
 
 
 
Nº de questionário: ___________ 
 
SEXO:  ____________  IDADE: _____________ 
 
 
 
 
 
PROCEDIMENTO REALIZADO: 
 
 Banda gástrica 

 Bypass gástrico 

Data: _____________ 

 
 

Peso inicial _______ 

Peso actual _______ 
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1. Quando aceitou ser operado, quais eram os seus objectivos? (pode seleccionar VÁRIAS respostas) 
 
 Melhorar a sua auto-estima 
 Melhorar a forma como as outras pessoas o viam 
 Melhorar a sua saúde 
 Melhorar a sua vida sexual 
 Ser capaz de tratar da sua higiene sozinho 
 Movimentar-se melhor 
 Usar roupa do seu agrado  
 Melhorar a sua situação profissional 
 Melhorar a sua situação amorosa 
 Reduzir o seu peso 
 Outros (quais)? _____________________________________________ 
 
2. Que peso pensou que ia atingir? ________ 
 
3. Se voltasse atrás, voltaria a querer ser operado? 
 
 Sim, com certeza  
 Sim, talvez  
 Não sei   
 Talvez não   
 Não, nunca 
 
4. Recomendaria a cirurgia a que foi submetido a outras pessoas? 
 
 Sim, com certeza  
 Sim, talvez   
 Não sei  
 Talvez não   
 Não, nunca 



 

38 

 

 APÓS A CIRURGIA, QUÃO SATISFEITO/INSATISFEITO ESTÁ COM: 
 

 Muito satisfeito Satisfeito 
Nem satisfeito nem 

insatisfeito 
Insatisfeito Muito insatisfeito 

Os objectivos que a cirurgia lhe permitiu alcançar      

O peso que atingiu      

A melhoria da sua auto-estima      

A forma como passou a ser vista pelos outros      

A melhoria da sua saúde em geral      

A melhoria da sua vida sexual      

A melhoria da sua vida profissional      

A melhoria da sua vida amorosa      

A melhoria da sua vida social      

A melhoria do seu bem estar emocional      

O seu aspecto físico quando está vestido      

O seu aspecto físico quando está despido      

A melhoria do seu bem estar físico      

A necessidade de tomar medicação devido à cirurgia      

Os seus hábitos alimentares       

A possibilidade de usar roupa do seu agrado      

A melhoria na sua liberdade de movimentos      

A melhoria da capacidade de tratar da sua higiene      

Prazer de comer      

Sensação de fome      

O tipo de alimentos que consegue comer      

A quantidade de alimentos que come      
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II. Consentimento Informado 
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TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 

INQUERITO DE SATISFAÇÃO – BYPASS GÁSTRICO 

(Dissertação Mestrado Integrado em Medicina (ICBAS-UP) - Orientador: Dra. Maria Helena Cardoso) 

 

Eu, abaixo-assinado (nome completo) 

________________________________________________________________ ou  

Eu, abaixo-assinado (nome completo), na qualidade de representante legal de) 

____________________________________________________________________ 

Fui informado de que o estudo acima mencionado se destina a conhecer qual a satisfação com o 
tratamento dos participantes submetidos a cirurgia da obesidade. 

Sei que neste estudo está prevista a realização de uma entrevista e o registo da opinião num 
questionário, tendo-me sido explicado em que consistem. 

Foi-me garantido que todos os dados relativos à identificação dos participantes neste estudo são 
confidenciais e que será mantido o anonimato.  

Sei que posso recusar-me a participar ou interromper a qualquer momento a participação no estudo, 
sem nenhum tipo de penalização por este facto. 

Compreendi a informação que me foi dada, tive oportunidade de fazer perguntas e as minhas dúvidas 
foram esclarecidas. 

Aceito participar de livre vontade no estudo acima mencionado (ou autorizo de livre vontade a 
participação daquele que legalmente represento). 

Também autorizo a divulgação dos resultados obtidos no meio científico, garantindo o anonimato. 

 

Nome do Participante no estudo [ou do seu representante legal, se for o caso], 

 

Data      Assinatura 

 

      ___/___/_____   _________________________________________  

 

 

Nome do Investigador, 

 

Data      Assinatura 

 

      ___/___/_____   _________________________________________ 



 

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Documento informativo para o participante 
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Documento informativo para o doente: 
 

 

Aplicação de um questionário para avaliação da satisfação com o tratamento 

em participantes obesos submetidos a bypass gástrico 
 

(Dissertação do Mestrado Integrado em Medicina (ICBAS-UP) - Orientadora: Dra. Maria Helena 

Cardoso) 

 

O estudo acima mencionado tem como objetivo avaliar a satisfação em participantes submetidos a bypass 

gástrico, em diferentes domínios, através da aplicação de um questionário previamente validado para a 

população portuguesa, elaborado pela Maria Luísa Gonçalves. 

Deste modo, serão realizadas entrevistas presenciais aquando da Consulta de Obesidade no Serviço de 

Endocrinologia. Será construída uma base de dados com as informações recolhidas nos inquéritos, mas 

com garantia de confidencialidade e anonimato de todos os dados. 

Os resultados obtidos no decurso do estudo servirão apenas para o desenvolvimento da Ciência, sem 

qualquer prejuízo para o participante. 

Agradecemos a sua participação. 

 

Investigadora: 

Sara Manuela Pereira da Silva 

Contacto: 

918523353; sara_silva_222@hotmail.com 

 

 


