
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS

CENTRO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO

GRADUAÇÃO EM RELAÇÕES PÚBLICAS

MARINA MARTINELLI TUCCI

COMUNICAÇÃO E SAÚDE: PERCEPÇÕES SOBRE A
CIRURGIA BARIÁTRICA NA ESFERA PÚBLICA E MÍDIAS

DIGITAIS

Santos

2017



MARINA MARTINELLI TUCCI

COMUNICAÇÃO E SAÚDE: PERCEPÇÕES SOBRE A
CIRURGIA BARIÁTRICA NA ESFERA PÚBLICA E MÍDIAS

DIGITAIS

Monografia  apresentada como exigência final  para
obtenção  do  título  de  Bacharel  em  Relações
Públicas  do  Curso  de  Relações  Públicas  da
Universidade Católica de Santos – UNISANTOS.
Orientador:  Prof.  Me.  Marcus  Vinicius  de  Jesus

Bonfim

Santos 

2017



MARINA MARTINELLI TUCCI

COMUNICAÇÃO E SAÚDE: PERCEPÇÕES SOBRE A
CIRURGIA BARIÁTRICA NA ESFERA PÚBLICA E MÍDIAS

DIGITAIS

Monografia  apresentada como exigência final  para
obtenção  do  título  de  Bacharel  em  Relações
Públicas  do  Curso  de  Relações  Públicas  da
Universidade Católica de Santos – UNISANTOS.
Orientador:  Prof.  Me.  Marcus  Vinicius  de  Jesus
Bonfim

Aprovado em: ____/____/____

BANCA EXAMINADORA

Profa. Me. Aline Saboya Prado

Prof. Dr. Cesar Bargo Perez

Prof. Me. Hermenegildo Rafael Menin



DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho para todas as pessoas que já  fizeram ou pretendam

fazer a cirurgia bariátrica, e que ele possa auxiliar todas as pessoas necessitadas.



AGRADECIMENTO

Gostaria de agradecer primeiramente aos meus pais, que sempre me apoiaram e

incentivaram em todas as decisões por mim tomadas. Em segundo lugar, gostaria de

agradecer ao meu orientador,  por todo o suporte e por acreditar no meu tema e

potencial.



RESUMO

Este trabalho busca mostrar a complexidade existente nas relações entre sujeitos no
campo da comunicação pública, em especial, quando tratamos de saúde pública e o
fluxo de informações e comunicações a respeito de questões de saúde. Entendemos
que a esfera pública, como campo de interesses públicos e privados, tem hoje um
importante  papel  facilitador,  impulsionar  e  potencializador  de  conflitos  e
controvérsias  com  a  presença  das  mídias  digitais.  O  modo  como  indivíduos,
organizações públicas, privadas e do terceiro setor se manifestam e publicam seus
conteúdos,  formando  discursos,  por  vezes,  dissonantes  e  a  ruptura  da  ideia  de
autoridade, fazendo com que as experiências de indivíduos por vezes sejam mais
reconhecidas e legitimadas pela opinião pública. Nesse sentido, tomaremos como
objetivo de estudo deste trabalho o fluxo de informações e comunicações sobre a
cirurgia bariátrica, procedimento médico cirúrgico que vem chamando a atenção de
opinião pública,  pelo número de pessoas atendidas,  o que revela um novo foco
preventivo para a atenção básica de saúde – a obesidade – conforme dados da
(OMS –  Organização  Mundial  de  Saúde).  Com o  crescimento  da  procura  desta
técnica cirúrgica por parte de cidadãos e cidadãs brasileiras como solução de saúde
e  melhoria  de  qualidade  de  vida,  há  também  desinformação,  desconhecimento,
propagação  do  medo,  mitos  e  tabus  em  torno  da  cirurgia  bariátrica.  E,  neste
ambiente,  as  mídias  digitais  amplificam  esse  ambiente  caótico.  Para  efeito  de
pesquisa de campo, recorremos a observação participante com comunidades de
pessoas  que  fizeram  –  ou  têm  interesse  no  procedimento  –  cirurgia  bariátrica.
Realizamos entrevista em profundidade com uma  youtuber, um médico e pessoas
que  realizaram  o  procedimento.  A revisão  bibliográfica  neste  trabalho  alcançou
autores do campo da comunicação pública como Oliveira  (2013),  Duarte (2012),
Brandão (2012) e Matos (2012,2013); da teoria da opinião pública como Lippmann
(2010) e Farias (2016); e das mídias digitais, como Corrêa (2016) e Dreyer (2017).
Nossa visão sobre o papel das Relações Públicas nestas intersecções revela que há
muitas  contribuições  possíveis  de  nossas  atividades  nesta  seara,  como  Grunig
(2011)  e  Kunsch  (2013)  apontam,  o  que  requer  maior  responsabilidade  na
construção e oferta desses discursos, bem como um monitoramento do fluxo das
redes sociais para elaboração de uma comunicação dirigida que atinja o interesse
público e satisfaça as necessidades de informação e orientação como confiança e
compromisso.

Palavras-chave: Cirurgia bariátrica; Saúde pública; Comunicação pública; Relações
Públicas; Mídias digitais.



ABSTRACT

This study has the main theme to show the complexity existing among subjects in the
public communication, in special, when treating the public health and information and
the communication flow about health issues. We understand that the public sphere,
such as the public and private interests field that has today an important way to make
easier  understanding,  to  stimulate  and  increase  conflicts  and  debates  within  the
digital  media.  The  mode  as  an  individual,  public,  private  and  the  third  sector
organizations that manifest and publish their content, making speeches, sometimes
dissonant  and  the  rupture  of   idea  of  the  authority,  making  the  experiences  of
individuals are sometimes more recognized and legitimized by public opinion. In this
sense, we will  take as objective of study for this work the flow of information and
communications  about  the  bariatric  surgery,  surgical  procedure  that  has  been
drawing public attention, by the number of people attended, which reveals a new
preventive focus for basic health care - obesity - according to the data from (WHO -
World Health Organization). With the growing demand for this surgical technique by
Brazilian citizens as a health solution and improvement of a quality of life, there is
also misinformation, misunderstanding, fear spread, myths and taboos surrounding
the  bariatric  surgery.  And  in  this  environment,  digital  media  amplify  this  chaotic
scene.  For  the  purpose  of  field  research,  we  used  participant  observation  with
communities of people who did - or are interested in the procedure - bariatric surgery.
We  conducted  an  in-depth  interview  with  a  youtuber,  a  doctor  and  people  who
performed the procedure. The literature review in this work reached authors in the
field of public communication as Oliveira (2013), Duarte (2012), Brandão (2012) and
Matos (2012,2013); of the theory of public opinion as Lippmann (2010) and Farias
(2016); and digital media such as Corrêa (2016) and Dreyer (2017). Our view of the
role  of  the  Public  Relations  in  these  intersections  reveals  that  there  are  many
possible  contributions of  our  activities in this area,  as Grunig (2011) and Kunsch
(2013) point  out,  which requires greater responsibility in the construction and the
supply of these discourses, as well as monitoring of the flow of social networks to
elaborate a targeted communication that reaches the public interest and satisfies the
information and orientation of needs like trust and commitment.

Key words: Bariatric surgery; Public health; Public communication; Public Relations;
Digital media.
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INTRODUÇÃO  
 

Esta pesquisa está fundamentada em mostrar as imbricações existentes 

entre as relações entre sujeitos no campo da comunicação pública, em especial, 

quando tratamos de saúde pública e o fluxo de informações e comunicações a 

respeito de questões de saúde. 

Entendemos que a esfera pública, como campo de interesses públicos e 

privados, tem hoje um importante facilitador, impulsionador e potencializador de 

conflitos e controvérsias que são as mídias digitais. Além delas, há o modo como 

indivíduos, organizações públicas, privadas e do terceiro setor se manifestam e 

publicam seus conteúdos, formando discursos, por vezes, dissonantes. 

Nesse sentido, tomaremos como objeto de estudo deste trabalho o fluxo de 

informações e comunicações sobre a cirurgia bariátrica, procedimento médico 

cirúrgico que vem chamando a atenção da opinião pública, pelo número de 

pessoas atendidas, o que revela um novo foco para atenção básica de saúde – a 

obesidade – conforme dados da (OMS – Organização Mundial de Saúde). 

Com o crescimento da procura desta técnica cirúrgica por parte de cidadãos 

e cidadãs brasileiras como solução de saúde e melhoria de qualidade de vida, há 

também desinformação, desconhecimento, propagação do medo, mitos e tabus em 

torno da cirurgia bariátrica. E, neste ambiente, as mídias digitais amplificam esse 

ambiente caótico. 

Há quem acredite que a cirurgia bariátrica é apenas uma solução drástica 

para atender os anseios de estética de jovens e adultos obesos. Porém, quem 

assim pensa, ignora fatos e dados de órgãos de saúde nacionais e internacionais 

de que há uma epidemia de obesidade e, mesmo a imprensa brasileira, agentes 

públicos e empresas privadas pouco divulgam o real impacto da obesidade na 

qualidade de vida de milhares de brasileiros e como estes podem se informar a 

respeito da técnica e esclarecer dúvidas por meio de fontes fidedignas. 

Em sua origem, a ideia de saúde é maior do que o simples tratamento de 

doenças, e engloba também, de forma mais holística, um rápido desenvolvimento 

de protocolos preventivos de saúde. 

Também nesse processo, o Poder Público deveria adotar políticas públicas 

para que medidas sejam adotadas para o controle da obesidade desde a primeira 

infância, nos cuidados da família com a alimentação e qualidade de vida; e, já em 
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fase escolar, que sejam pautadas discussões sobre alimentação, evitando casos 

de bullying, gordofobia, entre outros comportamentos nocivos a crianças e jovens 

obesos que podem agravar seu quadro de saúde. E, quando possível, desejável ter 

a participação de agentes públicos de saúde, além de entes privados e 

organizações do terceiro setor neste circuito. 

No capítulo um, apresentamos as questões que alavancam o crescimento da 

cirurgia bariátrica no Brasil e no mundo, em especial por conta da obesidade que 

podemos considerar uma epidemia. Esta cirurgia proporcionou uma maneira rápida 

e eficaz para solucionar os problemas da saúde causados pela obesidade como, 

pressão alta, diabetes, problemas ortopédicos, dificuldade em se movimentar. No 

Brasil o Ministério da Saúde só foi instituído em Julho de 1953, quando a saúde 

passou a ser um direito social e o (SUS – Sistema Único de Saúde) de uma forma 

geral as pessoas não têm noção real do significado do nome. Foram explanados 

todos os métodos da cirurgia bariátrica, suas indicações, suas vantagens e 

desvantagens. Neste capítulo foram consultados os autores: Paim (2009), 

Benchimol (2006) e a Cartilha da Sociedade Brasileira da Cirurgia Bariátrica e 

Metabólica (2011). 

Em seguida, no capítulo dois, veremos as relações entre comunicação e 

saúde, mostrando as origens da comunicação com a saúde, como ela apareceu, foi 

criada e solucionaram problemas através de programas específicos. Já no campo 

da saúde na comunicação eles nos ajudam a compreender e agir sobre tudo que a 

afeta o campo da saúde diretamente. Como se iniciou as campanhas sanitárias, 

demonstrar à população a importância do saneamento, campanhas importantes 

feitas pelo Brasil como a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (Acquired 

Immunodeficiency Syndrome) AIDS foi auxiliada por todos os meios de 

comunicação. Os autores utilizados neste capítulo foram: Cardoso e Araújo (2007), 

Hansen (2004) e Gruing (2011). 

O terceiro capítulo, falamos sobre os campos da comunicação e saúde, que 

se interseccionam em diversos aspectos como escutar a sociedade para atender 

as demandas sociais, tais como: saúde, educação, exclusão social, transporte e 

moradia. Para que tudo isso aconteça é necessário elaborar uma real construção 

da verdadeira cidadania e executa-la. Se faltar compromisso com a objetividade, 

treinamento, veracidade dos dados e padronização de respostas a comunicação 

pública não será eficiente. Sentimos um desaparelhamento do setor público 
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brasileiro muito por causa das redes sociais, internet e notícias online. 

Pesquisamos neste capítulo os autores: Kunsch (2013), Oliveira (2013), Duarte 

(2012), Brandão (2012), Koçouski (2013) e Lippmann (2010). 

Já no quarto capítulo centramos nossa discussão sobre as imbricações entre 

a esfera pública e as mídias sociais como ambas conseguem atingir os públicos e 

como elas funcionam. Quanto a comunicação nas organizações, seu papel é 

discutir um cenário socioeconômico que já exista. Conseguimos identificar três 

cenários que ocorrem devido as rápidas transformações nas tecnologias digitais, 

são elas: a mobilidade, a geolocalização e o big data. Veremos também o conceito 

de comunicação pública e como ela funciona. A Corrêa (2016) e Matos (2012) 

foram as autoras consultadas para o desenvolvimento do capítulo. 

As pesquisas de campo estão no capítulo cinco, onde realizamos entrevistas 

em profundidade com pessoas operadas, médico especialista e uma YouTuber 

formadora de opinião. Efetuamos uma pesquisa de observação participante onde 

teve um concurso de Miss Bariátrica de São Paulo 2017 na cidade de Santos no 

dia 8 de julho de 2017. Foi possível entender a importância da cirurgia bariátrica na 

vida das pessoas que a fizeram, os dramas e as realizações e a enorme 

propaganda a respeito deste assunto. Outra grande percepção foi ver a satisfação 

de todas em desfilar e se apresentar para um grande público, com certeza 

puderam esquecer de vez o fator da falta de autoestima, todas estavam confiantes, 

realizadas e felizes pela etapa vencida. Não existe realização maior do que 

alcançar seus objetivos. O melhor de tudo foi perceber que para elas não importava 

o resultado em si, tornaram-se amigas, umas torciam pelas outras, mas todas com 

a certeza de missão cumprida. 

Por fim, no capítulo seis tecemos nossas considerações finais, onde 

destacamos o interesse das Relações Públicas, que tanto nas mídias digitais como 

na esfera pública, necessitamos de um aprimoramento maior. Tivemos grandes 

dificuldades em encontrar respostas a respeito da cirurgia bariátrica. Tratamento 

errôneo das pessoas com a cirurgia. Por vezes as informações publicadas não são 

corretas.  

Existem falhas de informação na mídia digital e na esfera pública, 

principalmente sobre a cirurgia bariátrica. Necessitamos de informações corretas e 

de fácil acesso para todos os níveis de conhecimento. Com a falta de dados nos 

órgãos públicos as pessoas se direcionam as mídias digitais. A importância sem 
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dúvida nenhuma da experiência e do trabalho profissional de Relações Públicas 

nos órgãos públicos facilitaria o entendimento a respeito das dúvidas no setor da 

saúde em específico da cirurgia bariátrica. Muita dificuldade em obter explicações 

de como a cirurgia bariátrica é tratada no Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

CAPÍTULO 1 - SAÚDE, SAÚDE PÚBLICA E CIRURGIA BARIÁTRICA: ORIGEM 

E CONFLITOS 

 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS, 1948) a "saúde é 

um estado de bem-estar físico, mental e social completo e não meramente a 

ausência de doença ou enfermidade” 1. Sabemos que as pessoas necessitam estar 

bem consigo mesmas tanto no corpo, como na mente, psicologicamente e para o 

social, ela precisa estar bem com sua família, amigos próximos e no ambiente de 

trabalho. A saúde é um fator de extrema importância para a humanidade, pois, se 

ela não estiver bem e qualquer aspecto a pessoa começa a ter diversos problemas 

em sua vida como, não poder dar continuidade a sua vida pessoal e profissional, 

porque sua saúde está debilitada devida há algum tipo de problema na saúde 

corporal ou mental. 

Baseado nas informações obtidas pelo site do Ministério da Saúde, a saúde 

pública brasileira teve seu início em 1808. Porém, somente no dia 25 de julho de 

1953, com a Lei nº 1.920, criada pelo presidente Getúlio Vargas é que foi instituído 

o Ministério da Saúde. 

 Segundo Paim (2009, p.43), 

 

Com a Constituição da República de 1988, a saúde passou a ser 
reconhecida como um direito social, ou seja, inerente à condição de 
cidadão, cabendo ao poder público a obrigação de garanti-lo: A 
saúde é direito de todos e dever do Estado (art. 196). 

 

Após a criação do artigo 196, foi então criado o Sistema Único de Saúde 

(SUS), mas a população ainda tem certa dificuldade em entender ao certo qual é o 

significado do nome SUS, “todo mundo tem noção da palavra saúde, quanto a 

palavra único também tem, que remete ao “filho único”, mas sistema é algo não tão 

familiar, como sistema solar e sistema nervoso”. (Paim, 2009, p.13).  

O sistema de saúde que é utilizado no SUS é um conjunto de serviços, 

estabelecimentos, profissionais, medicamentos, equipamentos e entre outros. De 

acordo com Paim (2009, p.13) “o SUS é algo distinto, especial, não se reduzindo à 

reunião de palavras como sistema, único e saúde”. 

                                                 

1 Fonte: http://www.who.int/about/es/ 
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Conforme a cartilha do Ministério da Saúde, todos os estados e municípios 

devem ter conselhos de saúde compostos por representantes dos usuários do 

SUS, dos prestadores de serviços, dos gestores e dos profissionais de saúde. 

Esses conselhos são fiscais da aplicação dos recursos públicos em saúde. O 

principal financiador da saúde pública no país é a União, a qual formula políticas 

nacionais, mas a implementação é feita por parceiros como: estados, municípios, 

ONGs e iniciativa privada.  

Dentro da estratégia do Estado, são os municípios os responsáveis 

principais pela saúde pública da sua população, pela lógica da descentralização 

dos serviços públicos de saúde. Os gestores municipais devem gradativamente a 

plenitude da gestão, ações e serviços de saúde oferecidos em seu território, tudo 

isso foi determinado após a assinatura em 2006 do Pacto da Saúde 2. Os governos 

estaduais devem garantir 12% de suas receitas para o financiamento à saúde. Já 

os municípios precisam aplicar pelo menos 15% de suas receitas. 

Para os estados e municípios adquirirem os recursos federais de acordo 

com o Pacto da Saúde, eles são divididos em cinco blocos de financiamento que 

são: atenção básica, atenção de média e alta complexidade, vigilância em saúde, 

assistência farmacêutica e gestão do SUS. Antes de ter este pacto, havia mais de 

100 formas de repassar os recursos financeiros. 

Para o sistema de saúde a porta de entrada deve ser preferencialmente a 

atenção básica, constituída por postos de saúde, centros de saúde e unidades de 

saúde da família. Com esse primeiro atendimento, a pessoa deve ser encaminhada 

para outro serviço de maior complexidade da saúde pública que são: os hospitais e 

clínicas especializadas. Em alguns casos onde não é possível ser feito 

determinados procedimentos de saúde, o encaminhamento do usuário do serviço 

de saúde para outro município onde há o procedimento demandado, com isso o 

sistema de saúde pública funciona de forma referencial.  

As principais redes de atenção de alta complexidade do SUS são:  

• Assistência ao paciente portador de doença renal crônica (diálise);  

• Assistência ao paciente portador de oncologia;  

• Cirurgia cardiovascular;  

• Cirurgia vascular;  

                                                 

2 Fonte: http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2013/agosto/28/cartilha-entendendo-o-sus-2007.pdf 
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• Cirurgia cardiovascular pediátrica;  

• Procedimentos da cardiologia intervencionista;  

• Procedimentos endovasculares extracardíacos;  

• Laboratório de eletrofisiologia; • assistência em traumatoortopedia;  

• Procedimentos de neurocirurgia;  

• Assistência em otologia;  

• Cirurgia das vias aéreas superiores e da região cervical;  

• Cirurgia da calota craniana, da face e do sistema estomatognático;  

• Procedimentos em fissuras labiopalatais;  

• Reabilitação protética e funcional das doenças da calota craniana, da face 

e do sistema estomatognático;  

• Procedimentos para a avaliação e tratamento dos transtornos respiratórios 

do sono;  

• Assistência aos pacientes portadores de queimaduras;  

• Assistência aos pacientes portadores de obesidade (cirurgia bariátrica);  

• E redes para cirurgia reprodutiva, genética clínica, terapia nutricional, 

distrofia muscular progressiva, osteogênese imperfecta (ossos de vidro), 

fibrose cística e reprodução assistida. 

Para que tudo isso funcionasse perfeitamente seria necessário e importante 

que a saúde tivesse grandes e sérios investimentos no setor. Mas é conhecido e 

notório que os últimos governantes não deram a real importância para o assunto, e 

pouquíssimo ou praticamente nada foi investido. 

Isso tudo acarreta em um atendimento precário e insatisfatório para a 

população. Todos os setores têm problemas como: falta de médicos, remédios, 

atendimento correto, unidade de terapia intensiva (UTI), ambulâncias, enfim todas 

as obrigações impetradas ao SUS.  

 

1.1 Obesidade no Brasil 

 

Para poder dar início ao assunto sobre a cirurgia bariátrica, em primeiro 

lugar precisamos falar sobre a obesidade no Brasil. Primeiramente, conforme 

Coutinho e Benchimol (2006, p.13) “obesidade é considerada uma doença crônica 

e corresponde, atualmente, a uma epidemia global”.  
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Gráfico 1 – Obesidade no Brasil 

Fonte: Ministério da Saúde 

 

Conforme o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica 

(SBCBM) a obesidade já atinge 30 milhões de pessoas somente no Brasil, que é 

equivalente a 15% da população. Baseado no relatório anual de 2016 da Vigilância 

de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico 

(VIGITEL) do Ministério da Saúde, a obesidade cresceu 60% em dez anos de 

11,8% em 2006 para 18,9% em 2016. O excesso de peso também subiu de 42,6% 

para 53,8% no período. 

 

 

Gráfico 2 – Excesso de peso no Brasil 

Fonte: Ministério da Saúde 

 

Muitos desconhecem as causas da obesidade, que são diversas e o que nos 

assusta mais é que a maioria dos obesos na realidade existem pelos maus hábitos 

alimentares, como podemos ver no gráfico 1. 
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Gráfico 3 – Causas da obesidade 

Fonte: Site Obesidade na infância 

 

Para poder entender melhor como é classificada a obesidade, existem três 

graus, sendo a terceira considerada como mórbida, ela é calculada pelo Índice de 

Massa Corporal (IMC). Conforme Coutinho e Benchimol (2006, p.13). 

 

O Índice de Massa Corporal representa um instrumento importante 
tanto para a classificação da obesidade, quanto para a estimativa 
do prognóstico do paciente obeso. Segundo a OMS, à medida que 
ocorre um aumento do IMC, aumenta o risco de comorbidez, como: 
hipertensão arterial, diabetes, dislipidemia, apnéia do sono, 
doenças cardiovasculares, artropatias, colecistopatias, câncer, 
entre outros. 

 

O cálculo para se obter o IMC é da seguinte forma: é feita a divisão do peso 

da pessoa em quilos pelo quadrado da altura em metros, que seria a seguinte 

fórmula: 

 

 

Para a OMS um adulto é considerado em excesso de peso quando o IMC 

é igual ou maior de 25, já para ser considerado em obesidade o IMC precisa ser 

igual ou maior de 30, para ser considerado em obesidade grau III (mórbida) o 

IMC precisa ser igual ou maior que 40. Conforme o site da OMS, no ano de 

2014, mais de 1,9 milhões de adultos com 18 anos ou superior estavam com 

excesso de peso, das quais mais de 600 milhões eram obesos. 
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Figura 1 – Tabela do IMC 

Fonte: Site do Ministério da Saúde 

 

Segundo o médico epidemiologista Hilário Freitas, professor Egresso da 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e de pós-graduação em Saúde e 

Ciências Sociais da Universidade de São Paulo (USP) é mais importante prevenir 

doenças do que cura-las. O investimento seria menor e as despesas também. 

De acordo com o Ministério da Saúde, nos últimos dez anos a obesidade 

cresceu 60%. Passamos de 11,8% da população de 2006 para 18,9% em 2016. 

Com o crescimento da obesidade aumentaram também os casos de diabetes de 

5,5% em 2006 para 8,9% em 2016, a hipertensão no mesmo período saiu de 

22,5% para 25,7%. Sendo as mulheres as mais atingidas.  

Partindo deste premissa esta epidemia poderia ser amenizada com grandes 

campanhas de conscientização e educação alimentar. Ficou comprovado com a 

pesquisa que os brasileiros estão consumindo menos ingredientes básicos e 

naturais por comidas industrializadas, como exemplo o fast food.  

 

1.2 Cirurgia bariátrica 

 

De acordo com a cartilha da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e 

Metabólica (SBCBM, 2011, p.21), a cirurgia bariátrica teve seu início nos Estados 

Unidos da América em 1950. Em 1974, a Faculdade de Medicina da USP (FMUSP) 

foi pioneira no Brasil nos estudos bariátricos para tratamento da obesidade com o 

cirurgião Salomão Chaib. No ano de 1980, a técnica bariátrica chega ao Brasil e no 

final da década, apresenta evolução. Nos anos 90, as técnicas cirúrgicas se 

desenvolvem e começam a ser adaptadas à via laparoscópica.  
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O SUS adotou a cirurgia bariátrica no ano 2000 e obriga os planos de saúde 

a cobrirem o procedimento, todas as técnicas cirúrgicas passaram a ser 

executadas por videolaparoscopia. No dia 31 de janeiro de 2017, foi incorporada a 

cirurgia bariátrica por videolaparoscopia no SUS.  

De acordo com site da Agência de Saúde as pessoas com obesidade 

mórbida poderão realizar a cirurgia bariátrica por meio da técnica da gastroplastia 

videolapariscópica, técnica menos invasiva, que possibilita a perda de peso tanto 

por uma diminuição do tamanho do estômago, quanto por uma diminuição da 

superfície intestinal.  

Essa é a primeira vez que o procedimento será ofertado no SUS. Antes, era 

oferecida a técnica de laparoscopia fechada. A previsão é que a maioria dos 

procedimentos que antes eram conduzidos pela forma laparotômica passe a ser 

conduzida pela via laparoscópica.  

O procedimento, assim como os outros cirúrgicos por laparoscopia,  oferece 

uma série de vantagens aos pacientes  como a possibilidade de um menor tempo 

de permanência no hospital, menor volume de sangue necessário durante a 

cirurgia, menor necessidade de UTI, e menor incidência de complicações 

pulmonares, entre outros. 

Conforme a cartilha da SBCBM (2011, p.19) o Brasil é o segundo país no 

ranking mundial nas quantidades de cirurgia bariátricas feitas. Por ano são 

executas 60 mil cirurgias, sendo 90% realizadas nas unidades particulares. Já pelo 

SUS o número de cirurgias em hospitais aumentou 800%.  

 

1.2.1 Tipos de cirurgia bariátrica 

 

Baseado na cartilha da SBCBM há quatro tipos de técnicas cirúrgicas que 

são reconhecidas pelo Consenso Bariátrico Brasileiro, e que também fazem parte 

de outras entidades como, o Conselho Federal da Medicina (CFM) e a SBCBM. 

 

1.2.1.1 Cirurgia restritiva – Bandagem gástrica ajustável 

 

Esta cirurgia é feita como uma prótese de silicone inflável ajustável ao redor 

do estômago que é conhecida como anel ou banda. Neste procedimento a eficácia 

de perda de peso é de 20% a 30% do peso inicial.  
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As vantagens para este procedimento: é reversível, pouco agressivo, 

permite que ajustes individualizados no diâmetro da prótese. A sua retirada é 

possível, quando necessário. 

As desvantagens deste procedimento são: pode haver rejeição da prótese 

ou infecção como também migração da banda e deslizamento da banda. Para este 

caso a perda de peso pode ser muitas vezes insuficiente e pode ter um longo prazo 

para chegar ao seu objetivo. O paciente precisa seguir dietas e terapias, caso 

tenha compulsão por doces. Pessoas que tem esofagite de refluxo e hérnia hiatal 

volumosa há possibilidade de ocorrer complicações em longo prazo.  

 

 

FIGURA 2 – Bandagem gástrica ajustável 

Fonte: Site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica 

 

 

1.2.1.2 Cirurgia restritiva – Gastrectomia vertical 

 

Este procedimento é mais conhecido como sleeve, muito médicos utilizam 

este nome ao invés de gastrectomia vertical. Esta cirurgia é feita a remoção de 

70% a 85% do estômago, e com isso reduz o hormônio associado à fome, que se 

chama grelina. A eficácia de perda de peso é de 30% a 40% do peso inicial. 

As vantagens para este procedimento: são que a gastrectomia vertical tem o 

potencial para ocupar um importante espaço no tratamento da obesidade, 

principalmente para os pacientes que tem o Índice de Massa Corpórea (IMC) 

menores que 35. 
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As desvantagens são: que este procedimento é irreversível, pode produzir 

complicações de alta gravidade e difícil tratamento, como uma fístula (vazamento) 

junto com o esôfago gástrico. 

 

 

FIGURA 3 – Gastrectomia vertical 

Fonte: Site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica 

 

1.2.1.3 Cirurgia mista – Derivação biliopancreática duodenal switch 

 

Para este procedimento é uma mistura da gastrectomia vertical e desvio 

intestinal, é retirado 85% do estômago, mas a anatomia do órgão e sua fisiologia 

de esvaziamento são mantidas. Na cirurgia é mantido 1cm do duodeno, o desvio 

intestinal faz com que o alimento faça um caminho e os sucos digestivos (bile e 

suco pancreático) façam outro. Ambos irão se encontrar apenas a 100 cm de 

acabar o intestino delgado, com isso faz que a absorção de nutrientes e calorias 

sejam reduzidos e devido a isso leva o paciente ao emagrecimento. A eficácia 

deste procedimento é a perda de 40% a 50% do peso inicial.  

As vantagens deste procedimento: possibilita a ingestão maior de alimentos, 

reduz a intolerância alimentar e promove maior perda de peso em longo prazo. 

As desvantagens para este método são: a desnutrição em intensidades 

variáveis em longo prazo pode ocorrer diarreia, flatulência e deficiência de 
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vitaminas, também podem ocorrer fístula (vazamento), embolia pulmonar e 

infecção comuns a todas as operações do aparelho digestivo. 

 

 

FIGURA 4 - Derivação biliopancreática duodenal switch 

Fonte: Site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica 

 

1.2.1.4 Cirurgia mista – Derivação gastrojejunal em Y de roux 

 

Esta cirurgia é mais conhecida como bypass gástrico, é feita da seguinte 

maneira, é criado um pequeno reservatório gástrico (10% do estômago) 

restringindo inicialmente a quantidade de alimento a ser ingerido pelo paciente e 

desviada a primeira porção do intestino, conhecido como duodeno, até a porção 

intermediaria do intestino delgado, chamado de jejuno. A eficácia para este 

procedimento é a perde de 40% a 45% do peso inicial. 

As vantagens para este método: a redução do apetite, não tem quase 

diarreia e desnutrição, a melhora rápida das doenças relacionadas ao excesso de 

peso. 

As desvantagens são: as fístulas (vazamentos), embolia pulmonar e 

infecções comuns a todas as operações do aparelho digestivo. 
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FIGURA 5 - Derivação gastrojejunal em Y de roux 

Fonte: Site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica 

 

Podemos afirmar com este simples levantamento dos quatro tipos de cirurgia 

bariátrica, diversos aspectos e fatores envolvidos em torno da cirurgia bariátrica 

que demonstram uma gama considerável de informações que a grande maioria da 

população não conhece: desde as técnicas possíveis, até mesmo, e 

fundamentalmente, a possibilidade de recorrer ao Sistema Único de Saúde para 

obter atendimento. 

Do ponto de vista de cidadania e prevenção de saúde, estas informações 

merecem ter uma divulgação maior e melhor, mas focada no cidadão e no 

tratamento da obesidade como assunto de interesse público e, como tal, receber 

não só do Poder Público como das organizações privadas e do Terceiro Setor que 

gravitam ao redor do tema, se posicionem melhor perante a opinião pública para 

esta prestação de serviço de utilidade pública. Baseado em tudo isso podemos 

afirmar que o papel da comunicação é fundamental na promoção da saúde. 
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CAPÍTULO 2 – COMUNICAÇÃO E SAÚDE 
 

Para começar a falar sobre comunicação e saúde é preciso primeiramente 

entender como funciona. Segundo Cardoso e Araújo (2007, p.20). 

 

O campo da ‘comunicação e saúde’, é constituído pelos elementos 
de cada campo separadamente – da comunicação e da saúde -, 
porém, na sua interface. Não é uma perspectiva que vê a 
comunicação como um conjunto de instrumentos a serviço dos 
objetivos da saúde. As formas ‘comunicação em saúde’, 
‘comunicação para a saúde’, ‘comunicação na saúde’, bastante 
utilizadas, refletem em geral a visão instrumental de comunicação, 
mais corrente nas instituições de saúde. Falar de comunicação ‘e’ 
saúde aponta para uma distinção e uma opinião teórica e política. 
 

É muito comum uma pessoa poder participar de mais de um campo, com a 

sua vivência e intervenção com o outro. Com isso, permite que as pessoas da 

comunicação ou da saúde podem aplicar, pensar, elaborar, vivenciar processos e 

práticas ou lutas da comunicação e saúde. No campo da comunicação a saúde 

tende a ser tratada como conteúdo ou objeto de compreensão.  

 

 

FIGURA 6 – Campo da comunicação e saúde 

Fonte: Cardoso e Araújo, 2007, p.21 

 

Já para o campo da saúde na comunicação (ver figura 6, acima) existe um 

campo de interseção e muito mais um contexto para se definir como abordar: o 

SUS, por exemplo, com suas lutas específicas, contradições, dinamismos, 

estruturas, movimentos sociais e políticos. O que se espera é que isto nos ajude a 

compreender e agir sobre os processos sociais que afetam o campo da saúde 

diretamente. 
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 Quando se trata do campo da comunicação e saúde, existem alguns 

campos que são mais articulados, conforme Cardoso e Araújo (2007, p.21) “como 

da Informação, da Ciência e Tecnologia, das Políticas Públicas, da Educação, dos 

Movimentos Sociais”.  

 

 

 FIGURA 7 – Jeca Tatu 

Fonte: Site da Brasil Cultura 

 

O início das campanhas sanitárias no Brasil começou por uma publicação de 

um dos mais famosos escritores da Literatura Brasileira, Monteiro Lobato, que 

utilizou seu personagem Jeca Tatu (ver figura 7), para demonstrar para a 

população sobre o saneamento no país, principalmente sobre as pessoas que 

viviam na área rural sofriam de ancilostomose, mais conhecida como a doença do 

amarelão que são vermes que estão no solo contaminado, que pisando com o pé 

descalço, os vermes entram pelos poro da sola do pé e ele explicava como 

deveriam fazer para se curar. Conforme Hansen (2004, p.19). 

 

Com enorme virulência, Lobato ataca o “indianismo balsâmico” de 
José de Alencar, Gonçalves Dias, Fagundes Varela, agora 
transvestido em “caboclismo”. E compara o caboclo ao “sombrio 
urupê de pau podre e modorrar silencioso no recesso das grotas”. 
Surgia o Jeca Tatu, nome que se generalizou no país todo como 
sinônimo de caipira, homem de interior. 
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Umas das principais campanhas que fez o Brasil ser exemplo para o mundo, 

foi a campanha sobre a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (Acquired 

Immunodeficiency Syndrome) AIDS. De acordo com Hansen (2004, p.29). 

 

É mérito de todos os meios de comunicação o resultado do controle 
da doença no Brasil. Com a ajuda de jornais, revistas, rádios, 
televisão, cinema e todos os meios de informação, incluindo aí 
panfletos, folders, divulgações escritas e orais, e com o apoio da 
população, a conscientização da gravidade do caso, a ajuda de 
ONGs e pessoas envolvidas na prevenção e dedicação aos 
doentes, o que seria, a maior catástrofe em saúde no Brasil acabou 
servindo de modelo para outros países. 
 

 
O Brasil foi um dos primeiros países a não relacionar a AIDS com as mortes, 

e sim modificar esta comparação para terem mais respeito aos direitos humanos de 

todos que estão infectados com o vírus do HIV.  

Outra área muito importante na parte da comunicação é com o público 

feminino. No ano de 1914, foi publicada a primeira revista feminina brasileira 

chamada “Revista Feminina”, ele circulou por 22 anos e é considerada avó das 

revistas do mercado editorial feminino brasileiro.  

 

 

FIGURA 8 – Capa da Revista Feminina de 1915 

Fonte: Site A Província 
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Na década de 70, muitas revistas começaram a fazer diversas publicações 

para o público feminino e ao longo do tempo, as revistas cada vez mais faziam 

publicações sobre assuntos mais íntimos das mulheres. Com esse aspecto novo, 

as mulheres começaram a se interessar e querer conhecer mais o seu próprio 

corpo. Nessas revistas começaram a mostrar como fazer para evitar a gravidez 

indesejada, ainda mais com a chegada das pílulas anticoncepcionais.  

As revistas explicavam melhor sobre a famosa palavra TPM (Tensão Pré-

Menstrual), porque as pessoas principalmente as mulheres não conheciam quase 

nada a respeito.  

Outra grande revolução foi com o surgimento dos produtos diet e light, nos 

eram mostrados como necessidade para uma alimentação saudável, caso contrario 

as pessoas ficariam com sobrepeso e acabariam entrando para o grupo de 

obesidade.  

Hoje em dia existem mais de 70 revistas voltadas para a saúde feminina. A 

comunicação tem dois meios para ser transmitida, a comunicação de massa e a 

comunicação dirigida. De acordo com Hansen (2004, p.43). 

 

A situação “interpessoal cara a cara” (exemplo: um balconista de 
uma farmácia conversando com um médico) e a situação “grupal 
cara a cara” (exemplo: um trabalhador da saúde conduzindo uma 
sessão educativa com um grupo de pais). 

 
 

Nesta situação podemos perceber que nossa voz é o que faz a comunicação 

interpessoal acontecer, mas claro que existem outros jeitos de poder dar apoio, 

como os materiais de apoio que são bem recomendáveis. Na educação pública a 

comunicação interpessoal é extremamente utilizada para que consigam modificar 

os hábitos alimentares indesejáveis por exemplo. Porque com este meio as 

pessoas conseguem ter o acesso mais focado em seus objetivos. 

A internet dependendo do uso é outro meio de comunicação interpessoal, de 

acordo Dizard (2000, p. 24) “até o final dos anos 80, a internet era um obscuro 

brinquedo tecnológico usado basicamente por pequenos grupos de fanáticos por 

computadores”.  

 No ano de 1995, a internet foi liberada para o público no Brasil, com a 

atuação do governo federal feita pelo Ministério da Comunicação e Ministério de 

Ciências e Tecnologia.  Com a internet sendo cada vez mais acessível, e não tendo 
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mais tanto controle e a censura do que se pode publicar, para Monteiro (2001, 

p.33). 

Um fato inédito, que transforma radicalmente o ambiente da 
comunicação de massa e dá a Rede (internet) características de 
um espaço democrático por excelência, uma espécie de “agora 
eletrônica”, onde minorias e maiorias, grandes ou pequenos podem 
compartilhar o mesmo tempo. 

 

No relatório anual de 2015 da União Internacional de Telecomunicações 

(UTI) das Nações Unidas, aponta que no Brasil quase 60% das pessoas tem 

acesso à internet, para ser mais exato são 57,6%. Sobre a banda larga, a cada 100 

brasileiros, 11,5 possuem a assinatura da banda larga fixa. A banda larga móvel 

sobe para 78,1 com isso é possível entender que no Brasil mais pessoas estão 

tendo acesso à internet pelo celular. Dentro deste relatório anual pode ser 

perceber, que de 2011 a 2013, ocorreu um declínio das pessoas que utilizam a 

conexão pelo computador.  

O outro meio de comunicação é a comunicação de massa que segundo 

Hansen (2004, p.45). 

 

Os meios de comunicação de massa têm como característica que o 
transmissor e o receptor nunca estão em contato direto. A interação 
é feita mediante imagem visual, impressa ou por uma combinação 
desses elementos. 

 

O rádio é um grande meio de comunicação de massa. Com ele existem dois 

tipos de perspectivas: interativa e não interativa, a mais comum é a não interativa, 

porque normalmente o locutor que é o transmissor, passa uma mensagem com 

apenas um objetivo, passar adiante a informação, mas sem saber se seu receptor 

está mesmo recebendo a mensagem, por isso que se chama não interativa. A 

televisão também é outro meio de comunicação de massa muito conhecido, ela 

utiliza imagem em movimento, som e texto em alguns momentos. 

Podemos afirmar que os autores da saúde tratam a comunicação como um 

processo de transmissão de informação de massa. 

Isto, como já vimos, não é suficiente: diante das novas Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TICs), da internet e do advento das mídias sociais, 

deveríamos usar toda a experiência de Relações Públicas para abordarmos seja 

qual for a necessidade. De acordo com Grunig (2009) existem quatro modelos de 
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Relações Públicas: agência de imprensa, informação pública, assimétrico de duas 

mãos e simétrico de duas mãos.  

Este último segundo Grunig seria o modelo ideal, cujo objetivo é fazer com 

que as pessoas compreendam como a informação equilibrada de ambas as partes 

– organização e públicos – importa no resultado final da comunicação, mas 

infelizmente somente 15% das organizações a utilizam, segundo seu estudo3.  

Seria importantíssimo sabermos como funcionaria o fluxo de informação e 

comunicação sobre a cirurgia bariátrica se as organizações públicas e privadas que 

estão imbricadas neste tema, usassem as relações públicas excelentes e a 

comunicação simétrica como já citadas acima. 

Após todas essas colocações, baseados nas Teorias da Comunicação e das 

Relações Públicas, com o devido trabalho de pesquisas de campo, poderemos 

afirmar ou refutar hipóteses que nos levem a afirmar se o sistema usado 

atualmente em comunicação pública precisa ser ajustado, e quais seriam os 

apontamentos para melhorar o diálogo e interações nos meios digitais de acordo 

com os parâmetros de Relações Públicas. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

3 Fonte: GRUNIG. James E.; FERRARI, M. A.; FRANÇA. Relações Públicas, teoria, contexto e 

relacionamentos. São Caetano do Sul, SP, 2ª. ed.: Difusão Editora, 2011. 
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CAPÍTULO 3 – COMUNICAÇÃO PÚBLICA 
 

Um dos principais direitos para o exercício pleno da cidadania, salvo melhor 

juízo, é a comunicação pública. Com ela há alguns princípios fundamentais para 

conduzir a comunicação na administração pública. Conforme Kunsch (2013, p.4). 

 

A instituição pública/governamental deve ser hoje concebida como 
instituição aberta, que interage com a sociedade, com os meios de 
comunicação e com o sistema produtivo. Ela precisa atuar como 
um órgão que extrapola os muros da burocracia para chegar ao 
cidadão comum, graças a um trabalho conjunto com os meios de 
comunicação. 
 

É ela com certeza que escuta a sociedade para atender as demandas 

sociais, tais como: exclusão social, saúde, educação, moradia e transportes. Não 

poderia deixar de falar que o Poder Público tem a obrigação de atender todas as 

necessidades da sociedade e do cidadão. Seria necessário um maior compromisso 

público com a comunicação gerada, pois, os investimentos feitos com dinheiro 

público são altíssimos.  

Cidadania nada mais é do que direitos e obrigações nas relações entre o 

Estado e o cidadão. Ela implica em apelar aspectos ligados a direito, inclusão 

social, justiça, em suma uma vida digna, com respeito mútuo. Segundo Oliveira 

(2013, p.20-21). 

 

Cidadania, participação social e movimentos comunitários integram-
se como conceito e ação, já que a cidadania tem relação direta com 
a sociedade democrática, de participação na esfera pública, sendo 
capazes de implementar movimentos sociais, relacionamentos 
entre os atores sociais e tendo como base respeito aos direitos 
humanos, participação nos negócios públicos, enfim, deveres e 
direitos, inclusive os ecológicos, de gênero, étnicos, liberdade de 
expressão; respeito à individualidade e às identidades específicas e 
justiça social. 
 
 

Para que o Estado promova real construção da verdadeira cidadania e 

cumpra sua missão, necessitamos de uma verdadeira mudança cultural e de 

mentalidade. 

Reside dentro da comunicação pública, um conceito complexo que nos 

permite promover muitas reflexões e abordagens teóricas, desde sua prática nas 

diferentes perspectivas do campo comunicacional, até mesmo a quem competiria 
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liderar o fluxo comunicativo neste campo. Dentre suas vertentes e significações 

podemos entendê-la basicamente com essas quatro concepções ou subéreas: 

comunicação estatal; comunicação da sociedade civil organizada; comunicação 

institucional dos órgãos públicos; e comunicação política. De acordo com Kunsch 

(2013, p.9). 

 

Uma das subáreas da comunicação institucional é a das relações 
públicas, que abriga de modo privilegiado a prática da comunicação 
pública, à medida que, em razão de suas bases teóricas e de suas 
técnicas, lida mais diretamente com as instituições públicas, as 
empresas privadas e as organizações do terceiro setor, 
desenvolvendo ações estratégicas de relacionamento com públicos 
específicos ou os atores sociais envolvidos na comunicação. Os 
princípios e fundamentos das relações públicas na esfera 
governamental são os mesmos que são defendidos para a prática 
da comunicação pública em geral. 

 
 

Para que a comunicação pública seja realmente eficiente existem alguns 

desafios importantes a se cumprir como: o compromisso com a objetividade, 

treinamento, a veracidade dos dados e padronização de respostas. 

Qualquer grande organização privada tem como peça central a comunicação 

não apenas em momento de crise, mas também como orientador interno e externo, 

objetivos, funcionários e acionistas, consumidores, estratégias, etc. 

Exatamente por isso devemos ressaltar e criticar o desaparelhamento da 

comunicação por parte do setor público brasileiro especialmente no âmbito do 

Governo Federal, em todos os níveis em relação a isso, muito mais ainda nesses 

tempos de redes sociais, internet e notícias online. Segundo Duarte (2012, p.69). 

 

Fundamental para a operacionalização da comunicação pública são 
as políticas formais, aqui definidas como o conjunto integrado, 
explícito e duradouro de definições, parâmetros e orientações, 
organizadas em um corpo coerente de princípios norteadores de 
atuação aplicáveis aos processos de comunicação. 
 
 

Mesmo cientes da importância das políticas globais formais, na maioria das 

vezes infelizmente não se conseguem efeitos satisfatórios devido as articulações 

de interesses divergentes e a dificuldade com a amplitude. 
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Por outro lado as políticas específicas têm traços de efetividade, viabilidade 

e agilidade tais como: comunicação interna, atendimento ao cidadão, qualificação 

da comunicação, de internet, de publicidade e relacionamento com a imprensa. 

É importante dizer que muitas delas não são formalizadas, mas existem em 

formas de leis, programas e ações. Isso porém pode ser favorável aos dirigentes, 

mas pouco eficiente para o público e as organizações. 

 

3.1  Jornalismo e sua interferência na comunicação pública 

 

As características fatais no jornalismo são duas: uma tendência histórica de 

escandalização de cada tema, mesmo quando essas são verdadeiras e, o 

fenômeno da expansão viral das notícias que tendem a crescer exponencialmente 

nas redes sociais. Justamente por isso, é muito importante o monitoramento 

diuturno das redes sociais, para que as notícias ali disseminadas tenham uma 

pronta resposta, tudo isso faz parte da grande organização. 

Conforme artigo publicado em Carta Capital, um ótimo exemplo disto foi o 

caso Speedy – Telefônica4 que foi considerado como um divisor de águas, as 

reclamações iniciaram nas redes sociais, depois no Twitter que criaram uma 

avalanche antes mesmo de chegar aos meios de comunicação, o que acabou 

pegando a empresa desprevenida. 

Atualmente, as empresas estão buscando manter uma assessoria externa, 

ou mesmo uma equipe interna de comunicação, monitorando exatamente tudo o 

que é publicado sobre a organização e suas marcas nas redes, classificando-as e 

gerando gráficos em tempo real, para que as coisas possam ser resolvidas. 

Já nas organizações públicas existe a necessidade de assessorias 

descentralizadas, mas respondendo a uma única orientação. Cabe a eles fazer um 

monitoramento contínuo das notícias, identificar os problemas e estratégias de 

comunicação quanto aos temas mais polêmicos.  

 

 

 

 

                                                 

4 Fonte: https://www.cartapaital.com.br/sociedade/odesafio-da-comunicacao-publica 

https://www.cartapaital.com.br/sociedade/odesafio-da-comunicacao-publica
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3.2 A obesidade e a cirurgia bariátrica retratadas na esfera pública 

 

Sabemos ser de suma importância à comunicação em todos os tipos de 

necessidades, não sendo diferente com a cirurgia bariátrica. Quando ela começou 

no Brasil na década de 1970, era difícil convencer as pessoas a fazerem este 

procedimento cirúrgico e adotá-lo como medida de recuperação de saúde para as 

pessoas com grau elevado de obesidade. Mesmo os próprios médicos de família 

dos pacientes não aconselhavam a mesma.  

Foi preciso muita comunicação para que os profissionais se interessassem 

em aprender as técnicas. Só no início dos anos 1990, a cirurgia da obesidade foi se 

alastrando e vindo daí a necessidade de mais especialistas para atender a 

demanda, foi quando a técnica cirúrgica chegou aos meios de comunicação. 

Podemos dizer que a comunicação pública é usada atualmente de várias 

maneiras, com vários significados, e normalmente conflitantes, despendendo muito 

de autor, contexto e pais onde é utilizada. 

Justamente por isso essa expressão não tem um conceito claro, ou uma 

área de atuação específica. Por hora podemos dizer que ela abrange várias áreas 

do saber e utilizações, e devido a isto trata-se de um conceito em processo de 

construção. 

Devido a grande pesquisa, podemos identificar cinco diferentes áreas de 

atividade profissional e conhecimento, conforme Brandão (2012, p.1-8): 

 Comunicação pública identificada com os conhecimentos e técnicas 

da área de comunicação organizacional. Esta comunicação visa 

analisar e criar estratégias e soluções entre as organizações e seus 

públicos, sejam elas públicas ou privadas. 

 Comunicação pública identificada com comunicação científica. Na 

científica o objetivo maior é integrar a vida cotidiana das pessoas com 

a ciência, despertar interesse da opinião pública em entender e 

compreender suas curiosidades sobre a natureza, seu semelhante e a 

sociedade. 

 Comunicação pública identificada com comunicação do Estado e/ou 

governamental. Aqui a comunicação esta ligada diretamente entre o 

Estado e o Governo com a sociedade, visando informar e formar a 

opinião pública.  
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 Comunicação pública identificada com comunicação política. Para 

essa comunicação existem dois ângulos, que são: utilizar 

instrumentos e técnicas da comunicação para expressar ideias, 

crenças e posicionamento político e disputa entre veículos de 

comunicação com o direito da sociedade. 

 Comunicação pública identificada com estratégias de comunicação da 

sociedade civil organizada. A estratégia dessa comunicação é feita 

pelas organizações do terceiro setor, movimentos sociais e populares 

que também pode ser chamada de comunicação comunitária. 

No Brasil a expressão comunicação pública é conhecida como um processo 

comunicativo que faz entre o Estado, o governo e a sociedade para informar a 

respeito da construção da cidadania.  

Em razão disso, as organizações começaram a tomar posições e atitudes 

com atenção nas reivindicações das pessoas. Eles descobriram que políticas 

corretas são mais importantes do que a propaganda. De acordo com Brandão 

(2012, p.9). 

 

É interessante notar que a expressão começou a substituir outras 
denominações utilizadas tradicionalmente para designar a 
comunicação feita pelos governos, tais como comunicação 
governamental, comunicação política, publicidade governamental 
ou propaganda política.  
 

 
Com o crescimento de novas formas de vida democrática com a restauração 

de informações para ajudar na construção da cidadania. O que podemos notar é 

que devido a essa noção, a cidadania passa a ser mais participativa do que 

passava. Tendo condições de utiliza-la quando existem informações e 

comunicação. Sendo esta muito importante na formação do novo espaço político. 

Se pensarmos num conceito só sobre mídias públicas precisamos ter: 

informação e interação, uma imprensa mais diversificada e democrática e mídias 

públicas mais sérias. Com preocupação da interação com o cidadão de maneira 

apropriada. Conforme Duarte (2012, p.61). 

 

Comunicação pública coloca a centralidade do processo de 
comunicação no cidadão, não apenas por meio da garantia do 
direito à informação e à expressão, mas também do diálogo, do 
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respeito a suas características e necessidades, do estímulo à 
participação ativa, racional e corresponsável. Portanto, é um bem e 
um direito de natureza coletiva, envolvendo tudo o que diga 
respeito a aparato estatal, ações governamentais, partidos políticos, 
movimentos sociais, empresas públicas, terceiro setor e, até 
mesmo, em certas circunstâncias, às empresas privadas. 

 

Essa expressão esta coligada à luta em prol de melhorar a vida das pessoas 

pela comunicação. Isto só é possível se usarmos os instrumentos de comunicação 

partindo do ponto de vista do cidadão em sua totalidade e não somente como 

usuário, consumidor, eleitor. Para se aplicar comunicação pública precisamos 

assumir o espírito público e proteger o interesse coletivo ao invés do prejuízo que 

possam ter as instituições. 

Às vezes alguns poderosos acham que essa ideia utópica ou ingênua, está 

equivocada, que a comunicação é apenas um tipo de concessão paternalista, para 

angariar apoio, manipular, persuadir, seduzir quando da disputa ou manutenção de 

um cargo. Na maioria das vezes os profissionais têm que lidar com temas que tem 

objetivo mais relacionado aos desejos dos dirigentes ao interesse público. 

A melhor notícia que poderíamos ter é que nos debates atuais sobre a 

comunicação pública está se tentando mudar totalmente esta concepção e atender 

realmente os interesses da sociedade de maneira consciente, responsável e 

estratégica.  

 

3.3 Doutor Garrido e o pioneirismo na cirurgia bariátrica 

 

Um dos pioneiros da cirurgia no Brasil foi o Professor Doutor Arthur Garrido, 

foi ele quem preparou vários médicos para esta técnica cirúrgica.  
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FIGURA 9 – Prof. Dr. Arthur B. Garrido Jr. 

Fonte: Site do Instituto Garrido 

 

A história do Dr. Garrido começa na Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo (USP), onde se formou em 1966 em medicina, é livre docente em 

cirurgia do aparelho digestivo. Ele é fundador, presidente honorário e membro do 

Conselho Consultivo e Fiscal da SBCBM. Foi presidente e membro do Conselho 

Fiscal da International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic 

Disorders (IFSOMD). Presidiu e foi membro do Conselho Consultivo do Capítulo 

Latino-Americano da IFSOMD. Também é membro da American Society for 

Metabolic and Bariatric Surgery (ASMBS) e dos Centros de Excelência em Cirurgia 

Bariátrica e Metabólica do Hospital São Luiz e do Instituto Garrido, em São Paulo, 

ambos certificados pela Surgical Review Corporation (SRC). Também editou o livro 

“Cirurgia da Obesidade”, publicado em 2006 pela editora Atheneu. 

Segundo ele, mesmo sendo o Brasil o segundo no ranking mundial desta 

cirurgia, o acesso à ela ainda é muito restrito. Baseado nisso com certeza se 

tivessemos uma comunicação pública mais engajada e específica para alguns 

nichos mais importantes teriamos um melhor resultado. 

Sabemos que em qualquer governo saber coordenar as expectativas é muito 

mais importante. Em todos os níveis de um gonerno inclusive nas políticas 

públicas, quando os objetivos do governo são claros, e estes transmitidos para a 

opinião públicas, uma onda a favor é criada e ajuda com certeza todos 

enfrentamentos do dia a dia. 

Não estamos falando simplesmente em distribuir releases ou montar 

campanhas publicitárias. Estamos falando em difundir e entender a lógica dos 
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projetos, usar a informação para esclarecimento e prestação de contas, para assim 

conseguir a mobilização da opinião pública. 

 

3.4 Os níveis de comunicação 

 

De acordo com Koçouski (2013, p.46-47) os níveis de comunicação são:  

1) informação: compreende a capacidade de informar e a necessidade de 

ser informado, tendo por instrumento básico a notícia; 

2) consulta: corresponde à ideia de consultar e de ser consultado por meio 

de entrevistas, pesquisas, grupos específicos, mesas de consulta e sondagens de 

opinião;  

3) deliberação: consiste na capacidade de deliberar e na disposição em 

reconhecer os argumentos do outro em ambientes como foros, painéis locais de 

debate público e discussões em grupo;  

4) consenso: fundamenta-se na disposição de apresentar e negociar os 

próprios interesses em mesas de negociação ou debate, e;  

5) corresponsabilidade: que é a capacidade de assumir compromissos de 

forma corresponsável, mediante uma gestão compartilhada. 

Cada vez mais entendemos a necessidade da comunicação pública sua total 

eficiência será quando se conscientizarem da importância das mídias digitais e a 

esfera pública. 

 

 

FIGURA 10 – Modelo de participação crescente 

Fonte: Koçouski, 2013, p.46 
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De acordo com o modelo de participação crescente de Koçouski (2013, 

p.46), a cirurgia bariátrica está bem amparada pela informação, pela consulta e 

razoavelmente na deliberação. 

Porém na parte de consenso e corresponsabilidade ela não recebe a devida 

importância, pois, poucas campanhas com programas de prevenção e solução para 

o problema são executados de acordo.  

Baseado no modelo, o ideal seria que quanto maior a comunicação maior 

seria a participação, mas isto não é exatamente o que acontece com a cirurgia 

bariátrica. 

 

3.5 Comunicação de interesse público e cirurgia bariátrica 

 

Diante do caso da cirurgia bariátrica, o tema tem diversas peculiaridades: é 

uma questão de saúde, seu tratamento não é simples, é uma solução drástica para 

problemas de obesidade. Embora ofertado o tratamento na rede pública de saúde, 

os órgãos governamentais não "divulgam" a contento as informações sobre esta 

opção, pelos custos envolvidos na operação. 

Isto, por um lado revela uma preocupação justificável pelos custos, mas 

denota uma irresponsabilidade com o valor e a importância de aspectos 

preventivos da saúde – que é a base da lógica e da estratégia do serviço público 

de saúde – que é o acesso e a disseminação de informações para evitar doenças. 

Portanto, é dever precípuo do Poder Público informar bem, com regularidade, com 

intensidade sobre, primeiramente, como evitar a obesidade; e, na hipótese do 

cidadão ou cidadã não conseguir trata-se, ao recorrer à cirurgia bariátrica, que seja 

muito bem informado sobre as técnicas disponíveis, cuidados pré e pós-operatórios 

e a nova rotina de vida que terá, com suas restrições e cuidados rotineiros. 

Se o Poder Público, organizações privadas como clínicas, hospitais, 

sociedades médicas, enfim há uma variedade de potenciais emissores, receptores 

e produtores de comunicações diferentes, a tarefa e a competência de entender a 

comunicação se torna mais complexa e o campo de influência se torna mais 

abrangente. 

Hoje vivemos uma realidade bastante célere, rápida e com múltiplas fontes 

de informação, graças às tecnologias da informação e comunicação, que 

multiplicam o número de vozes na esfera pública. 
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Isto torna o desafio da comunicação pública ainda mais difícil, perante o 

anseio de boa parte da população por uma comunicação mais democrática, 

participativa, abrangente e capaz de suprir igualmente a todos das melhores 

informações para estabelecer seu julgamento. O que também caracteriza a 

comunicação pública é o seu caráter de utilidade pública, que alimenta o 

conhecimento cívico, direitos e deveres, que facilita ou exija uma ação 

governamental ou de organizações privadas, mas que garanta o debate público.  

De acordo com este raciocínio, a mídia determina a pauta (em inglês, 

agenda) para a opinião pública, destacando determinados temas, ignorar, 

privilegiar ou mesmo ofuscar tantos outros. A Teoria do Agendamento (ou agenda 

setting) pressupõe que as notícias apresentadas pelos veículos de comunicação 

nos dizem em que pensar, como pensar e o que pensar sobre os fatos noticiados. 

A comunicação de interesse público é toda ação de comunicação que tem 

como objetivo primordial levar uma informação à população que traga resultados 

concretos para se viver e entender melhor o mundo. Os beneficiários diretos e 

primordiais da ação sempre serão a sociedade e o cidadão. De acordo com 

Lippmann (2010, p.149). 

 

A mente humana é infinita e persistentemente criativa. As imagens 
se apagam ou se combinam, são melhoradas aqui, condensadas 
ali, enquanto as tornamos mais plenamente nossas mesmas. Elas 
não ficam inertes na superfície da mente, mas são retrabalhadas 
pela faculdade poética numa expressão pessoal de nós mesmos. 
Nós distribuímos a ênfase e participamos da ação. 
 

As Relações Públicas têm, portanto, o grande desafio de trazer para o 

sistema de comunicação pública, o assumido o papel de gerenciamento de 

processos comunicativos, de orientar as organizações para estabelecer um fluxo 

de comunicação pautado pelo interesse público, especialmente quando olhado 

para o caso da cirurgia bariátrica.  

Normalmente quando assuntos públicos são popularizados em discursos, a 

transformação disto em interesse humano, requer primeiro uma abstração do 

mesmo. É muito difícil que haja interesse ou comoção por coisas que não vemos. 

No caso de assuntos públicos, como são pouco vistos por nós acabam se tornando 

maçantes e de pouco interesse. De acordo Lippmann (2010, p. 151), 
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Encontramos pessoas talentosas que podem visualizar para nós. 
Pois as pessoas não são todas agraciadas com o mesmo grau de 
faculdade pictórica. Com tudo alguém pode, eu imagino, declarar 
com Bergson que a inteligência prática é mais proximamente 
adaptada às qualidades espaciais. Um pensador “claro” é quase 
sempre um bom visualizador. Mas por aquela mesma razão, porque 
ele é cinematográfico ele é frequentemente mais externo e mais 
insensível.  
 

A maneira mais fácil e segura de se propagar uma ideia, são as imagens e 

o conteúdo. Conseguimos transmitir a ideia desejada, quando despertamos o 

interesse do público em entender o assunto mais a fundo. 

No caso da cirurgia bariátrica, como vimos na página 29, dentre as cinco 

diferentes áreas de atividade profissional e conhecimento, a bariátrica está inserida 

na comunicação pública identificada com a comunicação científica.  

Com o aumento muito elevado de pessoas obesas em nosso país, o que 

podemos chamar de epidemia, se faz necessário uma política pública da 

comunicação maior, específica e preventiva. Se as pessoas fossem melhor 

informadas e se cuidassem, não seriam gastas enormes quantias para solucionar 

os problemas. 
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CAPÍTULO 4 – MÍDIAS DIGITAIS E ESFERA PÚBLICA 
 

Atualmente o papel exercido pelas mídias digitais é muito importante e 

rápido é um desafio constante para as organizações, tanto no acompanhamento 

dos processos de inovação tecnológica e na capacidade de incorporar essas 

inovações e suas estratégias com rápida absorção de todos por esse fantástico 

mundo digital. Segundo Corrêa (2016, p.60). 

 

A percepção coletiva de que vivemos numa sociedade envolvida 
pela digital é constantemente evidenciada pela mídia, pelo 
comportamento dos grupos sociais influenciadores de opinião, por 
estímulos ao consumo e por sucessivas ondas de novidades e 
símbolos.  
 

Podemos afirmar que atualmente o papel principal da comunicação nas 

organizações é discutir parte de um cenário socioeconômico já existente. Algumas 

características que assumimos como ponto de partida para as proposições da 

comunicação digital nos ambientes corporativos, a hiperconexão e a certeza de 

que essa sociedade digitalizada é irreversível e com evolução tecnológica continua.  

Levando em consideração isto tudo sabemos que não existem soluções 

definitivas ou receitas prontas. Existem termos já consolidados nesse cenário 

como: adaptabilidade, mutação e transitoriedade. E não podemos tratar de formas 

generalizadas ou sistemas gerais para todas as organizações. Precisamos 

entender que quando falamos de mundo digital ou mais precisamente, de 

comunicação digital devemos tratar cada organização como um caso único, 

respeitando sua cultura, suas necessidades e competências de inovação e 

renovação, seu comportamento e capacidade de adequação.  

Na contemporaneidade, com as rápidas transformações nas tecnologias 

digitais conseguimos identificar três cenários em plena prática, de acordo com 

Corrêa (2016, p.62-63): 

 

 A mobilidade – com toda a moderna expansão de equipamentos 

sem fio (conexões Wi-Fi) ela está ligada diretamente ao formato de 

uma característica específica em comunicação de organizações, de 

consumo e de marcas. Como o público está em constante 
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deslocamento, o foco é ir de encontro às necessidades deles, 

proporcionando maneiras de satisfação. 

 A geolocalização – com a mobilidade em alta, os públicos que estão 

conectados em seus dispositivos conseguem ter uma experiência 

direta entre públicos – marca – imagem institucional seja de que 

forma for. Nela temos também a perspectiva de biometria e da 

computação versátil. 

 O big data – usamos este termo para caracterizarmos a forma de 

armazenagem do Binary Digit (bits) pelo mundo ou rede afora, eles 

precisam de processamento em comunicação personalizada. Em 

sua alma ele traz uso de algoritmo como parte fundamental para que 

gestores e comunicadores consigam combinar perfeitamente 

personalização e conteúdo abundante. 

 

Segundo Corrêa (2016, p.63-64), 

 

Um cenário que reúne mobilidade, geolocalização e big data por 
entre indivíduos contextualizados numa lógica ubíqua tem sido 
analisado e discutido por uma sucessão de pesquisadores e 
estudos analíticos. No cerne de todos esses estudos estão a 
geração, a distribuição, o armazenamento, a 
reconfiguração/personalização e a interação dos públicos com 
conteúdos informativos. Trata-se de conteúdos adequados para um 
dado usuário, numa determinada localização, acessados num dado 
dispositivo em mobilidade, num formato que lhe possibilita participar 
e compartilhar.  
 
 

Dentre estes três cenários com certeza a cirurgia bariátrica se encaixa na 

mobilidade e temos como exemplo uma pesquisa sobre a mesma na mídia digital 

como resultado, temos: 
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 Google – apareceram 841.000 resultados da pesquisa. 

 

FIGURA 11 – Resultado da pesquisa no Google 

Fonte: Site do Google 

 

 Facebook – foram encontrados 103 páginas sobre o assunto. 

 

FIGURA 12 – Resultado da pesquisa de páginas no Facebook 

Fonte: Site do Facebook  
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 Facebook – foram encontrados 100 grupos sobre o assunto. 

 

 

FIGURA 13 – Resultado da pesquisa de grupos no Facebook 

Fonte: Site do Facebook 

 

 Twitter – existem 9 contas. 

 

FIGURA 14 – Resultado da pesquisa no Twitter 

Fonte: Site do Twitter 
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 Instagram – 35 contas 

 

FIGURA 15 – Resultado de pesquisa no Instagram 

Fonte: Aplicativo do Instagram 
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 YouTube – 1.170 canais 

 

FIGURA 16 – Resultado da pesquisa de canais no YouTube 

Fonte: Site do YouTube 

 

 YouTube – 12.200 vídeos  

 

 

FIGURA 17 – Resultado da pesquisa de vídeos no YouTube 

Fonte: Site do YouTube 

 

A respeito de um dos grupos do Facebook chamado “Bariatricando sem 

censura” onde existem 151.395 membros. Este grupo está com uma rotatividade 

constante, sempre alguém está postando alguma dúvida, querendo alguma 

sugestão ou apenas passando uma notícia boa que ocorreu com a pessoa. Para 

melhor ilustrar isto daremos um exemplo de como funciona. 
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FIGURA 18 – Demonstrando publicação na página “Bariatricando sem censura” 

Fonte: Facebook  

 

A comunicação pública como conceito, mesmo tendo várias orientações ela 

não pode deixar de ser associada a todos os envolvidos no processo de 

comunicação. É necessário que a sociedade e seus segmentos participem não só 

como recebedores, mas sim como ativos fabricadores do processo. Portanto 

incluímos nisso, como agentes e instâncias institucionais, a mídia, o mercado e o 

terceiro setor. Não deixando de incluir equitativamente outros agentes como 

associações formais e institucionais.  

Confirme Matos (2012, p.52-53), 

 

Reduzir a comunicação aos canais de distribuição de informação 
tem sido insuficiente de forma geral, mas é especialmente 
problemático para o campo da comunicação pública. O desafio é 
viabilizar a esfera pública ampla, isto é, o desafio é implementar 
vias materiais e imateriais de trocas de informação que sejam, ao 
tempo, acessíveis, amigáveis e universais. Isto não deveria incluir 
apenas os suportes tecnológicos e midiáticos, mas igualmente 
outros compatíveis e abertos ao ambiente da comunicação pública.  
 
 

Na esfera pública, o Ministério da Saúde utiliza diversos canais digitais de 

comunicação para inteirar os públicos sobre a saúde, tais como: 
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 YouTube – existem 22.000 pessoas inscritas seguindo o canal do 

Ministério da Saúde. 

 

FIGURA 19 – Canal YouTube do Ministério da Saúde 

Fonte: YouTube 

 

 Twitter – foram encontrados 643.000 seguidores e 133.000 Tweets 

(postagens). 

 

FIGURA 20 – Página do Twitter do Ministério da Saúde 

Fonte: Twitter 
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 Instagram – 3.473 publicações e 169.000 seguidores. 

 

FIGURA 21 – Página do Instagram do Ministério da Saúde 

Fonte: Instagram 

 

 Facebook – 2.043.358 curtidas e 2.026.062 seguidores. 

 

FIGURA 22 – Página do Facebook do Ministério da Saúde 

Fonte: Facebook 
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 Soundcloud (webradiosaude) – 47 seguidores e 409 faixas 

explicativas. 

 

FIGURA 23 – Página do Soundcloud do Ministério da Saúde 

Fonte: Soundcloud 

 

 Flickr (álbum de fotos) – 487 seguidores e 61.723 fotos. 

 

FIGURA 24 – Página do Flickr do Ministério da Saúde 

Fonte: Flickr 

 

Um fato que chama muito a atenção é que o Ministério da Saúde tem seis 

(6) canais nas redes sociais, mas em nenhum deles se fala ou faz qualquer alusão 

à cirurgia bariátrica, em termos de conteúdo. E, se considerarmos os alertas da 

Organização Mundial de Saúde (OMS), como vimos no capítulo 1, o Ministério da 

Saúde deveria ter uma agenda de comunicação de interesse público, informar mais 
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a população sobre a obesidade e todas as derivações a respeito – incluindo a 

cirurgia bariátrica. 

Em algumas ocasiões falam sobre a obesidade, mas não sobre as 

possibilidades existentes para se evitar ou resolver o problema. Com certeza essa 

seria uma maneira muito eficiente de alcançar um número maior de pessoas 

interessadas. 
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CAPÍTULO 5 – PESQUISA DE CAMPO 
 

Para realizar a pesquisa de campo foram utilizados dois métodos, que são 

eles: observação participante e de entrevista em profundidade. Ambas têm caráter 

qualitativo, e complementam nosso estudo exploratório com este Trabalho de 

Conclusão de Curso. 

Qualquer trabalho que façamos, para uma melhor e maior explanação do 

tema é mais eficiente quando se efetua uma observação participativa. Ela ajuda a 

exemplificar, explanar e elucidar todo o contexto do trabalho. 

É bem importante e ajuda muito, quando se participa direto do objetivo, 

permitindo assim que coletemos mais dados sobre atitudes comportamentais. 

Isso tudo ajudou sem dúvida alguma na elaboração e complementação 

deste estudo. 

 Como complementação desta pesquisa foram elaboradas questões 

direcionadas à um grupo de pessoas que fizeram a cirurgia, e outras questões 

direcionadas à médico especializado. Isto com certeza ajudou nas premissas 

fundamentais sobre o tema. 

 

5.1   Observação Participante 

 

No dia 8 de julho de 2017, aconteceu na cidade de Santos o concurso de 

Miss Bariátrica de São Paulo. Foi uma experiência interessante para mulheres que 

fizeram a cirurgia poderem contar as suas histórias, suas lutas e os seus sucessos. 

Tudo começou com uma publicação na rede social Facebook (ver figura 25 

abaixo), onde elas se inscreveram e foram votadas pelo público na página. As 30 

mais votadas participaram do concurso.  
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FIGURA 25 – Inscrição do concurso Miss Bariátrica SP 

Fonte: Página da Miss Bariátrica no Facebook 

 

Este concurso foi elaborado e executado pelo médico endocrinologista Dr. 

Antônio Joaquim Ferreira Leal (figura 26) o principal cirurgião de bariátrica em 

Santos, com a ajuda de patrocinadores e uma empresa de eventos.  

 

 

FIGURA 26 – Dr. Antônio Joaquim Ferreira Leal 

Fonte: Site do SINDIMED 

 

No dia 20 de junho de 2017 as 30 mais votadas foram notificadas que foram 

selecionadas, onde começaram os preparativos. Logo todas participaram do ensaio 

para desfilar. Foi uma época de alegres e intensas emoções, todas se sentiram no 

tapete vermelho. 

Na terça-feira dia 27 de junho de 2017 aconteceu uma confraternização na 

Pizzaria Van Gogh com todos os envolvidos no concurso. Estavam presentes 
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também fotógrafos, cinegrafistas e jornalistas. Cada uma em particular foi 

entrevistada para saber o que este concurso agregou em sua vida. 

 

 

FIGURA 27 – Jantar de confraternização  

Fonte: Página do Facebook do Miss Bariátrica 

 

Um dia antes do concurso foi feito o último ensaio oficial já no local do 

evento. Na ocasião, explicaram às participantes como seriam as etapas do 

concurso todas desfilariam com dois trajes: um casual e um de gala. Foi um ensaio 

muito emocionante e nervoso. 

 

 

FIGURA 28 – Concurso Miss Bariátrica SP 2017 

Fonte: Página no Facebook do Miss Bariátrica SP 
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No dia oficial do concurso, todas estavam se sentindo especiais muito 

emocionadas e nervosas. Todos ficaram sabendo um pouco da história de cada 

uma, suas dificuldades, seus medos e problemas.  

 

 

 

FIGURA 29 – As dez finalistas do Concurso Miss Bariátrica SP 2017 

Fonte: Página do Facebook do Miss Bariátrica SP 

 

Como pesquisa de trabalho foi interessante perceber a união e a amizade 

que formou entre as participantes, umas ajudavam as outras, incentivando, 

acalmando e dando força. Umas torciam pelas outras, a vibração era enorme para 

que tudo desde certo para cada uma.  
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FIGURA 30 – As três finalistas do Concurso Miss Bariátrica SP 2017  

Fonte: Site do G1  

 

O maior benefício dessa experiência foi sem dúvida alguma a superação de 

cada uma, todas as participantes foram vencedoras mesmo não tendo sido 

escolhidas para os três primeiros lugares.  

Esta pesquisa contribuiu com que tirássemos algumas conclusões 

importantes. A principal delas foi notarmos uma mudança fundamental no olhar e 

nos conceitos das pessoas em prol da cirurgia bariátrica. E isso aconteceu com 

certeza devido toda a divulgação que obteve nas mídias digitais, tais como: 

 Google – quando se pesquisa no mesmo atualmente, encontramos 

101.000 resultados do concurso Miss Bariátrica SP 2017. 

 

 

FIGURA 31 – Resultado de pesquisa no Google da Miss Bariátrica SP 2017 

Fonte: Site do Google 
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 No site do G1 (portal de notícias da Globo). 

 

FIGURA 32 – Notícia do Miss Bariátrica SP no G1 

Fonte: Site do G1  

 

 UOL – O melhor conteúdo 

 

 

FIGURA 33 – Notícia do Miss Bariátrica SP na UOL 

Fonte: Site da UOL 
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 Gazeta Online – site da rede Gazeta em Vitória/ES 

 

FIGURA 34 – Notícia do Miss Bariátrica SP no Gazeta Online 

Fonte: Site do Gazeta Online 

 

 Daily Mail – site internacional da Inglaterra 

 

FIGURA 35 – Notícia do Miss Bariátrica no Daily Mail 

Fonte: Site do Daily Mail 

 

Mesmo com todo esforço e dedicação, não foi possível conseguirmos mais 

explicações sobre como funciona o SUS a respeito da cirurgia bariátrica, quais são 

os critérios e as exigências para se conseguir. Não encontramos nenhum médico 

especialista do procedimento no SUS e também não conhecemos ninguém que 

tivesse sido operado pelo sistema.  

Esperamos que isto tudo faça diferença e incentive o Ministério da Saúde a 

dar a real importância que esta cirurgia precisa ter. 
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5.2   Entrevistas com as pessoas operadas 

 

Foram entrevistadas quatro mulheres que vivem em Santos e uma em 

Niterói e passaram pela cirurgia bariátrica que são elas: a Ana Paula Atães Pinto, 

de 44 anos, está operada há quase sete anos e o método de cirurgia foi o bypass.  

 

 

FIGURA 36 – Ana Paula Atães Pinto 

Fonte: Perfil do Facebook 

 

 

A Cinthia Marschner Bueno, de 53 anos, está operada há dois anos e 

também foi operada pelo método bypass. 
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FIGURA 37 – Cinthia Marschner Bueno 

Fonte: Perfil do Facebook 

 

A Bruna Viana, de 22 anos, está operada há onze meses e o método de 

cirurgia foi o sleeve.  

 

 

FIGURA 38 – Bruna Viana 

Fonte: Perfil do Facebook 

 

A Jaciara Silva Rangel, de 23 anos, está operada há um ano e um mês e o 

método de cirurgia foi a bypass. 
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FIGURA 39 – Jaciara Silva Rangel 

Fonte: Perfil do Facebook 

 

5.2.1 Informações sobre a cirurgia bariátrica 

 

Quando perguntamos às operadas o que a cirurgia bariátrica representou 

em suas vidas, obtivemos as seguintes respostas: 

 

“Meu retorno à vida”. (Ana Paula Atães Pinto) 

“Resgate a vida”. (Cinthia Marschener Bueno) 

“Mudança de hábitos e de vida”. (Bruna Viana) 

“Uma nova vida, uma nova chance”. (Jaciara Silva Rangel) 

 

Com essas respostas podemos notar que a motivação de todas para a 

cirurgia foi sem dúvida alguma: resgate a vida, melhores hábitos e qualidade de 

vida. 

Ao perguntar sobre quais foram os fatores que levaram elas para fazer a 

cirurgia bariátrica, e obtivemos essas respostas: 

 

“Minha falta de autoestima, doenças como hipertensão começando a 

aparecer, vontade de voltar a ter uma vida normal”. (Ana Paula Atães Pinto) 

“Problemas de saúde: diabetes, colesterol e obesidade”. (Bruna Viana) 

“Não tive nenhum fator, estava desenganada totalmente”. (Cinthia 

Marschner Bueno) 
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“O fator principal foi o fato do meu metabolismo ser lento e chegar a um 

certo ponto da reeducação alimentar meu peso estagnar”. (Jaciara Silva Ragel) 

 

De uma maneira geral todas elas tinham baixa autoestima, problemas sérios 

de saúde, vontade de ter uma vida normal e uma delas totalmente desenganada.  

 

Outra pergunta feita foi se procuraram um médico particular ou de rede 

conveniada de Plano de Saúde para se informar, fazer exames e avaliações antes 

de decidir sobre a cirurgia bariátrica e como foram atendidas. As respostas foram: 

 

“Sim. Meu médico, Dr. Leal me explicou em detalhes como era a cirurgia, me 

informou sobre os riscos, sobre as vantagens e desvantagens e me fez assistir a 

várias palestras sobre a cirurgia, então quando fiz, já conhecia bem todos os prós e 

contras da cirurgia”. (Ana Paula Atães Pinto) 

“Sim. Não poderia ter sido melhor atendida. Tudo for perfeito, desde a 

primeira consulta até o pós operatório”. (Bruna Viana) 

“Não. Não tive opção de decisão, o médico foi bem contundente de que não 

tinha outra alternativa a não ser operar”. (Cinthia Marschner Bueno) 

“Sim. Perfeitamente bem”. (Jaciara Silva Rangel) 

 

Só uma das entrevistas não teve opção de escolha, devido ao seu estado de 

saúde, mas de uma maneira geral todas foram atrás de explicações e todas 

obtiveram com seus médicos especialistas. 

Todas concordam que faltam esclarecimentos públicos sobre as vantagens e 

desvantagens da cirurgia bariátrica, só se consegue as informações com o seu 

próprio médico. Muitas pessoas exatamente por isso acham que é fácil e querem 

fazer.  

Nenhuma delas tem dúvida que a obesidade é uma questão de saúde 

pública. Acham muito importante conversar e conhecer pessoas que já foram 

operadas.  

Algumas procuram respostas nas mídias digitais, mas nem sempre 

encontramos respostas satisfatórias para nossas dúvidas.  

Após efetuarmos essas entrevistas em profundidade, pudemos entender que 

entre as entrevistadas todas comentaram a pouca divulgação sobre o assunto, 
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onde tentaram achar conteúdos a respeito, nas mídias digitais, as informações 

conseguidas foram insulficientes para os esclarecimentos. Só obteveram 

informações corretas quando conversaram com médicos ou pessoas já operadas. 
 

5.3   Entrevista com uma YouTuber  

 

Lorraine Lopes Santoni é moradora de Santos e está operada há um ano e 

um mês, o método de cirurgia foi o bypass. Durante a entrevista ela comentou que 

criou seu canal no YouTube um mês após a sua cirurgia. Decidiu fazer o canal que 

pudesse passar para as pessoas toda a sua experiência, desde o momento em que 

resolveu fazer a cirurgia, quais os exames que devem ser feitos no pré-operatório e 

até hoje em dia.  

Para ela a cirurgia significou sua segunda chance e melhora na qualidade de 

vida. Conseguiu muitas informações com o seu médico, sites de outros médicos e 

matérias jornalísticas antes de se decidir a operar. Na opinião dela para não 

corremos o risco de recebermos informações erradas devemos sempre buscar 

mais informações sobre o assunto. 

 

 

FIGURA 40 – Canal da Lorraine Lopes Santoni 

Fonte: YouTube 

 

Atualmente em seu canal há 1.422 inscritos e 39 vídeos onde todos são 

explicativos sobre a cirurgia bariátrica. Este canal é interessante para esclarecer 

várias dúvidas e decisões que possam surgir a respeito. Hoje em dia no algoritmo 

do Google já são destacados outros canais que tratam da obesidade e os anúncios 

publicitários em torno do assunto. 
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5.4  Entrevista com médico especialista em cirurgia bariátrica 

 

O médico entrevistado foi Dr. Thomas Szëgo, 58 anos, especialista em 

gastroenterologia e cirurgia bariátrica. Ele nasceu na Hungria e é naturalizado 

brasileiro. Ele é responsável pela realização da primeira cirurgia minimamente 

invasiva feita no Brasil para retirar a vesícula, por laparoscopia, em 1990. Mais 

tarde, adaptou o método que usa pequenas incisões, com pinças e microcâmeras, 

às operações indicadas para a perda de peso: as cirurgias bariátricas e 

metabólicas. 

 

 

FIGURA 41 – Dr. Thomas Szëgo 

Fonte: Site Centro de Cirurgia da Obesidade 

 

 Em sua entrevista foi perguntado sobre se ele acredita que as mídias 

digitais mostram informações suficientes e confiáveis para uma pessoa tomar 

decisão embasada sobre fazer ou não a cirurgia, e sua resposta “não, a mídia leiga 

traz muitas informações falsas. O médico especialista deve ser consultado”.  

Outra questão abordada foi a respeito da falta de informações e 

esclarecimentos públicos sobre as vantagens e desvantagens sobre a cirurgia 

bariátrica, e ele respondeu, “sim, o Estado deveria esclarecer melhor e oferecer 

mais oportunidade de tratamento pelo SUS”.  

Ainda perguntamos sobre quais são os critérios de julgamento para avaliar 

se uma informação sobre a cirurgia bariátrica é, de fato, confiável ou não, “estudos 
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científicos bem embasados são confiáveis. Relatos não científicos devem ser 

confirmados pela leitura especializada”, respondeu ele. 

Nosso entrevistado, sente muita satisfação em poder ajudar as pessoas com 

esse procedimento. E também no seu ponto de vista as mídias digitais leigas não 

oferecem dados exatos. Acha também que a esfere pública deveria dar mais 

atenção e esclarecimentos sobre o tratamento da cirurgia bariátrica pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS). 
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CAPÍTULO 6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante toda está pesquisa pudemos notar que, de uma maneira geral a 

cirurgia bariátrica esta gaugando um espaço maior na esfera pública e nas mídias 

digitais. 

Foi bem difícil e complicado conseguirmos encontrar artigos, livros, 

monografias e projetos experimentais a respeito do procedimento cirúrgico e seus 

impactos na sociedade, a parte da literatura médica.  

Devido a essa dificuldade pudemos perceber que a procura por informações 

é muito maior do que se consegue encontrar. Pela falta de resultados nas buscas 

nos deixou uma sensação que o assunto cirurgia bariátrica é tratada de maneira 

errônea, as pessoas acham que a cirurgia é um método fácil e para preguiçosos. 

Isso acontece exatamente pela falta de informação para o público em geral. 

Essa cirurgia é feita em pessoas que são consideradas como obedidade tipo III 

(mórbida), normalmente elas têm problemas sérios de saúde como: diabétes, 

hipertensão, etc. Esses problemas podem levar as pessoas à óbito, não se trata 

aparência, mas sim de saúde. 

Quando pesquisamos no portal da Sociedade Brasileira de Cirurgia 

Bariátrica e Metabólica encontramos artigos muito interessantes como o de mitos e 

verdades sobre a cirurgia. Algumas delas são: 

 Em um ano de pós-operatório o paciente normalmente volta engordar. 

É um mito. Na maioria dos casos a pessoa operada só engordará se 

não assumir hábitos saudáveis; 

 A mulher pode ficar grávida após a cirurgia. É uma verdade. A 

paciente poderá engravidar após quinze meses da cirurgia para não 

correr riscos; 

 A depressão ocorre depois da cirurgia. É um mito. Normalmente 

quando este problema ocorre não tem nada haver com a cirurgia, com 

certeza depende de outros fatores; 

 Algumas vezes ocorre durante a videolaparoscopia a necessidade de 

se modificar o procedimento para o da cirurgia aberta. Verdade. 

Algumas vezes por necessidade e segurança durante a cirurgia o 

médico altera o tipo de procedimento; 

 

Muitas vezes as informações encontradas nas mídias digitais não são 

confiáveis, passam informações totalmente equivocadas. Elas têm muitas falhas de 

uma maneira geral em muitos assuntos e não diferentimente com a cirurgia 
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bariátrica. O público precisa e merece toda e qualquer informação com, precissão, 

ilucidação e detalhes de forma a atendenrem as necessidades do público. 

Precisamos de informações bem apuradas, com qualidade, vindas de fontes 

fidedignas e esclarecedoras; que sejam simples, de fácil entendimento, pois assim 

sendo, todas as pessoas conseguirião entender os conteúdos não importando o 

nível de conhecimento. 

As mídias digitais e a esfera pública são campos amplos e abertos a 

múltiplos atores sociais que necessitam bem ocupar esses espaços de mediação e 

interlocução para de maneira ampla irrestrita em todos os assuntos que possam 

ser úteis e interessantes para a maioria da população, atendendo ao interesse 

público. 

Por falta de informação,a esfera pública torna-se um ambiente de 

propagação de desinformação. E, com a velocidade e alcance proporcionado às 

pessoas que utilizam as mídias digitais como: Google, Facebook, vídeos no 

YouTube, entre outros – as comunicadades de pessoas que já fizeram a cirurgia 

acabam sendo a principal fonte de informação, na perspectiva do público, deixando 

que atores sociais clássicos na esfera pública como o Poder Público, médicos, a 

mídia sejam colocados em segundo plano no momento de formar opinião sobre o 

tema cirurgia bariátrica, por exemplo. 

Baseados em tudo isso, em nossa percepção se as organizações que atuam 

no campo da saúde recorresem ao trabalho um profissional de Relações Públicas 

trabalhando, o fluxo de comunicações entre sociedade e estas organizações 

públicas e privadas seriam melhor estruturados e mais elucidativos. Teríamos 

informações mais corretas, esclarecedoras, com linguagem adaptada aos perfis 

dos diferentes públicos que buscam a cirurgia bariátrica como alternativa de saúde. 

Mesmo com todo nosso esforço e dedicação não foi possível conseguirmos 

mais explicações de como fuciona o Sistema Único de Saúde (SUS) a respeito da 

cirurgia bariátrica, quais critérios e exigências são necessárias para se conseguir. 

Não foi possível conversar com nenhum médico especialista no procedimento do 

SUS e também não conhecemos ninguém que tivesse sido operado pelo SUS. 

 
6.1 Qual a contribuição desta pesquisa para a atividade de Relações 

Públicas? 

 

Uma das atividades do profissional de Relações Públicas é utilizar-se da 

pesquisa, caráter científico, como elemento-chave para as Relações Públicas 

excelentes, tal como observa - Grunig (2009). 
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Esse conhecimento mais profundo auxilia o comunicador a sair do senso 

comum, conhecimento raso e permite a construção de relacionamentos mais 

maduros, baseados na oferta de informações de qualidade, do diálogo constante 

com partes interessadas. 

Esta genuína preocupação respalda as organizações que se engajam na 

comunicação simétrica obter uma percepção clara sobre os interesses dos públicos 

e a obtenção da confiança e do compromisso. E isso faz parte da valorização das 

relações sociais da profissão de Relações Públicas e, salvo melhor juízo, uma 

oportunidade para posicionamento da visão de Relações Públicas com a sociedade 

de forma franca. 

Acreditamos que a análise do fluxo de informações e comunicação sobre a 

cirurgia bariátrica, observando cientificamente como agentes públicos, privados e a 

sociedade civil ofertam e consomem conteúdos sobre esta técnica de intervenção 

da medicina, pode nos ajudar a oferecer à sociedade um pouco mais de 

fundamentação em questionamentos de qualquer natureza que possam ser 

contaminados pela má informação. 

A reafirmação do papel do profissional de Relações Públicas como mediador 

de processos comunicativos pautados pela qualidade da informação pode, salvo 

melhor juízo, representar ao mercado a identificação do perfil relações-públicas 

como um ativo profissional fundamental em estratégias de comunicação e 

relacionamento no campo da saúde, onde transitamos neste trabalho de conclusão 

de curso. 
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ANEXOS 

ANEXO A – ENTREVISTAS COM AS PESSOAS OPERADAS 

 

Segue a íntegra da entrevista com a senhora Ana Paula Atães Pinto, concedida por 

e-mail no dia 22 de outubro de 2017. 

Nome: Ana Paula Atães Pinto 

Cidade: Santos 

Qual método?  
Bypass 

Quanto tempo de bariátrica?  

Quase 7 anos. 

 

Marina Martinelli Tucci - Para você o que a cirurgia bariátrica representa?  

Ana Paula Atães Pinto - Meu retorno à vida. 

 

MMT - Qual (ou quais) foi (foram) os fatores que te levaram a decidir fazer 

uma cirurgia bariátrica?  

APAT - Minha falta de autoestima, doenças como hipertensão começando a 

aparecer, vontade de voltar a ter uma vida normal. 

 

MMT - Quando você decidiu fazer a cirurgia bariátrica, você estava 

suficientemente informada?  

APAT – Sim 

 

MMT - Qual foi a sua principal fonte de informação sobre a cirurgia 

bariátrica?  

APAP - Meu próprio médico 

 

MMT - Você buscou informações adicionais sobre a cirurgia bariátrica em 

quais fontes?  

APAT - Internet, revistas, palestras, etc. 

 

MMT - Você acredita que as mídias digitais mostram informações suficientes 

e confiáveis para uma pessoa tomar uma decisão embasada sobre fazer ou 

não uma cirurgia bariátrica?  

APAT - Mostram muita coisa, mas não em detalhes 
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MMT - Quais são seus critérios de julgamento para avaliar se uma informação 

sobre a cirurgia bariátrica é, de fato, confiável ou não?  

APAT - O que passei na realidade 

 

MMT - Você acredita que há falta de informações e esclarecimentos públicos 

sobre as vantagens e desvantagens sobre a cirurgia bariátrica?  

APAT - Sim. E por isso muitas pessoas querem fazer a cirurgia achando que é 

fácil. 

 

MMT - Você considera a obesidade como uma questão de saúde pública?  
APAT - Sim. 

 

MMT - Você avalia que a decisão de fazer a cirurgia bariátrica passa por uma 

questão de confiança e credibilidade do médico cirurgião?  

APAT - Com certeza. 

 

MMT - Você procurou o Sistema Único de Saúde (SUS) para se informar, fazer 

exames e avaliações antes de decidir sobre a cirurgia bariátrica? Como você 

foi atendida(o)? 

APAT - Não. Fiz pelo convênio. 

 

MMT - Você procurou um médico particular ou de rede conveniada de Plano 

de Saúde para se informar, fazer exames e avaliações antes de decidir sobre 

a cirurgia bariátrica? Como você foi atendida(o)? 

APAT - Sim. Meu médico, dr Leal me explicou em detalhes como era a cirurgia, me 

informou sobre os riscos, sobre as vantagens e desvantagens e me fez assistir a 

várias palestras sobre a cirurgia, então quando fiz, já conhecia bem todos os prós e 

contras da cirurgia. 

 

MMT - Conhecer pessoas que já fizeram cirurgia bariátrica é um fator decisivo 

para a sua tomada de decisão para fazer ou não a cirurgia bariátrica?  

APAT - Com certeza 
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Segue a íntegra com a senhorita Bruna Viana, concedida por e-mail no dia 22 de 

outubro de 2017. 

Nome: Bruna Viana 

Cidade: Santos 

Qual método?  
Sleeve 

Quanto tempo de bariátrica?  

11 meses 

 

Marina Martinelli Tucci - Para você o que a cirurgia bariátrica representa?  

Bruna Viana - Mudança de hábitos e de vida. 

 

MMT - Qual (ou quais) foi (foram) os fatores que te levaram a decidir fazer 

uma cirurgia bariátrica?  

BV - Problemas de saúde: diabetes, colesterol e obesidade. 

 

MMT - Quando você decidiu fazer a cirurgia bariátrica, você estava 

suficientemente informada?  

BV - Sim! 

 

MMT - Qual foi a sua principal fonte de informação sobre a cirurgia 

bariátrica?  

BV - Meu médico. 

 

MMT - Você buscou informações adicionais sobre a cirurgia bariátrica em 

quais fontes?  

BV - Internet e perguntas ao meu médico. 

 

MMT - Você acredita que as mídias digitais mostram informações suficientes 

e confiáveis para uma pessoa tomar uma decisão embasada sobre fazer ou 

não uma cirurgia bariátrica?  

BV - Não. 

 

MMT - Quais são seus critérios de julgamento para avaliar se uma informação 

sobre a cirurgia bariátrica é, de fato, confiável ou não?  

BV - Perguntando ao médico. 
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MMT - Você acredita que há falta de informações e esclarecimentos públicos 

sobre as vantagens e desvantagens sobre a cirurgia bariátrica?  

BV - Sim. 

 

MMT - Você considera a obesidade como uma questão de saúde pública?  
BV – Sim. 
 

MMT - Você avalia que a decisão de fazer a cirurgia bariátrica passa por uma 

questão de confiança e credibilidade do médico cirurgião?  

BV - Com certeza. 

 

MMT - Você procurou o Sistema Único de Saúde (SUS) para se informar, fazer 

exames e avaliações antes de decidir sobre a cirurgia bariátrica? Como você 

foi atendida(o)? 

BV - Não. 

 

MMT - Você procurou um médico particular ou de rede conveniada de Plano 

de Saúde para se informar, fazer exames e avaliações antes de decidir sobre 

a cirurgia bariátrica? Como você foi atendida(o)? 

BV - Sim. Não poderia ter sido melhor atendida. Tudo foi perfeito, desde a primeira 

consulta até o pós operatório. 

 

MMT - Conhecer pessoas que já fizeram cirurgia bariátrica é um fator decisivo 

para a sua tomada de decisão para fazer ou não a cirurgia bariátrica?  

BV – Sim. 
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Segue a íntegra com a senhora Cinthia Marshner Bueno, concedida por e-mail no 

dia 22 de outubro de 2017. 

Nome: Cinthia Marshner Bueno 

Cidade: Santos 

Qual método?  
Bypass 

Quanto tempo de bariátrica?  

Dois anos 

 

Marina Martinelli Tucci - Para você o que a cirurgia bariátrica representa?  

Cinthia Marshner Bueno - Resgate a vida. 

 

MMT - Qual (ou quais) foi (foram) os fatores que te levaram a decidir fazer 

uma cirurgia bariátrica?  

CMB - Não teve nenhum fator, estava desenganada totalmente. 

 

MMT - Quando você decidiu fazer a cirurgia bariátrica, você estava 

suficientemente informada?  

CMB - Não, fui para a mesa de cirurgia como se estivesse indo para um caixão. 

 

MMT - Qual foi a sua principal fonte de informação sobre a cirurgia 

bariátrica?  

CMB - Nenhuma, marquei a cirurgia e fui, simples assim. 

 

MMT - Você buscou informações adicionais sobre a cirurgia bariátrica em 

quais fontes?  

CMB - Não busquei nenhuma informação. 

 

MMT - Você acredita que as mídias digitais mostram informações suficientes 

e confiáveis para uma pessoa tomar uma decisão embasada sobre fazer ou 

não uma cirurgia bariátrica?  

CMB – Não. 

 

MMT - Quais são seus critérios de julgamento para avaliar se uma informação 

sobre a cirurgia bariátrica é, de fato, confiável ou não?  

CMB - A minha experiência. 
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MMT - Você acredita que há falta de informações e esclarecimentos públicos 

sobre as vantagens e desvantagens sobre a cirurgia bariátrica?  

CMB - Sim. 

 

MMT - Você considera a obesidade como uma questão de saúde pública?  
CMB - Sim. 

 

MMT - Você avalia que a decisão de fazer a cirurgia bariátrica passa por uma 

questão de confiança e credibilidade do médico cirurgião?  

CMB – Sim. 

 

MMT - Você procurou o Sistema Único de Saúde (SUS) para se informar, fazer 

exames e avaliações antes de decidir sobre a cirurgia bariátrica? Como você 

foi atendida(o)? 

CMB - Não. 

 

MMT - Você procurou um médico particular ou de rede conveniada de Plano 

de Saúde para se informar, fazer exames e avaliações antes de decidir sobre 

a cirurgia bariátrica? Como você foi atendida(o)? 

CMB - Não. Não tive opção de decisão, o médico foi bem contundente de que não 

tinha outra alternativa a não ser operar. 

 

MMT - Conhecer pessoas que já fizeram cirurgia bariátrica é um fator decisivo 

para a sua tomada de decisão para fazer ou não a cirurgia bariátrica?  

CMB – Não. 
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Segue a íntegra com a senhora Jaciara Silva Rangel, concedida por e-mail no dia 

24 de outubro de 2017. 

Nome: Jaciara Silva Rangel 

Cidade: Niterói  

Qual método?  
Bypass 

Quanto tempo de bariátrica?  

1 ano e 11 meses  

 

Marina Martinelli Tucci - Para você o que a cirurgia bariátrica representa?  

Jaciara Silva Rangel - Uma nova vida, uma nova chance.  

 

MMT - Qual (ou quais) foi (foram) os fatores que te levaram a decidir fazer 

uma cirurgia bariátrica?  

JSR - O fator principal foi o fato do meu metabolismo ser lento e chegar a um certo 

ponto da reeducação alimentar meu peso estagnar.  

 

MMT - Quando você decidiu fazer a cirurgia bariátrica, você estava 

suficientemente informada?  

JSR - Sim.  

 

MMT - Qual foi a sua principal fonte de informação sobre a cirurgia 

bariátrica?  

JSR - Medicina.  

 

MMT - Você buscou informações adicionais sobre a cirurgia bariátrica em 

quais fontes?  

JSR – Internet. 

 

MMT -  Você acredita que as mídias digitais mostram informações suficientes 

e confiáveis para uma pessoa tomar uma decisão embasada sobre fazer ou 

não uma cirurgia bariátrica?  

JSR - Mais ou menos, há muita gente agindo de má fé.  
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MMT - Quais são seus critérios de julgamento para avaliar se uma informação 

sobre a cirurgia bariátrica é, de fato, confiável ou não?  

JSR - Pergunto ao meu médico.  

 

MMT - Você acredita que há falta de informações e esclarecimentos públicos 

sobre as vantagens e desvantagens sobre a cirurgia bariátrica?  

JSR - Sim.  

 

MMT - Você considera a obesidade como uma questão de saúde pública?  
JSR – Sim. 
 

MMT - Você avalia que a decisão de fazer a cirurgia bariátrica passa por uma 

questão de confiança e credibilidade do médico cirurgião?  

JSR - Sim.  

 

MMT - Você procurou o Sistema Único de Saúde (SUS) para se informar, fazer 

exames e avaliações antes de decidir sobre a cirurgia bariátrica? Como você 

foi atendida(o)? 

JSR - Não. 

 

MMT - Você procurou um médico particular ou de rede conveniada de Plano 

de Saúde para se informar, fazer exames e avaliações antes de decidir sobre 

a cirurgia bariátrica? Como você foi atendida(o)? 

JSR - Sim. Perfeitamente bem.  

 

MMT - Conhecer pessoas que já fizeram cirurgia bariátrica é um fator decisivo 

para a sua tomada de decisão para fazer ou não a cirurgia bariátrica?  

JSR - Sim, inclusive você foi a primeira pessoa que me ajudou em tudo isso. 

GRATIDÃO MARI ! 
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ANEXO B – ENTREVISTA COM A YOUTUBER 

Segue a íntegra com a senhora Lorraine Lopes Santoni, concedida por e-mail no 

dia 23 de outubro de 2017. 

 

Nome: Lorraine Lopes Santoni 

Cidade: Santos 

Qual método?  
Bypass 
Quanto tempo de bariátrica?  

1 ano e 1 mês 

 

Marina Martinelli Tucci - Para você o que a cirurgia bariátrica representa?  

Lorraine Lopes Santoni - Segunda chance. 

 

MMT - Qual (ou quais) foi (foram) os fatores que te levaram a decidir fazer 

uma cirurgia bariátrica?  

LLS - Melhora na qualidade de vida. 

 

MMT - Quando você decidiu fazer a cirurgia bariátrica, você estava 

suficientemente informada?  

LLS - Sim. 

 

MMT - Qual foi a sua principal fonte de informação sobre a cirurgia 

bariátrica?  

LLS - Médico e internet. 

 

MMT - Você buscou informações adicionais sobre a cirurgia bariátrica em 

quais fontes?  

LLS - Sites de outros médicos, matérias jornalísticas. 

 

MMT - Você acredita que as mídias digitais mostram informações suficientes 

e confiáveis para uma pessoa tomar uma decisão embasada sobre fazer ou 

não uma cirurgia bariátrica?  

LLS - Sim. 
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MMT - Quais são seus critérios de julgamento para avaliar se uma informação 

sobre a cirurgia bariátrica é, de fato, confiável ou não?  

LLS - Buscar mais informações sobre o assunto. 

 

MMT - Você acredita que há falta de informações e esclarecimentos públicos 

sobre as vantagens e desvantagens sobre a cirurgia bariátrica?  

LLS - Não. 

 

MMT - Você considera a obesidade como uma questão de saúde pública?  
LLS – Sim. 

 

MMT - Você avalia que a decisão de fazer a cirurgia bariátrica passa por uma 

questão de confiança e credibilidade do médico cirurgião?  

LLS - Sim. 

 

MMT - Você procurou o Sistema Único de Saúde (SUS) para se informar, fazer 

exames e avaliações antes de decidir sobre a cirurgia bariátrica? Como você 

foi atendida(o)? 

LLS - Não procurei pois tenho plano de saude. 

 

MMT - Você procurou um médico particular ou de rede conveniada de Plano 

de Saúde para se informar, fazer exames e avaliações antes de decidir sobre 

a cirurgia bariátrica? Como você foi atendida(o)? 

LLS - Sim. Fui em dois médicos e fui muito bem atendida. 

 

MMT - Conhecer pessoas que já fizeram cirurgia bariátrica é um fator decisivo 

para a sua tomada de decisão para fazer ou não a cirurgia bariátrica?  

LLS - Sim, principalmente porque todas as pessoas que conheço tiveram ótimos 

resultados e mudança de vida. 
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ANEXO C – ENTREVISTA COM O MÉDICO ESPECIALISTA 

 

Marina Martinelli Tucci - Para você o que a cirurgia bariátrica representa? 

Dr. Thomas Szëgo - Profissionalmente uma grande oportunidade de ajudar as 
pessoas. Obesos a emagrecerem, diabéticos a melhorar da diabetes, pessoas que 
carecem de saúde, a terem mais saúde.  

MMT - Qual (ou quais) foi (foram) os fatores que te levaram a decidir pela 
cirurgia bariátrica? 

TS - É uma especialidade interessante e que me levou a um novo mundo da 
cirurgia do aparelho digestivo. 

MMT - Você acredita que as mídias digitais mostram informações suficientes 
e confiáveis para uma pessoa tomar uma decisão embasada sobre fazer ou 
não uma cirurgia bariátrica?  

TS - Não a mídia leiga traz muitas informações falsas. O médico especialista deve 
ser consultado. 

MMT - Quais são seus critérios de julgamento para avaliar se uma informação 
sobre a cirurgia bariátrica é, de fato, confiável ou não? 

TS - Estudos científicos bem embasados são confiáveis. Relatos não científicos 
devem ser confirmados pela literatura especializada. 

MMT - Você acredita que há falta de informações e esclarecimentos públicos 
sobre as vantagens e desvantagens sobre a cirurgia bariátrica? 

TS - Sim, o Estado deveria esclarecer melhor e oferecer mais oportunidade de 
tratamento pelo SUS. 

MMT - Você considera a obesidade como uma questão de saúde pública? 

TS – Sim. 
 


