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“Terapia familiar no tratamento de pacientes com transtorno alimentar: 
um estudo de caso” 

 

RESUMO 

 

O objetivo principal deste trabalho foi compreender os significados da terapia familiar 

no tratamento de uma paciente atendida no programa para transtorno alimentar do 

Hospital das Clínicas, no Instituto de Psiquiatria de São Paulo (IPq–HC-FMUSP). 

Esse objetivo foi delineado a partir da possibilidade de criar um espaço de diálogo 

entre os participantes desta pesquisa, por meio de entrevistas semiestruturadas que 

pudessem ampliar o entendimento e o alcance da terapia familiar nesse contexto. 

De maneira específica, buscou-se estender o conhecimento sobre o tratamento dos 

transtornos alimentares para além da terapia familiar, com vistas a perceber e 

analisar os contextos das relações e da vivência tanto na organização familiar da 

paciente em tratamento, quanto na organização do sistema profissional envolvido no 

tratamento. Para isso, foram entrevistados três profissionais que participaram da 

equipe multidisciplinar que tratou do caso escolhido durante os últimos cinco anos, 

sendo um psiquiatra, uma nutricionista e um psicólogo individual, além da própria 

paciente e de seus familiares. Para a análise dos dados foram feitos recortes das 

entrevistas de cada participante, a partir da importância do conteúdo relatado e do 

objetivo desta pesquisa. Assim, levantaram-se alguns temas que pudessem delinear 

de forma didática alguns pontos específicos e relevantes para discussão. Levando 

em consideração a abordagem colaborativa proposta por Harlene Anderson (2011), 

compreendemos as diferentes vozes oferecidas por nossos participantes como 

possibilidades de entendimentos capazes de dialogar entre si. Diante desse 

material, foi possível verificar algumas expectativas da equipe multidisciplinar em 

relação à atuação da terapia familiar no tratamento dos transtornos alimentares no 

contexto hospitalar, bem como a relevância desse atendimento tanto para a paciente 

quanto para os seus familiares. Ficou evidente que a terapia familiar foi valorizada 

por todos os envolvidos na pesquisa como um suporte necessário à paciente e seus 

familiares, na medida em que, do ponto de vista específico de cada um contribuiu 

para maior adesão ao tratamento. No entanto, essa valorização implica em colocar a 

terapia familiar dentro de um formato de conduta voltada para o sintoma, e esta 

pesquisa buscou refletir sobre a utilização desse espaço para a compreensão do 



 

 

processo inter relacional no qual se produz o sintoma e nas possibilidades de 

alcance desse atendimento para um trabalho a longo prazo que olhe para as 

dinâmicas da relação e para além do sintoma. 

 

Palavras chave: estudo de caso, terapia familiar, transtorno alimentar, abordagem 

colaborativa. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

"Family therapy in the treatment of patients with eating disorders:a case study." 
 

 
ABSTRACT 

 
 
The main objective of this project was to understand the implications of family 

therapy in the treatment of a patient cared for in the program for eating disorders of 

the  Hospital das Clínicas, at the Instituto de Psiquiatria de São Paulo (IPq–HC-

FMUSP). This objective was drafted from the possibility of creating a space for 

dialogue among those participating in this research project, by way of semi-

structured interviews which could increase the understanding and the reach of family 

therapy in this context. An effort was made specifically to extend knowledge of 

treatment of eating disorders beyond family therapy, with a view to perceive and 

analyze the context of the relationships and life both within the family organization of 

the patient being treated, as well as within the professional system involved in the 

treatment. For this end, interviews were held with three of the professionals who 

were part of the multidisciplinary team which took care of the chosen case during the 

last five years, being one a psychiatrist, one a nutritionist and one an individual 

psychologist, apart from the patient herself and members of her family. For data 

analysis information was gleaned from the interviews of each participant, according 

to the importance of their content and the objective of this research project. Thus 

some themes were identified which could didactically outline some specific points 

relevant to the discussion. Taking into consideration the collaborative approach 

proposed by Harlene Anderson (2011), we understand the different voices offered by 

our participants as possible interpretations capable of communicating amongst 

themselves. From this material it was possible to identify some of the expectations of 

the multidisciplinary team in relation to the effects of family therapy in the treatment 

of eating disorders in a hospital setting, and also the relevance of this care both to 

the patient as well as her family. It became evident that family therapy was  valued by 

all those involved in the research project as a necessary support for the patient and 

her family, insofar that from the specific point of view of each one it contributed to 

greater adhesion to the treatment. However this valuing implies in fitting the family 

therapy into a format of behavior which is aimed at the symptom, and this research 

project endeavored to reflect on the use of this space for the inter-relational process 

in which the symptom arises, and on the possible reach of this care for a long term 



 

 

process which would look at the dynamics of the relationships and also beyond the 

symptom.   

 

Key words: case study, family therapy, eating disorders, collaborative approach 
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INTRODUÇÃO 

 

O campo da terapia familiar começou a ganhar espaço na metade do século 

XX. Até o final da Segunda Guerra Mundial, devido à grande influência da 

psicanálise no campo da saúde mental, as orientações psicoterápicas eram apenas 

individuais. Ao mesmo tempo, alguns estudiosos começavam a elaborar pesquisas 

que ampliavam os conceitos e as teorias em direção à ótica relacional (MARTINS; 

DINIZ, 2006). 

Com a compreensão da complexidade da psicopatologia1 como é entendida 

em seu aspecto multifatorial, foram se tornando possíveis diferentes abordagens de 

tratamento e propostas para o que é denominado anorexia e bulimia, de acordo com 

os critérios biomédicos da época. 

Entre elas está não apenas o uso de tratamento farmacológico (SALZANO; 

CORDÁS, 2004), como também a indicação de terapia individual ou grupal, terapia 

familiar, grupo multifamiliar, aconselhamento nutricional e internação. 

Entre os tratamentos psicoterápicos que surgiram desde então está a 

psicoterapia cognitivo-comportamental, a psicoterapia integrada e a terapia familiar 

sistêmica. 

Dentro da área de Terapia Familiar (TF), ligados mais especificamente à 

pesquisa do tratamento de pacientes acometidos pela patologia do transtorno 

alimentar (TA), encontramos Mara S. Pallazzoli e o grupo de Milão e Salvador 

Minuchin, na Filadélfia (apud MARTINS; DINIZ, 2006, p. 145).  

Pallazzoli, ainda na década de 1950, teve destaque importante por ter sido 

uma das primeiras pessoas a abandonar o conceito psicanalítico no tratamento dos 

TAs e a construir alguns modelos sobre o processo familiar envolvido nessa 

patologia, no qual a futura paciente anoréxica ficaria prisioneira do jogo dos pais ao 

mesmo tempo em que estes o reforçariam (PALAZZOLI et al., 1990 apud MARTINS, 

DINIZ, 2006). 

                                                        
1
 O uso de algumas palavras em itálico como psicopatologia, doença, anorexia, bulimia, transtorno 

alimentar foram utilizadas pela autora dessa forma para reforçar a ideia de que essas categorias são 
construções sociais. Assim, o seu destaque não tem a intenção de retificar o discurso patológico, mas 
pelo contrário, pretende questionar essa maneira de entendimento possibilitando ampliar o universo 
desses discursos como significados de processos relacionais.  
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Salvador Minuchin et al. (2007) desenvolveu a escola estrutural de TF e 

abordou o indivíduo em seu contexto social, dando relevância às configurações 

familiares. Em Famílias Psicossomáticas ele descreve como a organização familiar 

produz sintomas por meio de enredos da evitação do conflito entre os membros ou 

pela superproteção parental.  

Até esse momento o terapeuta era visto como o expert que desafiava o 

sistema familiar a fazer intervenções que poderiam contrapor sua dinâmica, a fim de 

causar mudanças.  

A partir dos anos de 1970, esse modelo começa a ser questionado e os 

conceitos lineares de causa e efeito no campo das ciências humanas abrem espaço 

para o pressuposto da complexidade.   

Despertou-se, nesse período, um novo interesse sobre o contexto das 

relações e sobre sua influência no que diz respeito aos conceitos de patologia e de 

psicoterapia. O terapeuta, então, passa a ocupar um outro lugar: ele é parte 

integrante do sistema e não mais observador externo. 

Com esse questionamento, os sistemas organizados também foram revisados, 

e o conceito chamado “sistemas organizados pelo problema”, criado por H. 

Anderson, H. Golishian e L. Winderman, do Instituto de Galveston, passou a ser 

adotado (MARTINS; DINIZ, 2006, p.146). Anderson (2009) define esse conceito 

como um sistema problema que  

 
[...] é simplesmente um tipo de sistema relacional, que pode ser considerado 
como um sistema em que as ações de outros ameaçam a interdependência 
de narrativas construídas. Ou seja, por qualquer razão, o equilíbrio delicado 
foi quebrado; agora a multiplicidade de narrativas ao redor de uma 
determinada pessoa ou evento de vida não produz as possibilidades ou 
recursos necessários. (ANDERSON, 2009, p.70). 

 

Para o grupo de Milão, Boscolo e Cecchin, a influência da participação do 

terapeuta sobre o sistema garantiu o espaço para a inclusão de crenças, premissas e 

mitos, que puderam ser valorizados, em oposição ao tratamento de jogos de poder e 

coalizões entre os membros da família. Cecchin afirma que não há histórias 

verdadeiras ou falsas, mas apenas uma história que nos é possível elaborar com a 

família, todos juntos, objetivando liberar o paciente do impasse em que ele se 

encontra (apud MARTINS; DINIZ, 2006, p.146). 

A partir desse momento, nos aproximamos de importantes mudanças de 

paradigmas nas ciências humanas. Antes, a busca pelo conhecimento era objetiva e 
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linear, sendo possível ir ao encontro de verdades absolutas por meio de 

procedimentos empíricos. O novo paradigma propõe a busca do conhecimento na 

perspectiva da construção da realidade, sendo ela subjetiva, complexa e instável. 

Assim, temos a possibilidade de alargar nosso entendimento dentro do campo da 

saúde e podemos, segundo o ponto de vista sistêmico, conceber os sentidos de 

saúde e doença em sua complexidade, ao considerar seus contextos biológico, 

social, psicológico e cultural. 

No caso dos transtornos alimentares, essa visão proporciona a ampliação de 

nosso entendimento sobre a questão não apenas dos contextos, como também das 

propostas de tratamento que puderam ser oferecidas a partir desses 

questionamentos. 

Dessa forma, com dessas mudanças, houve muitas implicações no campo da 

saúde mental e das instituições de saúde que promovem os tratamentos. Segundo 

Mary Jane P. Spink (2011), em 1982 ocorreu uma grande virada com a inserção dos 

psicólogos nos serviços de saúde em São Paulo. Segundo essa autora, a política 

adotada pela Coordenadoria de Saúde Mental levou à criação de equipes de saúde 

mental integradas, minimamente, por um psiquiatra, um assistente social e um 

psicólogo, que passaram a atuar nos centros de saúde do Estado (SPINK, 2011). 

Esse fator não implicou em que os profissionais envolvidos nas redes de 

saúde, a partir desse momento, fossem capacitados ou até mesmo preparados para 

atuar na área, ou que o campo da psicologia nesse contexto estivesse pronto para 

recebê-los. No entanto, essa virada demonstra os esforços políticos em ampliar a 

rede de cuidados e tratamentos e vai ao encontro do que estamos propondo neste 

trabalho, na perspectiva novo paradigmática da construção da realidade, que 

promove a valorização da multiplicidade de discursos e entendimentos utilizados 

pelas pessoas em interação. 

De acordo com Spink (2011),  

 
[...] o principio básico de que o conhecimento é algo que fazemos juntos 
levou a uma forma de trabalho que privilegiou os processos de coconstrução 
de sentidos, lembrando que, o conhecimento é visto por nós como uma 
forma de produção de sentido. (SPINK, 2011, p.228).  

 

Considerando essa mesma postulação, procuramos explorar nesta pesquisa 

os diferentes sentidos atribuídos à terapia familiar oferecida dentro de um tratamento 

ambulatorial em um contexto hospitalar e em equipe multidisciplinar. Dessa forma, 
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fizemos o esforço de apreciar os discursos de cada profissional e/ou pessoas 

envolvidas no estudo de caso a que nos propusemos, levando em conta o universo 

que permeia cada indivíduo, sua linguagem, e os entendimentos que circundam e 

atravessam esses mundos e relacionamentos.  

Ou seja, apreciamos a compreensão que cada profissional ou que cada 

entrevistado ofereceu sobre os sentidos atribuídos à terapia familiar no contexto 

hospitalar, seja o psiquiatra, a nutricionista, o psicólogo ou a própria paciente 

atendida e seus familiares, a partir do seu campo de conhecimento e visão de 

mundo. Assim, este trabalho busca ampliar as possibilidades de entendimento tanto 

dos profissionais quanto dos clientes atendidos a respeito da prática da terapia 

familiar no contexto hospitalar, e, a partir desses sentidos, proporcionar 

questionamentos sobre seu campo de atuação e o alcance de sua prática.  

Em segunda instância, também tentamos colaborar com a compreensão sobre 

a área de atuação do profissional de psicologia que atua em saúde mental dentro do 

contexto hospitalar, com o intuito de criar ou recriar espaços de conversas que 

valorizem a coconstrução do conhecimento por meio dessas relações. 

Para tanto, iniciamos a dissertação fazendo uma evolução histórica sobre 

como os transtornos alimentares foram sendo constituídos como categoria 

diagnóstica, até como hoje essa categoria é compreendida no discurso biomédico. 

Essa apresentação é importante para o entendimento de como diferentes sentidos 

sobre o mesmo fenômeno, por exemplo, a prática da restrição alimentar, podem ser 

construídos ao longo do tempo de acordo com o contexto cultural, social, político, 

econômico, religioso. Também tem importância esse levantamento histórico para 

que, de forma geral, o leitor possa se atualizar com o discurso mais utilizado por 

alguns profissionais de saúde, que compartilham essa linguagem e reconhecem as 

categorias diagnósticas como necessárias para se estabelecer um determinado 

tratamento. 

Por outro lado, essa visão histórica não tem como objetivo sedimentar o 

entendimento sobre o que seria a patologia dos transtornos alimentares, mas 

contribuir com mais um sentido que permeia a prática clínica no ambiente hospitalar. 

Além disso, o discurso biomédico é uma linguagem com a qual todos os profissionais 

envolvidos no tratamento precisam lidar, mesmo que não utilizem essa visão como 

um caminho para compreender e construir o tratamento, como seria o caso da 

terapia familiar sistêmica de abordagem narrativa, base deste trabalho. Mesmo 
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imbuído de outros discursos, este trabalho não quer se opor ao olhar biomédico, mas 

propor o entendimento de outros discursos alternativos que possam colaborar com a 

construção e o reconhecimento de diferentes sentidos sobre os TAs. 

No segundo capítulo, procuramos aproximar os tratamentos já realizados e 

mais especificamente a terapia familiar no tratamento dos transtornos alimentares 

como possibilidade de um discurso diferenciado ou de uma compreensão para além 

das categorias diagnósticas e do discurso biomédico. Com isso, tentamos apresentar 

novos sentidos por meio da compreensão de diferentes discursos e nos aprofundar 

na proposta oferecida pela terapia familiar sistêmica como parte integrada de uma 

equipe multidisciplinar que compõe o tratamento no contexto hospitalar.  

Assim, envolvemos aspectos importantes da prática clínica da terapia familiar 

sistêmica, baseada no novo paradigma da construção do conhecimento, e 

integramos o contexto hospitalar como palco dessa atuação. Para isso, escolhemos 

fazer um estudo de caso de uma das pacientes atendidas no ambulatório, que 

participou do tratamento em equipe multidisciplinar durante cinco anos, por 

acreditarmos que possa nos oferecer histórias ricas sobre esse período de 

atendimento. 

Contudo, este trabalho não tem a pretensão de fazer discussões teóricas e 

nem distinções a respeito dos paradigmas das ciências e, muito menos, pretende se 

ater a essas questões. Também não busca dizer ou assumir verdades sobre o que 

são ou deixam de ser os transtornos alimentares.  Não existe uma realidade 

privilegiada ou uma verdade absoluta sobre algo que antes era visto de tal forma e 

hoje pode ser entendido de outra.  

Na esteira de autoras importantes, como Annemarie Mol (2002) e Spink 

(2011), ambas citadas por Laura Vilela e Souza (2011, p.23), procuramos na 

elaboração deste trabalho ter o cuidado de não considerar existir uma única 

realidade (em nosso caso, a realidade dos TAs) e, sim, defender que a construção do 

conhecimento se dá a partir do ponto de vista de cada pessoa ao olhar o mundo.  

Ou seja, não são as realidades que se multiplicam, mas sim os múltiplos 

olhares sobre as realidades. E com essa postura procuramos nos debruçar sobre as 

entrevistas realizadas com os diferentes profissionais que participaram desta 

pesquisa, em busca de temas que surgiram  para, posteriormente, levantar hipóteses 

sobre diferentes entendimentos possíveis dessas vozes sobre o atendimento familiar 

e sobre o caso estudado. Dessa forma pretendemos contribuir para ampliar as 
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conversações entre os diferentes entendimentos possíveis a respeito de um mesmo 

fenômeno, preocupados com a importância de produzir espaços criativos de atuação 

profissional, compreensão e parceria.  
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CAPÍTULO 1 – O CONTEXTO HISTÓRICO: EVOLUÇÃO HISTÓRICA DOS 

TRANSTORNOS ALIMENTARES COMO CATEGORIA DIAGNÓSTICA 

 

1.1 Anorexia 

 

 As perturbações do comportamento alimentar tiveram início com o que é 

chamado de anorexia nervosa mental. Esse termo designa, na sua origem grega, 

“nenhum apetite” ou “ausência de apetite” e se resume a um comportamento que 

pretende restringir ao máximo a ingestão alimentar com o intuito de perder peso. 

Como patologia, pode se traduzir pela busca incessante do indivíduo em controlar o 

apetite de alimentação por meio de práticas que podem desde restringir a ingestão 

de comida a induzir vômitos, usar descontroladamente laxantes e diuréticos ou 

praticar exercícios exagerados, com risco letal (GALVÃO CLAUDINO & BORGES, 

2008). 

  Segundo a historiadora Joan Jacobs Brumberg (1988), em seu livro Fasting 

Girls, Richard Morton, em 1694, foi considerado o primeiro médico a identificar um 

caso de anorexia nervosa em Phythisologia ou Treatise on Consumption. De acordo 

com a autora, o mérito de Morton está no relato de caso de uma menina de dezoito 

anos que tinha segundo sua descrição, a aparência de um esqueleto, e que veio a 

falecer de um de seus “desmaios constantes”.  

No entanto, os primeiros relatos de quadros relacionados a uma condição 

física de desnutrição devido à restrição alimentar, seguindo a descrição de 

Brumberg (1988), são datados entre os anos de 1200 e 1500, na Europa medieval, e 

descrevem algumas mulheres que se recusavam a alimentar-se ou faziam longos 

jejuns e eram consideradas “mulheres santas”. Entre elas estão Maria de Oignes, 

Beatrice de Nazareth e Catherine de Siena (1347–1380) – a última comia apenas 

um punhado de ervas por dia e ocasionalmente usava plantas para purgar qualquer 

outra comida que tivesse sido obrigada a comer.  

 Conforme essa historiadora, as mulheres santas medievais, como eram 

chamadas, entendiam sua capacidade de sobreviver sem comida como uma busca 

para encontrar o sustento da alma em outras formas de devoção e oração, como 

dizia a eucaristia cristã. A essas mulheres e seus hábitos foi dado o nome de inedia 

prodigiosa (inanição severa) ou anorexia mirabilis (perda de apetite inspirada no 

milagre). Rudolph Bell (1985), em seu livro Holy Anorexia, descreveu 260 santas e 
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beatas da Igreja católica que tinham esse comportamento.  

Outra historiadora, Caroline Walker Bynum (1985), considerou o que as 

santas medievais faziam mais do que apenas jejuar. Para ela, a vida dessas 

meninas era repleta de regras e programas que incluíam autoflagelação, práticas de 

dormir em camas com espinhos, entre outras. Essas práticas tinham como objetivo a 

expressão de seus ideais religiosos e a busca pela espiritualidade e servidão, 

valores simbólicos daquela época.  

A anorexia, nesse caso, configurava-se como uma busca da perfeição da 

beleza espiritual, e o jejum e a negação das necessidades corporais eram prova de 

devoção a Deus (MACEDO, 2011). Para Habermas (1996), o aspecto principal que 

não permite a equivalência entre a anorexia sagrada e a anorexia nervosa é o medo 

mórbido de engordar.  

 

Numa perspectiva histórica, fica evidente que certos sistemas sociais e 
culturais, em diferentes pontos no tempo, encorajam ou promovem o 
controle do apetite nas mulheres, mas por diferentes razões e propósitos. 
(BRUMBERG, 1988, p. 46-47). 
 
 

Apesar das diferenças, os relatos sobre a existência de mulheres que tinham 

o hábito de restringir sua alimentação têm implicações importantes na compreensão 

do uso da comida como uma linguagem simbólica. 

 Nos séculos XVII e XVIII, com a reforma protestante, as práticas de jejum e 

restrição passaram a ser consideradas como uma possessão do diabo e não mais 

como caminhos de devoção (MACEDO, 2011). Enquanto a conduta alimentar 

restritiva perde sua importância espiritual e milagrosa, o desenvolvimento científico, 

baseado em experimentos empíricos, ganha força e os fenômenos do jejum passam 

cada vez mais a ser interpretados como causa orgânica. 

 Brumberg (1988) descreve o caso enunciado em 1813, de Ann Moore, 

“Mulher de Jejum de Tutbury”, como representante dessa passagem. Segundo a 

autora, Moore ficou conhecida a partir de 1807 pela sua recusa em alimentar-se, 

usando argumentos de cunho religioso. Ela foi examinada por vários profissionais, 

fisiologistas e médicos da época, intrigados em avaliar a autenticidade de suas 

reivindicações para jejuar. Ann Moore dizia conseguir sobreviver sem se alimentar 

por ser santa ou escolhida de Deus. No entanto, existiam questões importantes na 

literatura científica dos séculos XVII, XVIII e XIX direcionadas à atenção de quanto 

tempo uma pessoa poderia viver em abstinência alimentar e quais implicações da 
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desnutrição crônica. 

 Em 1813, depois de cinco anos de investigações, Ann Moore concordou em 

participar de um programa em que seria observada durante um mês, no qual acabou 

sendo descoberta recebendo pequenas quantidades de comida através dos beijos 

de sua filha e em lenços umedecidos. Moore foi obrigada a fazer uma declaração 

pública para desmentir seu status milagroso e a descoberta da fraude ajudou a 

enfatizar a visão da ciência sobre as questões relacionadas à restrição alimentar 

(BRUMBERG, 1988). 

 No entanto, o debate entre os sentidos atribuídos à prática do jejum ainda 

permaneceu durante um século. O exercício de não se alimentar ainda podia ter 

diversas proposições. O ato de não comer podia ter vários padrões, como comer 

irregularmente, comer pequenas quantidades, diferentes categorias de alimentos. 

Ou seja, era difícil entender o conceito da falta de apetite e do jejum como um 

transtorno alimentar. Além disso, no final do século XIX, nos Estados Unidos, ainda 

existia uma grande influência religiosa nos movimentos que mantinham promessas 

de cura do mundo espiritual e reforçavam a ideia de restrição alimentar como 

salvação (BRUMBERG, 1988, p.64). 

  Outros casos de regime alimentar seguiram-se ao longo desses cem anos do 

século XIX, até que o desenvolvimento das ciências humanas começasse a apontar 

diferentes motivações relacionadas à prática do jejum, dando outros sentidos a esse 

comportamento e passando a olhá-lo como inadequado e doentio, decorrente de 

distúrbios mentais e/ou orgânicos. 

 
Na história do comportamento do jejum feminino, o século XIX foi um divisor 
crucial. Durante esses cem anos, a recusa à alimentação foi transformada 
de um ato legítimo de piedade pessoal à sintoma de uma doença. Isso era 
uma questão tanto de comportamento como de classificação. Porque a 
recusa à comida, até então chamada de empoderamento divino, tornou-se 
tão menos frequente que era facilmente emoldurado como uma forma de 
aberração do comportamento com o surgimento das especialidades 
psiquiátricas (BRUMBERG, 1988, p.98). 
 
 

A partir dessa mudança, a anorexia nervosa passou a ser entendida pela 

medicina como uma doença independente e, portanto, a falta de apetite passou a 

ser compreendida como um sintoma, equivalente à diarreia, anemia, náusea.  

Mas a atenção maior sobre casos de meninas com sintomas anoréxicos só 

foi dada depois de 1873, com a publicação de dois relatos clínicos influentes: um 

deles do médico inglês Sir William Whitey Gull (1816–1890) e o outro do 
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neurologista francês Ernest-Charles Lasègue (1816 – 1883). 

 Gull (1868) foi o primeiro a conceber a anorexia nervosa como uma doença 

distinta da falta de fome pela insanidade ou relacionada a outras doenças orgânicas 

como tuberculose, diabetes ou câncer. Além de propor pela primeira vez o uso do 

termo anorexia nervosa, Gull (apud BRUMBERG, 1988, p.123) tinha como último 

propósito, “definir anorexia nervosa como uma doença independente a ser tratada 

fora dos asilos mentais”. 

Em seu trabalho, Gull (1868) relata três casos de mulheres que 

apresentavam características diferentes na perda intensa de peso, amenorreia, 

constipação, inquietação, edema e hipotermia. “Em relação ao tratamento, 

preconizava uma ascendência moral sobre as pacientes e, para persuadi-las a 

comer, referia que a família e os amigos eram os piores atendentes” (NUNES et al., 

2006, p.33). 

Lasègue fez sua publicação L’anorexie Hystérique em um contexto bastante 

diferente, no ano de 1873. No entanto, apesar dos desencontros de informação 

sobre quem seria o autor da primeira publicação sobre o tema, Gull difere-se de 

Lasègue por imprimir um foco maior nas condições físicas, enquanto Lasègue se 

atem a comentários mais voltados às questões psicológicas do processo de 

inanição, reforçando os aspectos de estados mentais pelos quais o paciente e 

família passam durante o curso da doença.  Quanto ao tratamento, Laséque insistia 

na separação da família e acreditava que o “tratamento moral” era necessário para 

cura (NUNES et al., 2006, p.33). 

Lasègue (1873 apud BRUMBERG, 1988) entendia a anorexia como um 

distúrbio gastrointestinal observado em pacientes histéricas. Para ele as questões 

com a alimentação eram geradas pela intensificação dos cuidados prolongados 

entre as famílias de classe média no final do século XIX, na França. Em seu 

trabalho, diferente de Gull, ele acreditava que, junto à burguesia, as adolescentes 

que se recusavam a se alimentar exerciam um tipo de poder sobre o controle 

familiar. 

No século XIX, Lasègue foi o primeiro médico a sugerir que a recusa à 

alimentação constituía uma forma intrafamiliar de conflito entre meninas em fase de 

amadurecimento e seus pais. (BRUMBERG, 1988) 

 Como médico ele descreveu três estágios de evolução da doença e 

relacionou aspectos emocionais da paciente à rejeição à comida. No entanto, o que 
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parece mais interessante em decorrência desse trabalho foi a atenção voltada ao 

sentido da alimentação dentro da constituição familiar. Para Brumberg (1988), a 

classe média do século XIX expressava seu amor e status social por meio de bens 

materiais, inclusive boa alimentação em casa.  Ou seja, o que Lasègue parecia 

propor era o sentido atribuído à comida como fonte expressa de poder e 

manipulação. Os pais deixavam seus filhos sem o jantar ou a sobremesa como uma 

forma de puni-los por mau comportamento, assim como a constante rejeição dos 

filhos à alimentação era entendida, em última instância, como um ato antissocial, ou 

uma recusa ao amor parental, o que poderia ocasionar uma ruptura nas formas de 

relacionamento dentro da família.  

 
A eficácia da recusa à comida como tática emocional para com a família 
dependia da comida ser em abundância, prazerosa e conectada ao amor. 
Anorexia nervosa requeria um certo provisionamento de padrão familiar e 
uma regularidade na tarefa de rejeição à comida pela menina para ter algum 
significado. (BRUMBERG, 1988, p.137) 

 

 Essa discussão teve uma repercussão importante no que diz respeito aos 

tratamentos que se seguiram. A parentectomia, a separação dos pais no tratamento 

dos filhos, proposta por Lasègue, concordava com o princípio de que a família não 

conseguia responder adequadamente ao comportamento de restrição alimentar da 

paciente. Dessa forma, o afastamento dos pais no tratamento dos filhos indicava a 

necessidade de que terceiros tomassem conta da reintrodução alimentar durante a 

recuperação e, portanto, a intervenção de médicos e enfermeiros em constante 

vigilância sobre o paciente era a conduta a ser adotada.   

 De acordo com Brumberg (1988), esse modelo de tratamento foi inaugurado 

principalmente pelo francês Jean-Martin Charcot (1825–1893) e o americano Silas 

Weir Mitchell (1829 – 1914), e consistia em separar a paciente do convívio familiar, 

durante um período prolongado de tempo ou até se obter a cura. Apesar desse 

modelo ser justificado por alguns dos autores acima, ele foi perdendo sua força ao 

longo do tempo, enquanto outras abordagens de tratamento se mostravam tão 

eficazes quanto a parentectomia. 

 No entanto, o que podemos apreender sobre a anorexia nervosa do século 

XIX é a sua definição como doença, primariamente pelo comportamento de não se 

alimentar, acompanhado de uma série de sintomas físicos relacionados a esse 

comportamento, que começaram a se constituir como categorias diagnósticas, como 
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hipotermia, amenorreia, hiperatividade, constipação. O olhar psiquiátrico passou a 

ser o foco para o diagnóstico e o planejamento da intervenção e do tratamento da 

AN. No final do século XIX, a AN foi formalizada como condição psiquiátrica 

(HEPWORTH, 1999, apud SOUZA, 2011). 

Apenas no século XX a medicina começa a entender e a considerar a 

importância da influência da sociedade no desenvolvimento de transtornos 

psicológicos, que passam a ser vistos como comportamentos e sintomas 

relacionados a aspectos do sistema cultural. 

 
Evidências históricas sugerem que muitas mulheres controlavam sua 
comida e apetite em resposta à noção de que mulheres robustas 
implicavam em baixo status social, falta de gentileza e até vulgaridade. 
Comer menos, e não mais, tornou-se o padrão escolhido por aquelas que 
tinham consciência de seu status. (BRUMBERG, 1988, p.183). 

 

Como o problema da etiologia não estava resolvido até a entrada do século 

XXI, a anorexia passou a ser caracterizada pela multiplicidade de estratégias de 

tratamento na prática médica e psiquiátrica. 

 Seguindo as descrições de Brumberg, (1988), entre 1900 e 1940, existiam 

dois grandes modelos de tratamento e pesquisa: o biológico e o psicanalítico. No 

que concerne ao modelo biológico, havia a tendência em compreender a anorexia 

nervosa apenas em suas causas orgânicas. Ou seja, na passagem do século, 

muitos fisicistas e médicos avançaram suas pesquisas em busca de medicações, 

vitaminas e compostos que pudessem curar determinadas doenças. Muitos casos 

foram atendidos por profissionais que acreditavam estar na disfunção de algumas 

glândulas, como a tireoide, o problema da restrição alimentar. Assim, algumas 

descobertas e métodos foram introduzidos nesse tipo de tratamento, como por 

exemplo, a medicação com suco tireoidiano (CASPER, 1987 apud MACEDO, 2011). 

 No entanto, alguns estudos mostraram que a eficácia desses tratamentos 

não puderam ser comprovados e, com sua falência, não seria possível atribuir à 

anorexia nervosa uma causa orgânica ou advinda de disfunções de alguns órgãos 

ou glândulas (CORDÁS, 2004). 

 O desenvolvimento do método psicanalítico foi, então, a abertura da 

possibilidade de cuidar da questão física não em separado das questões 

emocionais, mas abordando a AN de forma mais complexa. Assim, mente e corpo 

começaram a serem vistos como entidades que podiam estar interligadas e não 
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mais separadas. A abertura para essa psiquiatria dinâmica psicanalítica enfatizou os 

processos individuais e de doenças mentais, e voltou a atenção dos estudos para 

explicações do desenvolvimento humano. 

 Sigmund Freud (1856-1939) e Pierre Janet (1859-1947) tiveram uma 

participação de impacto na maneira de encarar o tratamento da anorexia nervosa. 

Eles foram os primeiros a fazer uma relação entre a perda de apetite e questões de 

sexualidade (BRUMBERG, 1988). 

  De acordo com as teorias de Freud, todos os apetites eram expressões da 

libido ou da pulsão sexual. Assim, comer ou deixar de comer serviam como 

representações dos impulsos sexuais básicos ou da sua abstinência. Nessa teoria, 

corpo e mente eram afetados por emoções não manifestas. Além disso, o 

tratamento psicanalítico enfatizava o contexto conversacional de falar e ouvir o 

paciente como uma forma de cura para distúrbios nervosos (BALASC-VARIÉRAS e 

MARZANO, 2012). 

 Pierre Janet (apud BRUMBERG, 1988) também entendia a anorexia como 

representação de uma dificuldade emocional básica e fundamental. No entanto, 

Janet deu mais ênfase ao controle de apetite, enquanto Freud postulou a anorexia 

nervosa mais pela aversão à comida do que pelo controle obsessivo da fome. 

  Janet defendeu que a recusa crônica pela comida diante do real desejo de 

fome era resultado de uma desilusão ou perturbação mental que se tornava uma 

ideia obsessiva, a qual ele chamou de idée fixe (idéia fixa). Janet também trouxe a 

ideia de vergonha corporal ao relatar casos em que as pacientes relacionam a 

alimentação com imoralidade e o medo de ser gordo com um estado degradante 

(BRUMBERG, 1988). 

 
Juntos, Freud e Janet, apesar das discordâncias sobre controle ou falta de 
apetite, concordaram sobre a recusa alimentar de meninas com AN ter a 
finalidade de manter seus corpos pequenos, finos e infantis e, dessa forma, 
adiar o amadurecimento sexual normal e prevenir a sexualidade adulta. 
(BRUMBERG, 1988, p.216). 
 
 

 A partir de 1940, sob as influências das formulações psicanalíticas, 

ressurgem as teorias de causa psicológica para a anorexia, que focavam as 

motivações subjacentes à sintomatologia. A psicossomática era a possibilidade de 

fazer uma ponte entre os cuidados do corpo e dos distúrbios da mente. (GALVÃO; 

CLAUDINO e BORGES, p. 34). 
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 Segundo Hilde Bruch (1973), a partir dessa época desenvolveram-se duas 

tendências: uma lidava com o sintoma central e seu significado simbólico; a outra 

voltava-se para a personalidade dos pacientes, seus estilos de vida e relações 

interpessoais (GALVÃO; CLAUDINO e BORGES). 

 Bruch publicou trabalhos em que contribuía com a psicologia clínica 

individual ao enfatizar a anorexia como falha no senso de identidade e autonomia, 

por deficiências do ego e da personalidade. 

 Crisp (1980, apud GALVÃO; CLAUDINO e BORGES, 2006, p.34) usava o 

termo “fobia de peso” para reforçar essa ideia e compreender os sintomas da 

anorexia como forma de proteger as demandas psicológicas e biológicas da 

puberdade, a fim de manter um estado pré-puberal. 

 A partir de 1960, com a ineficácia dos modelos de tratamento até aquele 

momento, a formulação psicodinâmica, que entendia a anorexia como fruto do 

desenvolvimento humano como única possibilidade explanatória, pôde ser 

abandonada. Macedo (2011) apoia-se em Casper (1983) e Russell (1995), ao dizer 

que  

 
[...] a psicopatologia da anorexia nervosa mudou entre 1870 e 1960, e 
desde 1950 se observa uma transformação nas características da doença, 
responsável pelo aumento de sua incidência e, muito possivelmente, pelas 
grandes mudanças socioculturais do pós-Segunda Guerra. (MACEDO, 
2011, p.534). 
 

 

 Dentro dessa compreensão, incluem-se as motivações diferenciadas da 

anorexia santa, na Idade Média, e da anorexia moderna. Diferente da anorexia 

santa, a anorexia moderna reflete o medo de engordar e a influência da dimensão 

biopsicossocial, que abrange também o seu contexto sociocultural e, portanto, pode 

apreender os valores e expectativas transmitidos pela família e pela cultura que a 

representa (MACEDO, 2011). 

 Gerald Russell, em 1979, sugeriu três critérios diagnósticos para a anorexia 

nervosa: comportamento dirigido à perda de peso; medo mórbido de engordar; 

distúrbio endocrinológico; amenorreia em mulheres e perda de potência sexual em 

homens. Entre eles, apenas o distúrbio endocrinológico deixou de ser considerado 

como critério atualmente. 
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1.2 Bulimia 

 

 No que se refere à bulimia nervosa, também há relatos de comportamentos 

semelhantes de purgação nas obras literárias de Roma Antiga, com as descrições 

de condutas alimentares exageradas, seguidas de vômitos auto-induzidos, no 

“vomitorium”, local existente em todos os palácios romanos e que eram utilizados 

após orgias alimentares (BUCARETCHI; WEINBERG, 2003, p. 22).  

 O termo bulimia deriva das palavras gregas bou (grande quantidade de) ou 

boul (boi) e limos (fome), ou seja, fome tão grande a ponto de comer um boi 

(GALVÃO; CLAUDINO & BORGES, 2008, p.35.). 

 Apesar de algumas descrições médicas feitas por Gull em 1874, o primeiro 

relato de um caso de bulimia denominado como síndrome foi feito por Casper 

(1983), na descrição de uma paciente chamada Ellen-West, de Ludwig Biswanger, 

em 1944, em que documenta episódios de compulsão alimentar e vômitos 

autoinduzidos como estratégias para perda de peso. 

 Ainda na década de 1940, alguns trabalhos pareciam apontar para o 

surgimento de um novo transtorno alimentar. Vandereycken (1994) chama atenção 

para o trabalho de Paul Abély, em 1963, com 15 mulheres intoxicadas por 

supressores de apetite que desenvolveram algum tipo de aversão à comida com o 

início da puberdade e que se apresentavam preocupadas com a aparência física 

(GALVÃO; CLAUDINO e BORGES, p. 36). 

Russell (1979, p. 131-164) publica um trabalho considerado o marco de uma 

nova síndrome, chamada bulimia nervosa, que, em primeira instância, é uma 

derivação da anorexia nervosa, pela determinação das pacientes em perder peso, 

mas que, diferente das anoréxicas, tendiam ao sobrepeso, eram ativas sexualmente 

e tinham seu ciclo menstrual regular. 

 Ele também propôs três critérios para determinar a bulimia nervosa: o 

paciente sofre de um impulso irresistível de comer excessivamente; procura evitar 

os efeitos engordantes da comida induzindo vômitos e/ou abusando de purgativos e 

tem medo mórbido de engordar. 

 A partir de 1980, a Organização Mundial de Saúde (OMS) incluiu no 

Diagnostic and Statitical Manual of Mental Disorders III (DSM-III) a bulimia como um 

novo transtorno alimentar, ainda não com o termo sugerido por Russell, mas 

enfatizou a compulsão mais do que a utilização de métodos inadequados para o 
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controle do peso (MACEDO, 2011). 

 Nos dias atuais, tanto a anorexia quanto a bulimia encontram-se descritas 

nos manuais classificatórios nacionais (CID), bem como nos internacionais (DSM), e 

são consideradas, segundo o discurso biomédico, como psicopatologias possíveis 

de serem diagnosticadas conforme os critérios desses manuais.  

 

1.3 Atualizações 

 

Em maio deste ano, a American Psychiatric Association (APA) lançou o DSM-

V com algumas modificações a respeito dos considerados distúrbios alimentares. 

Uma mudança importante a ser considerada foi o aparecimento de uma nova 

categoria, o avoidant/restrictive food intake disorder (distúrbio da ingestão de 

alimentos restritivos/esquivos). Esse novo transtorno se diferencia da anorexia e da 

bulimia, de acordo com alguns critérios descritos nesse novo manual e, ao mesmo 

tempo, reforça a necessidade biomédica de criar categorias para distinguir 

comportamentos em busca de tratamentos mais específicos. 

No que se refere aos critérios de transtorno alimentar, houve algumas 

mudanças para a definição do quadro de anorexia e também para o de bulimia. No 

caso da AN, o sintoma da amenorreia foi excluído e continuam como critérios para o 

diagnóstico de AN a recusa na manutenção do peso corporal adequado à idade e à 

altura; o medo intenso de ganhar peso ou de se tornar gordo, mesmo estando com 

peso abaixo do normal; um distúrbio na maneira de perceber a forma física do corpo 

e o peso corporal (distorção da imagem corporal) ou a negação da seriedade da 

perda de peso. Além disso, a anorexia pode ser especificada em duas 

subcategorias: de tipo restritivo, indicando que durante o episódio de AN o indivíduo 

não teve nenhum episódio de compulsão ou purgação; e de tipo purgativo, em que o 

indivíduo envolve-se regularmente em comportamento de autoindução de vômito ou 

uso  indevido de diuréticos, laxantes ou enemas.  

 No caso da bulimia, os critérios permaneceram quase os mesmos: episódios 

recorrentes de binge-eating (comer compulsivamente, em menos de duas horas, 

uma quantidade maior de comida do que uma pessoa normal conseguiria ingerir, 

acompanhado de uma sensação de perda de controle durante esse período); 

comportamento compensatório inadequado recorrente para evitar o ganho de peso 

(como vômitos, uso de laxantes e diuréticos, excesso de exercícios físicos ou 
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jejum); auto-avaliação excessivamente influenciada pelo próprio peso e forma física; 

o distúrbio não acontece necessariamente durante episódios de anorexia; 

comportamentos purgativos com frequência mínima de uma vez por semana 

durante três meses. A única mudança, portanto, refere-se à frequência dos 

episódios purgativos, que passaram de um mínimo de três por semana para uma 

vez por semana, durante três meses. No caso da bulimia, o DSM-V deixou de 

avaliar subtipos. 

 Outra diferença advinda do DSM-V não envolve critérios para o diagnóstico, 

mas propõe para ambos os quadros uma avaliação sobre a severidade do quadro. 

Para a anorexia, a severidade seria aplicada ao valor do índice de massa corporal 

(IMC): IMC > 17, suave; IMC 16 a 17, moderado; IMC 15 a 16, severo; IMC < 15, 

extremo. No caso da bulimia, a gravidade do quadro seria diferenciada pela 

frequência dos episódios compensatórios. Sendo assim, suave para uma média de 

1 a 3 episódios por semana; moderado para 4 a 7 episódios por semana; severo, 

para uma média de 8 a 13; e extremo, para mais de 14 episódios compensatórios 

por semana. 

 Como psicopatologias, os transtornos alimentares não têm sua etiologia 

elucidada, ou seja, não há uma única causa para os transtornos alimentares. 

Acredita-se no modelo multifatorial, com contribuição de fatores biológicos, 

genéticos, psicológicos, socioculturais e familiares (FAIRBURN; WILSON, 1993). 

 Outros autores, como Galvão, Pinheiro e Somenzi (2006), apontam para 

alguns fatores predisponentes: aspectos individuais (personalidade, temperamento, 

insatisfação com o corpo, baixa auto-estima, histórico de transtornos psiquiátricos, 

tendência à obesidade ou eventos adversos traumáticos, como abuso sexual); 

fatores familiares (herança genética, padrões disfuncionais de interação, mães com 

TAs) e fatores sócio-culturais (padrões de beleza impostos pela sociedade como 

sinônimo de felicidade e realização).  

Os fatores mantenedores, que indicam e determinam a extensão e duração 

da psicopatologia, incluem: fatores fisiológicos (privação alimentar, episódios de 

compulsão), fatores psicológicos (pensamentos obsessivos ou necessidade 

exagerada de controle); fatores culturais (ideal de magreza) (MORGAN; 

VECCHIATTI; NEGRÃO, 2002). 
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 No entanto, como afirma Macedo (2011),  

 
todos os esforços na direção de encontrar uma causa para qualquer um 
dos transtornos alimentares apontam sua natureza complexa, produzida por 
múltiplos fatores, cujo peso varia em função das contingências contextuais 
implícitas no processo de desenvolvimento do transtorno em cada 
caso.(MACEDO, 2011, p.535). 

 

Levando em consideração os critérios diagnósticos citados anteriormente, as 

pesquisas indicam uma maior incidência entre as mulheres, do que entre os homens 

(NASSER, 2002).  

Nielsen (2001 apud PIZON, NOGUEIRA, 2004, p.158-160), em extensa 

revisão de estudos epidemiológicos em países de cultura ocidental, estima que, 

entre mulheres, a incidência de AN é de aproximadamente 8 por 100 mil indivíduos 

e, entre homens, de menos de 0,5 por 100 mil indivíduos por ano. A incidência de 

BN é de 13 por 100 mil indivíduos numa população pareada por ano. 

Esses transtornos também são considerados psicopatologias com alta taxa de 

mortalidade – em estudos recentes, Steinhausen (2002) aponta uma taxa de 5% 

para anorexia e até 3% para bulimia – e importantes prejuízos físicos, como atraso 

no crescimento, osteoporose, além de outras graves complicações clínicas 

(GOLDEN et al., 2003). 

Alguns sinais e sintomas decorrentes da anorexia são amenorreia, 

irritabilidade, dor de cabeça, cansaço, constipação, intolerância ao frio, queda de 

cabelo, pele seca e unhas frágeis, inanição, entre outros. Para a bulimia podemos 

destacar distensão abdominal, letargia, edema de mãos e pés, depressão, erosão 

do esmalte dentário, menstruação irregular, entre outros. (BIRMINHAM; BEUMONT, 

2004 apud SOUZA, 2011). 

Diferentes abordagens de tratamento foram se tornando possíveis à medida 

que as questões etiológicas e epidemiológicas apontadas mostravam a necessidade 

de organizar tratamentos que conseguissem abranger a complexidade da 

psicopatologia como é entendida no seu aspecto multifatorial. Entre elas está não 

apenas o uso de tratamento farmacológico (SALZANO; CORDÁS, 2004), como 

também a indicação de terapia individual ou grupal, terapia familiar, grupo 

multifamiliar, aconselhamento nutricional e internação. Dessa maneira, é possível 

afirmar que formas mais abrangentes de tratamento demonstram o cuidado em 

compreender os TAs em sua  complexidade. 
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CAPÍTULO 2 – A QUESTÃO DO DIAGNÓSTICO: OUTRAS POSSIBILIDADES 

 

Foi no começo do século XIX que a prática da psiquiatria deu início ao 

processo de constituir um conhecimento específico acerca do cuidado com 

pacientes reconhecidos como deficientes mentais, que chamamos diagnóstico. Com 

o intuito de melhorar o tratamento aos considerados loucos ou doentes mentais, 

foram criadas novas legislações e os primeiros asilos ou instituições isoladas do 

convívio comunitário, em que era estimado o tratamento terapêutico mais adequado 

ao contexto da época.  

Essa distinção ou separação dos doentes mentais, dentro da comunidade, foi 

responsável pela abertura para a concepção de loucura e representa uma mudança 

importante ao considerar o processo de diagnóstico na construção do conhecimento 

científico.  

Não foi antes de 1893 que Kraepelin trouxe as síndromes da demência 
precoce, hebefrenia, catatonia e demências paranoicas sobre o título de 
“processo de degeneração psicológica” que ele dotou como representação 
de uma única entidade doente. (GOOLISHIAN, 2008, p.3 – aspas do autor)

2
  

 

A partir desse momento, a sociedade começa a impor seus valores morais e a 

se dividir em grupos diferenciados que compõe os asilados e que mereceriam 

tratamentos especializados. Com essa nova estrutura física, criou-se a necessidade 

de desenvolver novas legislações e, com isso, novas práticas médicas e 

profissionais, como os especialistas em diagnóstico, ou psiquiatras. 

 
O estabelecimento e o desenvolvimento dos asilos, para além de constituir 
os loucos como um grupo específico dentro dos setores marginalizados da 
sociedade, constitui também um corpo de profissionais que reclamaram o 
papel de peritos no diagnóstico, gestão e tratamento da loucura. 
(GEORGACA, 2007, p.335). 
 

 
No entanto, sob as justificativas de progresso humanitário e científico e dos 

objetivos morais em melhorar a qualidade de vida e o tratamento dos 

marginalizados, escondia-se a realidade do sistema capitalista, que estava 

crescente. O impacto da revolução industrial sobre a sociedade viu-se presa às 

artimanhas do mercado e, assim, a classe trabalhadora constituiu-se em não-

optativa, mas necessária e obrigatória para o desenvolvimento do Estado. Dessa 

                                                        
2
 Tradução livre da autora. 
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forma, as pessoas que não se enquadravam dentro desse grupo de mão-de-obra, ou 

não estavam habilitadas ou capacitadas a participar do processo capitalista, foram 

sendo marginalizadas e o número de pessoas dentro dos asilos era cada vez maior. 

 
A expansão dos asilos pode ser visto contra esse dilema – nomeava uma 
série de controles sociais que permitiu uma separação rigorosa entre os que 
mereciam e que não mereciam. (...) Força humana que não demonstrasse 
capacidade para força de trabalho estavam destinadas à rejeição. E aqueles 
que demonstrassem alguma forma de perturbação mental eram 
rapidamente selecionados numa categoria de socialmente inúteis e 
despachados para os asilos. (GOOLISHIAN, 2008, p.4)

3
 

 

Diante desse cenário, a questão do diagnóstico ganha força, tornando-se um 

instrumento efetivo na distinção dos habilitados ou não habilitados, úteis ou inúteis, 

capazes ou incapazes, saudáveis ou enfermos, merecedores ou não merecedores, 

trabalhadores ou deficientes. E, assim, os marginalizados formaram um grupo 

significativo e os asilos tornaram-se cada vez mais lotados. Em decorrência disso, os 

serviços e tratamentos ficaram cada vez mais concorridos e precários, e a psiquiatria 

e profissionais, que cuidavam dos asilados, cada vez mais necessários e 

necessitados de recursos e estrutura.  

 
A medicina, em geral, e particularmente a psiquiatria, tiveram um papel 
central na última metade do século dezenove em promover as ideologias da 
“fraqueza constitucional” para lidar com as questões de fracasso da 
autorregulação individual. (GOOLISHIAN, 2008, p.5 - aspas do autor). 

 

Foi, porém, nesse mesmo período, durante o século XIX, dentro dessa 

estrutura, que as características subjetivas, como emoções, sensações e 

sentimentos do paciente começaram a ser considerados no diagnóstico. Até então, a 

psicopatologia ignorava os sintomas que não podiam ser observados no 

comportamento manifesto ou em alterações orgânicas. Essa mudança foi importante 

na introdução da psicopatologia moderna e permitiu que algumas disfunções fossem 

consideradas na classificação das doenças, como é o caso da anorexia e bulimia 

nervosa. Como esses sintomas, considerados secundários, necessitavam de 

interpretação, a profissionalização tornou-se cada vez mais indispensável. 

Essa abertura para as questões subjetivas e introspectivas deu espaço para o 

movimento psicodinâmico, que se contrapõe ao modelo descritivo de uma visão 

orgânica e somática da psiquiatria da época. 

                                                        
3
 Tradução livre da autora. 
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O cenário do século XX difere bastante do anterior e permite um progresso 

notável na categoria psicopatológica. Apesar da contribuição dos asilos do século 

passado para a compreensão e profissionalização na área psiquiátrica, os grandes 

fatores renovadores da prática foram a I e a II Guerras Mundiais. A necessidade de 

tratar soldados e ex-prisioneiros com neuroses de guerra restabeleceu uma nova 

ordem, e as exigências trazidas abriram espaço para novos métodos de 

tratamentos, como a psicoterapia e a psicodinâmica. 

Com isso, os asilos foram perdendo terreno e os hospitais gerais começaram 

a tornar-se o palco de expansão de conhecimento para a psicopatologia. A nova 

vida institucional trouxe novas possibilidades à comunidade, em adição às 

descobertas das drogas psicotrópicas. 

 
Os doentes psiquiátricos, acreditava-se, podiam ser tratados rápida e 
eficazmente na comunidade e os cuidados institucionais de longa duração 
não seriam mais necessários. Os textos psiquiátricos de referência 
consideram a descoberta das drogas psicotrópicas como a maior 
contribuição para o tratamento de doentes mentais na comunidade. 
(BIRVHWWOD & HALLET, 1988; FREEMAN, 1993, apud GEORGACA, 
2007, p.337). 
 

 
Além das mudanças institucionais e do avanço na medicalização, a legislação 

de 1959, na Inglatera, tornou a internação voluntária. Com isso, o número de 

internados diminuiu drasticamente e as enfermarias ficaram mais tranquilas. Todas 

essas mudanças ampliaram os campos de atuação da psiquiatria e promoveram 

abertura para novas formas de conhecimento científico. Novos recursos foram 

criados e, atualmente, disponibilizamos de diferentes unidades e centros 

terapêuticos. Pode-se optar por ser internado ou não, participar de reuniões 

semanais em ambulatórios, ou apenas frequentar um hospital-dia, entre outras 

opções de serviços na área da saúde. 

 No entanto, a inclusão da comunidade como participante no tratamento de 

pacientes psiquiátricos não mudou a visão da área sobre a psicopatologia. Ou seja, 

a psiquiatria continua estritamente ligada à medicina e à produção de conhecimento 

científico tradicional, cada vez mais especialista em diagnósticos e na classificação 

das doenças. Por outro lado, esse contexto possibilitou desviar a atenção de 

conhecimento sobre a loucura para outros objetos de estudos. A partir de então, a 

psiquiatria começa a preocupar-se também com outros problemas relacionados às 

questões que impediam a sociedade de funcionar, de acordo com a função produtiva 



34 
 

 

esperada do Estado. 

O objeto do olhar e da vigilância da psiquiatria já não é a loucura, enquanto 

falta de razão, mas são os problemas de desajustamento, infelicidade e ineficácia de 

toda população. (GEORGACA, 2007, p.350). 

Para isso foram criados instrumentos que pudessem avaliar critérios a fim de 

assinalar diagnósticos. Um dos principais instrumentos característicos da ciência 

moderna usado para o diagnóstico de doenças é o Manual de Diagnóstico e 

Estatística das Perturbações Mentais (DSM). A primeira edição foi publicada em 

1952 para organizar um modelo para prática psiquiátrica no final da II Guerra 

Mundial, quando outras instituições, além dos asilos, começaram a ser campos de 

estudos e conhecimentos. O objetivo principal era criar uma linguagem comum 

acerca das descrições dos sintomas que podiam ser observados para dar uma 

vistoria clínica ao paciente. Os princípios básicos da escola psiquiátrica destinavam-

se a investigar as fronteiras entre o normal e patológico, por meio da observação de 

dados empíricos que pudessem ser classificados e diagnosticados. 

 O DSM II foi lançado em 1968 e mostrou mudanças na direção da 

psicopatologia descritiva, definindo síndromes mentais como “doenças”, além de 

ganhar expressão internacional por ser uma revisão do CID-8 (TOMM, 1990, p.5). 

Quando o DSM III foi publicado em 1980, com um aumento dos critérios 

diagnósticos, maior descrição de distúrbios e diferentes categorias para avaliação, 

ele foi considerado o melhor e mais completo conhecimento científico disponível no 

mercado (TOMM,1990). O DSM III-R (APA, 1987) não difere muito do DSM III, mas 

o DSM IV (APA, 1994) teve um impacto grande no âmbito internacional e é um dos 

principais instrumentos de classificação e diagnóstico usados na prática psiquiátrica.  

No entanto, notamos mudanças significativas entre as edições de um manual para o 

outro em que algumas categorias diagnósticas aparecem, enquanto outras 

desaparecem. Seria o caso da homossexualidade, por exemplo, que teve diferentes 

demarcações ao longo dos lançamentos, desde distúrbio de personalidade 

sociopática no DSM I, passando por desvio sexual, DSM II e desordem psicossocial 

no DSM III, até ser excluída definitivamente na edição revisada. Ou o caso da 

síndrome pré-menstrual, que deixou de ser classificada como doença pela pressão 

de grupos feministas, representando a importância dos discursos sociais nas 

práticas de saúde. O DSM V (APA, 2013) foi lançado em março de 2013 e já está 

tendo repercussões importantes entre os psiquiatras com a introdução de novas 
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síndromes e a extinção de alguns critérios em outros diagnósticos. 

Esses exemplos reforçam a susceptibilidade das categorias diagnósticas, que 

dependem de conjunturas políticas para constituírem o que é definido como 

problema. Esses referenciais demarcam os avanços da ciência, que passa a 

questionar as definições de saúde e normalidade. Assim, as categorias passam a 

funcionar como padrões que estabelecem o que é normal ou loucura, doente ou 

saudável e como devem ser feitos os tratamentos para cada diagnóstico. 

 
Não é pois de estranhar que, no curto espaço de 7 anos que medeia entre a 
publicação do DSM-III-R (APA, 1987) e o DSM-IV (APA, 2004), se tenham 
modificado os critérios em relação a cerca de 120 perturbações, tendo sido 
acrescentadas 13 novas perturbações e eliminadas 8. (GONÇALVES, 2007, 
p.75). 

 

Apesar da força significativa que o Manual adquiriu desde sua primeira 

edição, muitas críticas foram feitas a seu sistema de compreensão sobre os 

sintomas e modelos de diagnóstico e classificação. Uma das questões refere-se à 

subjetividade dos sintomas. Muitas vezes, as perturbações mentais não apresentam 

claramente todos os sintomas das categorias necessárias para análise. Os efeitos 

disso são pacientes com diagnósticos errados ou incompletos. Outra crítica é feita à 

fidelidade do diagnóstico, pois grupos considerados doentes apresentam 

desenvolvimento e resultados diferentes relacionados à doença e necessitam de 

tratamentos específicos. Isso mostra que vários sintomas estão relacionados com 

diversas patologias, não sendo possível um diagnóstico fiel. 

 
As perturbações descritas são conjuntos de sintomas que não se 
correlacionam necessariamente entre si, não se relacionam com etiologias 
específicas e não dão qualquer informação acerca do possível 
desenvolvimento e resultado ou tratamento eficiente. (GEORGACA, 2007, 
p.347) 

 

Além disso, como um instrumento para classificação de distúrbios mentais, 

ele pode ser usado indiscriminadamente e manipulado como um documento 

autoritário no processo de categorização, ao colocar a doença como parte da  

identidade do indivíduo. Essas práticas de definição - identidades decorrem 

logicamente de uma estrutura teórica em que todo sistema do DSM surge, ou seja, 

de que o distúrbio está na pessoa. (TOMM, 1990). 

A modernidade, porém, também é marcada pelo surgimento de práticas 

alternativas para os cuidados com pacientes. O início da disciplina psicológica tenta 
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criar novos discursos sobre a doença mental e se diferenciar da psiquiatria em 

algum grau. Esse movimento em direção a novas formas de pensamento e 

aprendizagem estimula uma mudança do olhar psicopatológico. 

 
A psicanálise inicia esse processo dando mais valor ao conteúdo da 
experiência e não à forma dos sintomas, tanto em termos de diagnóstico 
como de tratamento, e dá preferência a explicações familiares e sociais em 
detrimento de explicações biológicas. (GEORGACA, 2007, p.351). 
 
 

Nessa época, a influência da psicanálise era bem forte nas orientações 

psicoterápicas individuais. Ao mesmo tempo, outros pesquisadores começaram a se 

interessar pelos contextos relacionais, como Dom Jackson (1920-1968), Carl 

Whitaker (1912-1995), Jay Haley (1923-2007), Gregory Bateson (1904-1980) entre 

outros. 

As abordagens familiares contribuíram, pela primeira vez, na década de 50, 

com a investigação sobre a esquizofrenia realizada no Instituto de Investigação 

Mental de Palo Alto (POSTER, 1978) e com a teoria do duplo vínculo de Bateson 

(1972), ao mudar o foco da patologia do indivíduo para a família. Assim, passou-se a 

compreender que as famílias podem desenvolver dinâmicas específicas que são 

disfuncionais. 
 

Os teóricos familiares utilizaram as teorias dos sistemas complexos, a 
cibernética e as teorias da comunicação para explorar o papel da dinâmica 
familiar na produção e manutenção da psicopatologia nos seus membros. 
(GEORGACA, 2007, p.351). 

 

Foi os trabalhos desenvolvidos a partir da teoria geral dos sistemas, da teoria 

da comunicação, da cibernética que começaram a tornar possível o campo hoje 

conhecido como terapia sistêmica de família. 

Nessa linha, os pioneiros em terapia familiar eram interdisciplinares: dentro do 

discurso da psicoterapia, por exemplo, eles tinham raízes na psiquiatria, na 

psicologia e no trabalho social, e, do lado de fora, suas várias raízes incluíam, entre 

outras disciplinas, a antropologia, a química e a comunicação (ANDERSON, 2009). 

Ademais, as abordagens cognitivas, na década de 60, destacaram-se por 

permitir que a psicologia clínica estabelecesse o seu próprio paradigma e fosse uma 

disciplina independente com suas próprias pretensões e estatutos.  

 

 
 



37 
 

 

A teoria cognitiva segue um modelo construtivista, segundo o qual os 
indivíduos são vistos como cientistas-leigos, elaborando teorias sobre o seu 
mundo, com base na observação e inferência, formando esquemas 
cognitivos que lhe permitam compreender e classificar as pessoas, 
situações e fenômenos que os rodeiam. (GEORGACA, 2007, p.355). 
 

 
Esse cenário possibilitou a concepção de uma nova maneira de se 

compreender e lidar com os diagnósticos, que passam a incluir o âmbito relacional, 

com o intuito de promover a oportunidade de entender o indivíduo além da sua 

doença e considerar um novo ponto de vista, o das relações, em que a doença 

também acontece por meio dos relacionamentos e não está apenas na pessoa. Ou 

seja, os padrões sociais de relacionamento influem diretamente no significado que 

as pessoas dão à própria vivência. A sustentação do significado dado à experiência 

não depende mais de um dado empírico observável, mas do questionamento sobre 

as descrições e explicações do mundo, elaboradas e mantidas na comunidade em 

que se está inserido. 

 
Por isso, toda teoria do poder e da realidade social, desde uma posição 
pós-moderna, interage em campos de experiências sociais e culturais, 
linguísticas e históricas, que se apresentam desligadas de “uma” identidade, 
predeterminação ou suposto sentido transcendente. O que se quer 
manifestar é que, na crítica pós-moderna, herdeiras das análises de 
Foucault, as “grandes metanarrativas” são, “simplesmente” histórias que as 
culturas contam sobre suas próprias práticas e crenças, com a finalidade de 
legitimá-las. (GADEA, 2006, p.71 – aspas do autor). 
 
 

A partir da década de 1970, situa-se a mudança das ciências modernas para 

o pensamento pós-moderno e, consequentemente, para o novo paradigma da 

ciência, característico do pensamento sistêmico.  

Segundo Anderson (2009), dois princípios fundamentais e interligados 

organizaram os pensamentos dos terapeutas familiares em busca de um paradigma 

unificador: a teoria dos sistemas cibernéticos e a teoria de sistemas sociais. Esses 

princípios descreveram e explicaram um sistema humano determinado pela sua 

estrutura e trouxeram à terapia familiar o que a distingue da maioria das outras 

teorias de psicoterapia: um paradigma de sistemas contextuais. “As pessoas vivem e 

experienciam os eventos de suas vidas em sistemas interativos” (ANDERSON, 

2009, p.15). Com isso, a terapia familiar valoriza o âmbito das relações e passa a 

compreender o mundo e a buscar o conhecimento a partir da construção da 

realidade, em que as verdades deixam de ser absolutas e passam a ser construídas 

por meio dos relacionamentos e de todos os contextos que a permeiam, sejam eles 
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social, politico, econômico, biológico e pessoal. 

As principais contribuições do sistema cibernético foram os conceitos 

desenvolvidos pelos trabalhos dos teóricos Gregory Bateson, Donald Jackson, Jay 

Haley e John Weakland, do Instituto de Pesquisa Mental em Palo Alto, Califórnia. 

A partir de estudos realizados com famílias de esquizofrênicos, eles puderam 

voltar a atenção para os processos de interação e para a causalidade circular, além 

de concluírem que todo comportamento é comunicação. Assim, a família, como 

sistema, passou a ser compreendida dentro de um modelo regulador que protegia 

um padrão e prevenia mudanças.  

Algumas características gerais sobre os sistemas podem ser lembradas para 

sustentar a compreensão dessa passagem: globalidade, se uma das partes se 

modifica, as demais mudam igualmente; não somatividade, um sistema não pode 

ser considerado a soma de suas partes; homeostase, processo de autorregulação 

que mantem a estabilidade do sistema; morfogênese, potencial de mudança em 

oposição à homeostase; circularidade, a interação entre os membros é circular; 

feedback, mecanismo que assegura o funcionamento circular  da informação. Pode 

ser feedback negativo, que reduz as perturbações e mantem a homeostase, ou 

feedback positivo, que favorece o desenvolvimento e aprendizagem e promove a 

morfogênese; equifinalidade, diferentes condições geram resultados parecidos, ou 

diversos resultados podem ser obtidos por um mesmo evento (BRUSCAGIN, 2010). 

Dessa forma, o sintoma estava relacionado à estrutura do sistema familiar, 

que serviu à função de manter a homeostase do sistema atual: seu status, estrutura 

e organização; sua estabilidade, continuidade e a definição de relacionamento 

(ANDERSON, 2009, p.17 – itálicos da autora). 

Para a prática clínica, o terapeuta passou a intervir ativamente a fim de ajudar 

a família a encontrar estratégias que promovessem a mudança no sistema ou que 

implicassem crises em que o sistema pudesse se reorganizar sem precisar do 

sintoma. 

Seguindo nessa mesma linha, encontramos a teoria das ciências sociais, que, 

apesar de contribuir na contextualização do comportamento, tende a promover o 

patriarcado e a hierarquia. Na pratica psicoterápica, isso implicaria em colocar o 

terapeuta no lugar de expert, como agente reparador e observador externo, 

independente do sistema. 

Na evolução da cibernética de primeira ordem para cibernética de segunda 
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ordem, encontramos mudanças importantes. Lynn Hoffman (1971) e Albert Speer 

(1970) ampliaram os conceitos de feedback negativo e homeostase, assumindo que 

seria preciso ir além para entender sistemas em mudança, como as famílias. 

Em Palo Alto também estavam sendo questionadas algumas premissas e 

tanto a patologia como os sintomas não eram mais pensados como servindo a uma 

função ou como condição necessária para um comportamento problemático. 

O que surgiu desse movimento foi a ideia de que o observador influencia e 

interpreta o que ele estuda. O que se acreditara ser sistemas independentes do 

observador passou a ser entendido como dependentes do observador, ou o que o 

cibernético Heinz Von Foerster (1982) chamou de sistemas observadores. 

(ANDERSON, 2009) 

 
Observadores como um processo reflexivo que questiona a ideia de 
realidade objetiva. A observação, portanto, foi considerada carregada de 
teoria e a ciência foi entendida como uma atividade social na qual as 
disciplinas traçam suas próprias regras de práticas e evidências 
(ANDERSON, 2009, p. 20). 

 

Desse modo, a compreensão dos processos que ocorrem na terapia subjetiva 

será sempre dependente dos valores, das experiências de vida e das crenças do 

terapeuta, assim como das hipóteses que formula para cada caso. Desse ponto de 

vista, o terapeuta deixa a posição de expert e assume a postura de facilitador, cujo 

conhecimento é como qualquer outro, livre do status de privilegiado. O terapeuta é 

visto, então, como mais um no sistema. No lugar de intervir, coparticipa dele, atuando 

para uma transformação construída em conjunto (BRUSCAGIN, 2010). 

Com a cibernética de segunda ordem, o campo das práticas sistêmicas entrou 

em um novo período, ao caracterizar a terapia dentro dos parâmetros da pós-

modernidade e trazer um novo conceito de terapia. 

 
Apoiado em torno dos princípios de imprevisibilidade e incerteza, da 
impossibilidade de um conhecimento objetivo, da autorreferência e da 
linguagem, o campo da terapia sistêmica organizou-se nas chamadas 
terapias sistêmicas construtivistas, construcionistas sociais, desenvolvidas 
nos modelos conhecidos como conversacionais, dialógicos ou narrativos. Em 
comum, pode-se destacar que todas questionam os modelos diagnósticos 
tradicionais, as teorias clínicas e teorias de mudança, centradas nos 
modelos de disfuncionalidades e patologias. (GRANDESSO, 2000, p.135). 
 

 

O construtivismo contesta que o conhecimento é representativo e reflete o 

mundo real e verdadeiro e afirma que a realidade objetiva e externa não pode ser 
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conhecida (MATURANA, 1978; PIAGET, 1971; VON FOERSTER, 1984; VON 

GLASERFELD, 1984 apud ANDERSON, 2009). A sua principal característica é a 

interdependência entre observador e universo observado. Ele procura eliminar a 

presunção do saber e propõe uma teoria do conhecimento ativo, de acordo com a 

qual sujeito conhecedor e objeto conhecido são intimamente inseparáveis 

(GRANDESSO, 2000, p.57- grifo da autora). 

Esse enfoque ofereceu uma forma diferente de descrever, explicar e localizar 

os problemas. A terapia familiar, então, abriu espaço para mudar sua orientação com 

foco no passado em busca de causa e efeito, para uma orientação voltada ao 

presente, com foco nos comportamentos, comunicação, linguagem, crenças, ou seja, 

não mais no interior do indivíduo nem da família, mas nas pessoas em relação. 

Essa ênfase no social e no relacional traz questionamentos importantes sobre 

a criação ou assimilação da realidade. Assim, significados, categorias diagnósticas e 

histórias são subprodutos dos relacionamentos humanos e das interações 

comunicativas.  

Para a terapia familiar não se trata de examinar a veracidade ou existência de 

um título ou diagnóstico, mas de entender como o discurso da doença ou do 

diagnóstico serve para alguém e em que contexto.  

Portanto, na terapia familiar o diagnóstico pode ser entendido como um 

processo de categorização necessário à compreensão de um determinado 

fenômeno, como um elemento que auxilia a dar sentido, falar e agir sobre a 

experiência, mas não como entidades preexistentes ou categorias fixas. Assim, sua 

utilidade depende do quanto esse conhecimento permite ao indivíduo retirar 

significado do diagnóstico para compreender a si mesmo. 
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CAPÍTULO 3 – TERAPIA DE FAMÍLIA E TRANSTORNO ALIMENTAR 

 

Compreender o transtorno alimentar para além de uma categoria diagnóstica 

trouxe a possibilidade de entender esse fenômeno na sua complexidade, de forma a 

abranger todos seus aspectos multifatoriais, sejam eles biológicos, sociais, 

psicológicos ou familiares. Nesse sentido, os tratamentos oferecidos para os TAs são 

consequência do que vem sendo possível desenvolver com a falência de tratamentos 

anteriores e com o aprendizado de outros. Pesquisas recentes apontam a eficácia e 

a importância da terapia familiar no tratamento de pacientes com transtornos 

alimentares. No entanto, parece que a terapia familiar como parte do tratamento de 

transtornos alimentares vai além de técnicas e abordagens para uma questão de 

paradigma. 

Um estudo realizado no Centro Médico da Universidade de Chicago 

(University of Chicago Medical Center) em 2010, utilizando a abordagem Maudsley 

para adolescentes, mostrou resultados efetivos no tratamento com terapia familiar 

em comparação com terapia individual em pacientes com anorexia nervosa.  Cerca 

de um quarto dos indivíduos tiveram remissão total dos sintomas na última fase do 

tratamento e 60% não tiveram recaída após um ano (MITCHUM, 2010). O método 

Maudsley, também conhecido como family based treatment (FBT), é um programa 

estruturado que envolve os familiares de adolescentes ao longo de três fases de 

tratamento.  

Em outra pesquisa realizada na Inglaterra por Treasure, Whitaker, Todd & 

Whitney (2011), relata-se um trabalho de oficinas (Family Day Workshops- FDW) 

para grupos familiares no cuidado de pessoas com anorexia nervosa. Eles acreditam 

que as intervenções de grupo diminuem o stress entre os cuidadores e mudam as 

percepções dos mesmos no que se refere aos comportamentos dos transtornos 

alimentares. As oficinas foram estruturadas em três dias, com foco nas relações 

interpessoais que poderiam estar mantendo os comportamentos de transtorno 

alimentar.  

Gabbard (1992) e Eisler et al. (2000) conduziram pesquisas que propunham a 

terapia familiar como forma de aconselhamento para os pais na estratégia de 

tratamento. Em ambas pesquisas a intervenção familiar foi eficaz e mostrou uma 

melhora significativa não só dos sintomas no indivíduo, como também das relações 

familiares. 
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Dare et al. (2001), em um trabalho randomizado com pacientes adultos com 

anorexia nervosa, fez uma comparação entre duas formas de tratamento: terapia 

familiar e um grupo controle, em que os pacientes não passavam por terapia familiar. 

Segundo essa pesquisa, o grupo que participou da terapia familiar obteve um 

resultado superior no tratamento desses pacientes no que concerne ao ganho de 

peso, retorno do ciclo menstrual e diminuição dos sintomas bulímicos. 

Além das pesquisas que comprovam a eficácia da terapia familiar nos 

cuidados de pacientes com TAs, também encontramos outros trabalhos ainda mais 

voltados ao entendimento dos TAs sob o enfoque da doença como categoria e 

menos à compreensão das relações e do contexto social. O estudo de Espíndola e 

Blay (2009) sobre enfrentamento dos transtornos alimentares enfatiza como os 

familiares tendem a manter estratégias de relacionamento para estabilizar a vida 

familiar e, no entanto, acabam negligenciando as reais condições de saúde do 

paciente. 

Seguindo essa linha, os autores Lazarus & Folkman (1986) relataram como as 

pessoas envolvidas com pacientes diagnosticados com TAs se utilizam de recursos, 

como, por exemplo, do otimismo, como uma forma de auxílio no processo de 

adaptação, a fim de evitar agir ou pensar sobre o problema. Outro autor, Pargament 

(1997), inclinou-se mais à questão da religião como uma forma encontrada pelos 

cuidadores para amenizar as dificuldades. 

Ainda para Espíndola e Blay (2009, p.714), uma outra maneira de 

enfrentamento é a busca de informações sobre a doença. Para esses autores, o 

conhecimento “ajuda o familiar a resgatar um sentido de ajuda a si próprio e a 

devolver um sentido de controle da situação e possibilidade de ajuda ao familiar com 

transtorno alimentar”. Em direção ao novo paradigma de construção da realidade e 

no que diz respeito mais especificamente ao que já conhecemos sobre terapia 

familiar no tratamento de pacientes diagnosticados com TA, encontramos Mara S. 

Pallazzoli e o grupo de Milão, e Salvador Minuchin, na Filadélfia, como os pioneiros 

no tratamento dos transtornos alimentares na década de 1950 (MARTINS; DINIZ, 

2008).  

Salvador Minuchin ganhou reconhecimento junto a Rosman e Baker com a 

publicação do livro Psychossomatic Families (MINUCHIN et al., 1978), no qual dá 

especial relevância às configurações familiares e afirma existirem padrões de 

interação que ele considerou como disfuncionais. Nesse livro, Minuchin procura 
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descrever como as famílias, por meio de sua organização, podem produzir sintomas 

como a anorexia nervosa em jovens. Em seus estudos, as famílias anoréxicas teriam 

algumas características em comum, como o desejo de união, a superproteção, a 

rigidez, a evitação de conflito, fronteiras difusas entre os membros, o que dificulta a 

diferenciação e a autonomia de cada um. Ou seja, são famílias aglutinadas, em que 

a independência é entendida como uma ameaça a essa estrutura e, portanto, tem 

que ser evitada para que se preservem os vínculos entre os membros. 

Minuchin e colaboradores também criaram a Escola Estrutural da terapia 

familiar, cujos estudos apontavam para a questão da hierarquia dentro do contexto 

familiar. Isso porque eles identificavam uma relação entre a falta de discriminação 

dos papéis parentais e de liderança dentro das famílias e pacientes com diagnóstico 

de TA. 

Mara S. Pallazzoli acompanhou os desenvolvimentos de Minuchin e teve 

participação importante ao questionar o modelo psicanalítico com enfoque no 

indivíduo para os processos familiares e o contexto social. Em seu trabalho, ela deu 

destaque aos “jogos de poder” nos relacionamentos. A pesquisadora notou que a 

rivalidade entre os membros da família se dava pelo sacrifício que um destinava ao 

outro, e esse comportamento era uma forma de devoção e demonstração de 

autocontrole e eficácia. Assim, quanto mais algum membro se doava ao outro, mais 

ele estava demonstrando sua capacidade de contenção e de repressão. Ou seja, a 

paciente anoréxica ficava prisioneira do jogo dos pais ao mesmo tempo em que estes 

o reforçavam, pois a possibilidade de separação, diferenciação, autonomia eram 

negadas a favor da pseudo realização do sacrifício dado aos valores e normas 

rígidas estabelecidas por essas famílias. (PALAZZOLI et al., 1990 apud MARTINS; 

DINIZ). 

Nesse período, essas escolas ainda compreendiam que o terapeuta ocupava 

um papel central no atendimento às famílias e, portanto, tinha a função de 

especialista. Esse cargo implicava na obrigação de observar e desempenhar 

intervenções que provocassem mudanças na reorganização familiar e pudessem 

resolver o problema. 

No entanto, com o passar dos anos e do crescimento do campo da terapia 

familiar, esse posicionamento do terapeuta passou a ser questionado, e essas 

transformações possibilitaram que o terapeuta ocupasse um outro lugar no 

tratamento dos TAs. O terapeuta deixou de ocupar o lugar de especialista e de 
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exercer o papel de interventor e detentor de verdades e soluções, para ocupar o 

lugar de investigador, facilitador e colaborador, como alguém que buscaria respostas 

ao problema em conjunto com todos os  envolvidos com a questão. 

H. Anderson, H. Golishian e L. Winderman, do Instituto de Galveston, criaram 

o “sistema organizado pelo problema” e colaboraram com a possibilidade de 

entender as famílias na sua complexidade (HOFFMAN, 1990 apud MARTINS; DINIZ, 

2006, p.146.). Esse conceito implicou em compreender o lugar do terapeuta como 

parte do sistema, ou das pessoas envolvidas, uma vez que todos os membros 

presentes em terapia se organizam para lidar com o problema dos TAs. Assim, o 

terapeuta perde a função de detentor do saber e de responsável por designar uma 

melhora. Sem esse status, a proposta do terapeuta passa a ser de “investigador” e, 

assim, está no mesmo patamar de entendimento do problema dos outros familiares 

envolvidos no tratamento.  

O grupo de Milão, Boscolo e Cecchin, entendeu a importância dessa influência 

como uma oportunidade de incluir as crenças, premissas e mitos da família no 

contexto de tratamento (MARTINS; DINIZ, 2006). Outras formas de compreensão e 

de relacionamento entre os membros da família puderam ser valorizados, em 

oposição ao tratamento de jogos de poder e coalizões, como essas relações vinham 

sendo tratadas até então.  

Outra referência, desse mesmo momento histórico, de uma abordagem mais 

complexa, que desafiou o entendimento da ciência moderna no tratamento da 

anorexia foi o trabalho de Anderson (1995), do Centro de Anorexia de Estocolmo, 

Suécia. Anderson percebeu a relação mãe e filha como força curativa para o 

tratamento da anorexia e propôs que a terapia familiar engajasse atenção especial 

no poder que esse relacionamento pode prover. Dessa forma, o autor ampliou as 

possibilidades de conexão na díade mãe/filha para além das oposições propostas 

pela abordagem das doenças mentais – dependência/independência ou 

conexão/desconexão –, promovendo a maior autonomia desse vínculo (MARTINS; 

DINIZ, 2006, p. 147). 

Outros estudos, como de Bruch (1978) e Lawrence (2001), reforçaram a ideia 

de que existe um padrão de funcionamento na estrutura familiar que é inadequado e, 

dessa forma, enfatizaram o papel dos conflitos psicológicos nas relações familiares 

em pacientes com transtorno alimentar. Diante disso, propuseram que a intervenção 

deveria considerar o ambiente familiar, pois os sintomas da anorexia e bulimia 
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afetariam todo o sistema familiar, forçando-o a uma reorganização frente às novas 

condições impostas pela doença e pelo tratamento. 

Dentro desse contexto, quando falamos em terapia familiar precisamos 

entender de que lugar estamos contemplando o entendimento desse fenômeno. Por 

um lado, há um consenso sobre a importância e a eficácia da terapia familiar no 

tratamento dos transtornos alimentares. Por outro lado, existem diversas formas de 

olhar para o que consideramos anorexia e bulimia e diferentes aproximações ou 

mesmo abordagens e terapias. Assim, devemos considerar que a terapia familiar no 

tratamento dos transtornos alimentares é muito mais uma questão de paradigma do 

que de modelo terapêutico específico. Ou seja, compreender a característica 

complexa, multifatorial e contextual dos TAs convida o terapeuta a ir além do 

fenômeno como questões categóricas, nutricionais ou psicodinâmicas, e explorar 

como cada uma dessas realidades se combinam em relação ao problema. 

 
Sendo os transtornos alimentares um fenômeno complexo, multifatorial e de 
acordo com o paradigma da construção da realidade, o tratamento não 
pode ser focado  apenas no indivíduo sem um sério problema de 
simplificação inadequada da questão em estudo, questão essa que, nesse 
caso, pressuporia uma estrutura estática, permitindo a observação objetiva 
e a interação mais instrutiva com orientação de comportamentos e 
recomendações de regras visando ao desaparecimento do sintoma. 
(MACEDO, 2011, p.543).  

 

Dessa maneira, torna-se relevante considerar os pressupostos da terapia 

familiar sistêmico-cibernética novo-paradigmática, descrita por Vasconcellos (2003), 

como um olhar na condução do tratamento de tais pacientes. Esses recursos e 

aproximações são os parâmetros que nortearam o nosso entendimento sobre esta 

pesquisa e sobre o que consideramos transtorno alimentar para além de uma 

categoria diagnóstica. 

São eles:  

 O pressuposto da complexidade: o reconhecimento de que a 

simplificação obscurece as inter-relações de fato existentes entre todos os 

fenômenos do universo e de que é imprescindível ver e lidar com a 

complexidade do mundo em todos os seus níveis. Daí decorre, entre outras, 

uma atitude de contextualização dos fenômenos e o reconhecimento da 

causalidade recursiva. 
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 O pressuposto da instabilidade: o reconhecimento de que “o mundo 

está em processo de tornar-se”. Ou seja, a consideração da indeterminação (e 

da imprevisibilidade de alguns fenômenos) e da sua irreversibilidade, com a 

consequente incontrolabilidade desses fenômenos. 

 O pressuposto da intersubjetividade: o reconhecimento de que “não 

existe uma realidade independente de um observador” e de que o 

conhecimento científico do mundo é uma construção social, em espaços 

consensuais, por diferentes sujeitos/observadores, ou seja, múltiplas versões 

da realidade, em diferentes domínios linguísticos de explicações. 

 

  Assim, a partir desses pressupostos do paradigma da construção da 

realidade, pensamos nas práticas terapêuticas que norteiam o tratamento dos 

transtornos alimentares. Por meio do paradigma da construção da realidade, 

podemos considerar como contribuições a serem compartilhadas e entendimentos a 

serem construídos os diferentes sentidos atribuídos à terapia familiar nos diversos 

discursos que permeiam esse tratamento.  

 Dessa forma, a terapia familiar está implicada na busca de um tratamento 

mais abrangente e adequado que envolva outras áreas e profissionais como 

necessária para a compreensão da complexidade dos fatores envolvidos quando nos 

referimos aos transtornos alimentares.  

 
3.1 Objetivo 

 

Compreender os significados da terapia familiar no tratamento de uma paciente 

atendida no programa para transtorno alimentar do Hospital das Clínicas no Instituto 

de Psiquiatria de São Paulo (IPq– HC-FMUSP) por meio da análise de entrevistas 

com psiquiatra, nutricionista, psicólogo individual, paciente e pela família. 

 
 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Compreender o contexto das relações na organização do sistema familiar da 

paciente em tratamento de transtorno alimentar. 
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 Entender o contexto das relações na organização do sistema profissional 

envolvido no tratamento da paciente em tratamento. 

 Alcançar o significado da vivência do tratamento de transtorno alimentar pelos 

familiares. 

 Perceber o significado da vivência do tratamento do transtorno alimentar pela 

paciente. 

 Analisar a evolução clínica da paciente durante o período de tratamento 
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CAPÍTULO 4 – MÉTODO 

 

Esta pesquisa está apresentada segundo a metodologia qualitativa na qual o 

estudo de caso foi escolhido como delineamento. Para Denzin e Lincoln (2006), 

esse tipo de pesquisa já se mostrava um método eficiente desde a década de 30, ao 

ser considerado um tipo de trabalho notável para investigar costumes e hábitos em 

grupos ou comunidades. Para eles, a pesquisa qualitativa permite a compreensão 

da complexidade do fenômeno estudado ao considerar as especificidades do 

estudo: 

[...] a pesquisa qualitativa é uma atividade situada que localiza o observador 
no mundo. Consiste em um conjunto de práticas materiais e interpretativas 
que dão visibilidade ao mundo. Essas práticas transformam o mundo em 
uma série de representações, incluindo as notas de campo, as entrevistas, 
as conversas, as fotografias, as gravações, os lembretes (DENZIN e 
LINCOLN, 2006, p.17).  

 

Segundo Yin (2010), o estudo de caso investiga um fenômeno 

contemporâneo em profundidade e em seu contexto de vida real, especialmente 

quando os limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente evidentes. 

Para Stake (2005), o estudo de caso é uma forma de aprofundamento no particular, 

uma forma de não fazer generalizações sobre determinado algo, mas apreender o 

que existe de específico em cada situação, processo ou fenômeno. Stake entende o 

estudo de caso como uma oportunidade de observar, analisar, compreender o objeto 

sem este estar determinado pelo que ele entende como vícios construídos na 

sociedade. 

Para Yin (2010), a investigação do estudo de caso enfrenta a situação 

tecnicamente diferenciada em que existirão muito mais variáveis de interesse do que 

pontos de dados. Como resultado, conta com múltiplas fontes de evidências, com os 

dados precisando convergir de maneira triangular, e beneficia-se do 

desenvolvimento anterior das proposições teóricas para orientar a coleta e análise 

de dados.  

Denzin e Lincoln (2006) usam a imagem do pesquisador qualitativo como a 

de um costureiro, que precisa juntar os retalhos e recortes para formar uma peça 

harmônica e bem elaborada. Faz parte da função do pesquisador qualitativo 

conectar as partes para formar um todo composto e coerente. 

Assim, o delineamento da pesquisa como estudo de caso nos permite 
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entender o significado da terapia familiar no tratamento dessa paciente em 

profundidade, sem deixar de considerar a importância das condições contextuais 

que a acompanham. O estudo de caso também é uma forma de pesquisa que leva 

em conta a visão de mundo do pesquisador e, portanto, a compreensão do mesmo 

implicado na análise dos dados. Reforça, assim, a ideia da participação ativa na 

construção do conhecimento e da prática dialógica colaborativa.  

Ou seja, a presente pesquisa tem a intenção de obter dados que permitam 

compreender o tema proposto e, por isso, será conduzida como uma ação conjunta, 

de responsabilidade compartilhada, como um diálogo entre a pesquisadora, os 

participantes da pesquisa e todo o material que compõe o contexto específico deste 

trabalho e seus múltiplos sentidos.  Não se pretende, portanto, a construção de uma 

teoria, mas a reflexão sobre aspectos que poderiam contribuir no tratamento não 

apenas dessa paciente, mas de futuros pacientes com transtorno alimentar. 

 

4.1 Instrumentos  

   

Foi utilizada como instrumento de pesquisa a entrevista semiestruturada. 

 Para a entrevista com o psiquiatra, o roteiro (apêndice 2) pretendia abranger 

questões relacionadas ao tratamento de transtorno alimentar desse ambulatório, 

como, por exemplo, os critérios que levam ao tratamento no Prada4 (Programa de 

Atendimento Intensivo aos Distúrbios Alimentares – ambulatório de tratamento do 

Ambulim HC-FMUSP), o diferencial nas condutas psiquiátricas e as características 

mais notáveis no tratamento, bem como o envolvimento da família com a paciente 

antes e depois do início do tratamento. As questões tiveram um caráter aberto, 

organizado como uma conversação dialógica, com o intuito de organizar o 

pensamento e enfatizar o envolvimento do médico com a paciente e com o 

tratamento no ambulatório. 

 Na entrevista com os outros profissionais – o nutricionista e o psicólogo - 

foram feitas perguntas com o intuito de compreender os recursos usados para lidar 

com aquela paciente, de investigar como o tratamento foi recebido pela paciente e 

também como a família foi ou não orientada sobre o caso (apêndice 3). Nessa etapa 

as questões também tiveram um caráter aberto, para melhor conhecimento e 

                                                        
4
 O contexto do local da pesquisa será mais bem especificado no item seguinte. 
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apreensão do relacionamento da paciente com o profissional e do significado e 

impacto disso na relação, tanto do profissional quanto da paciente, com o tratamento 

proposto. 

 As entrevistas com os familiares foram realizadas separadamente. Primeiro 

foi realizada a entrevista com a paciente individualmente e depois foi agendada uma 

entrevista com seus pais em conjunto. O intuito era trocar experiências a respeito do 

relacionamento entre os membros antes e depois do início do tratamento. O enfoque 

da entrevista foi compreender o contexto das relações, o significado dado à vivência 

do diagnóstico e tratamento para ele e o impacto disso para suas vidas cotidianas 

(apêndice 4).  

 Além das entrevistas, foram utilizados como instrumentos de pesquisa o 

genograma familiar e a linha do tempo da família e do tratamento, com a finalidade 

de obter uma quantidade e visibilidade dos dados mais completa e abrangente. 

 Segundo Wendt e Crepaldi (2008) o Genograma serve para engajar a família, 

destravar o sistema, rever dificuldades familiares, verificar a composição familiar, 

clarificar os padrões relacionais familiares e identificar a família extensa. Assim, o 

uso desse instrumento ajudou a ampliar a compreensão da rede familiar e a 

natureza do vínculo entre os participantes.  

 Por outro lado, Sales (2006) também pontua que o Genograma pode revelar 

semelhanças físicas e emocionais entre os familiares, valores e crenças 

compartilhadas ou até histórias veladas ou segredos de outras gerações. Esses 

aspectos foram importantes para entender a complexidade do contexto familiar que 

a paciente vivencia. 

 A linha do tempo familiar tem a mesma finalidade que o Genograma e 

pretende, em última instância, localizar no tempo os acontecimentos mais 

importantes do paciente e sua família. Da mesma forma, a linha do tempo do 

tratamento possibilitou visualizar a evolução do tratamento da paciente, indicando 

suas internações, tempo de internação, mudanças de diagnóstico ou mudanças nas 

intervenções do tratamento. A obtenção desses dados foram valiosos para uma 

melhor compreensão do contexto do tratamento deste caso. 

 Outros instrumentos foram a coleta de dados por meio do diário de bordo da 

pesquisadora e a revisão do prontuário da paciente enquanto esteve em tratamento 

no hospital. 
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4.2 Contexto do local da pesquisa 

 
Este trabalho foi realizado em parceria com o Ambulatório de Bulimia e 

Transtornos Alimentares (Ambulim), coordenado pelo Prof. Dr. Táki Athanássios 

Córdas (2004), do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas em São Paulo 

(IPq – HCFMUSP). Fundado em 1992, o Ipq é o primeiro ambulatório especializado 

no tratamento de anorexia e bulimia com atendimento multidisciplinar. (CORDÁS, 

2004). 

Nas últimas duas décadas de trabalho no Ambulim, tanto os diagnósticos 

como o tratamento dos transtornos alimentares (TAs) passaram por diversas 

transformações. 

 Nessa tarefa, os critérios estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde 

são descritores úteis para o reconhecimento do problema, pois constituem um 

horizonte comum entre os diferentes profissionais para o diálogo sobre o significado 

dos comportamentos apresentados por seus clientes, de acordo com o paradigma 

que embasa sua epistemologia e, consequentemente, sua prática profissional 

(MACEDO, 2011). 

 Assim, devemos compreender a importância do atendimento multidisciplinar, 

que promove a conversa entre diferentes profissionais no tratamento, e 

consequentemente, a necessidade das mudanças também relacionadas à 

adequação e adaptação dos diferentes profissionais no tratamento da anorexia e 

bulimia no início do século XXI. 

 O ambulatório Prada (Programa de Atendimento Intensivo aos Distúrbios 

Alimentares), criado em 2007, representa uma dessas necessidades de 

transformação no tipo de atendimento oferecido às mulheres com diagnóstico de 

transtorno alimentar. Formado por uma equipe multidisciplinar, entre psiquiatras, 

nutricionistas, psicoterapeutas individuais e familiares, o Prada surgiu por uma 

demanda específica vinda do ambulatório geral do Ambulim, que atende a grande 

maioria dos pacientes em acompanhamento semanal, e diferencia-se pela qualidade 

de serviço oferecido a seus participantes. 

 Em primeiro lugar, o Prada atende, em média, um grupo de apenas dez 

pacientes, apenas mulheres (pois existe um ambulatório especializado no 

atendimento a homens com transtorno alimentar), que são escolhidas de acordo 

com alguns critérios estabelecidos por esse ambulatório. Esses critérios são 
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necessários na escolha dos pacientes e tentam, em certa medida, apreender 

aspectos que poderiam ser considerados crônicos ou casos que necessitam de um 

atendimento mais específico e intensivo devido à gravidade do quadro dessas 

pacientes. Entre esses critérios estão: ter passado por mais de três internações ou 

ter passado por uma internação por mais de seis meses; apresentar complicações 

clínicas em decorrência do transtorno alimentar; ter diagnóstico para outros 

transtornos psiquiátricos associados, como transtorno bipolar ou depressão ou uso 

de psicotrópicos e outros. 

 De qualquer maneira, tanto os critérios quanto a entrada de pacientes para 

tratamento no Prada são frequentemente discutidos entre todos os membros da 

equipe.   

 As pacientes são atendidas semanalmente em consulta particular com todos 

os profissionais da equipe, incluindo terapia familiar, que não é oferecida no 

ambulatório geral. Dessa forma, cada área disciplinar está apta a traçar um plano de 

tratamento específico para cada paciente. Esses planos e a evolução de cada 

participante também são discutidos numa reunião semanal de equipe. Esses 

encontros tentam promover a troca de experiência entre os diferentes profissionais, 

além de cuidar para que a equipe esteja de acordo com todos os tratamentos que 

estão sendo oferecidos. 

 A terapia familiar no Prada também pode ser considerada como um 

diferencial no tratamento ambulatorial, já que ela só é oferecida para as pacientes 

internadas, e durante o período de internação. Dessa forma, a terapia familiar no 

ambulatório promove um acompanhamento mais próximo dos familiares dessas 

pacientes por período indeterminado ou de longo prazo. 

 

4.3 Participantes 

  

 Como esta pesquisa foi delineada como um estudo de caso, a escolha da 

família participante não foi aleatória, pelo contrário, foi pontualmente selecionada 

pela autora deste estudo.  

As motivações para convidar essa família passaram por diversos 

questionamentos. Em primeiro lugar, a entrada dessa paciente para tratamento no 

Ambulim quase coincide com o início do ambulatório Prada como lugar de 

tratamento intensivo, o que de certa forma sugere a importância de pensar sobre 
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como esse ambulatório funcionou ao longo dos últimos cinco anos em relação à 

terapia familiar.  

Em segundo lugar, essa paciente tem um histórico familiar bastante 

diferenciado, o que torna impossível esclarecer antecedentes genéticos na sua 

evolução clínica, uma vez que ela foi adotada. Por outro lado, seus pais adotivos 

demostraram um grande interesse em participar de todas as sessões familiares e 

acompanhar o tratamento de sua filha no Prada. Além do pai e da mãe, a paciente 

tem três irmãs mais velhas que não participaram de nenhum atendimento durante 

esse período. Essas irmãs são filhas biológicas dos pais. 

Por se tratar de uma paciente com consequências clínicas graves em 

decorrência do transtorno alimentar, o atendimento desses familiares parecia um 

estudo de caso desafiador que poderia configurar lógicas alternativas de tratamento.  

Principalmente pela paciente ter sido considerada, por toda a equipe, um caso com 

muitas chances de falência do tratamento e grandes riscos de óbito. 

Além disso, a história de vida da paciente, o início precoce do transtorno 

alimentar, o uso concomitante de drogas para perder peso e um diagnóstico paralelo 

de transtorno de personalidade borderline5 pareciam trazer uma riqueza importante 

de significados atribuídos tanto à doença quanto à evolução do tratamento. 

A pesquisadora acompanhou todo processo dessa família desde o princípio 

do tratamento e participou das pioras e melhoras da paciente até o final desta 

pesquisa. 

Como parte do entendimento desse processo, a autora considerou importante 

convidar o psiquiatra, a nutricionista e o terapeuta individual, por terem também 

acompanhado esse caso durante o período de tratamento, que se estendeu de 

janeiro de 2008 a dezembro de 2011. O convite a esses profissionais compõe o 

interesse desta pesquisa em dar vozes a diferentes interpretações sobre o 

entendimento do caso além das vozes dos familiares em terapia. Poder entrevistar 

                                                        
5
 Transtorno de Personalidade Borderline (TPB)

 
(borderline significa "fronteira" ou "limite" em 

inglês), chamado de "transtorno de personalidade emocionalmente instável, tipo bordeline" no CID-
10, é um transtorno de personalidade no qual há uma tendência marcante a agir impulsivamente e 
sem consideração das consequências, juntamente com acentuada instabilidade afetiva. O padrão 
está presente no início da idade adulta e ocorre em uma variedade de situações e contextos.

 
Outros 

sintomas podem incluir um intenso medo de abandono e intensas raiva e irritabilidade que outros têm 
dificuldade em compreender a razão. As pessoas com TPB muitas vezes se envolvem da idealização 
e desvalorização de outros, alternando entre uma alta consideração positiva ou uma grande 
decepção. Automutilação e comportamento suicida são comuns. Disponível em: 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Transtorno_de_personalidade_lim%C3%ADtrofe>. Acesso em: 03 Dez. 
2013. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10
http://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10
http://pt.wikipedia.org/wiki/Transtorno_de_personalidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Automutila%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Suic%C3%ADdio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Transtorno_de_personalidade_lim%C3%ADtrofe
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outros profissionais que acompanharam o caso possibilita ampliar os pontos de 

vistas e conversas sobre diferentes abordagens e maneiras de entender o 

tratamento proposto a essa paciente. 

 

4.4 Considerações sobre a análise de dados 

 

 Para a análise dos dados foi realizada a transcrição das entrevistas integral e 

literal. Após a transcrição, foram feitas leituras minuciosas das transcrições, com o 

intuito de nos aprofundarmos no material em busca de questões que fossem 

relevantes para o levantamento dos temas, processos e significados que estivessem 

em acordo com os objetivos desta pesquisa e com o olhar proposto por esta autora. 

 Além das entrevistas, também foi analisada a linha do tempo da família, bem 

como a linha do tempo da evolução clínica da paciente, a partir da coleta de dados 

do prontuário, com a pretensão de, por meio de um recurso visual, estabelecer 

relações entre o contexto familiar e a fase de tratamento no Ambulim. 

 

4.5 Considerações éticas 

 

 O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa pela instituição 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo em 30 de novembro de 2012 e pela 

Plataforma Brasil através do número de inscrição CAAE 14375313.4.0000.5482 em 

11 de junho de 2013 e contou com a anuência do responsável Prof. Dr. Eurípedes 

Constantino Miguel, Prof. Titular e chefe do Departamento de Psiquiatria do IPq-HC-

FMUSP (anexo).  

 A participação na pesquisa foi voluntária e todos os participantes foram 

contatados com antecedência à entrevista, assinando o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido – TCLE (apêndice 5). 

 As entrevistas foram realizadas de acordo com a disponibilidade de cada 

participante, em ambientes protegidos e silenciosos, com o intuito de preservar a 

qualidade da entrevista e a identidade dos participantes. Assim sendo, os nomes 

aqui relacionados são fictícios pelas mesmas razões acima citadas. 
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4.6 Princípios teóricos que nortearam a prática colaborativa desta pesquisa 

 
A prática colaborativa proposta por Harlene Anderson, 2009, abrange os 

referenciais teóricos aos quais nos debruçamos na abordagem desta pesquisa, que 

procura compreender os diferentes sentidos dados à terapia familiar no tratamento 

de uma paciente com diagnóstico de TAs, por meio dos discursos do psiquiatra, da 

nutricionista, do psicólogo individual, da própria paciente e de seus familiares. 

Para uma melhor compreensão dessa prática, buscamos nos aproximar da 

abordagem construcionista social, na qual a prática colaborativa está embasada. 

 Segundo M. M. Gonçalves e O. F. Gonçalves (2007), o construcionismo 

propõe um modelo em que a psicoterapia é uma construção conversacional e que a 

mudança no comportamento ocorre a partir das diferentes narrativas pessoais dos 

clientes. Esses autores destacam três pressupostos para caracterizar sua prática 

clínica: o poder constitutivo da linguagem, a construção relacional do significado e o 

posicionamento histórico-cultural de qualquer descrição ou teorização. 

 Sobre o poder das palavras, Gonçalves e Gonçalves (2007) usam como 

referência Foucault, ao questionarem a concepção de doença mental e as 

afirmações de verdades que a constitui como tal. 

 
A crítica que lhes proponho consiste em determinar em que condições e 
com quais efeitos se exerce uma veridição, isto é, mais uma vez, um tipo de 
formulação do âmbito de certas regras de verificação e de falsificação. Por 
exemplo, quando digo que a crítica consistiria em determinar em que 
condições  e com quais efeitos se exerce uma veridição, vocês veem que o 
problema não consistiria em dizer, portanto: vejam como a psiquiatria é 
opressiva, já que é falsa. Não consistiria nem mesmo em ser um pouco 
mais sofisticado e dizer: olhem como ela é opressiva, já que é verdadeira. 
Consistiria em dizer que o problema está em trazer à luz as condições que 
tiveram de ser preenchidas para que se pudesse emitir sobre a loucura – 
mas a mesma coisa valeria para delinquência, a mesma coisa valeria para o 
sexo – os discursos que podem ser verdadeiros ou falsos de acordo com as 
regras que são as da medicina ou as da confissão ou as da psicologia, 
pouco importa, ou as da psicanálise. Em outras palavras, para que tenha 
um alcance político, análise tem de visar não à gênese das verdades ou à 
memória dos erros. (FOUCAULT, 1979, p.50) 

 

   Assim, o construcionismo  atenta para o fato de que não existe acesso neutro 

à realidade e, portanto, qualquer versão da realidade é um conjunto de 

potencialidades. As palavras constituem o que nós percebemos como real, e isso 

significa que o que procuramos tornar inteligível se dá por meio da linguagem (M. M. 

GONÇALVES e O. F. GONÇALVES, 2007). 

 A construção relacional proposta por esses mesmos autores indica a 
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importância do outro na busca dos significados. A consequência desse pressuposto 

na psicoterapia revela que a busca pelas potencialidades deve ser validada 

socialmente. Ou seja, não existe uma verdade a ser descoberta, um verdadeiro Self, 

um modo adequado de se comportar ou algo inconsciente a ser desvelado, mas um 

modo de trazer novas vozes ao diálogo que constituam uma versão de si mais 

próxima do objetivo do outro. 

 
A separação entre comportamento e significado deixa de ter sentido, dado 
que há uma recursividade infinita entre agir e significar – novas formas de 
agir podem conduzir à construção de novos significados e estes constituem 
novas formas de agir (M. M. GONÇALVES e O. F. GONÇALVES, 2007 
p.19). 
 
 

No terceiro pressuposto, posicionamento cultural e histórico do conhecimento, 

Gonçalves e Gonçalves (2007) reconhecem a contribuição do construcionismo para 

atender aos contextos culturais na psicoterapia. Dessa forma, os autores 

compreendem que o entendimento das teorias que dispomos são construções 

históricas com potencialidades e peculiaridades específicas. Ou seja, as teorias e 

práticas não podem ser universalizadas ou generalizadas, mas só fariam sentido se 

compartilhadas dentro do quadro cultural que as sustenta. 

Kenneth Gergen e Lisa Warhuus (2007) pensam a terapia como construção 

social. Eles propõem, então, um conjunto de quatro transições que caracterizam esse 

processo: dos fundamentos à flexibilidade; do essencialismo à consciência da 

construção; da especialidade à colaboração e da neutralidade à relevância de 

valores. 

A flexibilidade convida a um abandono da procura por fundamentos, a uma 

visão singular de conhecimento ou de funcionamento humano. O  construcionismo 

não pretende ser uma filosofia final, mas convida o terapeuta a percorrer as 

inteligibilidades e práticas que julgue serem mais úteis àquele contexto. 

Por isso, o construcionismo não formaliza um determinado método, mas 

abraça todas as formas de compreensão como sendo construções culturais e, dessa 

forma, a  

terapia eficaz pode requerer – e tipicamente requer – o uso de múltiplos 
gêneros discursivos, incluindo os da cultura envolvente. isso significa que, 
para efeitos da prática terapêutica, a porta está aberta a todo o leque de 
significados culturais. Assim, podem-se incluir todas as formas existentes de 
terapia – desde a psicanalítica, à comportamental, cognitiva, do grito primal 
ou outras. (KENNETH GERGEN e LISA WARHUUS, 2007, p.33). 
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 Para o construcionista, não existem problemas, causas, forças ou estruturas 

que não derivem desse estatuto de interpretações partilhadas por uma comunidade. 

Isso não pretende propor que “nada existe”, ou que “nós nunca poderemos conhecer 

a realidade” - mal entendidos comuns do construcionismo – mas antes que, quando 

tentamos articular o que existe, quando procuramos dizê-lo por meio da linguagem, 

entramos em um mundo de significados socialmente gerados (KENNETH GERGEN 

e LISA WARHUUS, 2007, p.35). 

Isso não quer dizer necessariamente que trazer consciência a essa 

construção implica em desconstruir as realidades dos clientes, mas é uma postura 

que convida à suspensão da realidade no momento em que esta está essencializada 

e pode mostrar-se dolorosa ou problemática. Serve para apresentar possíveis ideias 

ou alternativas de construção de mundo que desafiem a lógica problemática 

partilhada. 

No que concerne à colaboração, estamos cada vez mais próximos da prática 

proposta por Harlene Anderson (2009). O que Gergen e Warhuus (2007) descrevem 

nessa transição implica na posição do terapeuta em explorar uma orientação 

colaborativa com o cliente. Nesse sentido, o terapeuta assume a postura de não 

saber e a interpretação é sempre um diálogo entre o terapeuta e o cliente.  
 

Tal não quer dizer que o terapeuta não traga competências únicas para a 
relação. Significa, no entanto, que tais competências não derivam da sua 
maestria em relação a um conjunto de versões descritivas e explicativas da 
terapia. Elas são principalmente competências em saber como por oposição 
a saber o quê – de movimentar-se fluidamente na relação, de colaborar na 
construção mútua de novos futuros (Kenneth Gergen e Lisa Warhuus, 2007, 
p.38). 

 

Ainda em Gergen e Warhuus, 2007, encontramos a importância dada aos 

valores que surgem no processo ao destacar a terapia como uma forma de ativismo 

social/político. Diante disso, o comprometimento ideológico constitui a razão de ser 

da terapia. Eles acreditam que os diálogos construcionistas apontam para uma 

alternativa à fragmentação dos valores morais superiores, dos efeitos disciplinares, 

como afirma Foucault (1979), de práticas de terapias e categorias diagnósticas que 

contribuem para o sexismo, o racismo, o individualismo e a opressão. Assim, “o 

comprometimento com os valores é substituído por práticas de co-criação” 

(KENNETH GERGEN e LISA WARHUUS, 2007, p.41). 

Nesse cenário construcionista social, podemos nos aproximar um pouco mais 
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especificamente de como Harlene Anderson (2009) propõe a sua prática. 

Para Anderson, a abordagem de sistemas de linguagem colaborativa centram-

se na terapia como um processo de conversa com diálogo externo e interno. Ela está 

interessada em como advém esse processo de transformação, em como o 

conhecimento é criado, como acontece o encontro terapêutico por meio do diálogo e 

de que forma o terapeuta participa e se relaciona com o cliente nesse movimento. 

 
A abordagem de sistemas de linguagem colaborativos influencia um sistema 
de terapia que encoraja relacionamentos colaborativos de terapeuta-cliente, 
que tendem a ser menos hierárquicos, autoritários e dualísticos e mais 
horizontais, democráticos e igualitários. Tal sistema de terapia colaborativa 
é como uma parceria em conversas na qual terapeuta e cliente mutuamente 
definem a participação, determinam limites e selecionam o alvo do 
tratamento (ANDERSON, 2009 p. 61) 

 

Anderson aponta para uma ética do terapeuta em que o respeito ao cliente 

envolve não apenas uma negociação sobre o conteúdo que pode ser abordado na 

conversa, mas também sobre quem pode ou deve estar incluído nela. Dessa forma, 

Anderson concorda com Gergen (1982) sobre o significado ser um processo 

interativo e interpretativo. De acordo com essa perspectiva, o sistema de terapia é 

um sistema de linguagem relacional, formado por ao menos duas pessoas, que se 

unem em torno de questões com algum interesse em comum. 

 O que Anderson pretende abordar são os sistemas de terapia como sistemas 

de geração de linguagem e significado. Isso implica em considerar a cultura local e o 

contexto de organização em que o terapeuta atua. Também envolve atender às 

noções que são compreendidas em torno do que pode ser definido como problema, 

realidades, conflitos, soluções... “Um terapeuta aprende apenas um relato do 

problema em um momento e em um contexto distinto, não a verdade inalterável” 

(ANDERSON, 2009, p. 64). 

 Diante dessa visão e do que nos interessa questionar nessa abordagem e 

para esta pesquisa, é importante pensarmos sobre a definição de família que 

Anderson propõe, ao considerá-la como um tipo de sistema relacional. Com essa 

afirmação, a autora enfatiza a qualidade do trabalho relacional e dos significados 

construídos socialmente. 
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De uma perspectiva pós-moderna, trabalhando com um indivíduo ou com 
um grupo de indivíduos que chamam a si mesmos de família, estamos 
sempre trabalhando com múltiplas descrições e explicações mutáveis 
construídas socialmente. (...) A ênfase , entretanto, não está no indivíduo no 
sentido tradicional, mas no indivíduo em relacionamento, que coordena 
pensamentos e comportamentos na linguagem e por meio dela 
(ANDERSON, 2009, p. 70). 

     

 Uma vez compreendida a importância do reconhecimento do sistema de 

terapia como um sistema de linguagem e significado formado por interesses comuns 

e dentro de um determinado contexto sociocultural, negociado entre os participantes, 

podemos nos voltar ao processo que ocorre dentro desse espaço. 

 Nesse enquadramento, Anderson aponta para a posição do terapeuta como 

uma postura filosófica que implica em criar uma oportunidade dialógica na qual o 

cliente participa ativamente, expressando e desenvolvendo possibilidades e 

alternativas para a própria situação em que se encontra. Dessa forma, o terapeuta 

não atua como especialista, mas compartilha as expertises entre cliente e terapeuta, 

ao facilitar o espaço de conversa e permitir-se ser criativo, flexível e também passível 

de se transformar nesse processo.  

Uma vez que compreendemos a importância de refletir sobre a postura do 

terapeuta na perspectiva colaborativa e acreditamos na conversa dialógica como um 

espaço transformador, em que por meio da linguagem geramos significados, 

entendemos que esse processo torna-se produtivo à medida que encontramos novas 

formas de construir diferentes significados, dando sentido para nossas experiências 

vividas como resultado de contar e recontar histórias. 

Diante desses questionamentos, partimos com essa postura terapêutica para 

o contexto desta pesquisa. Assim, procuramos com esse olhar, adquirir uma atitude 

ética, de conversas mais ricas, com o objetivo de entender as entrevistas como uma 

possibilidade de abranger diferentes formas de pensar sobre o mesmo tema, refletir 

sobre diferentes vozes e criar espaços de diálogos possíveis e transformadores. 

Assumindo esse posicionamento, entendemos que os significados 

encontrados nesta pesquisa fazem parte de uma construção dialógica, em que a 

autora e os entrevistados fomos atingidos mutuamente pelo tema e pelo contexto 

estabelecido diante do tema. Portanto, consideramos tanto as reflexões estendidas 

ao longo das entrevistas, como a ideia de que esses significados só puderam ser 

elaborados nessas conversas e nesse contexto. Para isso, precisamos levar em 

conta também todas as características e influências que se sobressaem nesta 
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análise por ter sido a própria autora desta pesquisa a terapeuta familiar que 

acompanhou o caso a ser analisado.  

A prática colaborativa nos convida a conversar com os diferentes significados 

atribuídos à terapia familiar, sem que tivéssemos que nos despir das nossas próprias 

crenças e valores, além de considerar o relacionamento entre as partes como 

fundamental na elaboração desses significados, apontados como possíveis 

entendimentos sobre a questão dos TAs, e ampliar as formas de tratamento. 
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CAPÍTULO 5 – ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

 

 

 

Figura 1 - Genograma da família de Julia 

 

5.1 Apresentação de Julia 

 

Julia é a quarta filha da família. Ela foi deixada pela sua mãe biológica no dia 

seguinte ao seu nascimento, ainda enrolada nas roupas da maternidade e com a 

identificação do hospital no pulso.  

Quando Maria, sua mãe adotiva, encontrou-a na porta de casa era dia da 

mulher, oito de março de 1987, e a família estava reunida em uma festa, também 

comemorando o aniversário do avô de Maria. Nessa época, a filha mais nova do 

casal já tinha sete anos e as outras duas tinham treze e quatorze anos.  

Passadas muitas ocorrências e processos jurídicos, Julia foi oficialmente 

registrada como filha legítima de Pedro e Maria após um ano da sua chegada na 

família. O fato de ela ter sido adotada nunca foi escondido pelos seus pais. Quando 

Julia estava com sete anos, começou a se interessar mais por entender o que era a 

adoção e Maria explicava dizendo que ela era “filha do coração”. 

Maria contou que Julia sempre foi um pouco gordinha em comparação ao 

resto da família e que seus traços físicos eram bem diferentes. Assim, por volta dos 
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seus onze anos, na idade pré-adolescente, Julia começou a demostrar um incômodo 

com sua imagem corporal, associado a problemas de relacionamento social na 

escola. 

Quando Julia estava com quatorze anos, sua família mudou de residência e 

seus pais começaram a perceber um movimento de distanciamento e de isolamento 

dela. Durante dois anos ela frequentou uma psicóloga por encaminhamento escolar. 

Aos quinze anos Julia começou a usar drogas – inicialmente cocaína e depois 

maconha. 

Um ano depois, saiu do colégio em que estudava e decidiu fazer, à noite, a 

escola estadual ao lado de sua casa. Com dezessete anos estava cursando técnico 

para auxiliar de enfermagem no período da manhã e supletivo à noite. 

Nesse período teve alguns desconfortos gástricos e passou a tomar uma 

medicação prescrita que logo percebeu que a ajudava a emagrecer. Perdeu seis 

quilogramas e, a partir desse momento, passou a fazer uso indiscriminado de 

laxantes e diuréticos, induzir vômitos para perder peso, além de consumir maconha 

diariamente. 

Aos dezoito anos, Julia teve sua primeira internação clínica, em decorrência 

do que ela chama de episódios de pânico, que durou quatro dias. Nessa fase ela 

passou aproximadamente um ano acamada e foi diagnosticada pela primeira vez 

com transtorno alimentar e transtorno afetivo bipolar. Ela já estava bastante 

debilitada fisicamente e pesava aproximadamente quarenta e cinco quilogramas 

para um metro e sessenta de altura (IMC de 17,57). 6 

Em 2006, aos dezenove anos, a relação familiar em casa se agravou e ficou 

muito difícil a convivência, então ela decidiu sair de casa e morar com um namorado. 

Nesse mesmo ano, seus pais descobriram sobre os episódios de vômito e tentaram 

um encaminhamento para triagem no Ambulim. 

Em 2007, com vinte anos, Julia foi atendida pelo ambulatório de transtornos 

alimentares da UNIFESP e internada pouco tempo depois do início do tratamento, 

com trinta e quatro quilogramas (IMC de 13,28). Durante essa internação, Julia não 

concordava em receber alimentação oral e nem via sonda. Diante da situação que 

                                                        
6
 O índice de massa corporal (IMC) é uma medida internacional usada para calcular se uma pessoa 

está no peso ideal. Esse cálculo é feito dividindo o valor do peso pela altura ao quadrado. Segundo a 
OMC o valor saudável pode variar de um IMC de 20 a 25. Disponível em: 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_massa_corporal>. Acesso em 3 Dez. 2013. 
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se estabeleceu no hospital, ela resolveu fugir. Nessa fuga, Julia encontrou uma sala 

com diversas medicações armazenadas e injetou em si mesma diversas delas com 

uma seringa. Como o hospital não tinha atendimento especializado e o Ambulim 

estava sem leitos, Julia foi para uma outra clínica psiquiátrica conveniada do plano 

de saúde da família, onde permaneceu por aproximadamente dois meses. 

No início de 2008, Julia foi atendida no HC e internada pela primeira vez na 

ECAL (enfermaria de comportamento alimentar do Ambulim), permanecendo 

aproximadamente por um mês. Ela recebeu diagnóstico de anorexia nervosa 

purgativa (ANP), transtorno afetivo bipolar (TAB), transtorno de personalidade 

boderline (TPB), esôfago de barrett7 e abuso de múltiplas drogas. O uso abusivo de 

laxantes e diuréticos também ocasionaram, nessa internação, uma cirurgia de 

colectomia total, em que todo o intestino grosso de Julia teve que ser removido. 

Depois dessa primeira internação, Julia passou aproximadamente um ano em 

tratamento no ambulatório geral, com terapia individual, mas sem terapia familiar. 

A segunda internação ocorreu em março de 2009 e, a partir de então, Julia 

teve outras quatro internações sucessivas até maio de 2011. Algumas foram mais 

prolongadas e outras mais curtas, com intervalos mínimos de três semanas ao 

máximo de quatro meses, da quarta para a quinta internação. Durante seu período 

em casa, Julia e seus pais faziam acompanhamento no PRADA. Desde a segunda 

internação no Ambulim, a família começou a participar de sessões de atendimento 

familiar comigo e com a equipe multidisciplinar desse mesmo ambulatório. 

Em dezembro de 2010, ela foi encaminhada para o Hospital do Mandaqui por 

falta de leito na ECAL e elevado risco de morte, segundo consta no prontuário. Na 

sua sexta internação, em janeiro de 2011, Julia havia feito uso de crack e passado 

dias desaparecida na rua, período do qual ela diz que não se recorda muito bem. 

Essa internação durou quatro meses e uma semana, e seu tratamento no Ambulim 

foi associado a outro ambulatório do hospital, o ECIM, especializado no cuidado com 

                                                        
7
 Esôfago de Barrett: Esôfago de Barrett (EB ou síndrome de Barrett) é uma doença na qual há 

uma mudança anormal (metaplasia) nas células da porção inferior do esôfago.Acredita-se que seja 
causada por uma exposição prolongada ao conteúdo ácido proveniente do estômago (esofagite de 
refluxo).

 
O esôfago de Barrett é encontrado em cerca de 10% dos pacientes que procuram tratamento 

médico para a doença do refluxo gastroesofágico. O esôfago de Barrett possui relevância clínica por 
ser considerado uma lesão pré-maligna, que pode evoluir para displasia e câncer de esôfago do tipo 
adenocarcinoma.

 
Em função do potencial risco de se transformar em uma lesão maligna, a doença 

requer monitorização periódica através de endoscopia digestiva alta. Origem: Wikipédia. Disponível 
em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Es%C3%B4fago_de_Barrett>. Acesso em: 3 Dez. 2013. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Metaplasia
http://pt.wikipedia.org/wiki/CÈlula
http://pt.wikipedia.org/wiki/EsÙfago
http://pt.wikipedia.org/wiki/EstÙmago
http://pt.wikipedia.org/wiki/Esofagite_de_refluxo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Esofagite_de_refluxo
http://pt.wikipedia.org/wiki/DoenÁa_do_refluxo_gastroesof·gico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Les„o_prÈ-maligna
http://pt.wikipedia.org/wiki/Displasia
http://pt.wikipedia.org/wiki/C‚ncer_de_esÙfago
http://pt.wikipedia.org/wiki/Adenocarcinoma
http://pt.wikipedia.org/wiki/Endoscopia_digestiva_alta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Es%C3%B4fago_de_Barrett
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drogas. 

Julia recebeu alta da enfermaria em maio de 2011 e seguiu no PRADA até o 

final de 2011, quando recebeu alta também do ambulatório, seguindo apenas com 

as consultas psiquiátricas para manutenção da medicação que fazia uso. 

Durante o período de 2012 Julia teve avanços significativos na sua qualidade 

de vida: manteve o peso adequado, parou com a indução de vômitos e com as 

restrições que ocasionavam as compulsões alimentares, entrou na faculdade de 

pedagogia e fez novos amigos. 

Mais recentemente, em março deste ano, Julia voltou a procurar ajuda no 

Ambulim com comportamento restritivo e ficou internada por três semanas para 

reajustar a medicação e melhorar o “comportamento alimentar”. Atualmente está em 

tratamento no PRADA. 
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Figura 2 – Linha do tempo de Julia 
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5.2 A voz do psiquiatra 

 
 
O Dr.Y conhece Julia desde 2005, quando ainda era residente no HC, e também 

foi o primeiro médico a receber Julia na sua primeira internação em 2008. Ele é 

médico supervisor do Ipq (Instituto de Psiquiatria) desde o fim da sua 

especialização médica e atua especificamente na área de transtornos 

alimentares do Hospital.  

 

 Participação da família no tratamento: aderência, orientação e 
comprometimento 

 
Dr. Y tem uma percepção pessoal sobre a participação da família no 

tratamento de Julia. Ao refletir sobre essa questão, ele associa a presença da 

família com o que ele considera uma “melhora no comportamento” de Julia e 

na “aderência ao tratamento”. Para Dr. Y, “melhora no comportamento” de 

Julia significa “controlar os impulsos, se organizar na vida, voltar a estudar, 

ficar abstinente de drogas, ter um comportamento alimentar mais adequado”. 

O que chamamos de “participação” está espelhado no que Dr. Y chama de 

“excelente aderência ao tratamento”, o que implicaria nos familiares seguirem 

as orientações da equipe. 

 

(...) a família foi bastante presente na fase de grande melhora da Julia, então 
conforme ela foi conseguindo controlar os impulsos, se organizar na vida, voltar a 
estudar, ficar abstinente das drogas, ter um comportamento alimentar mais 
adequado, a família esteve muito presente, tanto na internação quanto no 
ambulatório. (Dr. Y) 

 

No caso da psiquiatria, isso se refere à administração de medicação, às 

recomendações sobre vigilância e à vinda para a terapia familiar.  

 

Todas orientações que são dadas pela equipe a família segue. Então, têm vindo à 
terapia familiar, em relação à administração de medicamentos, eles dão, em relação 
à distribuição de alimento em casa e vigilância quando necessário, eles são 
completamente adequados, acho que é uma aderência, eu chamaria de excelente, 
ao tratamento. (Dr. Y) 

 

Além disso, Dr. Y acredita que o envolvimento da família também ajudou Julia 

a ser mais pró-ativa no próprio tratamento. Para ele, não adianta a paciente 
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apenas fazer o tratamento e seguir as orientações da equipe no hospital, se, 

quando ela voltar para o contexto familiar, esse cuidado não for reconhecido e 

mantido. 

 

O envolvimento da família muda o prognóstico, esse dado é muito conhecido nos 
transtornos alimentares na infância, então (...) se a família estiver envolvida no 
tratamento isso muda o histórico, o curso do caso e nos adultos isso também é 
importante (...) por causa dessa readaptação ao ambiente, não adianta o paciente 
ficar bem num ambiente artificial, ele precisa ter ajuda para ficar bem no ambiente 
dele. (Dr.Y) 
 

Assim, entendemos que, para Dr. Y., se a paciente tiver bons vínculos, ou 

seja, pessoas em quem possa confiar e dividir suas experiências, a chance 

de obter uma melhora, do ponto de vista psiquiátrico, aumenta, e as chances 

de ter uma recaída diminuem. Portanto, para Dr. Y, a participação da família 

está associada não apenas a mudanças no quadro psicopatológico de Julia 

segundo as categorias diagnósticas médico-psiquiátricas, mas também a uma 

adequação da própria família em seguir orientações oferecidas pela equipe 

multidisciplinar que acompanha o caso.  

 

Acho que considerando todos nós, paciente, família e equipe multidisciplinar, como 
agentes e promotores de saúde, o que eu vejo da importância da família é que o 
paciente pode se recuperar no hospital nas fases muito graves, muito agudas, Se 
recupera no hospital, mas ele tem que se recuperar principalmente em casa, no 
ambiente dele, no convívio dele, porque se ele vive só no hospital ele não está 
preparado para a vida real, então a melhora no hospital, do ponto de vista 
psiquiátrico, não é uma melhora estável, não é uma melhora que vai se manter, a 
única melhora que vai se manter é quando ele tiver no seu próprio ambiente e o 
comportamento estiver bom, ele tiver possibilidade de ser feliz, de interagir, de 
trabalhar, de fazer o que quiser. E essa liberdade ela não pode ser testada e nem 
desenvolvida no hospital. (Dr. Y) 
 

Dr. Y acredita que o envolvimento da família no tratamento de Julia 

representa uma maior possibilidade de os familiares estarem envolvidos com 

o problema da paciente e, assim, sua participação ao logo do tempo de 

tratamento representaria outras pessoas a serem capacitadas no cuidado de 

Julia. Isso implica em os familiares aprenderem sobre o funcionamento da 

paciente, suas necessidades, sua forma de se relacionar e, com isso, 

desenvolverem recursos para lidar com essa situação. Ou seja, compreender 
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melhor o quadro de Julia torna possível que a família saiba lidar melhor com 

ela. Além disso, Dr. Y aponta para a importância da adaptação no ambiente 

da paciente, e para isso, a família tem um papel fundamental, uma vez que a 

paciente sempre retorna para casa.  

 
Eu diria que a pessoa mais presente é a mãe, que inicialmente tinha uma postura 
mais de autodefesa, de autopreservação e com o tempo conseguiu afetivamente 
trazer a Julia de volta pro convívio familiar. O pai também melhorou muito na 
compreensão do quadro e na forma de lidar com a Julia.(Dr. Y) 
 

Dessa forma, Dr. Y entende a participação da família como um suporte à 

paciente no tratamento. À medida que os familiares foram se envolvendo 

mais com a equipe e as orientações, estavam mais aptos a lidar com a Julia 

nas situações de dificuldade, inclusive para garantir que ela continuasse o 

tratamento. 

 
Acho que sim, acho que adere mais, acho que vai ter estímulos maiores pra 
continuar, eu acho que na hora de querer desistir ou de fazer errado ou de não 
tomar os remédios, ter alguém que possa dar o suporte, ter alguém que possa 
compartilhar o sofrimento e estar junto, acho que faz muita diferença.(Dr. Y) 
 

 Sobre a terapia de família: disponibilidade e acolhimento  

Para Dr. Y, a terapia familiar ajudou a família não apenas a compreender 

a doença de Julia, mas a transformar o ambiente familiar em um lugar mais 

protegido, o que, segundo Dr. Y, significa potencializar os pais a se sentirem 

capacitados no cuidado de Julia. Dr. Y acredita que os pais de Julia mudaram 

seu entendimento sobre o quadro da filha e passaram a se comportar de 

forma mais “amadurecida”, ao utilizarem os próprios recursos familiares para 

enfrentar as situações de conflito.  

 

Eu acho que inicialmente a família foi muito impotente, apesar de querer ajudar, 
talvez por falta de orientação, daí a partir das internações aqui no HC, eu vejo a 
família cada vez mais envolvida e mais adequada. Sempre foi muito envolvida, mas 
inicialmente de forma agressiva, às vezes até disfuncional com a doença da Julia e 
aos poucos essa família amadureceu de forma muito benéfica para o tratamento da 
Julia. 
Acho que em grande parte foram as terapias familiares que eles fizeram, a certeza 
de um ambiente mais protegido pra Julia, nas situações de crise, e de acolhimento 
para eles próprios, porque o que chamava atenção na família, especialmente na 
mãe, era a sensação de impotência quando a Julia tinha uma crise de agressividade 
ou do uso de substâncias. 
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Isso quer dizer que a terapia familiar ajudou  a ampliar os recursos dos pais 

para lidar com a situação e a diminuir o sofrimento e o stress que o problema 

estava causando a eles. Dessa forma, Dr. Y entende a terapia familiar como 

um espaço de acolhimento, no qual os pais ou qualquer representante familiar 

pode ser ouvido e possivelmente criar novas habilidades para lidar com o 

problema.  

 

Eu acho que deixou o estrago potencial das crises da Julia muito menor, eu acho 
que a terapia familiar trouxe dois grandes resultados, primeiro é a continência da 
Julia, ela se tornou uma paciente menos grave, do ponto de vista psiquiátrico. Então 
isso já é considerado sucesso, do ponto de vista psiquiátrico. O segundo é que o 
sofrimento da família, daí estou falando especificamente do pai e da mãe, diminuiu 
muito com a doença da Julia, eles estão muito mais hábeis e muito mais seguros pra 
lidar com a Julia, mesmo com a Julia em crise, então todo ambiente se tornou 
menos patológico. Julia no quadro psiquiátrico dela e os pais no sofrimento derivado 
desse quadro.(Dr. Y) 
 

Ainda do ponto de vista médico, o diagnóstico do transtorno alimentar é uma 

categoria diferencial que indica determinado tipo de tratamento. Isso propicia 

um ambiente em que a doença pode ser bem esclarecida e os pais orientados 

sobre o que podem fazer diante do problema. Para o discurso médico, a 

terapia familiar é compreendida como um espaço psicoeducacional em que 

informações e orientações sobre o que são os transtornos alimentares e 

como lidar com eles são o foco principal dos atendimentos. 

 
 

 Relação médico-família: mediador, aliança 

 

Dr. Y considera que, muitas vezes, o psiquiatra exerce o papel de mediador 

entre a paciente e seus familiares, pois acredita que, em muitos casos, existe 

um problema de comunicação importante entre os membros da família. No 

caso de Julia, ele estabeleceu uma relação de parceria com os familiares no 

sentido de garantir que as orientações médicas fossem cumpridas.  

 

Algumas vezes como mediador, mas essa não é a função do psiquiatra, não é a 
função principal. Às vezes é de tradutor, de dizer para os filhos ou para os pais, 
enfim, nessa conversa poder dizer o que um diz, o que outro diz, como um ouve, 
como outro ouve, porque é muito frequente que haja um problema de comunicação 
nessas famílias. Agora, do ponto de vista mais médico, a função do psiquiatra em 
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paciente que não tem como gerir o próprio tratamento, trazer a família, estabelecer 
uma parceria com a família pra gestão desse tratamento. Desde a administração de 
medicação até regulação do sono, vigilância para comportamentos agressivos ou de 
dependência química, detecção de sinais precoces de crise (…). (Dr. Y) 
 
 

Para Dr. Y, a família pôde ser um bom “termômetro” para identificar avanços 

no tratamento, pois eles podiam confirmar se as orientações estavam sendo 

cumpridas ou indicar eventuais problemas como uso excessivo de laxantes 

diuréticos, ciclos de compulsão/purgação que Julia eventualmente não trazia 

às consultas com seu médico. Ou seja, os pais comprovavam ou não a 

evolução do caso.  

 
Acho que a mãe dela é um bom termômetro, pra detectar mudanças 
comportamentais, eu acho que o ambiente familiar dela tem se tornado cada vez 
mais pertinente, ainda que seja um ambiente delicado, mas acho que sim, acho que 
a família tem sido o principal termômetro. (Dr. Y) 

 

Além disso Dr. Y acredita que as orientações dadas à família eram essenciais 

para uma melhora de Julia e, para isso, era indispensável que os pais 

tivessem uma relação de confiança e proximidade com o médico da paciente, 

a fim de estabelecer as fronteiras de respeito e responsabilidade entre as 

condutas médicas e as atitudes dos pais. Segundo Dr. Y, essa relação dos 

familiares com os profissionais da equipe promove um maior envolvimento 

dos pais com o cuidado da paciente.  

 

No regime de internação, terapia familiar, no regime de ambulatório intensivo, 
terapia familiar também, que eu acho que é a modalidade mais eficaz. (…) que a 
família saiba que tem espaço no tratamento, que o médico, que os psicólogos, que 
nutricionista estejam disponíveis para atender, orientar a família. 
 

Portanto, conforme Dr. Y, o psiquiatra e os outros profissionais da equipe 

devem ter disponibilidade para atender e orientar os familiares quando isso 

for necessário. Outra característica importante dessa relação está no intuito 

de criar uma rede de suporte, o que, segundo Dr. Y, representa potencializar 

os cuidadores para serem ativos no tratamento, para buscarem ajuda e 

esclarecimentos, em vez de se desesperarem e esse desespero os paralisar.  
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Agora eles são ativos no tratamento, eles vêm perguntar, eles vêm discutir, eles vêm 
trazer sinais e ver se aquilo é preocupante, mas numa postura muito mais serena. 
Eles saíram de uma coisa paternalista passiva, para se tornarem agentes do 
tratamento, que é o que funciona, o que dá certo, isso neles é muito visível. 

 

5.3 A voz da nutricionista 

 
 A nutricionista M. também esteve envolvida no tratamento de Julia desde sua 

chegada ao Ambulim. Ela já atendia essa paciente enquanto trabalhava no 

ambulatório geral, antes de Julia entrar no Prada, e acompanhou o desenvolvimento 

desse caso antes e durante todas as internações desde o início de 2008. M. tem 

aprimoramento na área de transtornos alimentares pelo Hospital das Clínicas e 

trabalha com esse público desde antes de formada. Quando ainda era estagiária, foi 

convidada a fazer parte da equipe e passou a atender nossa paciente Julia. 

 

 Participação da família no tratamento: instrução e educação 
 

O que mobilizou M., quando começou a acompanhar o caso de Julia, foi o 

impacto de sua magreza e as complicações clínicas decorrentes dos vômitos 

constantes e das compulsões regulares que Julia apresentava.  

 
Aí a Julia, primeira vez que eu vi a Julia foi na internação e é muito engraçado isso, 
foi uma das entrevistas na reunião que mais mexeu comigo, que eu lembro da Julia 
muito magra, de cabelo curto (…). (M.) 

 
 

Logo de início, M. se prontificou a orientar a família sobre a necessidade dos pais 

em ajudar a filha, e conseguiu ter um contato maior com a mãe, para explicar e 

ensinar sobre o que ela chama de “ciclos de compulsão/purgação” e sobre os 

efeitos da má alimentação na vida de Julia. Como nutricionista, M. acredita que 

seu trabalho consiste em lidar com as questões que envolvem “atitude alimentar”, 

termo referente aos sentimentos, pensamentos, crenças e ações da paciente em 

relação à comida, ao corpo e ao peso. 

 
Então a Julia tinha complicação em todos esses âmbitos, tanto que ela estava com 
esôfago de Barret, complicado pelo vômito, a colectomia também pelo uso de 
laxante, então sempre foi um caso muito grave e que precisava de apoio familiar 
porque, todo exagero alimentar ou compulsão gerava consequências graves, pelos 
episódios, mas também pelas práticas purgativas que era o que a gente tentava 
melhorar. Então o ciclo bulímico da Julia sempre foi muito bem delineado, ela 
sempre comeu exageradamente, compulsivamente, sempre purgou e isso sempre 
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foi o que segurou a Julia nisso. (M.) 
 

Assim, notamos que, para M., a proximidade da família no tratamento está 

relacionada com a possibilidade de esses cuidadores entenderem melhor o uso 

que Julia fazia da sua alimentação e como isso poderia prejudicá-la.  M. acredita 

que, por meio das informações oferecidas aos pais, eles poderiam encontrar 

outras formas de ajudar Julia a se relacionar com a comida e seu corpo e, com 

isso, ajudar a cessar os ciclos de compulsão/purgação. Por exemplo, se a mãe 

entende que o iogurte que a Julia toma pode ocasionar uma diarréia proposital, 

então, provavelmente a mãe deixa de comprar iogurte ou controla melhor quando 

Julia procurar esse tipo de alimento. Ou seja, M. afirma que, ao cumprir as 

orientações da nutrição, os pais proporcionam a Julia um ambiente mais propício 

para o controle de uma alimentação mais saudável, como durante as 

internações. Além disso, M. também crê que, com as orientações e informações 

passadas, os pais se tornam mais seguros, firmes ou empoderados para cuidar 

de Julia. 

 

Quando começou a terapia familiar, que eu também cheguei algumas vezes a 
conversar com a mãe porque era super necessário, uma das intervenções que a 
gente precisou fazer é de orientar a mãe em relação ao que a Julia come, porque o 
que é muito interessante, quando a pessoa é menor de idade, os pais têm uma voz 
mais ativa na seleção alimentar, chega um determinado momento que a gente fica 
também de mãos atadas para essa ajuda, porque o paciente não aceita, isso no 
consultório, isso no Ambulim, isso em qualquer lugar, isso sempre. (M.) 
 
 M. destaca ainda a relação entre a idade da paciente e sua seleção alimentar. 

Ela identifica que a influência dos pais em ajudar Julia a experimentar diferentes 

tipos de alimentos ou mudar seus hábitos pode não ser tão eficiente, já que Julia 

não é menor de idade, e ela acredita que os pais tenham menos “voz ativa” para 

obrigarem sua filha a fazer o que acreditam que seja certo. Quando M. destaca 

essa questão da idade, ela está fazendo referência a sua experiência pessoal, 

uma vez que o Ambulim só atende pacientes adultas. No entanto, como o 

problema de Julia está diretamente ligado à questão alimentar, essa pontuação 

é importante porque está diretamente ligada ao relacionamento de Julia com 

seus pais, principalmente com a mãe, e os hábitos alimentares dessa família. 

 

E aí uma coisa legal é que a Julia também percebeu que ela não tinha como bancar 
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sozinha essa escolha alimentar. Então quando a mãe entrou, a mãe tem sobrepeso, 

e a mãe tem algumas complicações clínicas, acho que colesterol, que também 

mostram que não é uma família saudável e a Julia não foge desse comportamento 

alimentar, de uma família não saudável. (M.) 

 

 No entanto, quando M. sente abertura para falar dos hábitos alimentares da 

família como um todo, ela julga que a mudança na alimentação dos pais de Julia 

possa ter reflexos diretos no comportamento da filha. Nesse sentido, a 

percepção de M. sobre um comportamento alimentar “não saudável” dos 

membros familiares parecia ter relação direta com o transtorno alimentar de 

Julia. 

 

Então tinha muita coisa que não era só pra Julia, mas que sobrava pra Julia comer, 
então a Julia às vezes tinha uns exageros, sempre com muita bolacha, com muita 
coisa industrializada, sempre muito doce, então é porque tinha na casa, então a 
Julia usava como purgação, por causa da colectomia, a fibra, então a salada que a 
Julia comia era pra ter qualquer efeito intestinal de diarreia.  (M.) 
 

Dessa forma, M. acredita que informações sobre o funcionamento dos efeitos 

dos alimentos no sistema digestivo foram importantes para que a família tivesse 

maior conhecimento do que poderiam fazer para tentar ajudar Julia nos cuidados 

em casa. Ou seja, se os pais soubessem melhor sobre como os alimentos 

poderiam ser usados por sua filha para continuar os ciclos de 

compulsão/purgação, eles teriam maiores chances de, de alguma maneira, 

tentar evitar que isso acontecesse, comprando alimentos mais adequados ou 

evitando a compra de outros. E também estariam mais cientes do uso que Julia 

fazia de tais alimentos para continuar ou não a ter esses ciclos. 

 
Então eu tive que ensinar pra mãe sabe, sistema intestinal, eu tive que ensinar pra 
mãe digestão, eu tive que fazer, eu pegava as duas e eu dava aulinha, como se 
fossem duas pacientes, porque a mãe não tinha noção. Então a mãe na imaginava 
que o iogurte pudesse dar qualquer complicação, (...) então teve que ser um B A Ba 
e foi uma, foi uma intervenção educacional.(M.) 

 
A nutricionista M. também faz uma comparação entre o que seria possível 

conseguir em uma internação e fora dela. Como dentro da enfermaria as 

pacientes são constantemente vigiadas por profissionais e recebem uma dieta 

rigorosa e controlada, esse ambiente proporciona o ganho de peso mais rápido. 
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Quando M. destaca essa questão, ela está levantando as dificuldades de manter 

esse mesmo controle no ambiente familiar. Parece que o “controle” da família 

sobre o comportamento da paciente acaba não sendo tão eficiente quanto o 

“controle” da enfermaria. Isso dificulta o trabalho de M., pois ela compreende 

que, para Julia manter seu peso além da internação, ela precisaria contar com 

uma vigilância maior da mãe sobre o comportamento de Julia. 

 
Porque o que aconteceu, quando a Julia saiu da enfermaria, como todas, é que elas 
saem com um peso que é muito difícil de manter depois da internação, porque ele 
vem às custas de uma dieta muito controlada e de comportamento controlado e de 
não purgação, de zero atividade física, então quando a pessoa sai da enfermaria, é 
muito fácil burlar tudo isso. E aí existe essa perda de peso, o comportamento volta, 
volta com tudo, porque aí a Julia também tinha esse pensamento de emagrecer o 
que ela tinha ganhado na enfermaria. (M.) 
 

Para M., as informações sobre os ciclos de compulsão/purgação, sobre os 

efeitos dos alimentos no corpo de Julia proporcionaram um maior controle e 

atenção dos pais sobre o comportamento alimentar de sua filha. Com isso, 

colaboraram para sua melhora, uma vez que Julia não teria condições 

emocionais e físicas para se responsabilizar por sua alimentação e a intervenção 

da mãe ao assumir esse papel foi de grande importância para o 

encaminhamento saudável da paciente.  

 

E quando a mãe começou a entender o papel que ela deveria ter na alimentação, as 
coisas mudaram um pouco, porque a Julia nunca foi responsável e isso também 
dessa irresponsabilidade toda pegava um pouco a parte da alimentação, ela nunca 
cozinhou, ela nunca. (M.) 
 

Assim, a voz da nutricionista destaca a importância de os pais buscarem 

orientações e informações que ofereçam subsídios para aprender a lidar com as 

questões de Julia. Para M., ao oferecer suporte no âmbito alimentar, essa 

proximidade com o profissional de nutrição disponibiliza acolhimento e suporte 

para que os pais se sintam fortalecidos para se responsabilizarem pelo cuidado 

com sua filha. Dessa forma, as informações passadas à família nesse 

envolvimento da terapia familiar ajuda os pais a se libertarem da posição de 

reféns da paciente e de sua doença para tomarem o controle da situação. 

 

eu sempre via a família da Julia muito assustada e muito refém da Julia, por ser 
impulsiva, por falar muito alto, por ser agressiva, então eu acho que quando a família 
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entendeu que parte do poder de melhorar o prognóstico estava com eles, eu acho 
que as coisas andaram. (M.)  
 
  

 Sobre a terapia de família: engajamento, apoio e orientação 

Para M., a terapia familiar funciona como um diferencial no tratamento,  visto que 

é um espaço para os pais compreenderem melhor a doença.  Ela acredita, 

portanto, que existe um maior engajamento do paciente no tratamento e a 

criação de uma rede de apoio, na qual os familiares não se sentem sozinhos no 

encaminhamento da paciente com diagnóstico de transtorno alimentar.  

 

E eu acho que a terapia familiar deveria ser obrigatória, porque eu acho que quando 
você explica pra quem convive com a pessoa o que a pessoa tem, eu acho que a 
empatia aumenta, então quando você explica para o pai que olha, não é só que a 
Julia come e vomita, quando você explica o que tem atrás, os sentimentos, as 
coisas, quando você engaja a família, eu acho que ela se sente bem, que a rede de 
apoio aumenta, então em vez de ter o apoio semanal, ela tem o apoio diário, isso eu 
acho que é um bônus. (M.) 

 

A nutricionista M. também relaciona esse diferencial com a possibilidade de as 

consultas nutricionais no ambulatório Prada serem mais prolongadas do que no 

ambulatório geral. Isso proporcionaria um melhor atendimento ou uma maior 

intimidade do profissional com o paciente atendido. Assim, M. crê que ter mais 

tempo para trabalhar um plano terapêutico pode ajudar o tratamento, pois 

compromete com mais segurança o paciente nas metas de tratamento que são 

estabelecidas em conjunto com as próprias pacientes. 

 
Na parte nutricional, uma das coisas diferentes do PRADA é que o atendimento ele 
tem um tempo maior e uma privacidade maior (...)Então a pessoa tem meia hora de 
atendimento, que no ambulatório às vezes acaba sendo um terço desse tempo, 
quem pesa o paciente não é um estagiário, então é o próprio terapeuta nutricional, 
então a pessoa também tem essa relação melhor de intimidade e tudo e eu acho 
que essa intensidade de um tratamento, de uma sessão mais longa, de uma 
consulta mais longa, eu acho que isso ajuda, porque você tem mais condições de 
dar um começo, um meio, um fim, de cobrar meta, tudo isso. (M.) 
 
 

A nutricionista também relaciona a terapia familiar com uma maneira de trabalhar 

em conjunto com essas metas. Para M., precisa existir uma coerência entre os 

profissionais que atendem a paciente ou um entendimento comum das pessoas 

envolvidas sobre o encaminhamento do caso. Isso auxilia o trabalho de M. sobre 



76 
 

 

como a profissional da nutrição pode ou deveria seguir no plano nutricional. 

Assim, também deveria funcionar para M. a terapia familiar: como um recurso 

para orientar os familiares a como cuidar do paciente diagnosticado. 

Outro ponto bastante destacado por M. é o de a terapia familiar funcionar como 

um caminho para que os familiares confiem nos outros profissionais. Dessa 

forma, a terapia familiar seria um lugar onde o terapeuta proporcionaria a 

ampliação da escuta dos pais para os outros profissionais e, assim, daria 

evidência à importância de os familiares atenderem as orientações dos outros 

profissionais envolvidos no caso e à necessidade de engajamento e 

comprometimento ao tratamento, tanto por parte dos familiares como da 

paciente. 

 
(...) eu acho que a família foi muito bem orientada da importância dos outros 
familiares, que aí eu acho que entra a terapia familiar de desembaçar o contexto e 
falar, nutricionista é importante por causa disso, disso, o remédio é importante por 
causa disso, disso, tem que seguir o horário por causa disso, a terapia é importante 
não faltar, então eu acho a terapia familiar é um caminho para ela acreditar em mim 
(…). (M.) 
 
Eu acho que eles já foram orientados pra isso, eles já chegaram ao meu consultório 
entendendo a importância do que eu ia falar. (M.) 
 

Outra questão importante levantada por M. a respeito da terapia familiar foi a 

retomada dos papéis familiares. Para M., a terapia familiar de Julia ajudou a 

paciente a retomar o papel de filha, enquanto os pais retomavam seus papéis de 

pai e mãe. No entanto, vale ressaltar que, para M., Julia estar no lugar de filha 

significava ela estar mais “obediente” ou que os pais tivessem conseguindo, por 

meio das orientações oferecidas pela equipe, desenvolver recursos que 

proporcionassem um maior controle do comportamento alimentar de Julia. Ou 

seja, para M., a terapia familiar funcionou para que Julia ficasse menos rebelde, 

e os pais, mais tolerantes, a partir do conhecimento adquirido com a equipe.  

 
(...) então acho que a gente conseguiu organizar essa família, não era só na 
alimentação, então eles voltaram a conversar, voltaram, eles pararam de gritar, era 
uma família que falava, conversava no berro, na briga, na intolerância. Então eu 
acho que isso a terapia familiar conseguir até colocar a Julia no papel de filha de 
novo, porque a Julia tinha uma certa rebeldia nisso, então eu acho que, olha, o pai 
tem esse papel, a mãe tem esse papel, o filho tem esse papel  no tratamento. (M.) 
  

M. também enfatiza a seriedade do caso de um paciente com diagnóstico de 
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transtorno alimentar. Ao desenvolver essa ideia comparando os T.As. com 
outros transtornos mentais, M. destaca como a relação com a comida é 
essencial e precisa de atenção. Para ela, a terapia familiar precisa desenvolver 
essa crítica nos familiares e/ou cuidadores para que eles possam entender com 
mais propriedade as repercussões de um paciente com transtorno alimentar.   
 

Muitas vezes a família culpa o paciente pela desorganização que a família fica. O 
transtorno alimentar, que aí eu acho que é uma coisa importante, ele, da visão da 
família, dos amigos, ele não tem tanta seriedade como um transtorno, sei lá, como 
um esquizofrênico, porque o comer para algumas pessoas é muito normal, é muito 
sem pensar, então como entender que pra aquela outra pessoa o simples fato de 
comer ou não comer pode ter tanta repercussão. (M.) 

 

 Relação nutricionista-família: 

 

Além do que partilhamos acima, M. acredita que a relação dela com a família 

aconteceu à medida que Julia se sentiu mais segura e disposta a investir nessa 

possibilidade. Para M., chamar a mãe para uma consulta sem a permissão de Julia 

parecia uma conduta inadequada.  

 

Eu sempre fiz questão de não conversar com a mãe dela sem ela, toda vez que eu 

conversei com a mãe ela estava presente, porque eu também acho que o que gera 

de desconforto é o falar escondido ou ela: o que as duas podem estar combinando, 

a nutricionista e minha mãe, contra mim? Então acho que quando ela entendeu, ela 

também baixou um pouco a guarda e ajudou. Então muitas vezes eu falava: Julia 

fala pra mim o que está te incomodando pra gente se organizar e falar pra sua mãe. 

(M.) 

 

Dessa forma, ela priorizou primeiramente o contato com a paciente, mas sempre 

procurando de alguma maneira criar espaços que ampliassem essa relação. Fazer 

essa aproximação pareceu ser um desafio para a nutricionista, na medida em que 

ela considerava o vínculo com Julia a princípio muito bom, mas fácil de romper, pelo 

caráter impulsivo de Julia. Nessa relação, M. se sentia muitas vezes desconfortável 

com outros diagnósticos que Julia tinha, como transtorno de personalidade 

boderline, que caracterizariam uma pessoa que desafia o vínculo relacional por meio 

de ameaças, agressividade e impulsividade. Assim, a relação entre elas parecia 

assombrada por essa comorbidade. Assim, M. muitas vezes mudava sua estratégia 

com Julia, como, por exemplo, não focar tanto no peso ou em aproximar a mãe do 
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tratamento, uma vez que esses temas geravam muita ansiedade e angústia na 

relação entre elas. 

 

(...) a empatia, o não julgamento, eu acho que mostrar pra ela que era um ambiente 
acolhedor sempre ajudou. Ao mesmo tempo os vínculos da Julia são muito intensos, 
mas são muito frágeis de se romper, então a Julia também muitas vezes ela ouvia o 
que ela queria de mim e muitas vezes o que ela não queria e aí esse vínculo não 
desfazia, mas ele se estremecia.(M.)                     
 
Então ela me amava, mas se eu falasse alguma coisa que não agradasse ela já ia 
ficar de cara fechada, já ia emburrar e tudo bem, na outra semana já estava tudo 
bem. (M) 
 

No entanto, M. considerava importante que a mãe de Julia fosse instruída sobre 

alguns comportamentos da filha, mesmo que a jovem se sentisse um pouco 

ameaçada, já que M. estava propondo à sua paciente desmascarar alguns de seus 

comportamentos considerados inadequados pela nutricionista. Por outro lado, 

também notamos o cuidado de M. em fazer isso, respeitando o tempo de Julia, para 

que ela se sentisse confortável e disposta a esse encontro. No que se refere ao 

vínculo com a mãe, M. aponta que sempre sentiu confiança e incentivo da parte dela 

com o intuito de fortalecer o vínculo de Julia tanto com a nutricionista como ao 

tratamento.  

  
Então a mãe acho que sempre me viu como uma peça de um funcionamento, então 
a mãe sempre confiou muito, sempre ajudou, às vezes brincava, falava: puxa a 
orelha da Julia que essa semana alguma coisa não deu certo, ou, olha, deu certo. 
Então a mãe sempre participou e sempre ajudou muito, sempre, pra mim, a mãe 
sempre fez questão de que o vínculo da Julia com o tratamento fosse mantido e 
fosse bom. (M.) 
 

Em relação ao apoio das mudanças propostas por ela, apesar do envolvimento do 

pai no vínculo com a nutricionista parecer bom aos olhos dela, M. acha que a mãe 

participou mais das intervenções do que o pai, uma vez que ele não vinha para os 

atendimentos e nem acompanhar a Julia no tratamento. Para M., a mãe sempre foi 

mais ativa no tratamento e, mesmo achando que o pai sempre apoiou a mãe, M. não 

acredita que o pai tenha se envolvido como poderia. 

 
O pai eu tive muito pouco contato e as vezes que eu tive, eu sempre achei a mãe 
mais ativa e o pai talvez mais cansado, mais sofrido (...) então o pai nunca, de 
alguma maneira, teve nenhum tipo de intervenção na parte nutricional que tenha 
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chegado pra mim. Acho que ele apoiou as mudanças, mas não que ele tenha sido 
ativo pra que elas acontecessem. 
 
 

Portanto, destacamos a importância da participação da família no tratamento, 

o engajamento e o apoio às orientações oferecidas pela nutricionista e a 

relação do vínculo familiar com a nutricionista no processo de tratamento. De 

forma geral, todos esses temas buscam aproximar os familiares sobre um 

maior entendimento do problema e engajar os pais no cuidado de sua filha de 

forma mais saudável e assertiva. Se essas são as expectativas da nutrição 

para a terapia familiar no tratamento de Julia, também podemos explorar 

como essas conquistas se tornaram possíveis para os pais por meio da 

terapia familiar. Ao ampliar as possibilidades de envolvimento da família com 

o problema e revendo as formas de se relacionar com a situação que se 

estabeleceu, tanto os pais como Julia ganharam mais autonomia ao deixarem 

de ser vítimas e potencializarem seus recursos. 

 
5.4 A voz do psicólogo individual de Julia 

 
 O terapeuta individual de Julia, R., tem 42 anos de idade e se formou em 

2005. Ele terminou o curso de especialização em terapia comportamental este ano. 

Para obter esse título, R. entrou no HC para fazer o curso de transtornos 

alimentares, onde posteriormente foi convidado a trabalhar como voluntário nos 

atendimentos de terapia individual com pacientes internadas e, depois de alguns 

meses, nos grupos de anorexia e bulimia, no ambulatório geral. Ele conheceu Julia 

em um de seus primeiros trabalhos na enfermaria, quando ela foi internada pela 

segunda vez, em 2009. O trabalho com a paciente teve aproximadamente dois anos 

de duração, pois o terapeuta continuou acompanhando o caso no ambulatório até 

meados de 2011, quando R. deixou de poder participar das reuniões de equipe do 

Prada, uma vez que a equipe do Prada considerou trocar o terapeuta por alguém 

que fizesse parte das discussões junto aos outros profissionais que atendiam Julia. 

 

 A questão do vínculo: uma ferramenta para abertura da relação 
 

O psicólogo R. se referiu a Julia como uma pessoa difícil de se vincular no 

começo da terapia individual e a criação desse vínculo, do seu ponto de vista,  

deveria ser o primeiro passo para o andamento de uma boa terapia.  
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A Julia no início eu achava uma pessoa com vínculo um pouco difícil, ela tinha um 
certo receio, não sei se era pela figura masculina ou se era em relação a psicólogo 
em si, para um contato. Mas com o decorrer do tempo a gente conversava, nas 
sessões a gente conversava muito e eu notava que ela começava a se abrir, ela 
começou a criar um vínculo comigo e começava a respeitar o meu trabalho, que até 
então ela não respeitava muito as pessoas e ela começou a respeitar e se abrir de 
uma forma que até eu me surpreendia com as coisas que ela me trazia. Sempre de 
forma espontânea e tinha brigas, tinha xingos, tinha alegria, tinha choros nas 
sessões, mas ela sempre era muito natural e via que não era uma simulação em 
sessão.(R.) 

 

R. levanta a hipótese de que a desconfiança de Julia, no início da relação 

com o terapeuta, provinha de ele ser do sexo masculino e Julia ter mostrado a 

R. muitas dificuldades de relacionamento com seu pai. Outra hipótese para a 

dificuldade do vínculo terapeuta/paciente seria a adoção de Julia, pois ele 

acredita que a maneira como Julia foi recebida em casa era experienciada por 

ela como uma vontade da mãe em contraposição ao pai e, por isso, a mãe 

deveria arcar com o “fardo” de cuidar dela, enquanto Julia fazia “testes” para 

provar o interesse do pai por ela. Dessa forma, R. também entende que Julia 

se relacionava com ele sempre desconfiada se R. estava sendo sincero nas 

suas colocações em terapia, como se repetisse o comportamento em relação 

ao pai com o terapeuta. 
 

Ela tem uma dificuldade com a figura paterna muito grande, uma: ela já é uma 
criança adotada, eu não sei exatamente o que foi passado pra ela nessa fase de 
transição, porque pelo que eu lembro ela foi adotada aos dois anos, a família já tinha 
três filhas e a mãe quis adotá-la, o pai ficou meio receoso na adoção e eu não sei 
como foi passado essas informações para ela, se a partir daí ela criou uma antipatia 
pela figura paterna. (R.)  
 

 
No entanto, R. aponta que no momento em que ele conseguiu essa abertura 

de vínculo com Julia, a terapia individual começou a fluir melhor, pois ele 

entendeu que ela confiava na relação deles e que poderiam ser espontâneos 

e sinceros um com o outro ao falarem sobre assuntos que eram mais difíceis 

para Julia, como a sexualidade e os relacionamentos familiares. Para o 

psicólogo, essa abertura aconteceu a partir do momento em que ele foi 

provando para Julia que estava sendo verdadeiro e honesto nas respostas 

que ela pedia para ele em sessão. E também no momento em que R. nota 

que Julia pôde diferenciar a relação dela com o terapeuta da relação que ela 
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tinha com seu pai.  

 
Diante da linha que eu sigo eu também colocava pontos, era meio uma troca de 
informações particulares, informações particulares minhas para que ela trouxesse 
informações dela, ela meio que jogava, fazia esse jogo, era um teste para saber se 
eu estava sendo sincero com ela e se ela poderia se abrir comigo, pra saber, era 
que, era um cheque mate, então eu vou perguntar uma coisa sua, se você me der 
uma informação que eu acho que é verdade eu te dou uma minha, eu deixava, eu 
abria numa boa tudo que ela me perguntava e aí criou um vínculo muito grande, a 
gente jogou aberto, ela percebia, ela me perguntava coisas particulares, eu 
respondia tranquilamente, porque eu não tinha problema nenhum com ela e tudo 
que eu perguntava para ela, ela me respondia.  

 

Entendemos que, para R., a dificuldade do vínculo com Julia estava na 

desconfiança dela em relação a ele como profissional e como homem 

representante do sexo masculino. Ou seja, para R., Julia tinha muita 

dificuldade de entender a disponibilidade dele para ajudá-la além das 

expectativas do ambulatório e da equipe como um todo, como o ganho de 

peso e as metas estabelecidas pela enfermaria. Segundo R., Julia colocava 

ele em situações inconvenientes, nas quais ele teria que provar a Julia o 

quanto ela poderia confiar nele. Como citado no episódio abaixo, quando Julia 

conta para R. que roubou medicações da enfermaria e estaria prestes a 

colocar a sua vida em risco. 

 

Uma das cenas que mais me marcou no hospital foi na época do ECAL foi quando 
ela roubou remédio para tentar suicídio, que é aquela parte, eu saí chorando. Ela 
tinha me contado em sessão, eu lembro até hoje, foi muito difícil pra mim, porque ela 
me contou em sessão de que tinha escondido remédios e que ia tomar todos de 
uma vez, era a rebeldia dela diante do ECAL(...) . (R.) 

 

Diante da situação, R. ficaria entre “trair” a confiança de Julia e denunciá-la 

para equipe ou proteger a relação entre eles e deixar ela resolver a questão 

como achasse melhor. No entanto, não podemos esquecer que o trabalho de 

R. está diretamente vinculado a uma instituição e que ele também tem 

responsabilidades profissionais como membro dessa equipe. 

 

E daí eu falei: Julia é muito difícil o que eu vou te falar, mas eu vou ter que abrir em 
sessão e você vai ter que me devolver esses remédios, daí ela me xingou, queria 
me bater, ela ficou extremamente agressiva, falei: não, mas é para o teu bem e de 
acordo com a minha ética eu não posso deixar passar isso. E ela ficou 
extremamente furiosa e pegou todos os remédios que tinha, me mostrou onde 
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estava, me entregou na mão e falou a partir de hoje eu não confio mais em você. 
Mas aí ela me entregou, não me senti bem, fiquei mal, mas cumpri de acordo com o 
que eu tinha que cumprir, preservar a vida dela.(R.) 

 

Finalmente, R. tentou explicar sua atitude a Julia para tentar recuperar a 

relação de confiança com ela, de maneira que, para ele, esse episódio 

reafirmou o vínculo deles. 

 

Ela falou que tinha acabado, que nunca mais iria se abrir comigo, mas nas sessões 
seguintes ela começou, estava muito nervosa ainda, mas ela foi se abrindo. Eu falei: 
você entende o porquê eu tive de fazer isso? Aí ela começou a entender e criou um 
vínculo maior ainda, porque ela viu que eu não estava fazendo na intenção de 
prejudicar, que eu estava tentando preservar o impulso dela, que ela tinha um 
impulso, agressividade muito grande. Então que eu estava tentando segurar e aí 
criou um vínculo de vez com ela, esse foi um fator que criou um grande vínculo. (R.) 
 
 

A partir do momento em que R. sente segurança no vínculo com Julia, a 

terapia individual abre espaço para as questões familiares serem discutidas, 

uma vez que ele acreditava que Julia tinha muitas dificuldades em se 

relacionar com seus pais e expor seus questionamentos e dúvidas. Assim, R. 

começa a dar indícios de que, do seu ponto de vista, a terapia individual 

trabalharia em parceria com a terapia familiar no que diz respeito ao 

entendimento sobre os relacionamentos de Julia de forma geral. E, do ponto 

de vista de R., essa parceria estaria diretamente ligada a como ele se propõe 

a essa vinculação com Julia, que procura estabelecer formas de se relacionar 

que vão além dos diagnósticos normatizadores de comportamentos para 

transformá-los em formas de viver. 

 
Deixar ela viver o não gostar, não colocar como uma coisa absurda, é natural e eu 
sempre trazia, no HC com ela e com outras pacientes eu sempre fazia, 
despatologizar, eu acho que a gente patologiza demais, principalmente estarmos, já 
está numa instituição psiquiátrica, já está com rótulo do que realmente é de bulimia, 
anorexia ou outros transtornos e já tá como uma comorbidade já taxada, então sabe 
exatamente o que é cada coisa, então eu tentava tirar esses rótulos e trazer essa 
situação em si, a forma que elas pensavam para pessoas normais do cotidiano. 
Falo: olha, essa pessoa, você agiu dessa forma, aquela pessoa também age, você 
age assim estourada tem hora, falei: eu também ajo, tem hora que eu fico 
extremamente estourado, então começava trazer, tirar do ambiente do hospital e 
trazer pra realidade. Pra mostrar que o ambiente externo também é assim, é só 
saber dosar.(R.) 
 

Também no que diz respeito à sexualidade, R. dialogou com Julia sobre suas 
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dúvidas e inseguranças, procurando não se ater a julgamentos prévios ou 

regras que pudessem dar a entender, para Julia, que esse comportamento 

era patológico. R. traz essa questão como parte das inseguranças de Julia 

em se relacionar com seus pais, como se ela não pudesse contar a eles 

sobre seus problemas, visto que ela se sentia reprimida em suas escolhas.  

 
Porque ela é homossexual ou pelo menos se achava homossexual (...), então ela 
começou se abrir de uma forma mais espontânea em relação a isso, então foi aí que 
criou um vínculo e eu fui trazendo informações e ela foi, fui tirando um monte de 
dúvidas que ela tinha na cabeça em relação a isso, eu fui meio que pontuando para 
transformar numa situação extremamente natural e não uma coisa aversiva ao que 
ela realmente sentia. (R.) 
 
 

Assim, a importância do vínculo de R. com Julia pareceu, para ele, um 

elemento fundamental da terapia individual, uma vez que foi essa ligação que 

permitiu a Julia ampliar seu modo de se relacionar com as outras pessoas, 

incluindo seus familiares. 

 
 

 A influência da terapia familiar: diminuir expectativas e observar melhoras 
 

Para R., a terapia familiar ajudou Julia a trazer assuntos para terapia 

individual que estavam ligados a como ela se relacionava com seus pais. O 

terapeuta acredita que Julia escolhia os assuntos que gostaria de falar com 

seus pais de acordo com o que ela esperava da aceitação deles sobre a 

questão. O assunto da sexualidade de Julia foi um desses temas trabalhados 

por R. em terapia individual que falavam do desejo de Julia em ser aceita 

pelos seus pais em suas escolhas.  

 

Ela me colocou uma vez que a mãe já sabia que ela era homossexual e que o pai 
não sabia e a mãe pediu para não contar. (R.) 
 
 

R. também aponta como a mãe de Julia parecia uma pessoa mais dedicada 

aos cuidados da filha, sempre procurando entender o que estava 

acontecendo com ela, enquanto seu pai parecia ter um relacionamento mais 

distante.  

 
A mãe eu acho que ela tenta tanto ser assertiva ao máximo, que eu ficava 
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impressionado como aquela mãe se dedicava por essa filha. E muito de vocês 
trabalharem isso com ela, tanto que hoje eu sou fã de carteirinha da familiar por isso, 
porque eu acho que tem que ter, tem que ter a familiar em qualquer caso. (R.) 

 

Além disso, R. faz uma analogia com a terapia familiar para apontar a 

questão da adesão ao tratamento e a possibilidade de ajudar os cuidadores a 

criarem recursos para lidar com o problema de outra forma, a partir da 

aquisição de informações e entendimento sobre a doença. Assim como o 

psiquiatra e a nutricionista, o psicólogo enfatiza a importância do ambiente 

familiar como influência positiva ou negativa no tratamento de Julia. Para R., 

se a família não tem a possibilidade de ser trabalhada, as chances da 

recuperação da paciente parecem ser menores ou mais lentas. 

 
E uma analogia que eu faço que eu acho muito interessante é, não adianta nós, 
clínicos, tratar uma pessoa ou suturar uma pessoa, as feridas, você vai lá e cura 
essa ferida, ferida por ferida e joga numa casa de vidro toda quebrada, com aquele 
monte de caco rolando e a pessoa vai ter que andar no meio dos caminhos por 
aqueles cacos que não vai adiantar nada a sutura, vai abrir os cortes, vai criar cortes 
novos e se a familiar não entrar nesse momento pra pelo menos estruturar ou 
consertar esses vidros, não adianta nada.(R.) 
 

O tratamento vai demorar dez vezes mais do que se a familiar entrar e começar a 
colocar a pessoa numa psicoeducação ou numa forma de entendimento dessas 
pessoas, da família com o progresso do paciente, porque a família espera um 
progresso imediato, como se fosse um comprimido que dá para a pessoa e ela 
melhora e não é assim e começar a pontuar a melhora e o tempo dessa melhora. 
(R.) 
 

Dessa forma, R. trabalhou com Julia alguns aspectos importantes sobre o 

entendimento dela em relação aos seus pais. Por isso, R. percebe a terapia 

familiar como um trabalho que ajudou os familiares a entenderem o que 

estava acontecendo com Julia de forma a diminuir as expectativas da família 

sobre as possibilidades de melhora imediata. R. então acredita que a 

compreensão deveria vir de ambos os lados, não apenas de Julia, mas da 

sua família também. 

 

A mãe começou a ver que a melhora dela não seria tão imediata quanto ela 
imaginava que fosse, por estar num Hospital das Clínicas de renome, relacionado a 
transtorno alimentar. O pai não sabia exatamente o que se passava com essa 
garota, e é difícil de entender isso, pra gente a gente não entende muitas vezes o 
que se passa, a família que não tem embasamento teórico nenhum ou 
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conhecimento ou conhecimento teórico ou de casos, fica mais perdido ainda.  
 

Para R., a mãe de Julia achava que, pelo fato de sua filha estar em 

tratamento no HC, ela passaria por um período de internação e sairia de lá 

curada, como se, por ter um diagnóstico e um encaminhamento para 

tratamento, todos os profissionais envolvidos fossem solucionar o problema. 

Então, R. aponta que, para ele, a terapia familiar ajudava principalmente a 

mãe a diminuir algumas cobranças que Julia trazia na terapia individual. Isso 

possibilitou uma mudança no relacionamento delas, e, assim, a mãe passou a 

notar pequenas diferenças no comportamento de Julia que podiam ser 

entendidas por ambas e por R. como uma melhora no relacionamento de 

Julia com os pais. Para R., essa diminuição da cobrança está diretamente 

ligada à mudança de expectativa na melhora de Julia e ao tempo dessa 

melhora. 

 

Elas (as famílias) passam a cobrar menos, passam a vigiar menos, que às vezes a 
família espera uma melhora, eu vejo uma melhora significativa, às vezes um 
comportamento não verbal da pessoa é uma melhora significativa, que a família não 
consegue perceber. E a família quando ela de forma assertiva vê aquele 
comportamento não verbal e pontua como uma característica que foi boa e a família 
começa ver, nossa, que legal, ela está melhorando e começa ver aquilo como uma 
melhora, o clima da casa fica mais ameno, fica mais tranquilo e a paciente em si se 
sente menos cobrada, uma melhora que ela não vai conseguir de uma forma 
imediatista, essa melhora ela vai conseguir no seu tempo, de acordo com a sua 
evolução.(R.) 
 

Em relação ao pai, R. conta que Julia trazia algumas situações que eram 

abordadas com o psicólogo individualmente. Segundo ele, Julia 

menosprezava seu pai e não deixava que ele opinasse sobre sua vida. Para 

R., isso teve início com uma traição da mãe pelo pai, que a mãe tinha 

perdoado, mas Julia não perdoava.  

 

O pai ,pelo que ela trazia muito, era traição do pai em relação à mãe e que a mãe 
acabou aceitando e ela não aceitava isso. Então ela sempre menosprezou esse pai 
como uma figura paterna de que poderia dar alguma opinião em relação à vida dela. 
A mãe sempre opinou e a mãe sempre ela deu carta branca pra pontuar algumas 
situações em relação à vida dela, esse pai ela sempre desconsiderou, porque ela 
nunca considerou ele como um verdadeiro pai ou como um pai exemplar. Então ela 
não queria que participasse da criação dela, da evolução dela esse pai.(R.) 
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O terapeuta conta como, nas sessões individuais, ele foi abordando essa 

questão do pai, apontando as falhas dele como de qualquer outro ser humano 

e o lugar dela como filha. De certa forma R. acredita que essa desmistificação 

de Julia sobre seu pai ajudou para que ela permitisse que seu pai 

frequentasse a terapia familiar. Até esse momento Julia não queria que seu 

pai se intrometesse no tratamento dela. 

 
Quando eu comecei a pontuar isso de que isso era relação deles e você como filha 
não tem que se meter, você tem a tua relação com teu pai e com tua mãe, ele 
comete erro, a tua mãe comete erro, os dois cometem erros e você comete erro 
também, então os três cometem erros e ninguém tem que ficar se metendo, (...) e 
ela começou a ver que ele também tem falhas, não que ele é completamente cheio 
de falhas, que ele tinha características positivas também.(R.) 
 

Portanto, R. aponta para como seu trabalho individual com a paciente tentou 

colaborar para aproximar esse pai do tratamento de Julia, já que esse pai só 

começou a frequentar as sessões de terapia familiar após a quarta internação 

de Julia, em 2010. Inicialmente o pai de Julia não vinha às sessões de terapia 

familiar e nem vinha acompanhar Julia ao tratamento, porque ela dizia que 

não o queria por perto e nem gostaria que ele viesse aos atendimentos. Por 

um período de tempo a equipe entendeu que deveria respeitar esse desejo de 

Julia e, aos poucos, os profissionais foram tentando, cada um dentro de suas 

possibilidades,  aproximar esse pai do tratamento 

 
A hora que ela percebe que a família começa baixar a guarda, que a familiar começa 
fazer isso, trabalhar essa parte de vamos baixar a guarda, não vamos contra atacar 
porque senão ela vai atacar e daí eu tento fazer baixar essa guarda também, não 
vamos contra atacar que senão fica uma guerra que não termina nunca. (...) quando  
os dois baixam a guarda, aí você começa ver uma certa harmonia na casa (...)e 
começa situações cotidianas que até então era muito difícil de contato e ela começa 
trazer que fez isso de uma forma, ela fala até de uma forma emocionada, fala nossa, 
eu consegui pedir para o meu pai me levar em tal lugar! Aí você fala, sabe, é 
importante, pra ela é muito importante, porque ela não conseguia verbalizar isso e 
não conseguia olhar na cara do pai 
 

Essa passagem é importante, porque R. entende que a terapia individual e a 

terapia familiar devem trabalhar em parceria, falando a mesma “linguagem”, 

como se os terapeutas buscassem formas de entendimento com seus 

pacientes que estivessem de acordo, e não em oposição. Para R., enquanto a 
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terapia familiar trabalha com a diminuição da expectativa dos pais em relação 

às possibilidades de melhora de Julia e ao tempo que isso pode levar, o 

psicólogo individual tem a oportunidade de também diminuir a expectativa de 

Julia em relação ao que esperar de seus familiares e de como responder a 

isso. Dessa forma, para R., as terapias familiar e individual devem se unir no 

sentido de cuidar para que ambas as partes ampliem as possibilidades de se 

enxergarem de maneira diferente. 

 
Então a hora que começou a pontuar essas características, a familiar começa 
pontuar do tempo e do que é a doença em si e como lidar com isso, eu acho que 
começa ter uma congruência entre a Julia e a família, entre o psicólogo familiar e 
psicólogo clínico, começa a falar a mesma linguagem, é aí que eu acho que começa 
ter uma diferenciação. 

 
 

 Relação psicólogo-família: respeito ao tratamento e busca de linguagem 
comum 

 
Ao perguntarmos como R. entende a sua relação com a família e o 

envolvimento de todos no tratamento, notamos que R. percebe os pais como 

receptivos, no entanto, faz diferenciações entre as colaborações do pai e da 

mãe. 

Para R., a mãe sempre se mostrou muito disposta, sempre demonstrou 

respeito aos profissionais que atendiam Julia, seja a nutricionista, o terapeuta 

familiar, o psiquiatra ou ele.  

 

Eu acho que eles eram muito receptivos, eu acho da mãe, assim sem sombra de 
dúvidas ela era receptiva ao extremo, considerava muito, considerava e considera 
até hoje muito os profissionais, (…) tudo que estava sendo feito pra ela na tentativa 
de ajudar, a mãe era muito receptiva e o pai eu acho que tinha até um certo, não é, 
ele não desconfiava, ele não entendia o que era aquele tratamento em si, ele não 
entendia o funcionamento da máquina da psicologia em relação ao tratamento dela, 
não que ele desconsiderava, ele só não entendia. 
 

 

Outro ponto relevante é que, diante do maior envolvimento da mãe no 

tratamento do que do pai, o psicólogo levanta a hipótese de que tal falta de 

envolvimento pudesse estar ligada à questão da adoção e à incompreensão 

do pai sobre os processos da psicologia. O psicólogo R. até chega a pensar 

que o modo “não verbal” de como Julia lidava com seus sentimentos, talvez a 

respeito das dúvidas dela em relação ao amor do pai, possa ter ajudado a 
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desenvolver seu transtorno alimentar.  

 

Eu ainda acredito como hipótese a forma como foi adotada, que eu não sei, nunca 
se trabalhou muito em relação a isso, a forma como foi adotada e se foi a mãe 
extremamente, a mãe querendo demais essa criança e o pai não querendo essa 
criança, eu não sei como é que foi. E o pai cedeu às vontades da mãe e daí já foi 
transparecendo esse amor diferenciado mãe e pai. (...) mas foi uma forma que ela 
meio, uma válvula de escape para ela conseguir lidar, que aquela comunicação não 
verbal da Julia em relação a esses sentimentos, então ela meio que não, espera aí, 
eu tenho que criar, eu tenho que botar essas dúvidas pra fora de alguma outra forma 
e ela não sabia, numa dessa acabou desenvolvendo o transtorno alimentar. 
 

Por outro lado, R. fala sobre como Julia tinha dificuldades em ter um contato 

maior com a família, porque isso significava ter de se confrontar com algumas 

situações de que ela não gostava, como a questão do relacionamento com o 

pai, da sexualidade dela, das cobranças da mãe em relação à sua 

alimentação ou da sua imagem corporal. Assim, a terapia familiar parecia ser 

entendida por Julia, conforme R., como um ambiente hostil, no qual as 

“máscaras” tinham que ser tiradas.  

 

Gostava e não gostava, eu acho que era o calcanhar de Aquiles dela, é a família 
porque ela não queria que a família soubesse de algumas coisas ou ter esse contato 
muito maior com a família, principalmente em situações pontuais. Nenhuma paciente 
gosta, a confrontação elas não gostam, isso aí é fato, elas odeiam, mas elas depois 
quando começa evoluir, a evolução dela, ela como pessoa, ela começa ver o quanto 
foi importante e o quanto foi necessário poder se abrir e tirar as máscaras. Tirar essa 
visão de família distanciada e poder jogar de forma mais aberta com a família, o 
quanto foi importante pra evolução dela, porque daí ela poderia se abrir muito mais, 
sem ter dúvidas, tirar as interrogações que eram criadas durante o dia e responder 
de forma mais aberta. (R.) 

 

R. acredita que a terapia familiar deve mesmo ter essa função de questionar, 

para que sejam criados mecanismos com os quais Julia possa enfrentar suas 

dificuldades. Isso possibilita aproximar os pais de Julia, para tentarem 

resolver suas diferenças e aprimorar a “linguagem” entre todos, a fim de 

chegarem a um comum acordo. Dessa forma, se Julia tivesse alguma dúvida 

sobre o que tinha sido falado na terapia familiar ou estivesse insatisfeita com 

alguma conclusão, R. poderia dar o suporte e o apoio para que ela 

conseguisse entender o que havia sido dito nas sessões com seus pais.  
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(…) algumas colocações que vocês colocavam pra família, eu trazia da familiar, 
colocava em sessão para que ela entendesse, que às vezes na familiar não entendia 
direito, eu trazia pra sessão e trabalhava em cima, eu gostava de trabalhar com as 
pontuações da familiar em sessão também, para tirar qualquer dúvida que ficasse, 
que ela não conseguisse entender por que foi dito  aquilo, eu nunca cheguei de falar 
ah não, pode ser que a familiar não tenha falado isso, mas tem se enganado, não, 
ela disse isso? Vamos entender.(R.) 

 

R. aponta ainda que na terapia individual ele não tem esse alcance para 

trabalhar diretamente no âmbito das relações e esse pode ser um diferencial 

da terapia familiar. 

 

Porque foi criado mecanismos para ela responder isso, na familiar é criado isso, na 
clínica não, eu não tenho o menor contato com a família, a familiar faz isso, a 
familiar faz com que todos consigam falar a mesma linguagem, não são pessoas 
cada um falando uma linguagem diferente, eles falam a mesma linguagem ou pro 
bem ou pro mal, ou pra briga ou pra se entender, mas vai ser colocado a situação 
conflitante naquele momento e vai chegar a um comum acordo e vocês vão 
pontuando. (R.) 
 

Segundo R., Julia dizia que algumas situações desconfortáveis que ela fugia 

de enfrentar em casa eram reproduzidas nas sessões familiares e R. 

pontuava que era para que ela tivesse a oportunidade de fazer diferente e 

que nada era por acaso. Para R., a terapia familiar era um lugar para Julia 

aprender a lidar com as próprias emoções em família. Assim, na medida em 

que R. percebeu que Julia entendia a terapia familiar como complementar ao 

tratamento dela e como influenciadora para mudanças importantes nos 

relacionamentos dentro de casa, a paciente passou a aceitar melhor os 

atendimentos da familiar. R. acredita que, quando Julia começou a perceber a 

relação entre as terapias e a melhora no comportamento dela e nas relações 

familiares, isso ajudou a enfrentar a situação e as questões que ela trazia de 

forma mais “racional” e menos “emocional”. 

 

(...) então quando ela começou a ver que era importante ter a familiar principalmente 
porque ela convivia com a mãe, com o pai e com as irmãs e aprender a lidar com 
esse ambiente familiar, aí ela começou a entender e agir de uma forma menos 
emocional e mais racional, começou entender mais o que se passava com ela e por 
que daquelas sessões.  
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 Relacionamento psicólogo-outros profissionais: fazer-se ouvir 
 

 
Ao ser questionado sobre como os outros profissionais ouviam seu 

entendimento sobre o caso de Julia, R. volta sua atenção a alguns aspectos 

do atendimento. Como Julia foi uma paciente que passou pela internação 

várias vezes, R. julga importante ter uma equipe multiprofissional para seguir 

o tratamento, mas questiona o tempo de envolvimento dos profissionais com 

a paciente. Do seu ponto de vista, a troca, principalmente de psiquiatras, 

durante os períodos de internação e idas e vindas do ambulatório são 

constantes e aproximadamente a cada três meses, o que dificulta o 

encaminhamento do caso, porque nunca se sabe como o novo médico vai 

entender o quadro da paciente. Com isso, R. pontua duas coisas importantes 

para ele. A primeira é que os profissionais têm pouco tempo para discutir em 

equipe cada caso com mais propriedade e aprofundamento, pois são os 

médicos que estabelecem quando começa e termina uma discussão de caso. 

A segunda é que o vínculo da paciente com o psicólogo é necessariamente 

melhor do que com os médicos, devido aos psicólogos continuarem 

atendendo o caso quanto tempo for necessário.  

 

(...)porque o prazo de residência deles são muito curtos entre um e outro e quando 
ela está começando a criar vínculo com um já troca pro outro que pega o caso e 
começa ler o prontuário, não sabe, muitas das informações não está no prontuário, 
está na cabeça do próprio médico em relação a isso, os psicólogos em si são mais 
fidedignos a acompanhar o caso,(...)  cria um certo vínculo, um vínculo muito maior. 
 

Esse tempo de envolvimento dos profissionais de psicologia com a paciente 

nem sempre é levado em consideração pela equipe do hospital. Por isso, R. 

postula que é necessário se fazer ouvir por todos, porque essa troca de 

psiquiatras também causa um mal estar entre as pacientes que, muitas vezes, 

desprezam o tratamento por não se sentirem acolhidas ou, de fato, 

acompanhadas por esses psiquiatras. 

 

Então em relação à instituição eu acho muito legal, eu só fico na dúvida da parte de 
psiquiatria. Depois que elas entram na psiquiatria externa, fora do ECAL, elas criam 
vínculos, eu acho muito interessante, porque daí elas começam a falar mais aberto 
com os médicos, porque muito, não só a Julia como outras pacientes me traziam, eu 
não vou abrir minha boca com esse médico, porque eu não fui com a cara dele e eu 
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sei que daqui três meses vai trocar. Elas já sabem todo procedimento, todo 
cronograma (…). (R.) 
 

Conforme R., com a troca dos psiquiatras, as pacientes sentem que sua 

história não está sendo acompanhada, e entendem que cada médico pode 

dar diferentes interpretações e encaminhamentos, de acordo com o vínculo 

que se estabelece entre elas e os psiquiatras. No ambulatório, o 

acompanhamento com o mesmo psiquiatra é constante durante todo o 

tratamento e isso parece ter, para R., uma grande influência na confiabilidade 

que a paciente dá ao tratamento. No caso de Julia, essa questão pareceu 

essencial, uma vez que ela tem um sentimento de rejeição enorme e testa os 

vínculos a todo instante. 

 
Elas já têm a rejeição dentro delas, já vêm com essa rejeição da família ou de 
alguém próximo a elas, já sabe que vai ter a rejeição do médico também, que daqui 
a três meses elas vão ser abandonadas, então elas já preferem nem criar vínculo, é 
só essa parte que me preocupa um pouco em relação a isso.(R.) 
 

Além disso, R. aponta para a importância de os psicólogos se imporem e 

mostrarem seu ponto de vista, não apenas pelo tipo de vinculação que se 

estabelece na relação terapeuta/paciente, mas para que o seu conhecimento 

e olhar também possa ser respeitado e representado como um membro da 

equipe tão conhecedor quanto os psiquiatras. 

  
Um psicólogo, eu acho que passa a ser melhor recebido na hora que começa 
mostrar resultados e a hora que comecei me impor mais também na hora de 
apresentação de resultados e de conflitar com alguns diagnósticos, eu comecei a 
colocar algumas situações em relação a isso, então aí passa ser melhor 
respeitado.(...). Então eu acho que começou a gente se respeitar quando você se 
colocava diante de um caso. 
 
 

Ainda explorando essa questão de o psicólogo se fazer respeitar e ouvir, na 

opinião de R., mesmo que exista uma hierarquia profissional dentro da 

instituição hospitalar, para o paciente essa hierarquia pode não funcionar, 

porque em muitas ocasiões o paciente se sente mais acolhido e mais bem 

recebido pelo psicólogo que o acompanha por muito mais tempo do que pelo 

psiquiatra. 

 
(…) não é que existe uma hierarquia, pode existir uma hierarquia dentro do Hospital 
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das Clínicas, mas no atendimento não tem essa hierarquia, para o paciente não tem, 
para o paciente até o psicólogo tem mais importância pelo tempo de atendimento e 
pela maneira como acolhe o paciente, de uma forma mais longa, ele fala nossa, 
ficou uma hora comigo, ficou 50 minutos comigo, do que o psiquiatra que passa 10 
minutos, então para o paciente ele mensura essa quantidade de horas, parece que 
não, mas ele mensura e eles respeitam demais o psicólogo  em relação a isso.(R.) 
 

Assim, R. aponta para a necessidade de o vínculo do paciente com o 

psicólogo ser mais valorizado pela equipe como um todo. 

 
(…) tem que ser respeitado por tempo de atendimento, de contato com o paciente, 
isso eu acho que não é tão respeitado quanto deveria.(R.) 
 
 
5.5 Síntese dos profissionais 

 

 Podemos notar que para os três profissionais entrevistados a participação da 

família no tratamento teve um destaque importante. De forma geral todos eles 

ressaltaram uma mudança no comportamento dos pais que implicou numa maior 

adesão ao tratamento do ponto de vista de cada um. 

 Para o psiquiatra foi, em parte, um maior entendimento dos pais sobre os 

sintomas da doença e a possibilidade de maior controle e observação da Julia 

durante o processo. A nutricionista apontou a maior adequação dos pais na rotina 

alimentar da família e na mudança de atitude dos pais frente aos ciclos de 

compulsão e purgação. E o psicólogo de Julia destacou o envolvimento dos pais 

com a possibilidade de diminuir as expectativas de melhora do quadro de Julia e de 

rever a qualidade da relação dela com seus pais. 

 Cada profissional destacou, dentro de sua área de especialização, uma 

diferença qualitativa no envolvimento da família no tratamento. Do ponto de vista do 

terapeuta familiar, o entendimento de uma maior adesão ao tratamento está na 

possibilidade dos pais em poderem compreender a dinâmica do funcionamento 

familiar e pensarem em diferentes recursos que os aproximem do problema. Ou 

seja, ao das espaço para os pais a perceberem do quanto eles são parte e 

contribuem para a situação, estamos contribuindo para mais abertura e diálogo entre 

todos e oferecendo oportunidade para darem novos significados à experiência vivida 

nas relações familiares e nas possibilidades de lidar com o problema. 
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5.6 A voz de Julia 

 
Às vezes me sinto um bicho estranho. Parece até que não me enquadro em lugar 
algum. 
Justo eu, que amo demais e sinto demais! 
Ao mesmo tempo quero viver e morrer, voar e ficar parada. 
Digo a mim mesma que sou uma pessoa estranha. 
Porém, por tantos eu sou amada. 
Tem uma única coisa que não consigo parar de pensar: 
Sou louca ou não?  
(autobiografia) 
 
A entrevista com Julia foi composta por dois momentos. Antes de nos encontrarmos 

para falar e gravar sua história, já tínhamos trocado alguns e-mails em que ela se 

propôs a fazer uma autobiografia. Então, temos duas versões contadas por ela. Uma 

via sua escrita e outra por meio do nosso encontro. Apesar de alguns fatos e 

acontecimentos da vida de Julia se encontrarem nos dois relatos, optei por usar a 

versão escrita por ela em um primeiro momento, por considerar a história contada na 

sua autobiografia muito importante para entender como ela se percebia e sentia 

algumas passagens da sua vida. Com esse relato complementado pela entrevista, 

também pudemos compor sua linha do tempo, na qual levantamos os 

acontecimentos mais significativos de sua vida. No segundo momento, usamos a 

entrevista para nos aprofundar em algumas questões que Julia apontou como mais 

importantes para seu processo e, assim, enriquecemos a análise. 

A autobiografia completa se encontra em anexo. 

 
Sobre a autobiografia: 
 

 Como Julia se apresenta ao mundo: corpo, drogas e adoção 
  
Na autobiografia, Julia inicia sua história contando da sua relação com seu corpo e 

com as drogas. Ela também enfatiza a questão da adoção e parece relacionar esses 

temas com uma falta de entendimento sobre os motivos de ter sido abandonada 

pela mãe biológica. De certo modo, Julia parte do corpo, de sua aparência física, 

que se difere bastante da dos seus pais adotivos, e relaciona esse aspecto com 

possíveis fantasias de realização e sucesso. Ou seja, para Julia, pessoas 

fisicamente bonitas seriam bem amadas e resolvidas. Assim, o fato de ela não ser 

parecida com seus pais e não saber sobre sua origem a fazia se sentir abandonada 

e não merecedora do amor da família adotiva. 
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Desde criança eu nunca me senti bem com o meu corpo. Lembro-me de ter amigas 
mais magras que eu, e as invejá-las especialmente as que tinham pernas finas e seios 

grandes. 

Eu ficava imaginando que quando me tornasse adulta iria ter o corpo delas, e 

conseguiria ter tudo o que quisesse na vida, dinheiro, fama, relacionamentos... 

E eu tinha que inventar que parecia mais com meu pai, pois era fisicamente muito 
diferente da minha mãe. Quando falavam que eu era diferente das minhas irmãs então, 
me sentia a estranha. Mas piorou por volta dos 9 anos quando comecei me perguntar: 
Porque minha mãe me abandonou? Como ela me abandonou? Fiquei revoltada, 

mesmo minha mãe adotiva me dando todas as respostas das perguntas que eu tinha. 

 
A relação que Julia fazia de seu corpo e aparência física com o sentimento de 

pertencimento ainda permanecia muito forte. Ela volta a relacionar essa questão 

com algumas dificuldades que encontrou ao longo de sua vida escolar. Para Julia, o 

corpo sempre foi a maneira que ela entendia o quanto as pessoas poderiam gostar 

ou não dela. 

 

A maioria das zoações era porque minha bunda era grande e tinha pouco seio. 
Falavam que eu era desproporcional. Chamavam-me de porca, por causa do meu 
nariz, e até com a minha testa eles implicavam. 
Foi o ano que eu reprovei na escola, chorava quando chegava em casa e inventava 
qualquer desculpa para não precisar ir a escola. 
 
Mas ao mesmo tempo em que tiravam sarro da minha cara com piadinhas sobre meu 
corpo e meu rosto, todos me desejavam. Conseguia ver isso no olhar malicioso de 
cada um daqueles meninos. 

 

No momento em que Julia começa a perceber que também poderia usar de seu 

corpo para se sentir pertencente a algum grupo, passa a usar da sexualidade como 

forma de se relacionar com o outro. Por outro lado, ao usar de seu corpo para se 

sentir desejada e amada, tem uma experiência relevante em que esses mesmos 

meninos, os quais ela achava que a desejavam, acabaram exagerando nas 

brincadeiras a ponto de Julia quase sofrer abuso sexual. Esse acontecimento parece 

ter marcado profundamente Julia, que já tinha um histórico de abandono e, com 

esse acontecimento, sente-se mais uma vez exposta e negligenciada. 

 

Nossas brincadeiras e conversas sempre envolviam sexo. 
Foi se tornando normal, os meninos me encoxarem, passarem a mão na minha bunda, 
e até, segundo eles, de brincadeira, perguntarem para mim quanto eu cobraria para 
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fazer tal coisa. 
Lembro com vergonha que até esse momento eu gostava desse tipo de coisa, eu me 
sentia querida. Era bom me sentir um pouco desejada. 
 
Todos da turma, 3 meninas, incluindo eu, e uns 8 meninos fomos no apartamento de 
um dos rapazes. 
Resolvemos jogar “Burro”, é aquele jogo com cartas que quem formar os pares 
primeiro abaixa e quem abaixar por último paga um castigo. 
Resolvemos que quem abaixasse por último tiraria uma peça de roupa. 
Fui então tirando a roupa, quando fiquei de calcinha e sutiã falei que não queria mais 
brincar, 
Eles não aceitaram isso e falaram que iam chamar meus pais e colocaram 50 reais na 
mesa. 
Muito zoada e pressionada levantei o sutiã e eles disseram que não era isso que 
queriam ver. E começaram a vir todos passar a mão em mim. 
Eu me vesti rapidamente, mas nem assim consegui ir embora. Eles tinham trancado as 
portas. Foi quando começaram a me encoxar e passar a mão em mim. 
Só pararam quando comecei a chorar e ameacei a gritar. 
 
Na época e até um pouco bom tempo depois, sempre que pensava em fugir de casa ou 
em uma profissão pensava em ser prostituta. 

 

Julia parecia não reconhecer os seus limites para se relacionar quando se trata de 

tentar ser aceita e reconhecida pelos seus pares. Era como se as situações em que 

ela se colocava acabassem confirmando o seu destino em não pertencer e ser 

rejeitada, ao mesmo tempo que ela buscava exatamente o oposto. Sua mãe percebe 

que, nessa fase de adolescência, Julia está com dificuldades e propõe que ela faça 

terapia individual com uma amiga da mãe.  Apesar de Julia frequentar os 

atendimentos, ela conta que não confiava nessa profissional e optou por mentir 

durante esse acompanhamento. Julia continuava sua busca para se sentir 

pertencente a algum grupo de amigos, mas começa a se identificar com pessoas 

que passaram por eventos tão marcantes e sofridos como ela.  

 

Nessa época comecei a fazer terapia com uma psicóloga amiga da minha mãe. Eu 
contava muita mentira a ela, não confiava nela, e tinha vergonha de falar sobre meus 
problemas. Então inventava histórias que não haviam acontecido. No colégio também 
era ótima em inventar histórias.  
Tinha muitos amigos, mas não me sentia pertencente a nenhum. Então vivia sempre 
mudando de turma e minha personalidade mudava conforme a turma que eu andava. 
Lembro que eu gostava de ajudar todos, porém sempre ficava do lado dos que tinham 
mais problemas, não somente para ajuda-los, mas porque estando assim me sentia 
bem. 
Teve uma vez que fiquei amiga de uma menina de 12 anos que estava na sua segunda 
gravidez, e eu não queria abandona-la por nada. Era como se eu estivesse grávida. 
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Alias no auge da minha adolescência ficava fascinada com mulheres gravidas e 
desejava muito ter um filho, até que tentei, mas felizmente não vingou. 
Essa vontade só foi passar quando fui atrás da minha mãe biológica, quando meus 
sobrinhos nasceram. 
 

A vontade de encontrar uma identidade própria, um direito aparentemente retirado 

de sua vida por ter sido abandonada, não cessou em nenhum momento. O desejo 

de ter um filho talvez indique a possibilidade de poder recomeçar uma nova história 

e de se fazer importante para alguém que pertença a seu próprio sangue. No 

entanto, Julia não reflete muito sobre como a busca pela sua mãe biológica e o 

nascimento de seus sobrinhos a fizeram mudar de ideia sobre ter um filho. Mas, em 

seguida a esse relato, ela associa essa passagem ao início do uso de drogas. Nessa 

época, Julia estava com 15 anos e passou dois dias fora de casa sem avisar seus 

pais. Seu comportamento de risco começava a piorar e, cada vez mais, Julia se 

colocava em situações perigosas nas quais sua vida estaria ameaçada de alguma 

forma. 

 

Atrás desse prédio tinha uma favela. Foi ai que descobri a cocaína.  
A primeira vez que usei entrei lá dentro, sozinha, com toda coragem e comprei dois 
papelotes e comecei a cheirar. Perdi a noção de tudo. 
Eu bem loca de droga, aceitei. Passei dois dias fora. Foi nesse dia também que 
descobri que cheirando eu não precisava comer. 
 
Conheci perto do prédio umas pessoas que mais tarde se tornaram minhas amigas que 
cheiravam as vezes de tarde e de noite e aí eu cheirava com elas também. Eu achava 
o Máximo, nos reunirmos e ficarmos conversando. Nessa época tinha 15 anos. Minha 
desculpa aos meus pais era que eu ia ao shopping no cinema.  
 
 

A partir desse momento, a história de Julia começa a trazer episódios de 

comportamentos muito impulsivos e arriscados. Ela parecia destemida quando se 

tratava de experimentar novas situações, como o uso de drogas e experiências 

sexuais. A maneira como Julia conta sobre seu primeiro relacionamento com outra 

menina, quase sem demonstrar muito envolvimento emocional, mostra que essa 

seria mais uma possibilidade de ela se relacionar no mundo do que uma orientação 

sexual. 

 

Antes de sair do colégio minha amiga deu uma festa em uma balada, lá onde bebemos 
muito foi a primeira vez que beijei uma outra mulher e descobri que poderia existir essa 
nova possibilidade. 
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Por ela ter repetido de ano várias vezes no colégio, opta por fazer o supletivo como 

uma forma de finalizar o ensino médio mais rápido. Em paralelo a isso, escolhe fazer 

um curso técnico de auxiliar de enfermagem, que parece ser uma possibilidade de 

dar seguimento ao desejo dela de cuidar de pessoas sofridas e debilitadas e, assim, 

sentir-se útil. No entanto, Julia continua angustiada com sua aparência física e conta 

como sofria quando ouvia pessoas fazendo brincadeiras a respeito de sua 

aparência. Nesse mesmo período, Julia começa a tomar uma medicação para um 

mal estar no estômago e descobre que pode usá-la para perder peso. Quando 

começa a receber retornos positivos sobre sua perda de peso, inicia uma batalha 

para conquistar o que acreditava ser seu corpo ideal, como se sua imagem corporal 

fosse acalmar suas angústias de pertencimento por meio do reconhecimento do 

outro. 

 

Aos 17 resolvi fazer supletivo à noite e no período da manhã fui fazer um curso técnico 
de auxiliar de enfermagem. Adorava o curso, mas sofri um pouco de bullyng no curso 
também, me chamavam de bebê johnson falavam que eu era desproporcional.  
Nessa mesma época comecei a tomar um remédio para o estomago, tomava 2 
comprimidos antes das refeições, esse remédio me tirou um pouco o apetite e 
emagreci uns 6 quilos. 
 
Já um pouco mais magra comecei a receber elogios de familiares e amigos, dizendo 
que eu estava mais bonita, eu também comecei a me achar mais bonita, comecei a ter 
mais atenção dos meninos também. Lembro também que todos no curso falavam que 
eu estava mais bonita e eu adorava. 
 
Meses depois quase perto de completa-lo resolvi largar, até hoje não sei por que, mas 
algo diferente em mim começou a acontecer. 
Não sei se foi o apelido, se foi alguma nota ruim ou sei lá o que; 
Falei aos meus pais que não era isso que eu queria ser. 

 

Quando Julia desiste do curso de enfermagem, não sabe bem ao certo explicar o 

motivo, no entanto, ela faz algumas relações interessantes, associando a 

desistência a uma baixa autoestima e uma certa insegurança. Também é intrigante 

como Julia conta que vem fazendo escolhas ao longo da vida, seja com amigos, 

mudança de escola, supletivo, uso de drogas, namorado, com pouca interferência 

dos pais ou familiares. Na sua autobiografia, Julia relata muito pouco sobre sua 

relação com sua mãe, seu pai e suas irmãs. Isso deixa algumas dúvidas sobre como 

seus familiares lidavam com essas escolhas ou como estavam presentes nelas. 

Aparentemente, Julia sempre os persuadia de acordo com a sua conveniência. 
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Mais magra e me sentindo mais confiante comecei a trabalhar de berçarista em uma 
escola há 2 quarteirões de casa, durou 2 semanas. 
Comecei então cada vez mais a ficar incomodada com meu corpo. Lembro de ter 
inventado um história para minha mãe que estava com problema no estômago só para 
tomar aquele tal remédio. Ela me deu o tal remédio e eu emagreci mais uns 4 ou 5 kilos 
e comecei a fazer academia. 
Junto com a academia veio a falta de apetite. 
Lembro-me de não sentir fome e ter muita ansiedade, passei então a não comer e ficar 
o dia todo na academia. 
  
Minha primeira indução de vomito foi após voltar da academia e ter malhado muito. 
Logo após ter jantado, naquele momento me senti culpada, então fui tomar banho e 
vomitei toda janta. Nem sabia o que era transtorno alimentar ainda. 
  
Porém, durante muito tempo só vomitava às vezes e ninguém desconfiava, só lembro 
da minha mãe falando para eu comer. 
Mas escutar da minha família e dos meus amigos que eu estava linda não tinha preço e 
caber nas roupas da minha irmã também não. 
Passei dos 63 kg para os 53 kg sem perceber. 

 
A partir de então, Julia começa a dar cada vez mais importância para a sua 

aparência física. Ela relaciona o bem estar corporal com a possibilidade de enfrentar 

o medo de ter sua primeira relação sexual com Z. No entanto, esse menino fazia uso 

de maconha e Julia passou a associar a droga também a uma forma de se 

relacionar. De alguma maneira, Julia parecia fazer qualquer coisa para satisfazer a 

vontade do seu parceiro. 

Cada vez mais diziam que eu estava bonita, também nunca estivera tão magra. Pesava 
mais ou menos 52 kilos. 
Mesmo com vergonha resolvi dar o próximo passo no relacionamento com Z. 
Cada vez mais estava mais perto dele e mais maconha eu fumava, isso durou mais ou 
menos 4 ou 5 meses. 
Perto dele eu mudei, as roupas que eu usava mudaram, as musicas que eu ouvia 
mudaram, enfim virei outra pessoa, mas nunca assumimos um compromisso sério 
nessa época. 
 

Apesar de Julia não ter tido essa primeira relação sexual com Z., ela continuava 

preocupada com seu corpo e, na academia, tem o primeiro contato com o que ela 

diz ser a anorexia. Com isso, Julia volta toda sua atenção para ter um corpo magro e 

continuar seu relacionamento com Z. Em decorrência dessa sua busca, Julia acaba 

deixando o cursinho pré vestibular no qual tinha se inscrito e perde o emprego de 

berçarista, além de fazer uso de maconha com frequência. 

Na academia tinha uma menina anoréxica e foi ai que descobri com nome e 
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sobrenome a anorexia. 
Ela era super magra, malhava muito e vivia comendo barrinha de cereal. 
Foi ai que resolvi pesquisar. 
Quanto mais pesquisava, mais descobria, mais eu queria saber. 
Descobri então os sites Anas e Mias e ficava neles bastante. 
Comecei então a tomar laxantes e diuréticos. 
Neste mesmo tempo comecei a fazer cursinho pré- vestibular. 
Eu adorava estudar. 
Mas foi ai que tudo começou a mudar. 
Comecei a ficar super ansiosa a ponto de não conseguir mais prestar atenção nas 
aulas, chegava em casa e ficava inquieta. 

Nesse ponto já fumava maconha todas as vezes que ia à casa de Z. 
Durou uns 2 meses o cursinho e parei, parei também a academia. 
Ia para o supletivo arrastada e só para ver Z. 
Até chegar ao ponto de nem no supletivo conseguir ir mais. 

 

Julia parece não pensar nas consequências de suas escolhas. Embora essa seja 

uma das características da fase adolescente, Julia começa a ter sérios prejuízos em 

decorrência de suas atitudes. Quando passa a usar remédios por conta própria, ela 

fala de sensações corporais estranhas, que não consegue controlar e as nomeia 

como ansiedade. O contexto de sua vida está bastante conturbado. Julia continua 

voltada à perda de peso, não consegue mais frequentar o supletivo e seu corpo dá 

sinais de alerta para algo que não está bem. Essa fase é marcada por uma primeira 

ida ao psiquiatra, em que recebe dois diagnósticos: de depressão e síndrome do 

pânico. Ainda que Julia inicie o uso de medicação controlada para diminuir suas 

inquietações corporais, parece aproveitar seu estado físico para continuar a induzir 

vômitos e a não se alimentar corretamente a fim de perder peso. De certa forma, 

Julia não associa esse desconforto corporal com a sua intensa vontade de ficar 

emagrecida ou à sua dificuldade de enfrentar os desafios que se apresentavam na 

sua vida, como o relacionamento com Z. e a necessidade de terminar os estudos e 

buscar uma profissão. 

 

O algo estranho que aconteceu a que me referia, era ansiedade, pernas inquietas, frio 
na barriga, aperto no peito, muita ansiedade. 
Foi quando larguei tudo. 
Teve um episódio em especial, onde minhas mãos e pernas começaram a tremer, 
comecei a suar, parecia que ia desmaiar, muita taquicardia,  tinha certeza que ia 
morrer. Durou uns 8 ou 10 minutos, depois veio uma sensação de relaxamento. 
 
Fui então no primeiro psiquiatra, seu diagnóstico era depressão e síndrome do pânico. 
Passei um ano, mais ou menos, sem levantar da cama para nada, ficava olhando as 
coisas sem prestar atenção. Não tinha vontade de comer, de sair ,de tomar banho. E 
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no começo essas crises eram frequentes, tinha uma quase todos os dias. 
 
Essas crises vinham acompanhadas de vômitos. Alguns ocorriam naturalmente, alguns 
eu forçava para acontecer. Era assim para comer também, as vezes eu não estava 
com fome e as vezes não queria comer para engordar. 
 

A obsessão de Julia pela perda de peso começa a se intensificar. Seus padrinhos 

acreditam que ela esteja com problemas espirituais e tentam levá-la a um tratamento 

religioso. Sem sucesso e com dezoito anos, ela vai em outro psiquiatra e lá recebe 

outros dois diagnósticos, sendo um deles de transtorno alimentar, e é internada pela 

primeira vez com peso de 45kg. Mesmo Julia percebendo que esse médico tenha a 

ajudado nesse período, ela conta essa passagem como se falasse de uma terceira 

pessoa e não dela mesma. Muito reservada em alguns trechos de sua vida, Julia 

não se preocupa em dizer como estava se sentindo em momentos que foram tão 

marcantes e conta sua história de forma racional e pragmática. 

 

Foi nessa época que reencontrei meus padrinhos. Para eles eu estava com problema 
espiritual e me fizeram acreditar nisso. 
Comecei a frequentar centro espirita, ler livros e fazer reuniões a noite na casa deles. 
Sem melhora, fui então á um segundo psiquiatra. Ele me tirou da depressão e das 
crises de pânico. Com ele eu também fazia psicoterapia. Recebi o diagnostico de 
bipolar e foi a primeira pessoa a falar que eu tinha transtorno alimentar. 
 
Na época desse psiquiatra ora eu estava extremamente feliz, sorrindo, pulando, 
andando sem parar e horas quieta, e foi também na época dele que comia cada vez 
menos para emagrecer. Tinha 18 anos. 
Quando cheguei nele com 45 kilos ele mandou me internar, disse que não podia fazer 
mais nada.   
 
Fui então para a primeira clínica, fiquei lá 4 ou 5 dias. nada adiantou. Não comia 
absolutamente nada nessa clínica, até que meus pais me tiraram de lá. Quando voltei 
de lá continuei indo nesse médico mais algumas vezes, mas após um tempo falei que 
não iria mais. 
 

 
Os pais de Julia ficam muito preocupados com ela e passam a ter uma maior 

vigilância e controle sobre sua filha. Ao mesmo tempo que Julia conta isso 

mostrando uma aproximação de seus familiares com ela, relata que foi nessa 

mesma época que passou a se automutilar com cortes e queimaduras. Isso faz 

pensar no quanto Julia associava as tentativas de cuidado e proteção de seus pais a 

um sentimento de sofrimento por parte dela, que acabava se machucando por não 

ter mais a liberdade que tinha antes. Seus pais percebem que alguma coisa no 



101 
 

 

comportamento de Julia realmente não está bem, mas parecem não entender muito 

bem o que está acontecendo com sua filha. Apesar dos diagnósticos e de todas 

medicações, Julia continua a querer perder peso e, como seus pais estão 

controlando mais a sua vida nesse período, Julia passa à indução de vômitos 

constantes como uma forma de driblar o ganho de peso pela exigência de seus pais 

em se alimentar.  

 
Na época da depressão meu pai ficava comigo o dia todo, e não me deixava sair de 
casa por nada com medo de que algo de ruim acontecesse. Eu só podia sair com 
alguém da minha família. As vezes meus amigos iam em casa me convidar para 
alguma coisa ou até mesmo Z. ia me visitar e meus pais de forma alguma me deixavam  
sair. Tivemos muitas brigas por esse motivo. 
Foi nessa época também que gostava de me cortar e de me queimar com cigarros. 
 
Gostava de entrar em roupas que nunca serviram antes e nessa época 18 ,19 anos eu 
me via magra, mas não sei se era como falavam, e eu adorava que falavam que eu 
estava magra demais. 
Começou então  bulimia.  
Comia o dia todo, em enormes quantidades, tudo que via pela frente e vomitava.  
Para meus pais não perceberem escondia os vômitos, jogava em sacos plásticos pela 
janela, colocava em lata de nescau , guardava dentro das bolsas no guarda-roupa, 
vomitava na pia e no chuveiro. 
Andava o dia todo para gastar as calorias que comia, e foi a época que comecei a 
tomar diuréticos e laxantes.  
No começo tomava 1 ou dois e com o tempo fui aumentando até chegar a uma cartela. 
Queria de qualquer forma ficar magra. Entrava em sites de pró-anorexia e pró-bulimia o 
dia todo e fazia tudo como aquelas meninas faziam.  
 

Julia fazia de tudo para esconder de seus pais que continuava com a ideia de perder 

peso e que vomitava e tomava laxantes e diuréticos para isso. Ela usava as mais 

diversas táticas para ocultar o que fazia, uma vez que sabia que seria repreendida 

por esse comportamento. De fato, quando seus familiares descobriram, tiveram uma 

briga importante em casa. Para Julia, sua mãe e irmã achavam que ela estava 

fazendo isso para chamar a atenção, mas Julia parecia não se importar com o que a 

família achava e continuou a vomitar constantemente. Com isso, seus pais 

começam a mudar algumas atitudes dentro de casa: escondem alimentos, compram 

algumas coisas e deixam de comprar outras. As relações de amizade de Julia 

também começam a se afrouxar e inicia-se uma fase de isolamento. 

 
Nesse tempo trabalhava como recepcionista em uma escola, e ficava no computador o 
dia todo olhando esses sites. Ficava o dia todo no trabalho sem comer e logo que 
chegava em casa tinha uma mega compulsão e vomitava tudo. Aprendi então a arte de 
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vomitar. Também fui mandada embora de lá sem motivo. 
Foi assim até que meus pais descobriram. 
Descobriram numa reunião que tivemos na casa da sogra da minha mãe, onde cada 
um levava um tipo de comida. 
Eu ficava comendo e indo para o banheiro para vomitar e dizia a eles que ia até o 
quarto para procurar revistas para ler. 
No dia seguinte, a noite, meu pai, minha irmã e minha mãe me colocaram contra a 
parede. 
Falaram um monte de coisa a meu respeito que não lembro mais, e falaram que fazia 
isso para chamar atenção. 
Continuei por mais um tempo a vomitar com elas sabendo e qualquer coisa era motivo 
de briga. Lembro do meu pai comprando pão e escondendo. 
Não saia mais com meus amigos. Os antigos porque ainda usavam drogas e os que 
não usavam, porque não me chamavam mais para lugar nenhum.  
Começamos a procurar ajuda especializada, entrei na fila de espera do Ambulim e me 
chamaram para fazer uma triagem, porém eu não quis ir, pesava 43kg. 
 

Como as relações em casa pareciam estar muito tensas, Julia conta que, após uma 

das brigas que tiveram, ela resolveu ir morar sozinha. Sem emprego e ainda 

preocupada com o ganho de peso, Julia continuava seus episódios de vômitos 

constantes. No entanto, Julia também fala que por um tempo o “TA se escondeu” e 

ela “engordou” um pouco. Associa esse ganho de peso à saída de casa. Instalada 

em uma pensão da qual sentia ojeriza, voltou a frequentar a casa de Z. Tudo isso 

indica como, de alguma forma, Julia fazia escolhas que favoreciam a necessidade 

de se sentir magra e pertencente, como se estivesse cumprindo a profecia de seu 

destino em ser abandonada e feia. Mesmo em sites virtuais, Julia buscava pertencer 

a um grupo, ainda que essa relação fosse destrutiva. 

 

Parece que o TA se escondeu um pouco. Comecei a ir a uma psiquiatra que só me 
dava calmantes. 
Engordei um pouquinho e comecei a trabalhar, claro que logo pedi demissão. 
Nesse tempo teve uma briga em casa com minha irmã, onde nos agredimos e minha 
mãe também saiu machucada.  
Ambas passaram dias fora, eu me sentindo muito culpada, resolvi ir morar sozinha. 
Nesse tempo comecei a emagrecer de novo, comia pouco e vomitava muito, tudo para 
emagrecer. 
Fui  morar em uma pensão, era um pouco sujo lá e me sentia sozinha, então fui 
procurar Z. 
Passava o dia todo na casa de Z. fumando maconha com ele e a noite voltava a 
pensão para dormir. 
Ia bastante visitar meus pais, levava roupa suja, comia lá, tomava banho lá, tinha nojo 
da pensão. Z. então me convidou para morar com ele. Morei 2 meses com ele, o tempo 
que tinha pago a pensão. 
Quando cheguei na casa dele pesava 53kg, com o tempo, com a droga, nos ficávamos 
muito sem comer e perto dele eu tinha de estar magra, eu me sentia enorme perto dele 
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e resolvi fazer dieta de novo. 
Entrei então na anorexia. Não vomitava porque não comia quase nada, tomava 
somente uma sopa pronta que eu ainda coava. 
Tomava muitos diuréticos que pegava escondido da minha mãe e da minha avó que 
tinha pressão alta. Chegava a tomar 2 cartelas por dia. Tomava também de 2 a 3 
cartelas de 20 comprimidos de laxantes por dia, entrava e fazia partes de comunidades 
de pró-anorexia e via vídeos para aprender mais coisas o dia todo. 
Já bem mais magra com mais ou menos uns 40 kilos comecei a ir no PROATA8 
Passava pela psiquiatra e mais tarde comecei a fazer terapia. 
Passei com ela 3 vezes e na terceira vez ela me encaminhou  para internação clínica. 
  

Em decorrência da saída de casa e da perda de peso constante, Julia começa a ter 

mais dificuldade de esconder de seus pais que não está conseguindo controlar seu 

comportamento para tentar perder peso. Sua mãe percebe a falta da medicação que 

ela dava para a mãe dela e os contínuos vômitos de Julia, além de ver a aparência 

física desnutrida de Julia. Então, consegue encaminhá-la para o acompanhamento 

no Proata, uma vez que Julia tinha se negado a ir na triagem do Ambulim. 

Infelizmente Julia já estava muito debilitada nessa época e teve que ser internada 

por complicações clínicas. Logo em seguida ela é encaminhada para o Ambulim, 

que oferece internações para pacientes com diagnóstico de transtorno alimentar.  

 

Julia para de escrever sua autobiografia nesse momento, como se deixasse de se 

apropriar de sua história mais recente alegando que a continuidade dos fatos estão 

relatados no prontuário de evolução médica dela do Hospital das Clínicas.  

Como, a partir do momento em que ela vai para o Ambulim, os profissionais têm 

acesso a esse prontuário, é como se ela não precisasse mais contar o que 

aconteceu com ela até o momento da entrevista dessa pesquisa, ou como se ela se 

cansasse da própria história. De certa forma, Julia parece entregar sua vida a 

terceiros como se eles soubessem o que é melhor para ela, antes dela mesma. Ou 

seja, Julia parece muito suscetível à influência dos outros e coloca sua própria vida 

em risco caso imagine que não possa corresponder ao que ela imagina que é 

esperado dela. Com isso, Julia testa seus vínculos relacionais constantemente para 

ter certeza de que está fazendo o que é certo. Essa forma de aproximação pode 

ocasionar vários desconfortos em muitas situações, tanto para ela como para seus 

familiares ou qualquer pessoa que se relacione com Julia, pois ela está sempre 

desconfiada que a frustração de alguém pode estar ligada a alguma coisa que ela 

                                                        
8
 PROATA: Programa de Atentimento aos Transtornos Alimentares da Unifesp/SP. 
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fez ou deixou de fazer. Assim, Julia tem uma autoestima muito baixa que requer 

suporte contínuo quando se trata de avaliar sua própria noção de ser querida e 

pertencente. 

 

5.7 Sobre a entrevista 

 

 A relação de Julia com seu problema: Trauma e esperança 

 

Julia teve muitas internações. No entanto, quando ela fala sobre elas, é como se 

tivesse um sentimento ambíguo. Ao mesmo tempo que parece “adequado” ela 

dizer que não gostava de estar internada, Julia não deixa de mencionar o quanto 

se sentia pertencente àquele lugar, como se gostasse da ideia de pertencer a 

alguma categoria e, assim, sentia-se parte de algo que ela não precisava 

escolher ou estava além de suas escolhas. Ela diz que ficou traumatizada com a 

experiência que teve com o uso de crack e que esse teria sido o motivo pelo qual 

criou esperanças de ter uma vida diferente.  

 

Julia - Eu me senti fazendo parte daquilo, exatamente. Mas me tiraram de lá. Teve 
um dia que eu liguei chorando porque queria ir embora e no dia seguinte eu me 
acalmei. Quando falaram que eu ia sair de lá, eu fiquei triste, porque eu não queria 
sair de lá, eu queria ficar lá, eu gostava de lá. Como a maioria das minhas 
internações, tirando as últimas internações aqui no HC, a maioria das internações eu 
gostava de ficar lá, eu era tratada como todos os pacientes, sabe, não era tratada 
como diferente. 
 
Julia - Eu comecei a ver que eu poderia levar uma vida normal, apesar de ter usado 
droga, apesar de ter bulimia, enfim, eu vi que eu podia levar uma vida normal 
mesmo, trabalhar, estudar, como todas as pessoas. 
 
Entrevistadora – E o que te fez perceber isso? 
Julia - Trauma, eu fiquei traumatizada com o crack, isso me afetou de uma forma 
que até hoje eu não superei e eu acho que vontade, eu cheguei no fundo do poço, 
precisei chegar no fundo do poço pra poder enxergar uma luz e poder subir. Assim, 
ver que tem uma esperança, que dá para ficar bem, que você pode ficar melhor, 
sabe, que você não precisa estragar a sua família, ver anos que se perdeu, ver anos 
que você desgraçou a vida dos seus pais. Eu comecei enxergar certas coisas que 
eu não enxergava antes. 

   

Muitas vezes Julia transita entre o que ela acha que é esperado dela pelos outros 

e a experiência dela com sua identidade própria. De certa forma, Julia parece 
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contrapor o tempo todo o que seria o certo e o errado e, assim, pode optar pelo 

errado como uma maneira de desafiar o certo, mas também pode rever conceitos 

que ela mesma se impõe. Julia trava uma briga contínua consigo mesma para 

encontrar o que seriam seus verdadeiros princípios, como se eles estivessem 

além de suas próprias crenças. Assim como seus sentimentos ambíguos sobre 

as internações, Julia reproduz esse sentimento nas outras relações à que se 

propõe. Seria uma tentativa de repetir a situação do abandono materno biológico 

em busca de uma identidade perdida? 

 

Julia - Não, ele não foi meu primeiro namorado, mas o primeiro que eu gostei assim, 
sabe, que realmente eu gostei, que eu queria ficar, ele era bonito, ele era charmoso, 
enfim, ele era errado, eu gosto do errado, até hoje eu ainda tendo a ir para o errado, 
ele era errado. 
 
Julia - Errado porque ele usava maconha, errado porque ele não trabalhava, errado 
porque ele dependia da mãe dele, errado porque ele era bem mais velho que eu, ele 
era tudo errado. 
 
Julia - Errado assim nos parâmetros da sociedade. Contra os princípios que eu tinha 
recebido, contra a educação que eu tinha recebido. 
Então pra mim na época estava ótimo. 

Quando Julia termina seu relacionamento com Z. e volta para casa, seus 

problemas estavam apenas começando. Ela, já muito emagrecida nesse 

período, começou a usar laxantes e diuréticos demasiadamente, como uma 

forma de controlar a fome. Como resultado desse uso abusivo de purgativos, 

Julia perde o cólon e, mesmo assim, ainda continua se colocando em 

situações de risco e usando drogas. 

 
 
Julia - Aí eu voltei pra casa dos meus pais. Como eu já estava magra e tal, meu 
deus do céu, aí foi a época do laxante, laxante todo dia, diurético todo dia. 
 
Entrevistadora – Quanto tempo você ficou fora de casa? 
Julia - Eu fiquei eu acho que uns sete meses, oito meses. 
 
Entrevistadora – Seus pais te procuravam? 
Julia - Muito, eu ligava pra minha mãe, eu ia pra minha casa. 
 
Entrevistadora – Então você manteve o contato. 
Julia - Mantive. E ela sempre me chamando pra voltar pra casa, ela sempre falando 
que era errado, minha mãe sempre foi corretíssima, meu pai é que é um jeito, que 
ele fala mais brusco e isso comigo não funciona, minha mãe conversando comigo 
funciona mais. 
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Aí comecei laxante e diurético, aí eu parei com o diurético, fiquei só com laxante, foi 
a época do laxante, usei, usei, usei, muito, muito, muito, muito, muito, até que um 
dia eu senti uma dor muito forte na barriga, eles não acreditavam que eu estava com 
dor de barriga. 
 
Entrevistadora – Eles sabiam que você usava laxante e diurético? 
Julia - Sabiam, mas não na quantidade que eu usava. 
E aí eu fui pro hospital e estava com o intestino enorme, cheio de fezes, pra dar 
assepsia, enfim, ia ter que perder um pedaço, passei um mês pra tirar tudo que 
tinha. Voltei para casa e em um mês o intestino encheu de novo. Voltei de novo pro 
hospital, passei mais dois meses no hospital, não teve jeito, teve que perder. 
 
Entrevistadora – Perdeu todo cólon? 
Julia - Perdi todo cólon, e isso não foi o pior. 

 

Mesmo passando por uma cirurgia em que teve que tirar todo intestino grosso, 

Julia não deixou de se preocupar com o peso. Julia voltou a se alimentar e 

induzir vômitos constantemente para evitar que a comida precisasse ser digerida 

ou ingeria alimentos que podiam causar diarreia. A relação com a família estava 

muito ruim. Ela dizia que ia sair de casa e não voltava. Acabou dormindo 

algumas noites na rua, onde pedia esmola para comprar comida e drogas. 

Segundo Julia, seus pais ficavam muito preocupados, mas ela não parecia dar 

muita importância para isso. De alguma forma, Julia sabia que estava tendo um 

comportamento inadequado e, apesar de tentar fazer uma vida na rua, acabava 

voltando para a vida familiar. 

 

Julia - Aí veio a fase eu acho que a fase pior, que eu comecei a usar maconha 
sozinha. Eu voltei pra casa, e em duas semanas eu estava usando, que foi a fase da 
bulimia. A pior fase que eu tive da bulimia foi essa, não foi aqui no HC, foi em casa, 
foi antes de eu entrar no HC. Eu fumava maconha, tinha larica. Quando eu não tinha 
que comer eu pedia dinheiro na rua pra usar maconha e pra comer. Então eu comia. 
Dividia o dinheiro que eu pedia na rua entre droga e comida. Eu pedi esmola mesmo 
e morava na rua, eu dormia lá. Tinha várias, e várias, e várias noites que eu dormia 
na rua e nem ligava. 
 
Entrevistadora – Como estava a relação dos seus pais nessa época com você? 
Julia - Eu acho que eles ficavam muito preocupados, eu não tinha muito contato, 
porque eu falava que eu ia sair e simplesmente não voltava. Ou se não, se eu 
entrava em casa era briga direto, briga por qualquer coisa. Eu lembro que eu não 
queria nada deles assim, eu renegava as coisas deles, eu lembro que eu ia para o 
shopping, eu comia comida dos outros no shopping e vomitava. Precisava comer, eu 
precisava muito comer, eu precisava muito vomitar o dia inteiro e fumar o dia inteiro 
também. E acho que eu fiquei um ano, um ano e pouquinho nessa e aí eu voltei pra 
casa. 
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Quando Julia volta para casa, ela parece dar sinais de que ainda tem 

esperança de uma vida melhor. Ela pediu para que seus pais a internassem 

numa clínica, na qual permaneceu por dois meses. Nesse momento, Julia 

pede ajuda para tentar se recuperar e mostra culpa e remorso. No entanto, 

logo que sai dessa internação, vai procurar um outro amigo usuário de 

maconha. Mais uma vez Julia vai em busca de relacionamentos que tragam 

reconhecimento e pertencimento, o que ela parece não encontrar dentro de 

casa. Mais uma vez os sentimentos se misturam. Ao mesmo tempo em que 

acha que ele não é uma pessoa legal, também acredita que ele pode dar 

algum tipo de atenção diferente da que ela tinha na família, agora repleta de 

brigas e desentendimentos. Enquanto Julia justificava suas relações fora de 

casa como uma busca por algum tipo de “amor” que se contrapunha às 

cobranças de seus pais, os sintomas do transtorno alimentar pioravam e ela 

continuava a perder peso. Foi obrigada, então, a voltar para a vida familiar e 

ser internada novamente. 

 
E aí eu fui procurar o Guilom. 
Um maconheiro. 
Fui e fiquei um tempo com ele de novo. Ele era tipo um estepe, assim, tipo uma 
ajuda que tinha. Saber que eu podia ter alguém, que eu era amada, sabe, porque eu 
sei que ele gostava de mim, eu sei que ele gosta até hoje, então era bom ser 
amada, sabe? 
 
Entrevistadora – O que ele fazia pra você sentir o amor dele? 
Julia - Ele não fazia nada, ele era um tosco, eu, olhando pra trás hoje, ele é um 
tosco.  
 
Entrevistadora – Mas, na época, o que você interpretava como sinais de amor? 
Julia - Ele tocava pra mim. 
É, ele tocava pra mim (violão). Ele não tinha nada ver com nosso sexual, porque eu 
não gosto de relação sexual com homem, mas ele me abraçava, ele me beijava, ele 
me dava um carinho diferente do que eu tinha em casa, sabe? 
 
Entrevistadora – Como era o carinho que você tinha em casa? 
Julia - Era aquele cuidado extremo, sabe, tipo de acharem a Julia está louca, a Julia 
está isso, a Julia está aquilo e ele não achava. 
Voltei a fumar sozinha, voltei pra rua um tempo e fui pra clínica de novo. 
 

Julia desafia seu destino. Ela procura ajuda quando não consegue mais 

sustentar a fraqueza de seu corpo, o que se assemelha a um sinal de 

esperança. Por outro lado, ela provoca a indignação das pessoas que gostam 
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dela, arriscando a própria vida e testando a disponibilidade dos outros em 

ajudá-la. Para Julia, seus problemas são bilhetes de passagem para se 

relacionar com alguém, como se ela tivesse que mostrar o que ela é capaz de 

fazer antes que o outro possa se decepcionar com ela. 

 

 A relação de Julia com seus pais: contradição, exclusão e abandono 

 

Para Julia, seus pais são pessoas contraditórias. Ao mesmo tempo em que 

eles dizem amá-la e respeitá-la, têm atitudes que mostram o contrário, como, 

por exemplo, o ato de eles colocarem um cofre dentro de casa ao qual 

apenas Julia não tem acesso. Ela reclama que eles dizem acreditar na 

melhora dela, confiar nas escolhas que ela vem fazendo, mas, ao mesmo 

tempo, parecem dar mensagens ambíguas quanto ao pertencimento de Julia 

na família. Julia exemplifica esses comportamentos dos pais quando diz que 

eles não pedem sua opinião para participar de decisões em família ou auxiliar 

com algum problema. Por exemplo, quando tem um problema no computador, 

ou até sobre suas escolhas em relação ao tratamento no Ambulim. Essa 

atitude parece reforçar as crenças de Julia de não ser querida ou não ser 

importante, o que se reflete em comportamentos que levam à restrição 

alimentar ou compulsão. Para ela, apesar de sua família dizer que a ama, ela 

não acredita, não confia o suficiente em quanto seus pais a querem presente. 

Esse sentimento contraditório de Julia em relação aos seus pais ela nomeia 

como uma forma de se sentir excluída e isso parece a impulsionar a ter suas 

outras relações fora de casa. Sentir-se excluída significa se sentir 

abandonada e, para Julia, sentir-se abandonada é o que está predestinado a 

ela. 

 
 
Entrevistadora – E como você acha que seus pais te viam? 
Julia - Como doente, como eu acho que eles me veem até hoje, como doente. 
Uma das coisas que mais me entristece, achar que meus pais acham que eu sou 
impossibilitada de fazer as coisas. Sabe, é muito triste, eu escuto às vezes o meu 
pai falando baixo com as minhas irmãs, ah a Julia está bem louca ou, ah a Julia está 
cheirando pra caramba, me machuca pra caramba. Dá vontade de você pegar e 
falar: vou fumar. 
 
Entrevistadora – E o que faz com que você não faça isso, Julia? 
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Julia - Hoje em dia porque eu tenho arreio, hoje em dia porque tenho amigos, hoje 
em dia porque eu tenho minhas irmãs também, minha mãe, porque eu amo minha 
família, porque eu não quero decepcioná-los de novo, mas que eles de vez em 
quando me machucam, me machucam. A minha família não está mais hoje um mar 
de rosas como era antigamente, sabe, por isso que eu pedia terapia familiar, porque 
não está. Mudou tudo, as coisas mudaram, tudo mudou. Enquanto eles não pararem 
de achar que eu sou xarope, que eu não posso fazer as coisas e na sua frente falar 
que acham que eu posso, que acham que me dão força e tudo mais e não ser 
totalmente sincero, nada vai mudar. Na sua frente tudo bem, lindo, e na minha 
frente? Na minha frente eles também falam, eu não acho que você é louca, eu não 
acho que você é incapaz, eu não acho que você, aí é contraditório, entendeu? 
Porque assim, coloca um cofre dentro de casa onde os três guardam coisas dentro 
do cofre, todos os dias chegam em casa e guardam coisas dentro do cofre, só que 
eu não posso ter acesso ao cofre, todo mundo pode, menos eu. Então quer dizer, o 
cofre é pra mim. Pai, vou trabalhar, mãe, vou trabalhar. -Você acha que você tem 
condição de trabalhar o dia inteiro? Mãe, vou largar o Ambulim. - Julia você já está 
louca assim? Você já está mal assim desse jeito? Você já está desmiolada com 
remédio, calcula você sem remédio! Quer dizer, é um pouco contraditório o que eles 
dizem. 
 
Julia - O jeito contraditório é o seguinte, é eles falarem uma coisa pra mim e depois 
falarem outra, os gestos dizem outra, entendeu? Que nem, o cofre diz outra, sabe, a 
opinião, que nem minha irmã está montando uma loja de sapato, em nenhum 
momento eles acham que eu sou capaz de dar uma opinião sobre um sapato ou 
sobre ir junto e perguntar se o sapato é bom ou não ou aprender sobre sapato. Tem 
um problema de computador, minha mãe não pergunta pra mim, minha mãe 
pergunta só pra minha irmã, entendeu? Às vezes as coisas são só pra minha irmã, 
não porque minha irmã é mais, imagina, muito pelo contrário, mas acaba me 
excluindo de uma forma diferente, que não é pra ser. E eu conversei com eles outro 
dia, eles falam que não, mas é, entendeu? Ah, estão conversando sobre opinião 
sobre um jornal ou sobre qualquer coisa, eles estão conversando entre eles, a minha 
opinião de nada conta, eles acham que eu não sou capaz de dar opinião. 
Eu me sinto abandonada, eu sou uma pessoa, Carol, que eu aprendi que eu não 
posso me sentir abandonada. 
 
Entrevistadora –Então essas coisas fazem com que você se sinta abandonada, 
é isso? 
Julia - É. A exclusão me leva ao abandono e eu não posso me sentir abandonada. 
Hoje eu tenho a R., que está do meu lado, mas se eu não tivesse ela. Se eu não 
tivesse ela, eu ia estar, (suspira) eu não sei aonde. 
 

O apoio nas outras relações afetivas parece também ser contraditório na vida 

de Julia, visto que os outros relacionamentos amorosos que Julia teve 

acabaram desencadeando outras internações, além de serem 

relacionamentos com pessoas que eram usuárias de drogas. De qualquer 

forma, a busca pelo carinho e amor fora de casa parece estar relacionada 

mais uma vez ao sentimento de pertencimento. Quanto mais Julia tiver 
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certeza de que o outro a quer, melhor ela se sente, mesmo que isso implique 

em se colocar em situações de risco. 

 

 Mudanças na relação familiar com o tratamento: proximidade e limites 

 

Julia fala que a terapia familiar ajudou seus pais tanto a se aproximarem 

como casal quanto a se aproximarem dela. Além disso, ela parece 

compreender alguns limites impostos por seus familiares não mais como 

cobrança, o que lhe permitiu aceitar alguns “nãos” mesmo sem gostar. Ela 

também relata uma mudança de relacionamento com a irmã mais nova, que 

parece estar mais companheira dela.  

 

Julia - Nossa, graças a deus eles viraram um casal, eles não eram um casal, eles 
eram pai e mãe da Julia. Isso antes do tratamento. Hoje não, hoje eles são um 
casal, eles são marido e mulher, eles saem sozinhos, eles vão passear, eles vão 
viajar, eles vão. 
 
Entrevistadora – E que influência isso teve pra você, pra você pessoalmente e 
no seu tratamento? 
Julia - Primeiro que eles estão mais felizes, tipo bom humor melhora, tudo melhora. 
Eu acho que eles merecem isso. 
 
Entrevistadora – E no seu tratamento, que mudança teve o fato de você 
entender que eles são um casal? 
Julia - Teve algumas mudanças que eu até não gostei, que foram para o meu bem, 
mas que eu não gostei, tipo, receber alguns nãos, ser um pouco menos mimada, 
não ter tudo na hora que quer. 
Eu acho que foi bom pra mim. 
Porque a vida é assim, em qualquer relacionamento, seja no emprego, seja com os 
amigos, seja com outros familiares, a vida é assim. Então isso está me ensinando e 
me amadureceu um pouco mais. Então foi bom. 
 

No entanto, ainda que Julia mostre uma mudança significativa nas relações 

familiares e avalie essa aproximação como algo muito positivo em sua vida, 

ela percebe que, à medida que vai obtendo uma melhora e começa a seguir 

sua vida, essas relações ficam mais distantes. Para Julia, o distanciamento 

dos familiares, uma maior despreocupação com relação a ela, também indica 

um desamor e uma falta de demonstração de cuidado.  A dificuldade de Julia 

em expressar esses sentimentos a levam a realizar a “fantasia do abandono” 

e voltar a ter comportamentos de risco. 
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Entrevistadora – Quer dizer, vocês passaram a ter uma programação mais 
conjunta, então, a partir do tratamento? 
Julia - É, teve uma união assim. 
Ultimamente já não estou saindo mais com eles, mas dar uma volta no shopping é 
um exemplo. 
Porque eu bloqueei. Aos poucos fui bloqueando minha família da minha vida. 
Sem perceber. 
Eu fui hoje tentando descobrir na terapia, foi uma coisa que foi vindo aos poucos 
assim, foram coisas que foram me incomodando aos poucos e eu fui deixando 
passar e eu não fui falando, eu fui guardando, guardando, guardando, guardando, 
até que eu fiz - ah, então vocês vão fazer isso, então tudo bem, faz, mas eu também 
não quero saber. E aí eu fui me fechando pra eles, hoje a minha vida com eles é 
assim, está tudo bem? Está. Você saiu? Foi legal? Foi. O bar tava bom? Tava. 
 
Entrevistadora – Você está falando que essa proximidade deu uma 
distanciada? 
Julia - Não, ela cortou totalmente. Voltou o distanciamento. A todos, não só meu pai 
e minha mãe, as minhas irmãs também, a todos. 
 
Entrevistadora – Mas você entende que isso é importante pra você? 
Julia - É muito importante pra mim, eu quero muito que volte. 
 

Julia quer a proximidade dos pais, mas gostaria que eles fossem mais 

compreensivos com suas necessidades. Ou seja, às vezes Julia acha que 

seus pais não prestam atenção às suas vontades e desejos. Como exemplo, 

ela fala sobre o tratamento no Ambulim. Para seus pais, Julia deveria seguir 

com o tratamento eternamente, enquanto Julia acreditava que podia receber 

alta e deixar de frequentar o hospital. Mesmo que Julia entenda essa 

preocupação dos pais em dar continuidade ao tratamento como um cuidado 

da parte deles, ela também parece interpretar essa preocupação como um 

excesso de zelo. Enquanto ela tenta se libertar dos rótulos e categorias que o 

tratamento proporciona, seus pais temem que ela retorne aos 

comportamentos inadequados. Isso parece confirmar a percepção de Julia de 

seus pais serem contraditórios em muitas situações. É claro que Julia também 

tem sua parcela de responsabilidade em como o vínculo com seus pais pode 

ser mais afinado ou afrouxado, mas, de qualquer maneira, essa passagem 

mostra como ambas as partes ainda têm dificuldade em ter e dar autonomia. 

 

Julia - Minha mãe fazia drama, meu pai ligava pra família inteira e contava tudo que 
acontecia. Minha irmã chorava e eu batia a porta e saia correndo pra rua. 
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Entrevistadora – E você acha que teve uma mudança em relação ao 
enfrentamento das dificuldades? 
 
Julia - Minha mãe ainda não mudou, meu pai às vezes mudou, minha irmã às vezes 
ainda chora, mas está mais unido assim, as discussões são menores, as proporções 
dela a gente não deixa se tornar tão grandes e somos mais unidos, assim sabe, tipo 
- ah, passou? Passou, acabou. Não fica amargurando aquilo durante dias. 
 
Julia - Pra minha mãe e para o meu pai eles acham que eu tenho que vir aqui 
eternamente, tipo, eu falo em alta, que nem eu falei hoje pra você, realmente eu 
quero a minha alta. Eu não posso, eles não querem que eu tenha, se torna uma 
discussão, eles ficam bravos, eles mudam, a fisionomia deles muda, tipo, não se 
pode falar, eles acham que isso aqui me faz milagres, me faz muito bem. Realmente 
me faz, eu concordo, eu não tenho o que discutir, só que eu tenho direito também de 
não querer mais e isso eles não entendem. Eu queria que eles entendessem um 
pouco. 
 
Entrevistadora – Como você vê o fato de eles acharem importante você fazer o 
tratamento? 
Julia - Não, eu acho ótimo, eles quererem cuidar de mim, eu aprendi a gostar de ser 
cuidada, adoro ser cuidada, lógico, hoje bem menos do que antes, nada excessivo, 
nada do jeito que era antes. 
 
Entrevistadora – Como era antes? 
Julia - Nossa, era tipo há dois anos atrás era eu espirrar, está no médico já, no 
pneumo, tirando raio-x do pulmão, mas eu gosto. 
Tinha excesso de cuidados, hoje ainda tem, mas eu acho que eles conseguem 
controlar mais. 
 
Entrevistadora – Você acha que você ganhou mais autonomia durante o 
tratamento, Julia? 
Julia - Eu acho que eu ganhei, eu acho que eles conseguiram isso, sim. 
 
Entrevistadora – O que você acha que conseguiu? 
Julia - Eu não sei se fui eu que consegui ou se foram eles que mudaram ou se foi 
um pouco de cada um. 
Brigas com proporções menores, cada um respeita o espaço do outro. 
Cada um respeita o meu espaço. 
Eu preciso disso, do mesmo jeito que eu preciso de um carinho, de uma pessoa do 
meu lado, também preciso de vez em quando ficar um pouco sozinha e isso às 
vezes eles deixam também, sabe? 
 
 

 Conquistas da terapia individual e familiar: mudanças que proporcionaram 

abertura na relação com seus pais e consigo mesma 

 

Julia parece relacionar algumas mudanças na vida familiar dela ao tratamento 

e à terapia familiar. Nesses espaços, Julia foi se sentindo mais encorajada 
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para falar sobre alguns assuntos que ela achava que seus pais não iriam 

gostar e pôde, aos poucos, enfrentar situações de conflito com a possibilidade 

de dar continuidade à discussão em vez de terminar as brigas com 

afastamento e saídas para rua. Para Julia, a terapia familiar proporcionou um 

espaço de abertura para novas formas de se comunicar com seus pais e 

familiares. 

 

Julia - Eu não sei o que você e meus pais conversaram durante aquela internação 
que eu fiquei quatro meses internada da qual vocês ficaram conversando entre você 
e eles. Eu sei que teve um efeito muito grande. Então não sei dizer, eu sei que surtiu 
efeito, entendeu? 
Eu acho que valeu a pena. Pra eles como casal, pra mim como filha, pra eles como 
pais. 
Eu não gostava de terapia familiar, como até hoje eu não gosto muito, tipo, não vou 
dizer que é minha terapia favorita porque não é. Me expor diante da família me deixa 
constrangida, mas.... 
 
Entrevistadora – O que você acha que mudou desde que se iniciou o 
tratamento até hoje? 
Julia - Amadurecimento, saber ser grata pelos outros, entender os outros, ser 
menos egoísta e por aí vai. 
Eu aprendi isso aqui em terapia, vivência das coisas que eu vivi e com o que foi 
trabalhado. 
 
Entrevistadora – E na prática? Me dá um exemplo. 
Julia - Eu vou te dar um exemplo muito atual. 
É, eu demorei muito tempo para contar para os meus pais que eu estava namorando 
uma menina, porque eu sabia que eles não iam gostar, embora isso estivesse me 
matando. E quase matou meu relacionamento. Eu não contava porque eu sabia que 
ia machucar eles. Eu contei porque chegou uma hora que não dava mais pra 
esconder e eu contei, mas eu contei de uma forma que não machucou. 
 
Entrevistadora – Que forma você contou? 
Julia - Eu contei de uma forma que foi que eu falei que não era para agredir eles, 
que era uma coisa minha, que era o que eu estava sentindo, não era uma agressão 
nem uma rebeldia. 
 
Entrevistadora – E como você foi recebida nessa questão? 
Julia - Com três palavras: eu já sabia.  
 
Entrevistadora – E o que significou pra você isso? 
Julia - Fiquei com a cara no chão. Ainda está meio tenso, ainda está muito recente, 
mas eu sei que vai passar também, tem que dar tempo ao tempo e é isso. 
Eu tenho uma dificuldade imensa de falar. Eu criei dificuldade de falar sobre meus 
sentimentos, então eu comecei a escrever e eu escrevia sobre ela num certo 
caderno. Eu não sei se leram ou não, aí vem a mania de perseguição, né?! 
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Entrevistadora – E o fato de eles saberem, qual a importância teve pra você? 
Julia - Sem mentiras, porque eu não preciso mais mentir pra eles, e eu posso me 
abrir um pouco mais, sabe, posso me expor um pouco mais, falar um pouco mais 
quem eu sou. 
 

Julia também reflete sobre o que aprendeu sobre si mesma durante o 

tratamento. De certa forma, ela reconhece uma dificuldade de entrar em 

contato com seus sentimentos e de expressá-los. Além disso, Julia tem 

percebido como se relaciona com sua própria vida e as escolhas de não 

escolher. Ela usa a imagem de “dançar conforme a música” como uma forma 

de expressar sua falta de personalidade, o que pode ser entendido como uma 

certa maleabilidade diante dos outros. 

 

Julia - Nossa, eu aprendi tanta coisa sobre mim nesses últimos tempos. Eu não 
tenho personalidade. 
Eu não tenho, eu danço conforme a música.  
 
Entrevistadora – Como assim, o que faz uma pessoa entender que ela não tem 
personalidade? 
Ela é o que ela é e ela não muda independente do ambiente em que ela vive, eu 
mudo dependendo do ambiente em que estou. Ultimamente eu adquiri um pouco 
mais de confiança em mim, mas o que eu aprendi é que eu não tinha. 
 

Julia começa a entender a importância de entrar em contato com seus 

sentimentos e poder nomeá-los, ou falar deles de alguma forma. Ela ainda 

não compreende direito como isso pode ajudá-la, mas consegue perceber os 

efeitos de melhorar sua comunicação com seus  pais e, assim, ser mais 

verdadeira em seus relacionamentos com as pessoas que  gosta. Ela tem 

percebido que falar a verdade faz com que ela mostre como ela se sente e 

isso pode ser uma maneira de afirmar sua identidade. 

  

5.8 Em síntese 

 

 Podemos notar, por meio das falas de Julia, tanto em sua autobiografia 

quanto na entrevista, que suas questões pessoais vão além do problema do 

transtorno alimentar. Muitas vezes Julia fez reflexões sobre seu processo de adoção 

e relacionou esse acontecimento com sentimentos ora de abandono, ora de 

pertencimento. Por exemplo, quando ela tenta se relacionar com Z. pela primeira vez 

é como se ela precisasse confirmar para si mesma que podia ser desejada por 
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alguém ou quando relata sobre a possibilidade de seus pais terem um cofre dentro 

de casa como se esse fato confirmasse a falta de confiança e honestidade de seus 

pais na relação com ela, provocando um sentimento de abandono. 

 Ela se mostrou uma menina fragilizada e insegura que é influenciada pelo 

ambiente que frequenta e pelos amigos com quem circula. Esse tipo de atitude levou 

Julia a se colocar em várias situações de risco em que se envolveu com drogas e  

teve a própria vida ameaçada.  

 O reflexo dessa desorientação de Julia pôde ser notado no modo como ela se 

relaciona com seu corpo. Ela parecia não reconhecer os limites de seu corpo e 

acreditar que apenas com sua beleza física poderia conquistar a apreciação das 

pessoas. Ou seja, a preocupação constante com sua aparência funciona como um 

modo de estar no mundo. Se Julia se sentia desejada e querida sexualmente por 

alguém, isso significava que era amada ou pertencente àquele grupo, como quando 

jogou “burro” com seus colegas do prédio. 

 No entanto, esse jeito de se relacionar com as pessoas resultou em muitas 

internações, além da perda de seu intestino. O transtorno alimentar passou a fazer 

parte de sua rotina como única possibilidade de se relacionar com as pessoas, 

inclusive com seus pais e a atenção deles aos cuidados com ela. 

 Apesar de Julia fazer poucas referências aos seus familiares, também 

podemos enfatizar alguns aspectos importantes dessa relação. Ao mesmo tempo 

que Julia parece pedir para que eles respeitem mais o seu espaço e acreditem em 

sua autonomia e responsabilidade, ela tem comportamentos contraditórios que os 

levam a ficar cada vez mais desconfiados e sem esperanças na melhora de sua 

filha. Essa ambiguidade de sentimentos aparece o tempo todo e os 

desentendimentos entre os membros da família são constantes. Enquanto os pais 

querem que Julia entenda suas condutas como atos de carinho e amor, Julia 

interpreta os sinais como abandono e falta de consideração. 

 

5.9 As vozes dos pais de Julia 

 
Pedro tem sessenta e seis anos e se aposentou em 2012, mas sempre trabalhou 

no ramo de automóveis como vendedor em concessionária. Maria tem sessenta 

anos, é funcionária pública e trabalha como coordenadora de uma UBS. Faltam dois 

anos para ela se aposentar. Eles estão casados há quarenta anos, têm quatro filhas, 
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sendo três biológicas e Julia, que é adotada, e quatro netos.  

 

 O impacto da chegada de Julia na família: um início atrapalhado, uma intensa 
surpresa 

 
Quando Julia foi deixada na porta da casa da mãe de Maria, a família estava 

reunida em um almoço para comemorar o aniversário do avô de Maria. O tumulto 

com o aparecimento de Julia causou um grande desconforto em todos e 

incomodou especialmente Maria, que ficou sem saber o que fazer em um 

primeiro momento. Ela conta que ficou muito incomodada com a reação das 

pessoas ao saberem de uma criança abandonada. Eles tentaram retornar ao 

hospital próximo a onde eles estavam, pois ainda tinha uma identificação no 

pulso de Julia, mas a assistente social da maternidade os encaminhou à 

delegacia, uma vez que era impossível localizar a mãe da criança. A família de 

Julia teve que tomar decisões rápidas e sob muita pressão. As opções naquele 

momento eram deixar que a bebê fosse encaminhada para uma casa de 

acolhimento ou ficar com a guarda provisória dela até que o poder público, com o 

processo judicial, resolvesse o futuro da criança. Segundo Maria, quem tem 

poder máximo de decisão nessas ocasiões é o delegado e a pessoa que 

encontrou o bebê. Todos na família ficaram comovidos com a situação, e Julia 

acabou voltando para a casa de Maria e Pedro, com a guarda provisória dada 

pelo delegado e completamente despreparados para o acolhimento do bebê. 

Maria se prontificou a buscar ajuda para saber o que deveria fazer e, logo, todos 

na vizinhança se mobilizaram para providenciar roupas, fraldas e mamadeiras. 

Para as filhas de Maria, duas adolescentes de treze e catorze anos e uma 

criança de sete anos, a chegada de Julia era uma brincadeira de boneca. No 

entanto, Maria, Pedro e as meninas tinham receio de se apegar a Julia, porque 

sabiam que a qualquer momento um oficial de justiça poderia bater à porta e 

dizer que precisava levar Julia. Ao mesmo tempo em que a família se dedicava 

aos cuidados dessa bebê, também procuravam se proteger do apego e do 

envolvimento emocional. Foi apenas um ano depois da chegada de Julia que 

Maria e Pedro tiveram oficializada a adoção dela. Segundo Maria, esse foi um 

processo longo e estranho. Maria conta que, às vezes, a assistente social 

aparecia na casa deles para saber como estavam tratando Julia, como para 

fiscalizar o cuidado. Maria parece ter compreendido a necessidade dessas 
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visitas, mas essa situação também era entendida como uma ameaça de levarem 

Julia embora, o que causava um certo constrangimento para a família toda. 

 

Maria – (...) Aí eu fiquei, na época, muito machucada com o ser humano, porque as 
pessoas olhavam para aquela criança e uns diziam assim, ai, acho que ela é muito 
pretinha, não, não, não quero. A outra: é menino ou menina, hein?! Ah, é menina? 
Eu não quero. Eu acho que se fosse um cachorrinho de raça ia ter gente brigando, 
se estapeando pra quem quisesse ficar com o cachorro, então isso me incomodou 
muito, né.  
A gente estava com as meninas juntas porque tinha ido almoçar, então a gente já 
tinha as três, a C. tinha 7 anos, a P. tinha 14 e a F., 13. E elas também ficaram 
impressionadas com aquilo né, chocou todo mundo, principalmente que era dia da 
Mulher, era dia 8 de março, era aniversário do meu avô, então foi assim um conjunto 
de situações que a gente ficou muito chocado mesmo com tudo aquilo. (...) 
 
E de repente a gente chegou em casa com uma criança. Eu não tinha nada de 
criança mais. Foi assim.(...) 
 
E aí foram passando os dias. Se você chega com animalzinho eles se apegam, você 
imagina você chegar com uma criança numa casa que tem duas adolescentes e 
uma de 7 anos? Elas ficaram encantadas, né! Pra elas aquilo era o máximo, era 
uma boneca, elas ficaram babando e já queriam escolher nome e tudo, foi assim 
realmente uma loucura. (...) 
 
E foram se passando os dias, Carol, e ninguém aparecia. E eu, a gente se 
apegando, evidente, né, e as meninas mais ainda. Mas só que eu tinha o receio que 
a mãe aparecesse, porque a gente sabe que existe a depressão pós parto, a gente 
sabe que existe o momento de loucura e a pessoa poderia se arrepender.  Então 
isso me dava muito medo. (...) 
 
Aí, era muito, muito, engraçado porque você tem teus filhos, ninguém vai te 
perguntar aonde dorme o teu filho, o que ele come, se ele tem médico ou não e a 
assistente social aparecia em casa, não avisavam e elas queriam olhar a geladeira, 
o que tinha na minha casa, aonde ela dormia, o que ela vestia, a gaveta como era 
arrumada. Eu falei, engraçado, nunca ninguém veio pra saber como meus filhos 
foram criados, né. E porque essa coisa, na nossa cabeça a gente não estava 
entendendo muito bem a situação. E assim passou um ano e era um ano que nós 
tínhamos que ficar coma guarda provisória pra saber se poderíamos ficar com a 
Julia ou não. (...) 
 
De uma certa forma, está certo, mas, de uma certa forma, a gente se sentia parece 
que meio pressionado ou olhado, ou sabe, uma coisa estranha assim. Depois de um 
ano foi feito o registro e aí a Julia é oficializada como filha legítima. (...) 
 

Para Pedro, a decisão de ficar com Julia foi uma escolha relacionada a seus 

valores pessoais. Para ele, ajudar o próximo é uma questão de formação 

humana transmitida pela família.  
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Pedro - Eu me senti bem, muito bem. Não por ter mais uma filha, eu já tinha três, 
mas por dar a mão pra uma pessoa, na verdade isso é de formação, é de família. 
Meus pais me ensinaram a ser assim, então, e ela (Maria) também, então nós, até 
hoje, com todas as dificuldades em nenhum momento existe o arrependimento, 
porque eu acho que é obrigação do cidadão, eu acho. 

 

Maria nunca mentiu para Julia sobre como foi a adoção. A mãe se preocupou em 

contar a verdade e tentar responder as dúvidas de Julia sobre sua origem desde 

que a filha era pequena. No entanto, Maria notou que Julia tinha uma inquietação 

em relação à adoção, o que ficou mais evidente para eles no começo da 

adolescência de Julia, quando ela começou a querer procurar sua mãe biológica 

na internet. Até esse momento, nem Maria nem Pedro notavam qualquer 

incômodo de Julia em relação ao seu corpo ou alimentação. Para eles, Julia se 

alimentava bem e era mimada não apenas por Maria, mas pelas suas três irmãs 

mais velhas, que também faziam de tudo para agradar Julia. 

 

Maria - Acho que mais ou menos a adolescência, pré adolescência, ela começou a 
querer saber mais sobre a mãe biológica e eu falei – olha Julia, o que eu posso 
ajudar é te contar a história como foi. E eu contei tudo que eu estou falando pra 
você, não com todas essas palavras, mas de uma forma mais amena como tinha 
sido. Ela falou: eu gostaria de procurar, isso não te incomoda? Não. Você me ajuda? 
Eu falei, olha, Julia, não é uma coisa que eu gostaria de fazer, mas se é uma coisa 
que você quer, eu ajudo. Ela colocou na internet, tinha um site de buscas que tinha 
aparecido até no programa do Gugu uma vez, lembra? Que tinham achado uma 
família biológica, alguma coisa assim. 
 
Entrevistadora – Você já notava nessa época uma preocupação com o corpo? 
Maria – Não. Não, nada, Julia sempre foi um bom garfo, ela sempre foi mimada, 
evidente que foi mimada, por toda situação. Eu falo que a Julia não teve uma mãe 
só, ela teve praticamente quatro mães, porque eu trabalhava, ela ficava com minha 
mãe, a minha mãe ia todos os dias em casa pra ficar com ela, tinha as irmãs, na 
realidade ela não teve uma mãe, ela teve quatro. 

 

Apesar de Maria dizer que não notava uma preocupação de Julia com sua 

imagem corporal no início da adolescência, ela relaciona essa fase da vida de 

Julia com o fato de ela ter sido mimada pelas mulheres da família. Os pais 

contam que ela “sempre foi gordinha” e que têm dúvidas sobre as influências 

genéticas de Julia, antecedentes sempre questionados pelos médicos, embora 

impossíveis de serem rastreados. Para seus pais, Julia sempre teve bons 

relacionamentos na escola e é uma menina muito inteligente. Eles começaram a 
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notar uma mudança no comportamento de Julia na adolescência, entre catorze e 

quinze anos, quando ela inicia comportamentos como ficar mais isolada e 

acordar de madrugada para tomar coca-cola. Para Pedro, essas atitudes de Julia 

pareciam coerentes com a fase adolescente, e ele acredita que o fato de Julia ter 

sido “mimada” pela mãe e pelas irmãs pode estar relacionado com os 

comportamentos de Julia, como uma forma de ela “chamar atenção”. De 

qualquer maneira, Maria e Pedro parecem não ter respostas satisfatórias para 

explicar o que acontece com Julia, e essa busca por uma causa parece dar uma 

falsa ilusão de que existe uma “receita mágica” para resolver o problema. 

 

Maria –Até uma certa época eu nunca achei que isso tinha alguma coisa a ver, não 
sei, às vezes eu fico em dúvida se isso não é alguma coisa genética. Pedro – É, na 
adolescência começou aparecer. 
Maria – É, uns 15 anos assim, 16, que ela era gordinha, sempre foi gordinha. 
Pedro – Mas em casa, ela vinha pra casa, ela tinha o quarto dela, ela entrava em 
casa e ficava no quarto, coisa meio de adolescente né, de ficar no seu quarto tal, 
quer dizer, ela ali começou uma relação ruim, se guardar um pouco, mas com as 
amigas da escola, tudo mais, era normal. 
Maria – 14, 15, ela era mais rebelde, começou a ser respondona, ela foi na 
psicóloga que a escola indicou, aí ela não quis ir mais, aí ela foi numa outra 
psicóloga também e também ela não quis ir mais, então aí a gente achava que no 
fundo, no fundo, aquilo era uma forma dela lidar com a rejeição. Eu sempre achei 
isso, aquela rebeldia toda era uma forma dela lidar com isso, eu achava. De se 
trancar, de responder, mas eu não sei se porque toda adolescente é rebelde, mas as 
minhas filhas não tiveram esse processo tão assim acentuado, então eu achava que 
pela própria situação dela, isso era mais acentuado. E aí uma coisa que eu nunca 
tinha percebido, de se alimentar, porque aquela compulsão que a gente hoje já 
enxerga como compulsão, aquela vontade de comer, o bom garfo né. 
Pedro – De madrugada era Coca-Cola. 
Maria – É, então hoje a gente começa a se perceber puxa, não prestei atenção, 
realmente não. 
 
Pedro – Mas eu acho isso também por conta dela ser uma pessoa mimada pela 
situação, pela diferença de idade das irmãs né, ela foi criada assim como todas 
minhas filhas, meia sem limite, eu não sei impor limite. Limite de dar ou deixar de 
dar, jamais. Sei lá, mas aí eu acho que a Julia pegou isso. Carol, eu já falei isso lá 
no IPQ, a mídia é muito culpada, porque a adolescente, está se formando e tem a tal 
sopa, a tal outra receita não sei de que, que vai emagrecer e ela começou a pegar 
isso e começou ir a fundo, pesquisar, pesquisar e ela é uma pessoa, pela situação 
dela, eu acho que ela gosta de chamar atenção. Então é uma forma de chamar 
atenção, tudo é uma forma pra ela, do meu modo de ver, de chamar atenção, de 
teste, de testar. Eu não creio que ela sofreu bulling na escola, porque o garoto falou 
pra ela: -  oh, você tá gordinha e já vai comer outra coxinha? E ela foi e pôs pra fora 
a coxinha. Também não é bem por aí, não dá para se acreditar muito né. 
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Entrevistadora – Quando ela começou a vomitar que vocês perceberam? 
Maria – Eu não sei, 17, 18, mais ou menos. 
Pedro – Em 2005, né, 8 anos atrás. E ela, ela começou ser tratada por depressão, 
não se falava em anorexia nem em bulimia, era depressão, mas ela ficava no quarto 
sentada, agachada, parecia alienada, daí a pouco ia e vomitava, eu ia e limpava que 
eu já tinha prática, puxava com rodo. 
Maria – Era uma coisa pavorosa, Carol. E os médicos já achavam que era o 
remédio que ela não estava se dando. Olha pra dizer francamente, nem os próprios 
psiquiatras nunca falaram em bulimia e anorexia, nunca. 
Pedro – Aí ela começou um regime e a bulimia aí sim acentuou, mas até aí também 
nunca deram um diagnóstico. Passamos por vários médicos. 
 
 

Por outro lado, Maria e Pedro parecem se sentir muito responsáveis por não 

terem percebido os comportamentos purgativos de Julia com mais antecedência. 

De alguma forma, eles achavam que, pelo fato de Julia ser adotada, aquele 

isolamento e rebeldia eram formas de ela lidar com seu crescimento e os 

problemas que tinha na escola. Até os dezessete, dezoito anos de Julia, seus 

pais não tinham percebido que sua filha tinha uma preocupação excessiva em 

controlar o peso. No entanto, nesse período, o comportamento alimentar de Julia 

se agravou muito e ela teve um episódio de depressão que a levou a ficar em 

casa durante um longo período de tempo. Maria e Pedro ainda acreditavam que 

os vômitos de Julia eram em decorrência da depressão e nunca tinham ouvido 

falar de transtorno alimentar. 

 

Maria - Foi assim, ela estava muito magra, muito magra e ela fazia um tratamento 
com um psiquiatra, Dr. B. A gente tentou, ela foi no Ambulim. Chamaram pra fazer 
entrevista, ela saiu correndo de lá, foi uma coisa pavorosa. O Pedro teve que pegar 
ela e aí eu não me lembro nem quem foi que atendeu. E aí ela saiu correndo, o 
médico atendeu, deu uma medicação, marcou retorno e ela não quis ir mais. Aí, 
descobrimos que tem um outro serviço que é da UNIFESP? 
 
Entrevistadora – É o Proata. 
Maria – Proata, isso. Aí a Julia começou ir, só que o que aconteceu, a Julia chegou 
num nível muito ruim, muito ruim, ela estava muito debilitada, eu pensei que a Julia 
ia morrer naquela época. 
Pedro – E muito atrapalhada psicologicamente. 
Maria – Nossa, ela não conseguia mais nem falar. 
Pedro – E senso de nada, fugiu do hospital. 
Maria – Ela fugia, ela andava, olha, a gente tinha medo que ela fosse atropelada, foi 
uma fase muito ruim. Aí ela foi pro Proata e a Dra. V. achou melhor fazer uma 
internação clínica, ela ficou, foi com 34 kg. 
E ela ficou internada, alimentação ela punha tudo pra fora, não ficava.  
Ela tinha um plano de saúde naquela época, ela ficou no hospital acho que quase 40 
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dias. Colocaram a sonda, ela teve alergia da sonda, deu edema de glote, ela teve 
que ir pra UTI, aí teve que por um intracarte para poder alimentação parenteral. 
Quando tirou a alimentação parenteral começou aquele negócio do intestino que ela 
não conseguia evacuar. Ninguém descobriu o que ela tinha. O problema do intestino 
começou lá e davam laxante pra ela ir no banheiro e ela não ia no banheiro até que 
ela fugiu do hospital. Olha, Carol, não teve o que não aconteceu nessa  época, não 
teve.  
Foi perto acho que do natal e o hospital tinha uma parte reformando. Ninguém 
achava a Julia, os guardas não tinham visto passar, o hospital inteiro procurando a 
Julia. A gente às vezes duvida que deus existe. Então tinha aquela parte que estava 
desocupada e a gente foi procurar lá. Eu entrei, numa sala de medicação, abri a 
porta, não tinha nada, eu fechei a porta e saí. Não sei porque, eu voltei naquela sala 
e olhei atrás da porta e a Julia estava caída atrás da porta. Tinha uma sala de 
medicação que ainda tinha medicação, ela se aplicou todas as medicações. Ela saiu 
de lá direto pra UTI, direto. 
Pedro – Ela já tinha feito técnico de enfermagem. 
Maria – Tinha, tinha feito 6 meses de técnico de enfermagem, ela saiu direto pra 
UTI, ela foi de novo pra UTI e o problema do intestino e o problema do vômito e 
aquilo de novo. 
Pedro – E a cabeça atrapalhada. 
Maria – Aí eu estava desesperada, desesperada. Carol, eu estava tão desanimada 
que aquilo pra mim sabe... bom, eu sei que Dr. M. me ligou. Ela estava internada no 
Hospital São Paulo, aí ele falou que não tinha vaga. Aí eu falei que ela tinha fugido, 
contei tudo o que tinha acontecido e ele falou que achava melhor tentar um hospital 
psiquiátrico do que ela ficar ali. Pelo menos enquanto não aparecia uma vaga. Eu 
sei que ali, na hora, olhando o livrinho tal, tinha clínica Maia. Ele falou, pra levar pra 
clínica Maia. Bom, aí ela foi pra clínica Maia, aí ele me ligou que tinha vaga e quem 
atendeu a Julia foi Dr.Y., a primeira internação. 
Pedro – E ela pulou no pescoço dele. 
Maria - E ela pegou, ela não queria, ela esperneou, ela fez um show, ela catou no 
cabelo da enfermeira e ela não soltava o cabelo dela, o Dr. Y. tentando segurar 
naquela salinha de reunião, foi uma coisa horrível. Quando ela catou, e não soltava, 
eu catei o cabelo da Julia e puxei, aí ela fazia solta o meu cabelo, eu falei solta o 
dela, foi aí que a gente conseguiu que ela soltasse o cabelo da enfermeira e o Dr. Y. 
chamou alguém para segurar, pra dar medicação pra ela poder ficar. Foi nessa 
época que ela estava com 34 kg. Foi a primeira internação lá no Ambulim. 
Pedro – Mas ela já tinha feito os 45 dias de São Luiz. 

 

Quando Maria percebeu que o estado nutricional de Julia havia se agravado 

muito, ela e o marido tentaram buscar ajuda de qualquer maneira. Conseguiram 

o atendimento no Proata, mas Julia já estava muito debilitada para fazer um 

acompanhamento ambulatorial e precisava de internação clínica para recuperar 

um pouco de peso. Seus pais pareciam desorientados quanto ao comportamento 

de Julia. Eles contam do desespero em enfrentar as tentativas de fuga e as 

revoltas de Julia com a internação e a busca de tratamento. Para eles, Julia 

parecia não querer se tratar. No entanto, apenas nesse momento, com a perda 
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de peso, o pensamento confuso e o comportamento desnorteado, seus pais 

perceberam que deveriam tomar uma atitude mesmo sem o consentimento da 

filha.  

 

Maria - Então, aí o que aconteceu, ela ficou internada, ela se recuperou, ela foi pra 
casa, tinha as recaídas né, normais, que ela sempre teve, eu não sei se ela teve 
mais uma internação, depois foi o intestino. Ela começou passar mal, passar mal, a 
gente não acreditava, Carol, naquilo que doía o intestino, que doía o intestino, aí tem 
o Hospital São Luiz que é perto de casa e a gente levou, e lá tinha um gastro que 
tinha operado meu cunhado, era de lá e a gente levou e ele atendeu e ele começou 
aquele soro que coloca para poder evacuar, ela começou vomitar fezes. Foram 
tantos momentos de horrores que eu acho que eu já passei e que me marcaram 
tanto. Ele falou: - ela tem uma obstrução, está voltando, ela vai ficar internada, para 
toda alimentação. Você calcula para uma pessoa que tem distúrbio alimentar parar 
alimentação. Ele falou: - vai ter que colocar sonda. Eu falei: - não, ela tem alergia. E 
aí faz exames para ver onde estava obstrução. Ela ficou, ele tentou por todos os 
meios tentar desobstruir sem fazer a cirurgia, mas ele não conseguiu. E quando 
tentava alimentação, ela vomitava fezes. Aí ele falou: -  olha não tem o que fazer. Aí 
ela foi pra cirurgia, uma cirurgia grande, ela estava debilitada. Eu ia falar com 
psiquiatra do HC, ele falava não pára a medicação, tenta dar, fala com o médico e 
foi e assim foi indo. Aí ela depois da cirurgia ela voltou pro quarto e a primeira coisa 
que ela fez foi vomitar. Aí a pressão começou cair, aí foi aquele corre, corre e ela foi 
pra UTI, nada parava no estômago da Julia, nada, nada, nada. Aí teve que colocar 
sonda novamente. Eles fazem aquele estabilizador pra tentar estabilizar porque caiu 
o potássio, era aquele inferno, ela tomava água, Carol eram jatos de água que ela 
vomitava, que ninguém sabia de onde vinha aquela água, ninguém conseguia 
identificar. Aí foi uma psicóloga, foi um nutrólogo pra tentar ver, eles não queriam 
colocar de novo o intracarte para colocar parenteral. Ele começou da parenteral na 
veia direto e aí foi uma psicóloga ela falava assim: - Julia, você precisa fazer o teu 
organismo aceitar alimentação, porque se o seu organismo não aceitar alimentação, 
você vai morrer e isso você tem que fazer, é uma escolha sua, eu nunca vou 
esquecer dela ter falado isso, é uma escolha que você vai ter que fazer, você tem 
que fazer o seu organismo aceitar alimentação, porque se você não fizer isso você 
não vai viver mais dois dias. O seu organismo não vai aguentar. 
Bom, Carol, depois disso, com alimentação parenteral, ela foi comendo, ficou mais 
não sei quanto tempo na UTI e aí ela foi pro quarto, começou a se alimentar, muito 
magrinha, muito debilitada, foi indo, aí ela teve alta, aí ela voltou pro HC. 
 
  

Quando Julia teve que passar pela cirurgia em que perdeu todo cólon, seus 

pais achavam que ela não iria sobreviver. Eles não sabiam da quantidade de 

laxantes e diuréticos que Julia vinha tomando e, quando ela veio falar de sua 

dor na barriga, eles desconfiaram de que ela os estava enganando para não 

precisar se alimentar. A obstrução no intestino de Julia agravou muito o 

quadro dela, e Maria e Pedro ficaram ainda mais preocupados com a filha. 
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Maria conta o quanto ficou marcada por tantos episódios de “horrores” e 

parece não entender muito bem porque a situação tinha chegado a esse 

ponto, mas o tratamento no HC oferecia alguma esperança de recuperação e 

compreensão. Mesmo quando a psicóloga do hospital em que Julia fez a 

cirurgia veio falar com ela sobre Julia se esforçar para fazer seu organismo 

aceitar a alimentação, isso pareceu oferecer um conforto aos pais de Julia de 

que a melhora dela não dependia apenas deles, mas de Julia também. 

Desde sua chegada ainda bebê, Julia sempre causou surpresa e comoção. 

Ela sempre teve um jeito mais recatado, falando pouco sobre seus 

sentimentos e seus problemas pessoais. Esse comportamento de Julia 

acabou confundindo seus pais sobre como eles poderiam ajudá-la em 

momentos mais difíceis. De alguma forma, Julia foi escondendo suas 

inseguranças e deixando seus pais alienados sobre seu sofrimento. Maria e 

Pedro, sempre dispostos, mas pouco atentos aos sinais de Julia, acabaram 

sendo surpreendidos pela gravidade do quadro de Julia. Como quando ela 

apareceu na casa deles, decidiram acolhê-la, como num ato de coragem e 

sob pressão, e fizeram o que estava ao alcance deles para  tentar ajudá-la. 

 

 A relação dos pais com os transtornos alimentares 

 

Para Maria e Pedro, a anorexia e a bulimia são doenças que envolvem o controle 

da alimentação para perder peso ou lidar com a ansiedade. Eles entendem que o 

tratamento requer um envolvimento a longo prazo e que é difícil compartilhar com 

amigos esse problema, “porque a grande maioria acha que comer em excesso 

ou deixar de comer é “frescura””.  No entanto, o que mais ajudou Maria e Pedro a 

enfrentarem a situação foi a compreensão de que eles poderiam “ter uma vida 

normal” e conviver com essa questão e com Julia. Com o tempo de tratamento e 

envolvimento dos pais, eles foram entendendo o problema de Julia como um 

processo, mais do que uma busca pela cura. Essa consciência possibilitou que 

eles ampliassem seus recursos para lidar com a situação e diminuíssem a 

expectativa de melhora imediata sobre sua filha. 
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Entrevistadora – O que são transtornos alimentares para vocês? 
Maria – Pra mim eu acho que é a comida em excesso, o vômito, a medicação, eu 
acho que começou com a fixação do eu quero ser magra. 
Pedro – Eu acho que transtorno alimentar tanto é comer em excesso ou deixar de 
comer, eu entendo assim, é um transtorno alimentar que vai buscar alguns objetivos 
ou pra deixar de comer pra ser magra ou por ansiedade se comer exageradamente. 
Meu modo de ver. 
 
Entrevistadora – Se vocês fossem explicar o que é anorexia nervosa, bulimia 
nervosa pra um familiar que está chegando no serviço, como vocês 
explicariam? 
Maria – Que eles têm um longo caminho a percorrer. 
Pedro – E que é uma doença no meu modo de ver, que não tem cura, ela tem um 
controle. E que ele está no melhor lugar que possa existir, no meu modo de ver, não 
existe melhor.  
 
Entrevistadora- E como vocês explicariam isso pra um amigo? 
Maria – É muito difícil uma pessoa que não é da área médica, que não tem o 
conhecimento, entender o que é um distúrbio alimentar, a grande maioria acha que é 
frescura, que é ou pra aparecer, ou é frescura, ou é moda, alguma coisa nesse 
sentido, ninguém entende como uma doença. Isso eu acho que a grande maioria 
das pessoas veem dessa forma. 
Pedro – Além de tudo isso que a Maria está dizendo, eu também acho que é um 
distúrbio psicológico. É uma forma que ela tem do distúrbio psicológico que vai 
deixar de se alimentar ou se alimentar demais, eu entendo assim. 
 
Entrevistadora – Qual foi a maneira de entender os transtornos alimentares 
que mais ajudou vocês a lidar com a dificuldade alimentar da Julia a encontrar 
melhora? 
Maria – Olha, Carol, eu sempre falo que você foi, não estou puxando sardinha, não 
é porque você está na minha frente, mas eu acho que pra nós, a pessoa que mais 
ajudou que a gente entendesse que isso é uma doença, que a gente tinha que lidar 
e da forma de não deixar que isso interferisse na nossa vida, foi você. 
Pedro – Ah, sem dúvida. 
Maria – Então acho que foi a melhor forma que nós entendêssemos que essa 
doença ia existir, que ela existe, mas que a gente tinha que ter uma vida o mais 
possível da normalidade, pra poder ajudar e para poder se estruturar nisso. Então 
acho que a pessoa que mais conseguiu fazer isso por nós, foi você. Ninguém tinha 
feito. 
 
Entrevistadora – você está falando pra mim que vocês terem entendido dessa 
forma ajudou vocês a lidar melhor com o problema? 
Maria – Sim. 
Pedro – Sem dúvida. 
Maria – Sim, sem dúvida, porque para a gente tudo era um pavor, tudo aquilo era 
desesperador, a gente não enxergava luz do fim do túnel, era o trem que ia passar 
em cima da gente, eu acho que você nos ajudou a enxergar a Julia como uma 
pessoa doente, como uma outra doença qualquer e que você tem que lidar com 
aquilo daquela forma e que é o transtorno alimentar. Que não é fácil de tratar, que 
não é fácil das pessoas entenderem, mas nós tínhamos que nos fortalecer pra tentar 
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ajudá-la e não era o que a gente estava fazendo, ao contrário, a gente ficava tão em 
cima, tão em cima, que sufocava. E eu acho que hoje até a Julia estranha essa 
nossa reação na forma de tratar. Eu acho que às vezes ela acha como um tipo de 
um abandono. 
Pedro – É, ela até reclamou já, falou vocês estão me abandonando, mas eu estou 
deixando ela administrar, não estou reclamando que ela come exageradamente, 
tudo isso. Aprendeu a achar que cada um tem que cuidar de si. 
 

Maria e Pedro nunca tinham tido contato com transtornos alimentares antes de 

Julia manifestar seus primeiros comportamentos de restrição e purgação. 

Quando perceberam que alguma coisa estava errada, Julia estava muito 

debilitada e eles ficaram desesperados sem saber como reagir. Ao longo do 

tratamento, Maria e Pedro contam que a terapia os ajudou a entenderem a 

anorexia e a bulimia como um problema que existia e com o qual eles 

precisavam aprender a conviver sem ficarem tão aflitos em encontrar uma 

solução que resolvesse a questão imediatamente. Isso nos faz relembrar mais 

uma vez o momento da adoção, em que todos tiveram que se mobilizar para 

resolver um problema que não dependia apenas da vontade e do envolvimento 

dos familiares ou da criança, mas de uma série de outros processos que levariam 

tempo e disponibilidade para chegar a uma resolução.   

Para Maria, perceber que era possível estar com Julia além de sua doença 

também os ajudou a redimir sua culpa e lidar com a impotência de não saber 

mais o que fazer. Por sua vez, Pedro traz a ideia de que cada um tem que 

“cuidar de si”. Usando a imagem da adoção, podemos olhar para as 

possibilidades de Maria e Pedro irem criando vínculos de afeto e cuidado à 

medida que o tempo disponibiliza esse contato. Se, por um lado, numa primeira 

instância, a convivência dos pais implicava em cobrança e vigilância, por outro 

lado, Julia também pode entender o “cuidar de si” como um abandono. Essa 

linha tênue de aproximação entre Maria, Pedro e Julia ainda não parece muito 

bem trabalhada. Julia quer uma proximidade sem vigilância, mas ela ainda não 

entende como o problema alimentar afeta a relação com seus pais, o que torna 

Julia frágil e sem autonomia. Maria e Pedro estão procurando lidar com o 

problema ora mais atentos, ora mais distantes e essa mensagem ambígua 

parece permear o relacionamento deles a todo instante e isso pode ser 

interpretado de várias formas por Julia, dependendo do momento e de seu 

estado emocional. 
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Maria – Olha, Carol, eu acho que foi daquelas terapias que você mesma fez, volto a 
dizer, que nós tínhamos que ter uma vida própria, uma vida nossa, que nós 
tínhamos que ir ao cinema, esquecer um pouco e viver a vida de um casal, que na 
realidade naquela época a gente não estava vivendo nada, a gente estava no caos, 
então eu acho que a partir daí a gente começou a enxergar que a gente ainda era 
gente e que você tinha que ter o teu trabalho, que eu tinha na época o meu, que eu 
não dava a mínima importância. Eu faltei, eu peguei licença, eu não queria saber. E 
o Pedro também, então ele não tinha vida profissional, eu não tinha vida profissional, 
nós não tínhamos momento de lazer. Era tudo em torno daquilo, a gente vivia aquele 
distúrbio alimentar e eu acho que a partir daí a gente conseguiu ir aos pouquinhos. 
Não foi de uma vez não, foi muito pouco a pouco e conseguindo, não totalmente se 
desligar porque a gente não se desliga. 
Pedro – Melhorou 40%. 
Maria – Eu vou dizer que por mim melhorou 60%. Eu acho que pra mim melhorou 
60%. Eu consigo enxergar que eu não vou resolver o problema da Julia, não sou eu 
quem vai resolver, então eu preciso ter a minha vida, preciso trabalhar, eu preciso. 
Talvez se eu não tivesse tido isso eu teria alcançado mais coisas, que eu também 
me podei. Até de uma roupa, de vaidade feminina mesmo, de você estar 
preocupada com cabelo, preocupada com unha. Eu reconheço que eu mudei, eu 
mudei mesmo, de estar me enxergando como pessoa, enxergar o Pedro como 
pessoa.  
 
E uma das vezes foi que o Dr. Y. internou a Julia foi que ele falou, ele falou a gente 
perdeu uma, mas nós não vamos perder mais uma, porque foi uma das fases 
também que a Julia estava pior. Então isso talvez tenha me dado um pouco mais de 
consciência da doença. Eu acho que isso me marcou muito porque você escuta falar 
ah, a menina come só maçã, essa época foi aquela modelo que tinha morrido de 
anorexia, ah, ela comia só uma maçã, então você vê aquilo como uma novela, uma 
coisa distante, você não vê como próxima e aquilo, quando a menina morreu, me 
chocou um pouco. Eu acho que a partir daí eu tive mais a consciência da gravidade 
da doença e era uma coisa muito séria que as pessoas não davam a devida 
atenção. 
 
 

 Maria revela que foi a partir do tratamento no Ambulim e da possibilidade de 

perder Julia que ela começou a entender a gravidade da situação. Nesse sentido, 

podemos compreender que, para os pais de Julia, melhorar 40% ou 60% não 

significa ignorar que existe um problema que eles têm que aprender a conviver e 

a lidar, mas que eles podem desenvolver outros recursos para estar próximos de 

Julia e tentar se fortalecer dentro dos seus próprios limites. Quando os pais de 

Julia começaram a perceber as consequências do comportamento de Julia e 

iniciaram o tratamento, a família toda começou a viver a vida de Julia como uma 

devoção. De certa forma, Julia parecia realizar a profecia de ter a necessidade 

de alguém resgatá-la e era isso que estava acontecendo. Quando Maria e Pedro 

revelam que o que os ajudou a lidar melhor com a situação foi uma certa 
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separação que tiveram que fazer entre a própria vida e o que estava 

acontecendo com Julia eles trazem a importância do entendimento de que nem 

sempre a separação precisa ser vivida como abandono e que, de fato, se eles 

quisessem ajudar sua filha não poderiam ficar tão doentes quanto ela, mas 

encontrar saídas juntos para que todos tivessem uma vida mais saudável.  

 

 As relações familiares 

 

Pedro e Maria atribuem à terapia familiar o entendimento do que é a doença da 

filha. Para eles, essa compreensão implica em responsabilizar Julia pelas 

próprias escolhas que faz diante da questão alimentar. Então, seus pais 

deixavam de comprar alguns alimentos e compravam outros, porque Julia pedia 

para eles ou ficavam desanimados com a possibilidade de o dinheiro gasto com 

comida ser desperdiçado em vômitos, o que representava um desaforo para a 

família. Com a terapia familiar, Pedro e Maria passaram a dar outro valor ao fato 

de Julia vomitar e deixaram de se preocupar em saber quando ela está indo 

purgar. Além disso, eles deixaram de vasculhar nas coisas da filha para 

encontrar os laxantes e diuréticos, na tentativa de fazerem ela evitar o uso 

desses métodos. Pedro acredita que Julia sabe o quanto o uso abusivo dessas 

medicações fazem mal e acha que antes de eles tentarem impor a verdade deles 

sobre a vontade dela, Julia tem que escolher não usar. Assim, eles dividem a 

responsabilidade do problema com Julia. Ao mesmo tempo em que mostram a 

ela que sabem o que está acontecendo, potencializam e envolvem a filha a fazer 

a escolha que ela considera melhor. Dessa forma, os pais deixam de se sentir 

culpados pelo problema e passam a compartilhar a situação com Julia, que, com 

isso, é convocada a se responsabilizar pelas suas escolhas. 

 

Pedro – Ah, eu acho que o que ajuda muito no tratamento do paciente também é a 
terapia familiar, porque a família passa a entender o que é a doença, eu acho que 
com isso existe menos stress em casa, porque o pai vai reclamar menos, vai 
entender que aquele vidro de requeijão acabou em 5 minutos. 
Maria – A gente faz piada né, é até maldade, mas faz, eu vou comer antes que 
acabe (risos). Eu vou comer antes que acabe e aí eu falo o que mais me dói é saber 
que quem vai aproveitar é o vaso sanitário (risos) porque é 5 minutos que vai 
demorar, que você sabe que ela vai pro banheiro pra vomitar. Não, agora ela vai pro 
banheiro ela fala: - estou indo no banheiro, mas eu não vou vomitar. Quer dizer, pra 
mim ela falar que vai vomitar ou não vai vomitar, não me diz mais. 
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Entrevistadora – Quando você queria saber, ela não queria contar e agora que 
você não quer mais saber, ela faz questão de contar? 
Maria – Você percebe que não, chega um ponto que não faz diferença. 
Pedro – É, mas isso aprendemos com você, Carol, porque, hoje ela arregalou dois 
olhos quando eu peguei o laxante que ela deixou cair, e eu entreguei pra ela, 
antigamente nós íamos...  
Maria – Fazer um escândalo. 
Pedro – Antes eu falava: - É, mais laxante, você é louca, faz mal! Agora eu falo: - 
Toma é seu, você cuida, você administra, você não perdeu? Isso aqui é seu.   
E é, o que adianta eu fazer, falar  tanto, jogar fora aquele laxante, que ela vai sair, 
dar a volta e comprar outro, se for o caso. Tem que deixar a coisa também, o 
paciente ele tem que ter a consciência que ele tem que se ajudar na melhora, que 
eu vejo que as meninas lá não se ajudam, hoje eu até brinquei, parece um SPA, né, 
todo mundo é culpado, o cara não cai a ficha que está todo mundo querendo o bem 
dele, mas está lá voando, tentando fugir. 
Entrevistadora – Como que de alguma forma a relação entre os familiares pode 
ter ajudado a Julia a lidar com os sintomas? 
Maria – Eu acho que a Julia não tem essa visão, eu acho que ela não enxerga 
família como querendo ajudá-la, eu acho, quando há crise, está em crise. 
Pedro – Como inimigo. 
Maria – Como inimigo, exatamente, como inimigo. Não como aliado e a gente é o 
que a gente sempre fala, nós estamos do seu lado, não contra você, mas ela nos 
enxerga como inimigos. 
 

Maria e Pedro acham que Julia os veem como inimigos e não aliados quando se 

trata de cuidado, principalmente em relação ao comportamento relacionado ao 

transtorno alimentar de Julia. Em uma batalha, sempre existe um ganhador e um 

perdedor. Então, enquanto os pais de Julia acreditarem que sua filha não os 

percebe ao seu lado, eles estarão sempre travando uma briga para tentarem se 

relacionar com ela. Talvez eles estivessem cansados de fazer tudo que eles 

imaginavam estar a seu alcance e agora tenham desistido de enfrentar sua filha, 

mas esse sentimento gera mais uma vez uma ambiguidade na relação que 

parece sempre oscilar entre o querer estar junto ou não. 

 
Entrevistadora –Como vocês se relacionavam antes da gente começar a 
terapia familiar? 
Maria – Normal como está sendo agora e não na época, naquela época muito 
conturbada, parece que a sintonia não era a mesma, sabe, a gente estava meio fora 
de foco, não que a gente não conversasse, não que a gente não fizesse, mas a 
gente estava muito concentrado na Julia e aquilo que eu te falei, esquecendo um 
pouco da gente. 
Pedro – Não, ficou sem rotina, porque ficou todo mundo concentrado na Julia. Hoje 
com essa melhora de entender que a gente tem que cuidar da gente, então 
melhorou, a gente se dá o direito de dar uma saidinha. 
Maria – Sair, jantar ou fazer alguma coisa, comer uma pizza, até a Julia falou pra 
você, né, ela falou agora eles saem. 
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Pedro – É, mas não muito. 
Maria – Não, talvez menos do que a gente gostaria, mas... 
Entrevistadora – O que vocês acham que a Julia pensa sobre isso? 
Maria – Eu acho que ela se sente um pouco incomodada, eu acho que ela acha que 
a gente... 
Pedro – Abandonou. 
Maria – Está abandonando. 
Pedro – Ela falou: - isso pelo amor de deus não me abandona. 
 
  

Mesmo que os pais tenham falado que o que os ajudou no tratamento e na 

terapia familiar foi o entendimento em dar importância à vida pessoal de cada 

um deles e à vida conjugal, eles ainda percebem que esse movimento é visto 

como abandono por Julia. Eles fazem um esforço grande para conseguir sair 

de casa e ter algum tipo de lazer, mas acham que Julia pensa que o fato de 

eles não a levarem junto ou não a convidarem para alguns programas é 

sentido por ela como abandono. De certa forma, Julia traz a questão da sua 

sensibilidade na aproximação e afastamento de seus pais, mas parece que 

não estão muito bem esclarecidos na relação entre eles quais são os 

movimentos de cuidado e atenção e quais são os movimentos de cobrança e 

vigilância. A busca dos pais de Julia vai no sentido de que, ao cuidarem de 

suas próprias vidas, estão cuidando da vida de Julia indiretamente, pois 

mostram a ela possibilidades de construir autonomia com responsabilidade. 

Enquanto os pais tentam preservar os vínculos com atividades saudáveis, 

Julia vive essa mobilização como um afastamento. De alguma forma, os pais 

não conseguem estabelecer uma aproximação da filha que represente um 

vínculo saudável de diferenciação e independência. Assim, quando eles se 

propõe a fazer uma atividade que não inclua Julia, ela sente como um 

afastamento, exclusão ou falta de amor. 

 

Entrevistadora – Que mudanças que foram feitas? 
Pedro – Olha, mudança não mudou, o que mudou foi o modo de pensar eu acho, 
tentando fazer mudar o modo de pensar e no caso da Julia tem que dar o tratamento 
pra ela, mas tem que andar, a coisa tem que andar, o resto tem que andar, eu tenho 
que cuidar também da minha filha, da C., que vai casar, eu também tenho que dar 
atenção pra ela porque ela é a número três e no fim fica no meio né, e você às 
vezes fala pô, não dou nenhuma atenção pra ela e isso às vezes é ruim, porque 
acaba vindo a cobrança de outros né, então acho que é isso, acho que foi mais o 
modo de pensar. 
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Entrevistadora – Quando vocês olham para essa experiência toda que vocês 
viveram até hoje, qual significado disso pra vocês? 
Maria – Eu acho que é experiência negativa com ela né, eu acho que a gente pensa, 
pelo menos pra mim, é um período negro que você não gostaria de ter passado, 
então pra te dizer que se me amadureceu nesse período, acho que não, me fez 
tomar um pouco mais consciência de quão curta a vida é, pra você deixar de 
aproveitar pequenos momentos porque é evidente que a gente sabe que a felicidade 
não existe, não existe felicidade total, são só momentos, então você tem que 
aproveitar aquele momento e não deixar ele passar, eu acho essa consciência hoje 
está mais presente, eu acho que eu não tinha tanto essa consciência, não sei se é a 
idade que me faz ter essa consciência também ou se foi todos esses fatos que me 
levaram a entender um pouco mais isso, a valorizar um pouco mais esses 
momentos. 
 
Pedro – É isso eu acho, sabe, negativo não é, eu acho que faz parte do ser 
humano, eu acho, meu, a gente vem pra esse mundo, nasce não só pra trabalhar, 
possuir coisas, faz parte do homem, no meu caso, nosso caso de ter a Julia. Ainda 
hoje um amigo meu me falou, eu não sou uma pessoa que guardo, eu prefiro falar. A 
Maria é mais reservada, apesar de nós termos nascido no mesmo dia e no mesmo 
mês, mas eu sou uma pessoa que eu me abro fácil, não tem problema. E ele falou: - 
ah, você podia estar bem com as tuas três filhas tal. Não é isso, sabe, eu estou 
ajudando uma pessoa que estava abandonada, se não tivesse no meio da minha 
família, onde poderia estar? Sabe, então isso me conforta, me engrandece, eu 
sempre pensei assim, você tem que estender a mão, isso é de criação, não sei, eu 
acho o homem a coisa mais importante que tem. 
 

Maria entende que todo esse processo com Julia foi muito dolorido e que ela 

aprendeu a aproveitar os momentos de felicidade mais do que antes. Para 

Pedro, houve uma mudança de pensamento que o fez  encontrar conforto por 

estar se dando o direito de cuidar mais da sua vida pessoal. Para ambos 

parece que essa jornada foi e continua sendo muito difícil, e Pedro volta a 

justificar a adoção como algo que eles fizeram por uma questão de princípio e 

que está bem resolvida para eles. De certa forma, os pais parecem 

conformados de estarem fazendo tudo que está ao alcance deles para ajudar 

Julia, como se isso acalmasse seus sentimentos diante do que ainda não 

pôde ser resolvido. 

 

 O envolvimento com as drogas: medo da recaída 

 

O envolvimento de Julia com as drogas também interferiu muito na relação 

dela com seus pais. Maria e Pedro passaram a ficar mais alertas e 

desconfiados dos comportamentos de Julia. Assim, eles  criaram mecanismos 
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de proteção para evitar que aquela situação com Julia volte a acontecer. Por 

exemplo, Maria e Pedro passaram a guardar seus pertences em um cofre, 

para evitar que Julia tenha acesso a suas carteiras. Como Julia já tinha 

roubado dinheiro e celulares de seus pais algumas vezes para vender na rua 

e trocar por drogas, seus pais não conseguem mais acreditar que ela consiga 

controlar sua impulsividade para esse tipo de comportamento. Por mais que 

eles digam a ela que todo esse movimento não seja para eles se protegerem 

dela, Julia sabe que eles estão sendo contraditórios e entende essa postura 

como uma forma de desamor por ela. 

 

Pedro - Eu falei, olha, ali na rua você tem de tudo. Ela falava: - Não, mas hoje eu 
não me atiro como antes, (ela se atirava de cabeça em tudo), isso que é a droga, pra 
quem fumou crack, vai, eu sei que vocês são contra, eu já percebi, a droga, droga, 
droga. 
Maria  - Com medo de voltar pra droga. 
Pedro – Com medo de voltar, da recaída, ela ficou dois anos e meio sem usar, 
porque tudo que eu tinha e o dinheiro a gente controla e não sumiu nada de casa 
dessa vez, nem celular, nada, nem as moedas que eu guardo. Lógico que é difícil 
você ter que guardar carteira, ela fala, reclama que eu tenho cofre, que a gente tem 
cofre, tem cofre por causa dela mesmo. É lógico que eu falo que não, todo mundo 
tem cofre. Ah, você guarda a tua carteira em outro lugar. Guardo não, você vê eu 
guardar, mas vou guardar porque eu acho que a ocasião faz o ladrão, de ter tudo ali. 
Maria – Você disse isso mesmo, tira da frente. 
Pedro – Eu não deixo na frente. 
Maria – E a gente criou esse hábito. 
Pedro – Criou hábito, só que na questão da recaída, você sabe, tudo ela arruma um 
jeito de chamar atenção, eu quero fazer um NA, eu quero fazer um NA. Ir no NA. E 
foi. E encheu a cabeça de vocês e foi. Aí veio com uma conversa que queria sair de 
vocês (do tratamento no Ambulim) e queria um psicólogo. Eu falei: - Filhinha, espera 
aí, você não está entendendo, eu já gastei muito dinheiro com psiquiatra que não 
deu resultado, que eu estava com o olho fechado e você está no melhor lugar que 
tem, você sabe disso. Então, ela disse que o Dr. Y. falou que ela não tinha mais 
direito ao tratamento lá, que não sei o que. Como que ela veio da internação.... 
Maria  – Porque tinha acho que um pessoal que usava droga lá, não tinha, na 
internação? 
Pedro – Que usava droga, lógico né. O F., o R. é álcool, o F. E desculpe, mas como 
leigo, eu achei que ela pegou o gancho porque até a enfermeira veio perguntar pra 
mim como ela estava lidando com as drogas, o Dr. Y. perguntou pra ela quando ela 
estava bem, falou: - Julia, você entrou em uma igreja evangélica? Porque só na 
igreja evangélica faz o cara mudar desse jeito. O cara fica com aquela lavagem 
cerebral, pagando os 20% lá, né?! Ela deu risada. E é verdade, só na igreja 
evangélica. Aí eu acho que chamou atenção dela, você entendeu? Ela usou o 
gancho (de estar com alguém na internação que usava drogas) pra dizer que ela 
precisava, outro dia ela ligou pra Maria, pegou 40 reais que ela fez muito bem de 
negar, ela saiu, pai, eu vou lá no NA porque eu estou numa fissura, entendeu? 
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Maria - Aí agora, agora ela me disse que: 
Pedro – Ah, não quero ir mais lá porque o pessoal de lá eu não gostei, estou fora. E 
sabe o que aconteceu com ela de usar droga? Eu não sei se ela teve algum pânico, 
alguma coisa. Ela tem pânico. 
Maria –  Ficou traumatizada. 
Pedro – Traumatizou, porque ela deve ter visto alguma coisa. 
Maria – Ou viveu né. 
Pedro – Ou viveu, eu ia buscar ela toda suja, jogada entre um poste e outro, 
chovendo, eu peguei joguei ela dentro do carro, aquele dia eu perdi a calma, o 
frentista do posto que é vizinho da favela falou não, calma, senhor. Eu falei calma, 
amigo, 5 anos, isso era 3 horas da manhã, você acha, que nem eu estava falando 
hoje pra um amigo, eu falei pra você, lá eu não volto mais, eu não sou de ter medo, 
mas fiquei com medo. 
Maria – Eu vou te dizer, eu tenho mais medo de suicídio do que de droga. 
 

 

Julia foi resgatada por seu pai na favela algumas vezes. Os pais contam que 

quando ela sumia de casa, eles já ficavam preocupados, porque sabiam que 

ela estava usando droga e se prostituindo para conseguir comprar. Algumas 

vezes ela voltou sozinha para casa e, outras vezes, Pedro foi procurá-la na 

rua. Todas as ocasiões em que eles a encontraram, Julia estava suja e em 

um estado muito degradante. Essa imagem da filha deles deixou Maria e 

Pedro muito impotentes diante do comportamento dela. Por eles não 

quererem que isso voltasse a acontecer, começaram a criar defesas que os 

protegessem de se sentirem culpados por essas atitudes de Julia. Maria 

ainda acha que tem mais medo de Julia acabar morrendo nessas crises do 

que do próprio uso das drogas. De certa forma, é como se Maria percebesse 

uma tendência suicida em Julia diante dessa procura e o medo da mãe se 

justifica porque, diante do suicídio, ela não conseguiria recuperar sua filha. 

Mas ambos acham que tanto as drogas como o comportamento alimentar de 

Julia estão relacionados a uma baixa autoestima da filha e uma busca por 

algo que nem ela ainda descobriu o que é, mas que parece inalcançável.  

 

 Perspectiva de futuro 

 

Maria e Pedro não percebem melhora no comportamento de Julia. Mesmo que 

Julia tenha ficado dois anos sem ter uma internação depois de uma sequência de 

oito consecutivas, seus pais não conseguem perceber mudanças da parte dela. 

Eles modificaram a maneira de se relacionar com o problema de Julia, mas ainda 
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não entendem como o problema também envolve suas vidas, modificando a 

dinâmica familiar como um todo. Quando Julia começa a criar situações que 

colocam a vida dela em risco, eles acham que mais uma vez ela está sendo 

irresponsável e deixando de seguir as orientações do tratamento, no entanto 

continuam sem saber o que fazer diante dessas ocasiões e só buscam ajuda 

quando percebem que o comportamento de Julia está muito mais arriscado do 

que poderiam aguentar. Assim, as pequenas melhoras de Julia acabam 

afastando seus pais de se relacionarem de forma diferente com ela, quase como 

se ela provocasse situações que chamassem a atenção dos pais para ser 

resgatada. Da mesma maneira, Julia precisa ser constantemente lembrada e 

reforçada do amor parental, como se o sentimento de amor e carinho dos pais 

não estivesse seguro o suficiente para ela. 

 

Maria – É o que eu falo, você não pode tomar laxante,  
Pedro – Mas ela vai tomar. 
Maria – Ela sabe mesmo. 
Pedro – O que ela falou pra você outro dia que ia se suicidar?  
No passado a gente ia entrar em parafuso, hoje não. 
Maria – Ela disse: - Eu posso até me suicidar. Eu falei, filha, eu não posso te 
impedir, eu não vivo com você 24 horas por dia, o que eu vou fazer, vou chorar. Eu 
vou ficar muito triste, por ter perdido você, como ter perdido qualquer filho, porque 
para uma mãe perder um filho é a pior coisa que pode ter. 
Pedro – Eu não vejo melhora na Julia, eu vejo coisa ruim, eu acho. 
Maria – É verdade, nós estávamos comentando, conversando sobre isso. 
Pedro – Sabe, isso também ajudou a gente. 
Maria – A enxergar um pouco mais da realidade. 
Pedro – A enxergar a realidade, entende, porque eu não vejo melhora em ninguém, 
no Ambulim. 
Maria – Será que uma pessoa que não tem intestino pode tomar laxante? O 
intestino dela pode romper a qualquer momento Carol e isso vai entrar em 
septicemia, a gente sabe os riscos que ela corre e ela também sabe. 

 

Maria e Pedro tentam compreender por que Julia continua a ter comportamentos 

que podem colocar sua vida em risco. Para eles, é como se a família tivesse que 

aceitar o fato de que a qualquer momento Julia pode acabar morrendo e, de 

alguma forma, eles estão aprendendo a conviver com essa possibilidade, uma 

vez que se sentem imobilizados quando se trata de cuidar de Julia. 

 

Pedro – Ela sabe mais que a gente. 
Maria – E ainda outro dia eu falei pra ela, eu falei a minha mãe morreu de 
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septicemia porque rompeu o intestino mesmo. Ela teve uma brida do nada, operou, 
foi pra casa, teve alta, estava bem e estourou, quer dizer, ela ficou 45 dias na UTI, 
foi o que eu falei para ela. - Você tem o exemplo da sua avó, você sabe que se você 
tomar laxante você sabe que isso pode acontecer, então às vezes ela fala:- ah, eu 
não estou indo no banheiro, não sei o quê. O que eu posso fazer Carol? Não adianta 
Carol, não adianta ir em gastro nenhum, não adianta ir em médico nenhum, porque 
ele não vai fazer o milagre de fazer com que ela pare de tomar o laxante, certo? Não 
vai. Ela vai tomar, então. 
Pedro – Você fala. Ela fala: - Mas eu falei pro Dr. Y. que estou tomando laxante.  E 
daí? 
Maria – Evidente, ele não pode fazer nada também. Ele pode medicar, pode 
internar, deixar um período, na hora mais crítica. Tirou da crise, ela volta. Ela está 
voltando e o que a gente está percebendo, faz tempo, que as reações da Julia cada 
vez que volta, volta pior. 

 

Maria e Pedro estão perdendo as esperanças na melhora de Julia. Eles não 

acreditam mais que ela possa ter uma mudança de comportamento significativo 

ou que ela vá se transformar de alguma forma. Eles acham que cada vez que 

Julia tem uma recaída, ou entra em crise, ela piora sua impulsividade, continua 

tomando laxante e coloca sua vida em risco. 

 
Pedro – Pioraram. A Julia eu acho, quando ela pegou, os dois anos e meio que ela 
ficou bem, eu acho, ali eu me cobro até um pouco, eu devia ter entendido mais, ido 
pra cima talvez, faltou uma terapia psicológica pra ela. Após internação, mais forte. 

 

O pai de Julia reconhece que ela ficou muito tempo sem terapia depois que 

recebeu alta da última internação. Julia passou por uma troca de terapeutas no 

Prada logo depois que seu psicólogo R. teve que deixar o acompanhamento 

dela. Em seguida, ela recebeu alta do ambulatório e passou os últimos dois anos 

sem acompanhamento terapêutico. Segundo Maria, ela foi encaminhada para dar 

continuidade aos atendimentos fora do Prada, mas Julia não quis nem tentar ir 

em outro psicólogo. 

 

Pedro – Ela já está naquela fase agora de comer muito e vomitar. 
Aí outra coisa que eu vou falar:  academia, - ah você, pode fazer academia? 
Maria – Não, já faz quase dois meses, desde que ela saiu (da 9a. Internação) e ela 
está fazendo academia, desde que ela saiu, ela saiu, na mesma semana. 
Pedro – É, duas horas de academia.   
Maria – Ela vai na academia, e é aquele ritmo ou não come. Essa semana ela 
comeu acho que uma dúzia de ovos, esses três últimos dias.  
Pedro – Ela só faz gemada agora. 
Maria - É ovo porque o ovo é proteína, ela precisa de proteína para endurecer os 
músculos, que ela é uma ex-gordinha, ela precisa endurecer. 
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Pedro – Ela está um palito, está mais magra ainda. 
Maria - Está muito magra. E você percebe que começa debilitar, é engraçado como 
você começa perceber como a pessoa fica debilitada, porque ela perde a vontade de 
ver uma televisão, ela perde a concentração. 
Pedro – Larga tudo. 
Maria – Se você ver o armário dela. 
Pedro – Nossa, hoje eu cheguei em casa estava o celular num canto, o notebook no 
meio do quarto, o cinzeiro, tocou o telefone era a mulher Solange queria falar com a 
Julia.  Não, é sobre o emprego, eu falei pô, já conseguiu um emprego. 
Maria – Ela disse que começa sexta feira numa clínica de estética. Sabe, Carol, 
então não adianta é aquilo, ela fica sentada olhando o nada. 
Pedro – Ela fica assim. 
Maria – Isso é a falta de energia no corpo. 
Pedro – Mas ela está namorando, pensando muito. 
Maria – Não, mas essa alienação não é isso. Não é o amor. 
 
  

Maria e Pedro começam a perceber que Julia está voltando a ter 

comportamentos para perder peso. Eles estão mais atentos para a restrição 

alimentar de Julia e os movimentos de compulsão e purgação. No entanto, 

eles não sabem direito o que fazer quando sua filha inicia esses ciclos e 

apenas relatam a decepção deles em relação a falta de perspectiva de futuro 

para Julia. O pai chega perto de associar os comportamentos de Julia com o 

início de um novo relacionamento amoroso, mas a mãe não acredita que uma 

coisa esteja diretamente ligada à outra. 

 

 Sobre a escolha sexual de Julia 

 

Quando Julia resolve contar aos pais que tem uma preferência por 

relacionamentos homossexuais, isso não surpreende Maria e Pedro. Eles 

parecem aceitar a opção de Julia com uma certa reserva, mas não porque 

essa escolha de Julia não seja legítima, mas porque, para eles, Julia está 

fazendo opções na vida que implicam em enfrentar mais preconceitos, além 

de todo histórico que ela já tem com a adoção e os tratamentos para 

transtornos mentais.   

 

Maria – Não foi ela que falou, fui eu que falei. 
Pedro – Ela começou mudar a roupa. 
Maria – Você está saindo agora com a R.? Eu falei: - Você está saindo com a R.? é 
isso que você não quer falar, não precisa falar, a gente já sabe. Aí ela parou, sabe 
assim. 
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Pedro – Não, mas com a D. era diferente porque ela queria ser outra pessoa e 
assumiu uma pessoa que ia na galeria do rock, andar só de All Star, sabe. 
Maria – Claro, lógico, eu não vou ser hipócrita de te dizer que eu estou feliz, que eu 
acho que é a uma sétima maravilha. 
Pedro – Não foi maravilhado. 
Maria – Eu saber que ela está tendo um relacionamento com outra mulher. 
Pedro – Que na verdade é mais um aprendizado né, Carol, que nós tivemos, hoje 
nada é novidade pra nós, não choca mais. 
Maria – É isso que eu queria? Não, claro que não. 
Pedro – Eu acordar de manhã e ela ficar falando com a namorada. E saber que ela 
foi na Augusta. Pra mim eu não quero, não serve, mas para pro próximo eu respeito, 
sabe, o que eu não acho é que tem que ir na Augusta e na Consolação viver em 
gueto. 
Maria – Porque você se sente marginalizado. 
Pedro – Ter uma relação homossexual não é problema. 
Maria – Mas é marginalizado, eu falei isso pra ela, você está preparada para ser 
marginalizada? Porque você vai ser, você vai ser e isso é muito ruim. Você saber 
que teu filho vai sofrer isso, mais esse tipo de preconceito, porque é mais um, já não 
basta os que tem. Ela tem o preconceito do adotiva, ela tem o preconceito da 
doença, ela tem vai o preconceito de não ter estudado, o preconceito não, mas ela 
se poda de não ter feito a faculdade. Outro dia ela ligou pras meninas da faculdade, 
as meninas foram lá em casa ver ela, então isso tudo eu acho que é muito. 
Pedro – Ainda ter que mentir, falar pras meninas que está tratando. 
Maria – Sabe, então é preconceito pra ela mesma, o preconceito é a mesma coisa 
que o negro, o preconceito não é do branco com o negro, é o negro com ele próprio. 
Ele se sente diferente, não é que você o enxerga diferente, eles se sentem. Foi o 
que eu falei pra ela, você está disposta a enfrentar? Porque é preconceito, 
preconceito de ser homossexual e o preconceito  que a menina é negra. 
Pedro – É negra. 
Maria – É negra, então não é um, não é mais um, são mais dois. Fora os que já têm. 
Então, isso preocupa porque você não sabe aonde você vai terminar, porque como 
ela vai reagir com essa decepção, eu não sei. O que a Julia é para essa outra 
menina? O que ela é, um caso meramente passageiro? 
Pedro – Eu acho que é aquilo que você falou, sobre namoro, que ela não tem a 
coragem de pegar um homem. 
Maria – Eu acho, eu acho isso. Eu acho que pra ela é muito mais fácil ela ter a 
companhia de uma outra mulher  do que enfrentar o sexo oposto,  porque com o 
homem ela se intimida um pouco. Sabe a fase da conquista?  Eu acho que ela tem 
um bloqueio nessa fase, não sei, eu tenho essa impressão, pode ser que não, pode 
ser que isso eu que esteja vendo e eu acho que com uma mulher, primeiro ela é sua 
amiga, então é mais fácil você se abrir, principalmente uma pessoa que também 
passou por aquilo que você passou. Porque não sei, ela diz que conheceu a R. na 
internação. 
 
 

Além dos preconceitos que Julia teria que enfrentar pela escolha da 

sexualidade, seus pais também começam a perceber a influência que esses 

relacionamentos tem na vida de Julia. De certa forma, como nos 

relacionamentos anteriores, Julia começa a se preocupar demasiadamente 
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com seu corpo como uma forma de agradar seu/sua parceira. Sempre se 

aproximando de pessoas que sofrem algum tipo de preconceito ou são 

marginalizadas por alguma razão, seja drogas, sexo, doença ou cor, Julia 

parece se identificar com as pessoas que possam compreender seu 

comportamento como um estilo de vida. 

 
5.10 Em síntese 

 
 Os pais de Julia parecem ter encontrado conforto no tratamento de Julia 

quando começam a entender a gravidade do quadro de sua filha. No início eles 

trazem uma preocupação muito grande no cuidado clínico de Julia diante de todas 

complicações decorrentes do transtorno alimentar e dos comportamentos impulsivos 

dela. Posteriormente, quando começam a compreender que não existiria uma cura 

certa e objetiva para solucionar o problema aparece uma outra possibilidade de 

olhar para a situação.  

O conforto vem da possibilidade de deixarem de se sentirem culpados pelos 

acontecimentos a partir do momento que começam a ter um maior conhecimento e 

informações sobre os sintomas e os diagnósticos de Julia. No entanto, esse primeiro 

conforto não é suficiente para resolver as questões e se faz necessário uma maior 

investigação dos relacionamentos familiares e do envolvimento deles com o 

problema.   

Maria e Pedro relatam o quanto tentaram fazer da família um espaço de 

pertencimento para Julia e lamentam terem falhado nesse sentido, segundo a 

perspectiva deles. 

 Desde sua adoção, os pais fizeram os movimentos que acharam mais 

importantes, oportunos e adequados no crescimento de Julia. A isso nos referimos à 

atitude de nunca esconder de Julia o processo de adoção e a sempre serem 

honestos com ela em relação a suas dívidas sobre esse episódio. 

 No entanto, todo esforço de Maria e Pedro em revelar a Julia sua origem não 

foram sentidos por eles como insuficientes para que Julia desenvolvesse a 

segurança de pertencimento na família. Assim, eles também sentem-se culpados 

por não ter percebido com mais antecedência os sintomas do transtorno alimentar. 

Ou seja, de alguma forma, Maria e Pedro acham que não foram competentes o 

suficiente no cuidado de Julia. 
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 Com o tratamento, Maria e Pedro começam a entender melhor o que são os 

transtornos alimentares e também a perceber a dinâmica de Julia de uma forma 

diferente. A diferença estaria na compreensão de que o problema de Julia não era 

culpa deles e de que teriam feito o máximo que podiam no cuidado com ela. 

 Esse entendimento fez com que Maria e Pedro resgatassem suas próprias 

vidas individuais e conjugal e ajudou-os a serem um pouco mais otimistas em 

relação a sua filha. 

No entanto, a ideia de que o problema de Julia não tem solução também os 

afastou da responsabilidade de entenderem o papel deles de pais como parte do 

problema. Não bastaria que tomassem atitudes para responsabilizar Julia pelas 

escolhas dela, mas também entendessem como cada um deles participa no 

relacionamento familiar que envolve o problema. Assim, o problema passa a ser de 

todos e não apenas de sua filha. Ou seja, quando dizem ainda acreditarem que Julia 

percebe o cuidado deles como uma forma de vigilância e controle ou acharem que 

Julia ainda interpreta as saídas deles sem ela como uma forma de abandono ou 

desconfiança, estão trazendo algumas questões importantes ainda não resolvidas 

da dinâmica familiar. 

Fica evidente que ainda existe uma comunicação deficiente entre os 

membros familiares, o que dá muita margem para que tanto os pais como Julia 

atuem inadequadamente diante das situações que emergem, como a questão do 

cofre ou do uso de laxantes. Às vezes as mensagens de uns podem ser mal 

interpretadas por outros e, assim, abre-se espaço para que os sentimentos de culpa 

e de abandono envolvam os relacionamentos de Julia e seus pais. 

Ainda assim, a possibilidade de poder conversar sobre essas questões, o 

maior entendimento sobre o significados do comportamento alimentar de Julia e as 

reações decorrentes desses comportamentos parecem ter criado espaço para que 

Maria e Pedro possam ampliar sua  compreensão sobre o que acontece em sua 

família. 

 

5.11 Síntese dos profissionais 

 
 Podemos notar que para os três profissionais entrevistados a participação da 

família no tratamento teve um destaque importante. De forma geral todos eles 

ressaltaram uma mudança no comportamento dos pais que implicou numa maior 
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adesão ao tratamento do ponto de vista de cada um. 

 Para o psiquiatra foi, em parte, um maior entendimento dos pais sobre os 

sintomas da doença e a possibilidade de maior controle e observação da Julia 

durante o processo. A nutricionista apontou a maior adequação dos pais na rotina 

alimentar da família e na mudança de atitude dos pais frente aos ciclos de 

compulsão e purgação. E o psicólogo de Julia destacou o envolvimento dos pais 

com a possibilidade de diminuir as expectativas de melhora do quadro de Julia e de 

rever a qualidade da relação dela com seus pais. 

 Cada profissional destacou, dentro de sua área de especialização, uma 

diferença qualitativa no envolvimento da família no tratamento. Do ponto de vista do 

terapeuta familiar, o entendimento de uma maior adesão ao tratamento está na 

oportunidade dos pais em poderem rever a dinâmica do funcionamento familiar e 

pensarem em diferentes recursos que aproximem eles do problema. Ou seja, ao 

oferecer aos pais a percepção do quanto eles também participam ou contribuem 

para situação, estamos utilizando esse espaço de tratamento onde existe abertura e 

diálogo, para dar novos significados à experiência vivida nas relações familiares e 

nas possibilidades de lidar com o problema. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: OUVINDO MÚLTIPLAS VOZES 

 

Nosso objetivo principal na análise das entrevistas foi compreender os 

significados atribuídos à terapia familiar no tratamento de Julia por ela mesma e 

seus familiares, além do psiquiatra, da nutricionista e do psicólogo individual, 

profissionais que a acompanharam durante os últimos cinco anos em que foi 

atendida no Hospital das Clínicas pela equipe do ambulatório Prada, especializada 

no cuidado intensivo de transtornos alimentares. Também demos importância para o 

entendimento de cada entrevistado no que diz respeito à história da paciente e à sua 

compreensão sobre os efeitos do trabalho em equipe no cuidado de Julia. Assim, 

consideramos os contextos das relações tanto no sistema familiar como no sistema 

profissional e abordamos a vivência do tratamento para todos os participantes da 

pesquisa. 

 Com esse foco, enfatizamos a possibilidade de ouvir as diferentes vozes que 

acompanharam este caso e que trouxeram uma variedade de discursos nos quais 

encontramos semelhanças e diferenças na forma de olhar, pensar e agir de cada 

participante no entendimento da terapia familiar e suas contribuições para o 

tratamento, bem como no trabalho da equipe e no contexto das relações da paciente 

e de sua família. 

 As categorias levantadas em cada entrevista se referem a temas que 

emergiram em momentos diferentes desse contato, com a possibilidade de 

construção de significados produzidos no contexto de cada conversa com esta 

pesquisadora, e da compreensão da mesma acerca desses momentos. 

 As reflexões propostas diante dessas vozes pretendem dialogar com os 

temas abordados e pensar em possibilidades que atravessem essas vozes e 

ampliem o universo de compreensão do caso, da família e do próprio tratamento. 

Com isso queremos estender o conhecimento para além do que já foi analisado, 

observando os critérios de cada entrevistado e, dentro da relatividade da nossa 

interpretação, contemplar formas de ver que complementem e compartilhem outras 

interpretações. Assim, neste capítulo faremos uma análise geral na tentativa de 

costurar o que foi falado em cada entrevista para trazer novas considerações 

possíveis. 
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 Terapia familiar e adesão ao tratamento 

 

Quando falamos da relação entre adesão ao tratamento e terapia familiar, 

temos que considerar que para cada um dos profissionais entrevistados, para Julia e 

seus pais existem diferentes ideias do que é essa relação. 

Se observamos o ponto de vista do psiquiatra, podemos considerar que a 

terapia familiar é mais um recurso oferecido pelo ambulatório que pode promover a 

continuidade do vínculo da paciente com o tratamento. Para o Dr. Y., a terapia 

familiar é um “fator prognóstico” positivo, em que a vinda dos pais, responsáveis ou 

familiares indica que as chances daquela paciente obter uma melhora, do ponto de 

vista psiquiátrico, são maiores.  

Assim, ele espera que os familiares sejam orientados pelos profissionais que 

atendem a paciente e possam seguir essas orientações como parte do programa. 

Essa também é uma das formas de investimento da nutricionista, que acredita 

ser a terapia familiar uma forma de abordar a paciente por meio de seus pais. Para 

ela, a terapia familiar deveria incutir os pais a trazerem a paciente ao tratamento e 

fiscalizarem se as orientações estão sendo cumpridas. 

Do ponto de vista do psicólogo individual de Julia, também encontramos a 

terapia familiar como uma possibilidade de melhor adesão ao tratamento. A 

diferença entre o ponto de vista dele e do psiquiatra e da nutricionista está na ênfase 

dada por ele à linguagem e à parceria. Ou seja, o psicólogo faz uma reflexão a partir 

da importância dada por ele como profissional ao discurso da paciente e enfatiza a 

necessidade do entendimento sobre o que está sendo conversado também estar de 

acordo com o que pode ser interpretado não apenas pela paciente, mas pelos outros 

profissionais que acompanham o caso. 

Enquanto os discursos do psiquiatra e da nutricionista ainda colocam o 

problema do transtorno alimentar como uma categoria diagnóstica e localizada na 

paciente, o psicólogo de Julia faz tentativas de dissolver o discurso psicopatológico 

que a rodeia, procurando dar mais movimento à compreensão das vivências de Julia 

com as questões que ela traz. De uma certa forma, ele acredita que ao fazer isso 

está dando chance a Julia de se identificar com outros pontos de vista e, assim, 

sentir-se acolhida no tratamento. 

Julia e seus pais não abordam a questão da adesão como fundamento da 

terapia familiar, mas tangem o tema quando tentam encontrar, nos profissionais, 
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respostas que indiquem a solução dos problemas. Para eles, é muito difícil se 

diferenciar do discurso biomédico implícito no tratamento proposto, uma vez que 

essa é a abordagem de linguagem predominante dentro do tratamento. Mas, assim 

como a terapia individual, a terapia familiar tenta se desvencilhar desse discurso e 

promove a adesão ao tratamento a partir do entendimento dos familiares sobre as 

questões mais relevantes para eles. Portanto, mesmo que não haja respostas 

objetivas para os questionamento dos pais, existe uma melhor compreensão da 

situação, da dinâmica familiar e do envolvimento de cada membro com o problema. 

Ainda assim, ao considerarmos tanto as vozes dos profissionais que 

atenderam Julia, como a voz dela e de sua família, podemos compreender que, para 

todas as partes, a participação da família no tratamento fez e faz uma grande 

diferença, não só na compreensão do problema, como no seu seguimento para o 

tratamento. Portanto, todos concordam que, quando a família está bem engajada ou 

envolvida no tratamento, maiores são as chances de se obter uma melhora do caso, 

de vários pontos de vista.  

Como terapeuta familiar, entendemos que uma boa adesão ao tratamento da 

família, não significa apenas a presença física dos membros da família no 

ambulatório, mas a compreensão de serem parte do problema que inclui Julia. 

Dessa forma, ao se incluírem na questão, abrem as possibilidades de pensar sobre 

as relações que vêm sendo estabelecidas na família bem como com os 

profissionais, o que promove o diálogo entre todos os envolvidos, em busca de 

entendimentos e recursos possíveis para lidar com o problema.  

Essa pontuação reforça a ideia de compreender os transtornos alimentares 

dentro de sua complexidade, levando em consideração os contextos multifatoriais 

que os compõem. Ou seja, dentro do pressuposto da teoria sistêmico cibernética de 

segunda ordem e do paradigma da construção da realidade, na qual essa pesquisa 

está embasada, o terapeuta familiar é convidado a ir além do fenômeno e explorar 

como cada uma dessas realidades é significada pelos participantes, sejam as 

questões diagnósticas, nutricionais ou psicodinâmicas. 

Além disso, diante dessa visão sistêmica novo-paradigmática, não 

procuramos causas linearmente ou respostas que justifiquem o problema, 

justamente para não simplificar a questão reduzindo-a, mas tentamos perceber ao 

máximo os aspectos envolvidos nas inter-relações; portanto, consideramos as 

constantes trocas com o meio e buscamos pontuar as possibilidades de autonomia, 
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flexibilidade e capacidade de mudança do sistema. 

Assim, levamos em conta também o pressuposto da intersubjetividade, o qual 

considera o entendimento da percepção individual na construção conjunta dos 

significados atribuídos à determinada experiência. Ou seja, não existe uma realidade 

independente de um observador. Dessa forma, o conhecimento é construído em 

espaços comuns, em que diferentes vozes da realidade convivem em distintos 

domínios linguísticos de explicações.   

  

 Terapia familiar e apoio a outros profissionais 

 

Outro ponto em comum que podemos notar nas entrevistas foi o discurso do 

trabalho em equipe. Todos os profissionais levantam essa questão como importante 

ao tratamento. 

 No discurso de todos a troca de informações entre os membros da equipe 

aparece como devendo ser congruente e convertida para a mesma finalidade. De 

fato, o acordo ou consenso entre os profissionais sobre o encaminhamento da 

paciente ou a evolução do caso são considerados importantes.  

No entanto, quando a equipe se refere à terapia familiar, enfatiza o apoio aos 

outros profissionais e a ideia de que a terapia familiar deveria funcionar como uma 

ponte entre os familiares e os outros profissionais. Ou seja, como se fosse esperado 

que, na terapia familiar, abordassem-se assuntos que valorizam a prescrição dos 

outros membros da equipe que atendem a paciente e isso aproximasse os familiares 

do que deveria ser seguido. 

Essa expectativa em torno da terapia familiar também aponta para a 

valorização do discurso biomédico, que propõe uma abordagem positivista na qual 

existem verdades a serem compreendidas e orientações a serem seguidas. 

Por outro lado, também podemos entender essa voz como um pedido da 

equipe para a terapia familiar ajudar os outros profissionais a lidarem melhor com o 

papel dos familiares no tratamento. Apesar de a equipe ter essa expectativa sobre a 

terapia familiar, a intenção no compartilhamento das informações das pacientes nas 

reuniões de equipe em que os casos são discutidos é ampliar o universo de 

entendimento sobre o caso a partir de outras perspectivas. Ou seja, a troca de 

informações sobre o caso e a busca pelo consenso sobre que direção seguir no 

tratamento de determinados pacientes podem nem sempre ser possíveis. Mas o que 
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se torna possível é a abertura para a compreensão de vários pontos de vista entre 

os profissionais. Mesmo que nem sempre seja viável chegar a um acordo, a ideia 

que parece estar implícita nas falas dos participantes é de que a terapia familiar 

possa ajudar os outros profissionais envolvidos com as pacientes a encontrarem 

motivações comuns e possibilidades de se relacionar com a família para além da 

situação estabelecida e, assim, criar espaço para o diálogo na busca de 

compreensão do outro e não em oposição ao outro. 

 No entanto, ao abrir espaço para compreender porque determinado 

profissional entende de uma forma e outro profissional entende de outra, estamos 

criando um ambiente para que todas as vozes sejam ouvidas e envolvidas com a 

questão. No caso de Julia, acreditamos que, se não houvesse uma abertura dos 

profissionais para ampliarem sua escuta sobre a necessidade da família em receber 

ajuda dos outros profissionais, como o psiquiatra, a nutricionista e o psicólogo 

individual, o apoio também não teria aparecido como tema e parte importante do 

tratamento.  

Mais uma vez, para que essa abertura fosse possível, do ponto de vista da 

terapia familiar, também foi necessário que a família junto a Julia pudesse fazer um 

movimento no sentido de sentir-se pertencente ao trabalho proposto, bem como 

responsáveis e envolvidos no problema em questão. 

Do ponto de vista da construção da realidade, reforçamos a importância de 

valorizar o respeito ao ouvir diferentes vozes. Tendo em vista o pressuposto da 

complexidade, da instabilidade e da intersubjetividade, um tratamento que comporta 

diferentes vozes possibilita que o trabalho em equipe promova a criação de 

diferentes entendimentos em busca de recursos complementares e não em 

oposição. 

Ou seja, o que está pressuposto é o interesse da inter-relação profissional 

como relevante na criação de um tratamento que dê conta de diferentes aspectos do 

problema. Nesse sentido, a terapia familiar é fundamental principalmente pela 

mudança no ponto de vista, pois tira do paciente identificado a responsabilidade 

única da doença e colabora para que a família perceba o quanto cada um contribui 

para o problema. Portanto, a maior participação da família no amplia as 

possibilidades da co-construção de significados com uma postura colaborativa, na 

qual a inclusão de sua voz como participante do tratamento amplia os limites 

contextuais facilitando melhor a compreensão do problema.  
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 Terapia familiar e psicoeducação: informação, orientação e 

acolhimento 

 

O tema da orientação psicoeducacional também aparece como sendo um 

fator importante dentro da terapia familiar. Entendemos por essas denominações 

que outra expectativa do psiquiatra, da nutricionista e do psicólogo individual em 

relação ao atendimento familiar é a necessidade de os pais serem mais bem 

informados sobre o que é o transtorno alimentar enquanto categoria diagnóstica, 

assim como sobre o que era esperado a respeito dos comportamentos da paciente. 

De fato, durante o processo de terapia familiar é criado um espaço de 

abertura para que os pais, irmãos ou responsáveis tirem suas dúvidas. No entanto, a 

terapia familiar se propõe a ir além dos esclarecimentos, procurando criar um 

ambiente de escuta em que os familiares questionem suas próprias atitudes e as 

atitudes dos filhos e possam pensar e produzir, a partir desses encontros, diferentes 

formas de se relacionar. 

Dessa forma, nas entrevistas com o psiquiatra e a nutricionista, percebemos 

que, para esses profissionais, a intenção da orientação ou psicoeducação aos pais 

estaria voltada ao fornecimento de informações pré-estabelecidas a respeito dos 

transtornos alimentares, como se apenas o conhecimento exato e “científico” sobre o 

problema pudesse oferecer conforto e maior segurança aos familiares. 

Ainda assim, notamos que a aquisição de informações é importante à medida 

que o que se está entendendo como conhecimento pode ser associado a um sentido 

ou uma vivência pessoal dentro daquela família. Por isso a ideia de informação e 

orientação está ligada à ideia de acolhimento. O acolhimento esperado pela equipe 

e pelos familiares por meio do fornecimento de informações e orientações só se 

torna possível uma vez que podemos trabalhar com as identificações, tanto dos 

pacientes como dos familiares, a respeito do que significa o problema em questão 

para cada um.  

Para Julia e sua família, esse entendimento e um maior conhecimento sobre o 

que são os transtornos alimentares não aparecem como fator imprescindível para o 

tratamento no decorrer do processo. Mas podemos notar que a maior proximidade 

entre eles e como eles percebem o problema dentro da própria dinâmica familiar 

ajudou para que encontrassem diferentes recursos para lidar com alguns 

comportamentos sem se sentirem tão culpados, mas ainda envolvidos com a 
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questão. 

Portanto, pontuamos que a busca por informação e maior conhecimento 

sobre o problema é importante a partir do momento em que podemos conversar 

sobre as diferentes formas de compreensão sobre como essas informações fazem 

parte do dia a dia de cada família. Com isso conseguimos acolhimento, pois 

aproximamos os familiares de suas expectativas e vivências tanto sobre o 

tratamento quanto sobre a melhora da paciente, o que promove na família a 

diminuição da culpa e facilita a busca  por recursos de resiliência. 

Do ponto de vista teórico adotado, levamos em consideração o contexto das 

relações e o novo paradigma da construção da realidade, assim podemos entender 

que a própria doença ou sintoma psicossomático é ele mesmo uma forma de 

comunicação. Com isso, atentamos ao fato de que o comportamento do paciente 

está transmitindo um tipo de informação que influi e circula no contexto familiar ao 

mesmo tempo que sofre sua influencia. Ou seja, essa concepção de doença sugere 

que os sintomas estão expressando algum sentido simbólico que só pode ser 

percebido dentro do contexto em que a paciente vive. 

A terapia familiar, portanto, está embasada na possibilidade de compreender 

os significados dados por todos os membros do sistema às questões relevantes do 

transtorno alimentar trazidas pela vivência neste contexto. Ou seja, na medida em 

que os sintomas são explorados na sua complexidade, eles só podem ser 

compreendidos a partir do contexto relacional em que é apontado como problema 

adquirindo determinada forma em função dessas relações, nesse contexto. 

Assim, o entendimento psicoeducaional ou orientação acontece quando as 

partes podem compreender os sintomas a partir da relação e envolvimento da 

família com aquele fenômeno e, consequentemente, rever e transformar as formas 

de se relacionar com ele. 

 

 Terapia familiar e inclusão 

 

Um outro aspecto importante que apareceu entre as vozes foi a questão do 

pertencimento. Desde o início deste estudo de caso, sabíamos que Julia era um 

caso de adoção e que eventualmente esse seria um assunto relevante. Ao nos 

debruçarmos sobre todas as entrevistas, podemos notar que, de formas diferentes, 

todos os entrevistados abordam esse assunto de algum ponto de vista. 
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Para o psiquiatra e a nutricionista, a participação dos familiares no tratamento 

parece ir além da necessidade de seguir orientações profissionais. Eles acreditam 

que o envolvimento da família no tratamento pode ajudar Julia a compreender 

melhor os espaços de acolhimento e talvez ajudá-la a sentir-se mais pertencente à 

sua família. Para o psicólogo de Julia, também nota-se uma ênfase importante na 

questão do vínculo e no seu apoio para que os familiares de Julia estivessem 

envolvidos no tratamento e pudessem compreender as necessidades de sua 

paciente. Ele acredita que essa aproximação também ajuda Julia a compreender 

melhor as atitudes de seus pais não como cobrança, mas como um cuidado que 

promova o sentimento de pertencer e não excluir. A própria história de Julia refletida 

na sua autobiografia por meio de seus relacionamentos afetivos e interpessoais 

falam sobre pertencimento, como, por exemplo, quando ela questiona sua  mãe 

sobre a forma como foi adotada ou quando se relaciona com Z. E seus pais, Maria e 

Pedro, abordam esse tema em vários momentos, tentando desconstruir e reconstruir 

diferentes formas de se relacionar com Julia que enfatizem o pertencimento 

associado a cuidado e não a abandono. 

A reflexão sobre a contribuição da terapia familiar nesse tema não aparece 

diretamente nos discursos dos participantes, mas nos faz pensar o quanto um 

espaço de escuta disponível para os familiares pode promover encontros de 

pertencimento, como, por exemplo, quando Julia tenta compreender por que seus 

pais usam o cofre em casa, ou quando seus pais procuram esclarecer para Julia o 

porquê eles compraram ou deixaram de comprar determinados alimentos. 

A disponibilidade da terapia familiar como recurso de tratamento procurou 

promover continência e questionamentos, ao mesmo tempo em que reforçou, como 

no caso de Julia, a ideia de autonomia e responsabilidade. Isso só parece ter sido 

possível porque, de alguma forma, todos os profissionais, paciente e familiares 

estiveram entregues ao cuidado dessa paciente, fazendo com que essa 

disponibilidade criasse o sentimento de pertença, de envolvimento e de 

responsabilidade, reforçando recursivamente o vínculo entre todos. 

Diante desse aspecto, podemos refletir sobre o lugar do terapeuta no 

tratamento. No campo da terapia familiar sistêmica, com a abordagem colaborativa, 

o terapeuta deixa de ocupar o lugar de especialista e detentor da verdade e das 

soluções, passando a uma postura de investigador e facilitador, na qual as respostas 

ao problema são construídas em conjunto no contexto terapêutico. 
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Essa postura e a noção do conceito do “sistema organizado pelo problema”, 

criado no Instituto de Galveston (Anderson, 2009), ajudam-nos a pensar que os 

espaços conversacionais propostos pela terapia familiar são processos relacionais 

nos quais o cliente é o especialista e, só com ele podemos ser capazes de 

reconhecer suas próprias opiniões a respeito de sua história. O terapeuta colabora 

ao participar desse engajamento dos familiares a fim de tornar o diálogo possível 

entre todas as vozes e as contribuições de todas as histórias reveladas. 

 

 Terapia familiar e meios de lidar com o problema 

 

Para Julia e seus familiares, a terapia familiar também aparece como uma 

possibilidade de todos aprenderem a lidar com o problema. 

Isso porque, quando Julia começou o tratamento, estava muito debilitada 

fisicamente e mentalmente confusa. Seus pais estavam muito atrapalhados com a 

situação, sentindo-se impotentes diante do estado grave de sua filha e assustados 

com as possibilidades de futuro e recuperação. 

Nesse início, a terapia familiar não era bem recebida por Julia e funcionava 

como um lugar de desabafo para sua mãe. À medida que ambas puderam começar 

a conversar entre si sobre seu relacionamento e algumas discórdias, a terapia 

familiar passou a ter um sentido diferente. 

Julia aponta na entrevista que espera, na terapia familiar, poder conversar 

com seus pais sobre suas inseguranças e, assim, tentar diminuir sua ansiedade de 

aceitação e afirmar sua identidade sem se preocupar com o que seus pais esperam 

dela. Para Julia, essa é uma questão central de sua vida: perceber como é 

influenciada pelo seu entorno a impede de ter mais autonomia e segurança. 

Já para Maria e Pedro, a terapia familiar foi uma possibilidade de retomarem 

alguns valores e identificações que haviam deixado de lado quando Julia começou a 

piorar dos sintomas do TA. Em muitas passagens eles contam que conseguiram 

retomar as “rédeas” de suas vidas e como isso foi importante também no tratamento 

de Julia, por mostrar a ela que era possível ter uma vida saudável. Eles relatam que, 

nesse processo de tratamento da filha, descobriram que não precisam abandonar a 

própria vida e a vida conjugal por causa do cuidado com Julia, como se antes essas 

coisas andassem em oposição.  

De qualquer maneira, tanto Julia como seus pais puderam se apropriar do 
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recurso da terapia familiar como um lugar em que todos fazem parte do problema e 

participam igualmente na responsabilidade e na resolução do mesmo. 

Vale a pena ressaltar nesse momento o conceito de responsabilidade 

relacional, proposta por Kenneth Gergen e Sheila McNamee (2007), em que  

propõe-se que a responsabilidade relacional não é mudar uma ou outra pessoa com 

problemas ou resolver um conflito. Antes disso, trata-se de expandir as vozes 

relevantes (“realidade relacionais”) na conversa. Assim, na postura colaborativa, 

quando o terapeuta convida o cliente a colaborar com ele está dividindo a 

responsabilidade da busca pela solução com o mesmo. Ou seja, quando não existe 

hierarquia ou dualismo na relação cliente e terapeuta, a responsabilidade e a 

confiabilidade são compartilhadas. 

Anderson (2009) fala desse compartilhamento como uma postura reflexiva: 

 
A reflexão pode encorajar e garantir o aparecimento de múltiplas vozes e 
perspectivas do terapeuta. O terapeuta, como o cliente, pode ter várias 
opiniões, algumas compatíveis, outras não. (...) Refletir e me expor para o 
outro permite a mim e ao outro que tenhamos mais flexibilidade ao lidar com 
as naturais, múltiplas e às vezes conflitantes opiniões sobre as situações 
desagradáveis que os pacientes apresentam. Eles me permitem ter ou 
defender uma forte opinião e participar de situações controversas sem 
polarizar ou paralisar posições. (ANDERSON, 2009, p.87) 

 

Dessa forma, destacamos o essencial do processo terapêutico sistêmico novo 

paradigmático: considerar as pessoas que fazem parte do sistema definido como 

problema, com o intuito de ampliar e gerar realidades alternativas disponíveis, sendo 

que não existe uma realidade independente de um observador. Assim, usamos os 

princípios do trabalho com o pensamento sistêmico que implica em compreender os 

comportamentos de forma inter-relacional, os quais se influem mutuamente, o que 

nos impede de ter uma visão simplista de causa e efeito linear e considera a 

complexidade do fenômeno dentro de um determinado contexto. Essa postura 

contribui para que a responsabilidade do problema seja compartilhada entre os 

outros envolvidos com o mesmo e não seja exclusivo à paciente, o que gera culpa.  

Além disso, ajuda-nos a compreender o conceito da circularidade, no qual os 

sintomas do transtorno alimentar só podem ser compreendidos se considerados 

como são produzidos, mantidos ou regulados em determinadas inter-relações e que 

significados possuem nesse sistema. 

Dessa maneira, a terapia familiar, no caso analisado, procurou produzir 

contextos que permitiram a construção de novos significados compartilhados no 
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encontro com as pessoas envolvidas nesse processo. 

Tendo em vista os depoimentos da equipe multidisciplinar além dos membros 

da família e da paciente identificada, acreditamos que esse trabalho representa um 

passo importante na direção de introduzir regularmente a terapia familiar no 

processo de tratamento dos transtornos alimentares nas instituições. Se isso se 

concretizar acreditamos ter feito uma contribuição significativa para o tratamento 

desses problemas. 

 

 Reflexões de um terapeuta de família 

 

 Diante da análise das entrevistas e debruçados sobre os significados que 

surgiram a partir desta pesquisa, achamos importante ir um pouco além e refletir 

sobre o alcance da terapia familiar no caso de Julia, levando em consideração o 

trabalho multiprofissional e o contexto hospitalar. 

 Notamos que Julia e seus pais sempre assumiram uma postura de colocar o 

problema, seja ele qual for, como algo externo as suas vivências e, assim, não 

entrar em contato com o problema interno, que seriam os significados, sentimentos, 

expectativas diante da própria vida. Além disso, Julia faz escolhas impulsivas, com 

resultados imediatistas e tem dificuldade de se projetar para o futuro e pensar como 

ela se veria daqui um ou dois anos.  

Quando esse comportamento a toca, Julia está fazendo uma escolha. 

Quando olhamos para as consequências dessas escolhas podemos até pensar que, 

nesse caso, ela estaria optando por uma situação que a levaria a morrer devagar, 

uma vez que a desnutrição e o uso abusivo das drogas vão fragilizando o corpo 

podendo chegar a óbito. Por isso seus sentimentos são ambivalentes e 

contraditórios. Ao mesmo tempo em que ela pede cuidado, carinho e atenção para 

não justificar sua hipótese de sentir-se abandonada, provoca situações que 

confirmam essa fantasia.   

Julia testa o vínculo com seus pais constantemente e demanda deles 

condutas com ela de afastamento e confiança, que seriam demonstradas a partir de 

pedidos a eles, como, por exemplo, que deixem de controlar os momentos em que 

quer sair para se drogar ou ter algum episódio compulsivo. Porém, de alguma 

maneira, ela espera que eles se recusem a atender suas exigências. 

Dessa forma, ela se coloca constantemente em situações sem saída e leva 
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seus pais junto. Se eles correspondem aos pedidos de Julia, ela  passa dos limites e 

arrisca a própria vida com comportamentos impulsivos, como as drogas, os laxantes, 

as prostituições, as noites na rua. Se seus pais se negam a realizar as solicitações 

de Julia, ela os ameaça, dizendo que eles não confiam nela, não acreditam em sua 

índole e isso justificaria o fato de ela não se sentir amada ou pertencente à família, 

pois ela tem problemas que seus pais não merecem enfrentar. 

Outro exemplo dessa contradição é o uso do cofre na casa de Julia. Por um 

lado, ela reclama a seus pais que eles não confiam nela e no seu comportamento, 

mas, por outro lado, Julia não dá garantia de que não voltará a roubá-los se sentir 

necessidade de usar drogas. Ou seja, ela quer que seus pais compreendam suas 

necessidades, mas não está disposta a compreender as deles. 

Maria e Pedro, em contrapartida, não justificam o uso do cofre como um bem 

necessário e tentam persuadir Julia a não ficar desconfiada de que essa atitude 

deles é uma proteção não apenas contra o comportamento inadequado de Julia, 

mas a forma que eles encontraram para tentar ajudá-la a aguentar a necessidade de 

se drogar e arriscar a própria vida. 

Nesse sentido, a terapia familiar é imprescindível para trabalhar pontos 

dinâmicos da relação. Seria preciso olhar com cuidado e atenção os significados de 

cada situação e desvendar os entendimentos ocultos para cada membro. 

A família de Julia requer um atendimento a longo prazo e precisa ir além do 

problema do transtorno alimentar para entender a dinâmica dos relacionamentos 

que mantém esse problema e assim criar novas formas de se relacionar com a Julia 

e com o problema, que precisaria ser entendido como um problema de todos e não 

apenas como um problema apenas de Julia. Nesse ponto a terapia familiar se 

diferencia dos outros profissionais que atendem Julia e que focam muito mais 

especificamente nos sintomas. 

No caso de Julia, é preciso que cada membro ressignifique suas posições na 

relação, no sentido de criar novas maneiras transformadoras de se relacionar, mais 

saudáveis e menos angustiadas.  

Entretanto, notamos que a expectativa do atendimento familiar percorre 

diversos caminhos sempre no sentido de abranger a compreensão dos transtornos 

alimentares e reforçar a conduta dos outros profissionais que estão envolvidos no 

caso. Dessa forma, se houver espaço para que a terapia familiar atue no tratamento 

para cuidar da família para além do sintoma, já seria um progresso importante no 
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atendimento multidisciplinar. 

Buscar esse espaço de entendimento e de atuação parece ser um desafio 

importante quando estamos trabalhando dentro do contexto hospitalar e lidando com 

a linguagem predominante do discurso médico, que valoriza a eliminação do sintoma 

e a categorização da doença. Não pretendemos com essa leitura desprezar o 

entendimento dos outros profissionais, mas, ao contrário, elevar outras possíveis 

compreensões que promovam diferentes maneiras de significar cada caso, a fim de 

ampliar o conhecimento e não se opor ao que já existe. 
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APÊNDICE 1 - Autobiografia de Julia 

 

Às vezes me sinto um bicho estranho. Parece até que não me enquadro em lugar 
algum. 

Justo eu, que amo demais e sinto demais! 

Ao mesmo tempo quero viver e morrer, voar e ficar parada. 

Digo a mim mesma que sou uma pessoa estranha. 

Porem, por tantos eu sou amada. 

Tem uma única coisa que não consigo parar de pensar: 

Sou louca ou não? 

 

Desde criança eu nunca me senti bem com o meu corpo. Lembro-me de ter amigas 
mais magras que eu, e as inveja-las especialmente, as que tinham pernas finas e 
seios grandes. 

Eu ficava imaginando que quando me tornasse adulta iria ter o corpo delas, e 
conseguiria ter tudo o que quisesse na vida, dinheiro, fama, relacionamentos... 

Lembro-me também de sempre achar legal as pessoas que usavam drogas. 

Para mim essas pessoas eram legais, não via a droga como um problema, via como 
uma solução de problemas, até os filmes que mostravam pessoas usando drogas 
para mim era interessante, aliás, era um dos meus favoritos, não sei por que, mas 
era. 

Minha mãe sempre me contou que eu era adotada. Mas nem por isso levei sempre 
numa boa. Quando criança me sentia diferente na escola por esse motivo, pois as 
escolas sempre fazem aquelas lições: você se parece mais com sua mãe ou mais 
com seu pai? 

E eu tinha que inventar que parecia mais com meu pai, pois era fisicamente muito 
diferente da minha mãe. Quando falavam que eu era diferente das minhas irmãs 
então, me sentia a estranha. Mas piorou por volta dos 9 anos quando comecei me 
perguntar: Porque minha mãe me abandonou? Como ela me abandonou? Fiquei 
revoltada, mesmo minha mãe adotiva me dando todas as respostas das perguntas 
que eu tinha. 

Senti durante muitos anos essa abandono. Lembro-me que a cada chegada de um 
sobrinho ficava super mal, pois me fazia lembrar e pensar, que eles teriam uma 
história, e eu não saberia nunca a minha. Eles tiveram pais esperando por eles, 
lembrança de maternidade e etc.....e eu não tive nada disso. 

Durante muitos anos descontei minha raiva de ser adotada na minha família, como 
se eles tivessem culpa. Teve um tempo que achei que soubessem mais do que me 
falavam. 

Mas cresci, e aos 26 anos posso dizer que isso passou, a raiva, e aquele vazio, 

Posso dizer que tenho a família que mereço.  E agradeço por tê-la 

Teve uma época por volta dos 11 ou 12 anos na escola que sofria muito, pois me 
chamavam muito de feia e gorda. 

Isso me entristecia e me deprimia muito. 

A maioria das zoações era porque minha bunda era grande e tinha pouco seio. 
Falavam que eu era desproporcional. Chamavam-me de porca, por causa do meu 
nariz, e até com o minha testa eles implicavam. 

Foi o ano o qual eu reprovei na escola, chorava quando chegava em casa e 
inventava qualquer desculpa para não precisar ir a escola. 
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Quando fiz 13 anos mudamos de apartamento. 

Chegando nesse prédio novo, quando me chamaram no meu apartamento para ir ao 
parque com a turma me senti o máximo, naquele momento senti que pertencia á 
algum grupo. 

Pura ilusão. Ao descer eles queriam era zoar comigo, pois eu era nova na turma. 

Mas ao mesmo tempo em que tiravam sarro da minha cara com piadinhas sobre 
meu corpo e meu rosto, todos me desejavam. Conseguia ver isso no olhar malicioso 
de cada um daqueles meninos. 

Passou o período da novata assim como passa a primeira semana de um aluno 
novo na escola, e agora o que ficaria seria a convivência. 

As meninas de lá tinha a maioria minha idade, 13 anos. Os meninos alguns tinham a 
mesma idade, outros já estavam no final da adolescência. 

Nossas brincadeiras e conversas sempre envolviam sexo. 

Foi se tornando normal, os meninos me encoxarem, passarem a mão na minha 
bunda, e até, segundo eles de brincadeira, perguntarem para mim quanto eu 
cobraria para fazer tal coisa. 

Lembro com vergonha que até esse momento eu gostava desse tipo de coisa, eu 
me sentia querida. Era bom me sentir um pouco desejada. 

Essas brincadeirinhas a principio sem importância para mim tomou proporção 
devastadora. 

E ocorreu assim: 

Todos da turma, 3 meninas, incluindo eu, e uns 8 meninos fomos no apartamento de 
um dos rapazes. 

Resolvemos jogar “Burro”, é aquele jogo com cartas que quem formar os pares 
primeiro abaixa e quem abaixar por último paga um castigo. 

Resolvemos que quem abaixasse por último tiraria uma peça de roupa. 

Nenhuma menina quis jogar, mas como eu me sentia o Máximo e eu achava que 
nada de mal pudesse me acontecer resolvi aceitar. 

As primeiras rodas formam limpas, algumas eu perdi, algumas elas perderam, 

Mas aconteceu de só eu perder. Claro, montaram um esquema especial para 
MENINOS. 

Fui então tirando a roupa, quando fiquei de calcinha e sutiã falei que não queria mais 
brincar, 

Eles não aceitaram isso e falaram que iam chamar meus pais e colocaram 50 reais 
na mesa. 

Muito zoada e pressionada levantei o sutiã e eles disseram que não era isso que 
queriam ver. E começaram a vir todos passar a mão em mim. 

Eu me vesti rapidamente, mas nem assim consegui ir embora. Eles tinham trancado 
as portas. Foi quando começaram a me encoxar e passar a mão em mim. 

Só param quando comecei a chorar e ameacei a gritar. 

Um deles me disse que se contasse a verdade aos meus pais eles enfim saberiam a 
filha que tem. 

Me senti muito culpada. 

Tanto que nunca contei totalmente a verdade. 

Na época e até um pouco bom tempo depois, sempre que pensava em fugir de casa 
ou pensar em uma profissão pensava em ser prostituta. 

Nos dias que se passaram poucos olhavam para mim, os que olhavam me zoavam e 
resolvi mudar de atitude. 
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Sempre que me perguntavam alguma coisa respondia com respostas burras. Tipo 
assim: 

Escola começa com que letra? Eu respondia: não é i? 

Quem descobriu o Brasil? Não foi Cristóvão Colombo? 

  

Até que eles esquecerem o acontecido e eu também, e agora me zoavam porque eu 
era burra, O que era melhor e mais fácil de lidar. 

  

Nessa época comecei a fazer terapia com uma psicóloga amiga da minha mãe. Eu 
contava muita mentira á ela, não confiava nela, e tinha vergonha de falar sobre 
meus problemas. Então inventava historias que não haviam acontecido. Fiz por 
quase 2 anos e com ela descobri que era mentirosa compulsiva e boa em inventar 
histórias e fazer as pessoas acreditarem. Até hoje não sei se ela acreditava ou não. 

No colégio também era ótima em inventar histórias. Tinha muitos amigos, mas não 
me sentia pertencente á nenhum. Então vivia sempre mudando de turma e minha 
personalidade mudava conforme a turma que eu andava. 

Lembro que eu gostava de ajudar todos, porem sempre ficava do lado dos que 
tinham mais problemas, não somente para ajuda-los, mas porque estando assim me 
sentia bem. 

Teve uma vez que fiquei amiga de uma menina de 12 anos que estava na sua 
segunda gravidez, e eu não queria abandona-la por nada. Era como se eu estivesse 
gravida. 

Alias no auge da minha adolescência ficava fascinada com mulheres gravidas e 
desejava muito ter um filho, até que tentei, mas felizmente não vingou. 

Essa vontade só foi passar quando fui atrás da minha mãe biológica, quando meus 
sobrinhos nasceram. 

  

Atrás desse prédio tinha uma favela. Foi ai que descobri a cocaína. 

  

A primeira vez que usei entrei lá dentro, sozinha, com toda coragem e comprei 2 
papelotes e comecei a cheirar. Perdi a noção de tudo. 

  

Lembro que fui para o ponto de ônibus, sem rumo. Encontrei uma menina sentada 
na calçada sozinha perguntei onde ela morava e começamos a conversar. Inventei 
uma historia que tinha vindo do interior e tinha um filho. Eu ficava aqui em são Paulo 
com minha tia que era bem chata e estava procurando um lugar para passar a noite 
por que não queria ir para casa aguentar aquela velha. Ela se sensibilizou com a 
minha historia e me convidou para passar o final de semana na casa dela, ela 
estaria sozinha pois os pais dela haviam viajado. 

Eu bem louca de droga, aceitei. Passei dois dias fora. Foi nesse dia também que 
descobri que cheirando eu não precisava comer. 

Conheci perto do prédio umas pessoas que mais tarde se tornaram minhas amigas 
que cheiravam às vezes de tarde e de noite e aí eu às vezes eu cheirava com elas 
também. Eu achava o Máximo, nos reunirmos e ficarmos conversando. Nessa época 
tinha 15 anos. Minha desculpa aos meus pais era que eu ia ao shopping no 
cinema.   

Após meu comportamento mudar e passar aquela noite fora minha mãe me levou no 
primeiro local de reabilitação 

Fui uma vez e não fui mais, meus pais não acreditavam que eu usava drogas então 



164 
 

 

foi fácil convence-los a não ir mais; 

Reprovei esses anos no colégio 

Antes de sair do colégio minha amiga deu uma festa em uma balada, lã onde 
bebemos muito foi a primeira vez que beijei uma outra mulher e descobri que 
poderia existir essa nova possibilidade. 

Resolvi sair da escola de freira que estudava, e fui estudar á noite em uma escola 
Estadual perto de casa. Fiz grandes amizades lá, tive um namorado lá que até hoje 
é um grande amigo Marcelo. 

  

Aos 17 resolvi fazer supletivo à noite e no período da manha fui fazer um curso 
técnico de auxiliar de enfermagem. Adorava o curso, mas sofri um pouco de bullyng 
no curso também, me chamavam de bebe johnson e falavam que eu era 
desproporcional. Me sentia super mal, mas quando falavam comigo assim, fingia 
que não era comigo ou ignorava. 

Nessa mesma época comecei a tomar um remédio para o estomago, tomava 2 
comprimidos antes das refeições, esse remédio me tirou um pouco o apetite e 
emagreci uns 6 quilos. 

Lembro também que todos no curso falavam que eu estava mais bonita e eu 
adorava. 

Meses depois quase perto de completa-lo resolvi largar, até hoje não sei por que, 
mas algo diferente em mim começou a acontecer. 

Não sei se foi o apelido, se foi alguma nota ruim ou sei lá oque; 

Falei aos meus pais que não era isso que eu queria ser. 

  

No supletivo logo nos primeiros dias de aula fiz algumas amizades, mas fiz uma 
especial, com Z.. 

Z. era loiro, baixinho, com olhos claros e tinha toda aquela pinta de roqueiro. 

Quando comecei a conversar com ele, pouco falava da sua vida pessoal e eu muito 
da minha. Ele de alguma forma chamava minha atenção. Na época, ele tinha 23 e 
eu 17 anos. Pouco sabia dele, apenas que ele havia pedido demissão há pouco 
tempo e morava com a mãe, a avó a irmã e o irmão. 

 

Teve um dia que a turma combinou de ver um filme em minha casa e foi a primeira 
vez que fiquei com Z.. 

Z. sempre queria algo mais, porém a vergonha do meu corpo não permitia que 
houvesse relação sexual, mesmo estando mais magra por causa do remédio, 

O tempo foi passando e eu ficava com Z. todo dia apos o termino das aulas, isso 
durou uns 2 meses. 

Cansada de somente estudar a noite e com muita energia para gastar resolvi fazer 
academia. 

Junto com a academia veio à falta de apetite. 

Lembro-me de não sentir fome e ter muita ansiedade, passei então a não comer e 
ficar o dia todo na academia. 

  

Minha primeira indução de vômito foi após voltar da academia e ter malhado muito, 
logo após jantado. Naquele momento me senti culpada então fui tomar banho e 
vomitei toda janta. Nem sabia o que era transtorno alimentar ainda. 

Porém durante muito tempo só vomitava às vezes e ninguém desconfiava, só lembro 
da minha mãe falando para eu comer. 
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Mas escutar da minha família e dos meus amigos que eu estava linda não tinha 
preço e caber nas roupas da minha irmã também não. 

Passei dos 63 kg para os 53 kg sem perceber. 

Fui então à casa de Z. que tanto relutava com medo de que algo acontecesse, mas 
nesse ponto estava mais confiante. 

Seu quarto era no fundo da casa, bem afastado, cheio de aparelhos de som, uma 
TV e um videogame velho. 

Mal entrei em seu quarto e ele bolou um baseado e me perguntou se eu queria 
fumar, eu respondi rapidamente que sim. 

Mas foi muito, passei mal, fiquei tremendo, e travada e ele querendo que houvesse 
relação 

Mas não houve. No dia seguinte ele perguntou o que tinha acontecido e eu respondi 
que estava nervosa e só. 

Na academia tinha uma menina com anoréxica e foi ai que descobri com nome e 
sobrenome a anorexia. 

Ela era supermagra, malhava muito e vivia comendo barrinha de cereal. 

Foi ai que resolvi pesquisar. 

Quanto mais pesquisava, mais descobria mais eu queria saber. 

Descobri então os sites Anas e Mias e ficava neles bastante. 

Comecei então a tomar laxantes e diuréticos. 

Neste mesmo tempo comecei a fazer cursinho pré- vestibular. 

Eu adorava estudar. 

 

Fique com Z. só aos beijos por mais dois meses antes que ele me contasse que 
fumava maconha todos os dias. Nessa época isso não importava, e era interessante, 
era como se ele tivesse algo a mais e eu já gostava de mais dele para se afastar. 

Mais magra e me sentindo mais confiante comecei a trabalhar de berçarista em uma 
escola há 2 quarteirões de casa, durou 2 semanas. 

 

Mas foi ai que tudo começou a mudar. 

Comecei a ficar super ansiosa a ponto de não conseguir mais prestar atenção nas 
aulas, chegava em casa e ficava inquieta. 

Nesse ponto já fumava maconha todas as vezes que ia à casa de Z. 

Durou uns 2 meses o cursinho e parei, parei também a academia. 

Ia para o supletivo arrastada e só para ver Z. 

Até chegar ao ponto de nem no supletivo conseguir ir mais. 

 

Comecei então cada vez mais a ficar incomodada com meu corpo. Lembro de ter 
inventado um historia para minha mãe que estava com problema no estomago só 
para tomar aquele tal remédio. Ela me deu o tal remédio e eu emagreci mais uns 4 
ou 5 kilos e comecei a fazer academia. 

No começo fazia academia só na parte da tarde, e ia para o colégio ver Z. á noite. 

(já contei á primeira vez que vomitei) 

Cada vez mais diziam que eu estava bonita, também nunca estivera tão magra. 
Pesava mais ou menos 52 kilos. 

Mesmo com vergonha resolvi dar o próximo passo no relacionamento com Z.. 

Cada vez mais estava mais perto dele e mais maconha eu fumava, isso durou mais 
ou menos 4 ou 5 meses. 
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Perto dele eu mudei, as roupas que eu usava mudaram, as musicas que eu ouvia 
mudaram, enfim virei outra pessoa, mas nunca assumimos um compromisso sério 
nessa época. 

Como tinha muita energia fui fazer o curso pré-vestibular (já contei) 

O algo estranho que aconteceu a que me referia, era ansiedade, pernas inquietas, 
frio na barriga, aperto no peito, muita ansiedade. 

Tentei tomar calmante fitoterápico sem sucesso, e voltei para terapia com aquela 
primeira psicóloga que me referi. 

Foi quando larguei tudo. 

Teve um episódio em especial, onde minhas mãos e pernas começaram a tremer, 
comecei a suas, parecia que ia desmaiar, muita taquicardia,  tinha certeza que ia 
morrer. Durou uns 8 ou 10 minutos, depois veio uma sensação de relaxamento. 

Fui então no primeiro psiquiatra, seu diagnostico era depressão e síndrome do 
pânico. 

Passei um ano mais ou menos, sem levantar da cama para nada, ficava olhando as 
coisas sem prestar atenção. Não tinha vontade de comer, de sair ,de tomar banho. e 
no começo essas crises eram frequentes, tinha uma quase todos os dias. 

Ela mudava sempre minha medicação e nunca adiantava. 

Essas crises vinham acompanhadas de vômitos, alguns ocorriam naturalmente, 
alguns eu forçava para acontecer. Era assim para comer também, as vezes eu não 
estava com fome e as vezes não queria comer para engordar. 

Foi nessa época que reencontrei meus padrinhos. Para eles eu estava com 
problemas espiritual e me fizeram acreditar nisso. 

Comecei a frequentar centro espirita, ler livros e fazer reuniões a noite na casa 
deles. 

Sem melhora, fui então a um segundo psiquiatra. Ele me tirou da depressão e das 
crises de pânico, com ele eu também fazia psicoterapia. Recebi o diagnostico de 
bipolar e foi a primeira pessoa a falar que eu tinha transtorno alimentar. 

Na época desse psiquiatra ora eu estava extremante feliz, sorrindo, pulando, 
andando sem parar e horas quieta, e foi também na época dele que comia cada vez 
menos para emagrecer. Tinha 18 anos. 

Quando cheguei nele com 45 kilos ele mandou me internar, disse que não podia 
fazer mais nada.   

Fui então para a primeira clínica, fiquei lá 4 ou 5 dias. nada adiantou. Não comia 
absolutamente nada nessa clinica, até que meus pais me tiraram de lá. Quando 
voltei de la continuei indo nesse médico mais algumas vezes, mas após um tempo 
falei que não iria mais. 

 

 Na época da depressão meu pai ficava comigo o dia todo, e não me deixava sair de 
casa por nada com medo de que algo de ruim acontecesse. Eu só podia sair com 
alguém da minha família. As vezes meus amigos iam em casa me convidar para 
alguma coisa ou até mesmo Z. ia me visitar e meus pais de forma alguma me 
deixava sair, tivemos muitas brigas por esse motivo. 

Foi nessa época também que gostava de me cortar e de me queimar com cigarros. 

O segundo psiquiatra foi bom, pois tirou minhas crises de pânico , minha depressão 
e me deu o diagnostico de TA. 

Mas ele ficava toda semana mudando minha medição, nem dava tempo delas 
fazerem efeito. 

Nas conversas que tinha com ele, conversávamos sobre o TA e sobre como isso 
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estava me afetando, mas nada adiantou, pois a cada consulta eu aparecia mais 
magra. Gostava de entrar em roupas que nunca serviram antes e nessa época 18 
,19 anos eu me via magra, mas não sei se era como falavam, e eu adorava que 
falavam que eu estava magra demais. 

Sem sucesso com o médico fui internada.(já contei). 

Voltada da clínica fui a mais uma ou 2 consultas com esse mesmo médico e resolvi 
não ir mais. Minha madrinha também deu força para não ir mais. 

Começou então  bulimia.  

Comia o dia todo, em enormes quantidades, tudo que via pela frente e vomitava. Ia 
de comida a doces. 

Para meus pais não perceberem escondia os vômitos, jogava em sacos plásticos 
pela janela, colocava em lata de nescal , guardava dentro das bolsas no guada-
roupa, vomitava na pia e no chuveiro. 

Andava o dia todo para gastar as calorias que comi, e foi a época que comecei a 
tomar diuréticos e laxantes.  

No começo tomava 1 ou dois e com o tempo fui aumentando até chegar a uma 
cartela. 

Queria de qualquer forma ficar magra. Entrava em sites de pró- anorexia e pró-
bulimia o dia todo e fazia tudo como aquelas meninas faziam.  

Nesse tempo trabalhava como recepcionista em uma escola, e ficava no computador 
o dia todo olhando esses sites. Ficava o dia todo no trabalho sem comer e logo que 
chegava em casa tinha um mega compulsão e vomitava tudo. Aprendi então a arte 
de vomitar. Também fui mandada embora de lá sem motivo. 

Foi assim até meus pais descobrirem. 

Descobriram um uma reunião que tivemos na casa da sogra da minha mãe, onde 
cada um levava um tipo de comida. 

Eu ficava comendo e indo para o banheiro para vomitar e dizia a eles que ia até o 
quarto para procurar revistas para ler. 

No dia seguinte á noite meu pai, minha irmã e minha mãe me colocaram contra a 
parede. 

Falaram um monte coisa a meu respeito que não lembro mais, e falaram que fazia 
isso para chamar atenção. 

Continuei por mais um tempo a vomitar com elas sabendo e qualquer coisa era 
motivo de briga. Lembro do meu pai comprando pão e escondendo. 

Não saia mais com meus amigos, os antigos porque ainda usavam drogas e os que 
não usavam porque não me chamavam mais para lugar nenhum.  

Começamos a procurar ajuda especializada, entrei na fila de espera do Ambulim e 
me chamaram para fazer um triagem, porem eu não quis ir, pesava 43kg 

Lembro que teve uma noite que comi uns chocolates que tinha em casa e depois 
amanheci comendo tudo. Parece que o TA se escondeu um pouco. comecei a ir a 
uma psiquiatra que só me dava calmantes. 

Engordei um pouquinho e comecei a trabalhar, claro que logo pedi demissão. 

nesse tempo teve uma briga em casa com minha irmã, onde nos agredimos e minha 
mãe também saiu machucada.  

Ambas passaram dias fora, eu me sentindo muito culpada, resolvi ir morar sozinha. 

Nesse tempo comecei a emagrecer de novo, comia pouco e vomitava muito, tudo 
para emagrecer. 

fui  morar em uma pensão, era um pouco sujo lá e me sentia sozinha, então fui 
procurar Z.. 
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Passava o dia todo na casa de Z. fumando maconha com ele e a noite voltava a 
pensão para dormir. 

Ia bastante visitar meus pais, levava roupa suja, comia lá, tomava banho lá, tinha 
nojo da pensão. Z. então me convidou para morar com ele. Morei 2 meses com ele o 
tempo que tinha pago a pensão. 

Quando cheguei na casa dele pesava 53kg, com o tempo, com a droga, nos 
ficávamos muito sem comer e perto dele eu tinha de estar magra, eu me sentia 
enorme perto dele e resolvi fazer dieta de novo. 

Entrei então na anorexia. Não vomitava porque não comia quase nada, tomava 
somente uma sopa pronta que eu ainda coava. 

Tomava muitos diuréticos que pegava escondido da minha mãe e da minha avó que 
tinha pressão alta, chegava a tomar 2 cartelas por dia. Tomava também de 2 a 3 
cartelas de 20 comprimidos de laxantes por dia, entrava e fazia partes de 
comunidades de pró-anorexia e via vídeos para aprender mais coisas o dia todo. 

Já bem mais magra com mais ou menos uns 40 kilos comecei a ir no PROATA 

Passava pela psiquiatra e mais tarde comecei a fazer terapia. 

O tratamento consistia em passar pela psiquiatra, onde ela mesma pedia para eu 
fazer um diário alimentar. Olhávamos juntas se tinha havido compulsão ou não. 
Conversávamos como eu estava e ela prescrevia uma medicação. 

Lá não havia internação para esse tipo de problema, somente internação clinica. 

passei com ela 3 vezes e na terceira vez ela me encaminhou  para internação 
clinica. 

  

  

 (A partir desse momento Julia começa o tratamento no ambulatório do HC e deixa 
de continuar sua história alegando que o resto estaria descrito no prontuário) 
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APÊNDICE 2 - Roteiro da entrevista semi-estruturada com o psiquiatra 

1) Conhecimento sobre o tratamento de transtorno alimentar (TAs) 

 Como e quando se inicia 

 Quais as principais características a serem consideradas no 

tratamento 

 Critérios para o ambulatório Prada 

 Complicações clínicas e co-morbidades 

2) Relação psiquiatra e paciente 

 Qual a relação do médico com o paciente 

 Como o paciente participa no tratamento 

3) Relação psiquiatra e família 

 Qual envolvimento da família no tratamento 

 Como a família participa do plano de tratamento 

 Que tipo de orientação pode ser feita 

 Como o psiquiatra se relaciona com o problema familiar 

 Como percebe a eficácia do tratamento sobre a paciente e sobre 

a família. 
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APÊNDICE 3 - Roteiro da entrevista semi-estruturada com a nutricionista e o  

psicólogo individual 

 

1) Relação profissional e paciente antes do inicio do tratamento no Prada 

 Como a paciente se comprometia com seu tratamento 

 Quais as dificuldades do paciente encontradas nos tratamentos anteriores 

 Quais as dificuldades do tratamento do Prada 

 Como era o relacionamento da paciente com os outros colegas em 

tratamento no ambulatório 

 Quais as diferenças nos procedimentos entre os ambulatórios 

2)   Relação profissional e paciente após inicio do tratamento no Prada 

 Como o tratamento desse ambulatório foi recebido pela paciente e familiares 

 Qual a diferença que o tratamento teve na relação do paciente com o 

profissional e com o transtorno 

 Que tipo de condutas foram orientadas pelo profissional e quais foram 

executadas pela paciente 

 Que mudanças aconteceram no relacionamento do profissional com a 

paciente  

 E dessa paciente com os seus familiares 

3)  Relação profissional e família 

 Que tipo de relação foi estabelecida com a família 

 Como era antes do tratamento no Prada 

 Quais dificuldades foram encontradas para lidar com a situação 

 Que recomendações foram seguidas e quais obtiveram algum resultado 

 Quais os efeitos desse relacionamento para a paciente e a família 
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APÊNDICE 4 - Roteiro da entrevista semi-estruturada com Julia e sua família 

1) Relações familiares antes do tratamento 

 Como era o vínculo conjugal 

 Como eram os vínculos fraternais 

 Como era a vida familiar: rotina, regras, lazer 

 Como os familiares viam a questão da alimentação da 

paciente 

 Quais eram as maiores dificuldades  

 Como cada membro lidava com as dificuldades 

2) Impacto do tratamento 

 Como o tratamento foi recebido pela família 

 Como o tratamento foi recebido pela paciente 

3) Relações familiares após o tratamento 

 Que efeitos o tratamento teve nas relações familiares 

 Que transformações aconteceram  

 Quais sentimentos emergiram 

  Como foram feitas as mudanças 

 Como a família se organizou para lidar com a situação 

 O que mudou desde que se iniciou o tratamento até hoje 

 Como cada membro se envolveu com a questão 

 Qual o significado dessa vivência atualmente 
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APÊNDICE 5 – Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

!

TERMO&DE&CONSENTIMENTO&LIVRE&E&ESCLARECIDO&
&

!
Você!está!sendo!convidado!a!participar!da!pesquisa!“Tratamento&de&pacientes&com&
Transtorno&Alimentar:&um&estudo&de&caso”,!realizada!pela!psicóloga!e!pesquisadora!
Caroline!Wajss!Zylberkan!sob!orientação!da!Prof.!Dra.!Rosa!Maria!Stefanini!Macedo.!
TrataKse!de!um!estudo!para!compreender!a!vivência!e!os!efeitos!do!tratamento!de!
transtorno!alimentar!nas!relações!do!paciente.&
Sua!participação! consistirá! em! responder! a! algumas!perguntas.! Solicito! que! sua!
entrevista! seja! gravada! para! garantir! um!melhor! registro! das! informações.! Esse!
estudo!não!apresenta!qualquer!tipo!de!risco!aos!participantes.!!
Seu!nome!será!preservado!e!permanecerá!em!sigilo!absoluto.!Ao!término!desta!
pesquisa,! os! resultados! serão!divulgados,! ficando!à! disposição! dos! participantes!
junto!à!pesquisadora.!
Sua! participação! é! voluntária,! ou! seja,! você! tem! direito! a! não! participar! desta!
pesquisa!e,!caso!aceite!participar,!fica!assegurada!a!sua!liberdade!de!não!responder!
às!perguntas!que!considerar! inoportunas.! Também! fica!garantido! seu!direito!de!
desistir!em!qualquer!momento!de!participar!da!pesquisa!sem!qualquer!penalização!
ou!prejuízo!à!continuidade!da!assistência.!A!sua!participação!na!pesquisa!não!lhe!
trará!nenhum!custo,!benefício!individual!ou!compensação!financeira.!No!entanto,!é!
importante!que!você!participe,!pois!as!informações!fornecidas!podem!refletir!no!
melhor!entendimento!sobre!o!assunto!abordado.!Esse!“TCLE”!foi!elaborado!em!duas!
vias,!uma!ficando!com!o!participante!da!pesquisa!e!outra!em!poder!da!pesquisadora.!
Maiores!esclarecimentos!ou!dúvidas!sobre!essa!pesquisa,!fale!diretamente!com!a!
pesquisadora!responsável!Caroline!Wajss!Zylberkan!pelo!telefone!36728095,!por!eK
mail!cwajss@gmail.com!ou!na!Rua!Costa!Carvalho!77,!Pinheiros,!São!Paulo.!!
Fui!suficiente!informado!sobre!a!pesquisa!e!concordo!em!participar.!
!
!
!
_________________!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!____________________!
Nome!do!participante!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Assinatura!do!participante!
!
!
!
_____________________!
Assinatura!do!pesquisador!
!
!
!
São!Paulo,!!!!!!!!de!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!de!2013.!
!
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ANEXOS 
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PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA  Título da Pesquisa: Tratamento de 

pacientes com transtorno alimentar: um estudo de caso 

Pesquisador: Caroline Wajss Zylberkan   Área Temática:   Versão: 1   CAAE: 
14375313.4.0000.5482   Instituição Proponente: Faculdade de Ciências Humanas 
e da Saúde da PUC/SP Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

DADOS DO PARECER Número do Parecer: 300.539 

Data da Relatoria: 03/06/2013 

Apresentação do Projeto: 

O projeto está muito bem apresentado, estruturado e fundamentado. Descreve de 
forma muito clara o por que da pesquisa e justifica a necessidade deste estudo a 
partir de dados extraídos da nossa realidade. 

Objetivo da Pesquisa: 

Os objetivos da pesquisa estão claramente determinados. Compreender os efeitos 
do tratamento de uma paciente com Transtorno Alimentar atendida no programa 
do   Hospital das Clínicas - HCFMUSP pelo psiquiatra, nutricionista e pela família. 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Não existem riscos nesse estudo e os benefícios serão para outros casos da mesma 
natureza, visto que o caso em estudo pode já ter recebido alta do seu tratamento. 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

Relevante, interessante e muito atual. Os transtornos alimentares tem se tornado 
uma quadro frequente nos ambulatórios de nutrição, por isso merecem uma atencão 
toda especial. 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 
PUC/SP 
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Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Os termos apresentados estão adequados. 

 
 
 
 
Endereço: Rua Ministro Godói, 969 - sala 63 C Bairro: Perdizes 

UF: SP Município: Telefone: (11)3670-8466 

CEP: 05.015-001   Fax: (11)3670-8466 E-mail: cometica@pucsp.br 

SAO PAULO 
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Continuação do Parecer: 300.539 

Recomendações: 

nenhuma recomendação. 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

nenhuma pendencia. 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

SAO PAULO, 11 de Junho de 2013 

Assinador por: 

Edgard de Assis Carvalho (Coordenador) 
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