Estudo Exploratório sobre o Perfil de Personalidade dos Candidatos à Cirurgia de
Bypass Gástrico no Pré-Operatório: Estudo Piloto. Cibele Fernandes de Moraes
(Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre), Sonia Liane Reichert
Rovinski (Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul) e Silvana Alba
Scortegagna (Universidade de Passo Fundo).

A obesidade grau III vem sendo considerada com uma epidemia de grandes proporções,
já atingindo 3% da população brasileira. O tratamento convencional para este tipo de
obesidade ainda continua produzindo resultados insatisfatórios. Desta forma, a cirurgia
bariátrica vem sendo indicada para estes pacientes como uma intervenção mais eficaz.
A seleção dos candidatos para esta cirurgia requer uma avaliação multidisciplinar
criteriosa. Contudo, não há um consenso na literatura quanto aos critérios psicológicos
e/ou psiquiátricos de exclusão na avaliação destes pacientes. Com o objetivo de
contribuir nesta área de conhecimento propõe-se investigar a personalidade do paciente
com obesidade grau III no pré-operatório da cirurgia de bypass gástrico através do
Zulliger Sistema Compreensivo (ZSC). O objetivo principal do presente estudo se
constitui no desenvolvimento de uma tabela normativa do ZSC para avaliação dos
candidatos à cirurgia de bypass gástrico em duas fases distintas: estudo piloto para
determinação do cálculo amostral e o estudo definitivo com tamanho da amostra já
definida. A Comissão de Ética da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto
Alegre já aprovou o estudo piloto e este foi inserido no protocolo padrão da avaliação
psicológica pré-operatória do Centro do Tratamento da Obesidade (CTO). A aplicação
do Zulliger foi realizada no primeiro encontro com o paciente, após uma entrevista semi
estruturada. A abordagem metodológica do estudo é quantitativa exploratória. O
delineamento escolhido foi o transversal não controlado. Os participantes do estudo
piloto foram 25 sujeitos, de ambos os sexos, entre 18 e 60 anos, que estavam em
processo de avaliação no CTO para a realização da cirurgia de bypass gástrico e que se
dispuseram a participar desta pesquisa. Os critérios de exclusão da amostra foram:
pessoas com graves problemas de acuidade visual, menores de 18 anos e pacientes
operados por outra técnica cirúrgica que não o bypass gástrico. A coleta de dados e a
codificação do Zulliger foram realizadas por uma das autoras do estudo, que é psicóloga
do CTO. A recodificação dos 25 protocolos do Zulliger foi realizada pela segunda
autora, a qual não teve contato e nem conhecimento dos participantes. Para controle dos
julgamentos idiossincráticos e subjetivos, foi realizado o estudo de concordância entre
as codificações através de um juiz independente em todos os protocolos do estudo
piloto. Os dados estão sendo agrupados em uma tabela do Excel e serão exportados para
um software estatístico. O cálculo da amostra já foi realizado com base no número
médio de respostas do projeto piloto, o qual foi 8,4 e com um desvio padrão de 2,8. Este
cálculo foi realizado com um intervalo de 95% de confiança e uma margem de erro de
5%, totalizando assim, uma amostra de no mínimo 174 pacientes. Quanto ao índice
Kappa, este ainda esta sendo calculado.
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