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RESUMO 
 
7.07.10.06-6 - Distúrbios Psicossomáticos 
 
 
MARY HELEN LESSI DOS SANTOS: A Elaboração de uma Nova Realidade 
Psíquica por Obesos Mórbidos Submetidos à Cirurgia Bariátrica, 2007. 
Orientadora: Profª Dra. Regina Sonia Gattas F. do Nascimento 

 

Palavras-chave: obesidade; emagrecimento; cirurgia bariátrica; psicanálise. 

O presente estudo teve como objetivo estudar o processo de elaboração de uma 

nova realidade psíquica por obesas submetidas à cirurgia bariátrica, a partir de 

questões levantadas em outra pesquisa que realizamos (Santos e Campagnone, 

2007). Teve como foco observar os elementos psicológicos que envolvem a 

experiência do emagrecimento, as adaptações e as mudanças percebidas pelos 

próprios sujeitos, verificando ainda a eclosão de sintomas depressivos. Para tanto, 

foram estudadas duas mulheres, sendo uma de 30 e outra de 53 anos que 

realizaram a cirurgia de redução do estômago há três e dois anos 

respectivamente. Os instrumentos utilizados para a pesquisa foram: A) entrevista 

semi-dirigida; B)  três desenhos: de uma pessoa qualquer, de como ela se via 

antes da cirurgia e de como ela se vê atualmente; C) Inventário de Depressão 

Beck (Cunha, 2001). A análise dos dados obtidos teve como referencial a 

psicanálise, e indicam que a restrição da capacidade de retirar a satisfação e 

prazer do alimento após a cirurgia, bem como a ausência da obesidade enquanto 

defesa psicológica fizeram com que buscassem (e ao mesmo tempo fossem 

oferecidas) novas possibilidades e recursos para lidar com sentimentos de 

angústia e inadequação. Este processo não se deu sem sofrimento, sendo 

necessário o uso de medicação para controle de sintomas depressivos e ansiosos.  

Ambas as participantes fazem psicoterapia, o que parece ser fundamental para o 

processo de amadurecimento pessoal por elas relatado. No entanto, embora 

tenham desenvolvido novas perspectivas, diante de situações de maior angústia, o 

alimento ainda é buscado como forma de apaziguamento.  
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INTRODUÇÃO  

 
 

 A obesidade é compreendida por alguns na atualidade como uma epidemia, 

pela gravidade e pelo crescimento geométrico que a doença vem alcançando. 

Segundo publicação da Organização Panamericana de Saúde (2003), hoje há 

mais de um bilhão de pessoas com excesso de peso no mundo, sendo pelo 

menos 300 milhões apresentam obesidade clínica. Estes números superaram a 

estimativa da OMS (WHO, 1995), que era de 200 milhões para a década seguinte. 

Dentre os obesos estão 17,6 milhões de crianças entre zero e cinco anos.  

 Os dados são alarmantes: se de um lado observa-se a redução dos índices 

de desnutrição, por outro, observa-se o crescimento acelerado da obesidade, 

tanto em países desenvolvidos quanto em países em desenvolvimento (Monteiro e 

Mondini, 1998). De acordo com a OPS (2003), estima-se que a obesidade seja 

diretamente responsável por 2 a 6% do custo total de atenção à saúde, 

excetuando-se os gastos referentes ao tratamento de doenças crônicas que estão 

intimamente relacionadas a esta, uma vez que a obesidade é considerada como o 

principal componente desencadeante de diversas doenças crônicas e 

incapacidades.  

No entanto, a compreensão da obesidade como doença é algo recente. 

Durante muitos anos, foi associada à falta de força de vontade para emagrecer, de 

forma que o obeso era o principal responsabilizado, pensamento que prevalece 

ainda hoje. É muito comum que os pacientes que procuram tratamento para a 

obesidade desejem que esta seja de etiológica endocrinológica, pois desta 

maneira sentem alívio, menos culpa pelo seu estado de saúde atual.  

Apenas em 1997 ganhou cenário pela primeira vez em Genebra, quando 

um comitê de especialistas em obesidade se reuniu para discutir e avaliar as 

dimensões do problema como sendo de saúde pública. Neste encontro, foi 
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produzido um relatório publicado pela OMS, no qual são propostas as primeiras 

estratégias de ação no combate da obesidade. 

Da mesma maneira, os tratamentos para a obesidade são bastante novos, 

e estão em constante evolução e aprimoramento, principalmente porque a 

obesidade é uma doença multifatorial (Halpern, 2000), e desta forma o tratamento 

envolve uma série de profissionais, como nutricionistas ou nutrólogos, 

fisioterapeutas, endocrinologistas, clínicos, psiquiatras, cardiologistas 

(principalmente em função das comorbidades associadas) e recentemente, a 

psicologia.  

A inserção do cirurgião entre as especialidades médicas que tratam da 

obesidade é algo bastante novo. A cirurgia bariátrica, utilizada como tratamento de 

obesidade grave, de difícil controle, é uma alternativa que ganhou espaço no 

Brasil acompanhada da ditadura da moda na nossa cultura, que prevê corpos 

magros como sinônimo de “bem cuidado”, embora tenha como objetivo principal a 

perda de peso para o controle de doenças associadas e melhora na qualidade de 

vida (Burd, 2004). 

 A técnica foi introduzida no Brasil em 1985 pelo professor doutor Salomão 

Chaib e ganhou força com o professor doutor Arthur Belarmino Garrido Júnior 

alguns anos depois (Marchesini, 2006), ambos no Hospital das Clínicas da 

Universidade de São Paulo. Hoje é bastante difundida na mídia, e parece 

adequada às necessidades e expectativas sociedade do fastfood, tão acostumada 

com soluções rápidas para seus desejos e angústias. À primeira vista, parece uma 

“solução mágica”, mas uma pequena aproximação é suficiente para que este mito 

perca seu encanto, pois logo nos primeiros meses já é possível identificar 

conseqüências mais adversas para aquele que se submete a tal cirurgia.  

Estas questões me levou a realizar uma pesquisa qualitativa com o apoio 

da PIBIC/CNPq PUC-SP com o título “Estudo das mudanças da imagem corporal 

de mulheres obesas mórbidas submetidas à gastroplastia: fase pós-cirúrgica” 

(Santos e Campagnone, 2007). Este estudo teve como objetivo observar a 
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construção de uma nova corporeidade, verificando como as participantes 

vivenciaram o emagrecimento e quais as mudanças ocorridas em suas imagens 

corporais e na forma de se relacionarem com o mundo após o emagrecimento.  

Participaram deste estudo três ex-obesas mórbidas com idade entre 20 e 

53 anos que realizaram a cirurgia bariátrica há um, dois e três anos. Os 

instrumentos utilizados para a pesquisa foram: A) entrevista semi-dirigida;  B) 

questionário de auto-avaliação da imagem corporal (Penna, 1989); C)  três 

desenhos: de uma pessoa qualquer, de como ela se vê e de como ela gostaria de 

ser (Gomes, 1986) tendo por finalidade a representação gráfica da vivência da 

imagem corporal.  A análise dos dados obtidos através de entrevista e desenhos 

se deu a partir de significados atribuídos pelas pessoas estudadas, tendo como 

base a fenomenologia (Bicudo, 2000).  

Verificamos, a partir das imagens corporais, que o emagrecimento 

possibilitou a essas mulheres novas perspectivas para suas vivências emocionais, 

para suas relações interpessoais e sócio-ocupacionais. Observaram-se mudanças 

em suas atividades diárias, que incluem maior facilidade de locomoção e 

disposição. Além disso, o corpo magro permitiu a essas mulheres um contato 

maior com suas formas femininas, o que refletiu em suas experiências sexuais. 

Podemos dizer que, para essas mulheres, o emagrecimento foi fundamental para 

melhora da auto-estima como um todo, e não apenas do corpo físico – mesmo 

porque estas ainda têm muitos pontos de insatisfação a este respeito. 

 Por outro lado, durante o processo de emagrecimento, duas das 

participantes precisaram de atendimento em psicoterapia e medicação psiquiátrica 

para controle do quadro depressivo com ideação suicida e ansiedade. O uso da 

fluoxetina no pós-cirúrgico recente é bastante comum, mas para essas mulheres 

apareceu como algo inesperado e bastante assustador, mesmo se comparado aos 

demais “efeitos colaterais” da cirurgia.  
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 Como não fosse esse o foco da pesquisa, pareceu-me esta uma questão 

que poderia e precisaria ser aprofundada, já que há tão poucos estudos em 

psicologia que trabalham o pós-cirúrgico da cirurgia bariátrica.  
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I – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 
 
 

1-OBESIDADE: CONCEITO E CLASSIFICAÇÃO 

 
"Não há doente mais incurável do que 

aquele que não reconhece a sua doença”. 
(Santo Agostinho )  

 

Com o desenvolvimento da medicina e com a descoberta da relação entre o 

excesso de peso e o aumento da prevalência de doenças orgânicas como 

hipertensão arterial, diabetes, hérnias, doenças cardiovasculares, distúrbios de 

gordura no sangue, entre outras, e conseqüente aumento da mortalidade, a 

obesidade, como já vimos, passou a ser entendida como um problema de saúde 

pública.  

Os avanços das pesquisas na área da obesidade cada vez mais 

desmistificam o estereótipo do “gordinho safado”, que está acima do peso por falta 

de vontade de emagrecer e ao mesmo tempo desconstroem o discurso de que é 

conseqüência de meras disfunções endócrinas (Benedetti, 2001). 

Segundo o IBGE (2004), no Brasil, 40,6% (40% da população feminina e 

41,1% da população masculina) da população está acima do peso; destes, 29,5% 

são pré-obesos (27% da população feminina e 32,2% da população masculina) e 

11,1% obesos (13,% da população feminina e 8,9% da população masculina). 

Admite-se que, no Brasil, 34% de todos os óbitos estejam relacionados com a 

obesidade, seja direta ou indiretamente, o que se explica principalmente por 

hábitos de vida e práticas alimentares pouco adequadas (Brasil, 1999).  

A classificação internacional de doenças e problemas relacionados à saúde 

(OMS, 2003), define a obesidade no CID-10 juntamente com doenças endócrinas, 

nutricionais e metabólicas (E00 e E90), mais especificamente entre as formas de 

hiperalimentação (E65-68). No campo da psiquiatria, a obesidade se insere pelo 
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estudo de comorbidades psiquiátricas associada, como ansiedade e compulsão 

alimentar, sem que seja considerada um transtorno alimentar (Passos, 2005).  

Sabe-se hoje que a obesidade está associada a componentes genéticos, 

comportamentais, psicológicos, sociais, metabólicos e endócrinos (Halpern, 2000 

Coutinho 1998, Carvalho, 2004). Por outro lado, se considerarmos a alta na 

freqüência e o agravamento de obesidade em âmbito mundial, e tomarmos como 

referência que o patrimônio genético não é algo que se altera em um curto espaço 

de tempo, mas ao contrário, é algo selecionado ao longo de milhares de anos, e 

mais do que isso, não está a serviço da adaptação da espécie, temos motivo para 

acreditar que o crescimento da obesidade pode ser relacionado a alterações 

ambientais, principalmente às mudanças no comportamento alimentar e ao hábito 

de vida sedentário (Coutinho, 2006).  

Sobre a etiologia genética da obesidade, sabemos que se relacionam 

principalmente à taxa de metabolismo basal e às respostas do organismo à 

superalimentação. As mutações podem ser monogênicas, desencadeando a 

alterações como síndrome de Prader-Willi ou a síndrome de Bardet-Bild, ou 

poligênicas, mais comuns, porém de mais difícil estudo e controle. À 

potencialidade genética somam-se fatores ambientais, como cultura, dietas de alta 

densidade calórica, sedentarismo corroborado pela tecnologia contribuindo com 

conforto ao mesmo tempo em que diminui os gastos calóricos (Coutinho, 2006). 

Outros fatores etiológicos associados ao aumento de peso são questões 

neuroendócrinas como hipotireodismo, ovário policístico, hipercortisolismo, 

deficiência de hormônios de crescimento; a suspensão de tabagismo; a 

menopausa e outras alterações que provoquem a redução do estrogênio no corpo 

da mulher; o uso de medicamentos anti-diabetes, corticóides, hormônios sexuais, 

psicofármacos, e anti-histamínicos (Coutinho, 1998). Além disso, considera-se 

como fator etiológico para a obesidade o período pré-natal de filhos de mães 

tabagistas, ou com grande ingestão calórica, ou que desenvolveram diabetes 

(gestacional ou não). 
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Fatores emocionais e psicológicos são associados à obesidade, embora 

não haja consenso na literatura que defina se a obesidade é causa ou 

conseqüência de distúrbios emocionais. Fugindo da dicotomia mente e corpo, 

podemos entender a etiologia psicológica a partir de Benedetti (2003), que a 

define como “um conjunto articulado de fenômenos cujo sintoma é engordar”, e 

neste sentido, admite-se que a experiência de “ser-obeso” é ao mesmo tempo 

produtora e produto de determinada subjetividade. 

O método mais usado para a avaliação da obesidade é o Índice de Massa 

Corpórea (IMC) ou “Índice de Quetelet”. Este divide o peso pela altura elevada ao 

quadrado (Kg/m²). Coutinho (1998), considera ser este um método falho, na 

medida em que é um método de corpulência (massa corpórea) e não de 

adiposidade (massa gorda), ou seja, por não diferenciar massa gorda e massa 

magra, podendo apresentar um falso-positivo, por exemplo, no caso de um 

indivíduo com a massa muscular muito desenvolvida. Ainda assim é o método 

mais aceito pela comunidade científica, por oferecer melhores aproximações do 

grau de obesidade, sendo utilizado nas pesquisas epidemiológicas (Moraes, 

2004). Segundo Halpern (2000), neste método a intensidade da obesidade 

coincide com a prevalência aumentada de patologias cardiovasculares, distúrbios 

de gordura no sangue, hipertensão arterial, diabetes, entre outras. Para 

determinar o grau exato da gordura corpórea, podem ser utilizados métodos como 

a densitometria corpórea, a impedância bioelétrica ou a avaliação de volume de 

água deslocados (Halpern, 2000). 

Na clínica médica, o indivíduo é usualmente identificado em relação ao seu 

peso de acordo com a intensidade da obesidade: podem ser classificados em 

magro, sobrepeso, obeso e obeso mórbido (Moraes, 2004). A OMS (2003) 

classifica de forma semelhante, em baixo peso, faixa normal, sobrepeso grau I, 

sobrepeso grau IIa, sobrepeso grau IIb e sobrepeso grau III, conforme a tabela: 

Tabela 1: Classificações da obesidade  

 



 

 

8 

IMC Descrição usual OMS 

<18,5 Kg/m² Magro Baixo peso 

18,5 – 24,9 kg/m² Peso saudável ou normal Faixa normal 

25 – 29,9 kg/m² Sobrepeso Sobrepeso grau I 

30 – 34,9 kg/m² Obesidade Sobrepeso grau IIa 

35 – 39,9 Kg/m²  Obesidade Sobrepeso grau IIb 

> 40 kg/m² Obesidade mórbida Sobrepeso grau III 

De forma semelhante, Coutinho (1998), refere-se à classificação da 

obesidade em relação ao excesso de peso: 25-30¨% do peso ideal (previsto em 

tabela estatística), sobrepeso (risco maior de mortalidade), 30-35% obesidade 

leve, 35-40% obesidade moderada e acima de 40%, obesidade mórbida. Nestes 

últimos, é muito mais freqüente a ocorrência de alterações clínicas e laboratoriais, 

como hipertensão, hipercolesterolemia, diabetes, alterações ortopédicas, 

psiquiátricas e respiratórias.  O risco de co-morbidades cresce proporcionalmente 

em relação ao índice de massa corpórea, de forma que o obeso mórbido é quem 

está mais exposto. 

No Brasil, são 70 milhões de pessoas acima do peso, sendo que apenas 

1% é obeso mórbido (Neltzing,s/d). A prevalência maior é a partir dos 40 anos e 

ocorre mais em mulheres do que em homens. A obesidade mórbida (ou grau III) é 

reconhecida como uma doença crônica grave, que põe em risco a vida do 

indivíduo por estar associada a outras complicações orgânicas, na medida em que, 

a cada 20% a mais de peso, observa-se um aumento de 15% no risco de morte 

(Benedetti, 2003).  

  Carvalho (2004) relata que excesso de gordura corporal não provoca 

sinais e sintomas diretos, a não ser quando atinge valores extremos. Os pacientes 

obesos mórbidos apresentam limitações do movimento, tendem a ser 

contaminados com fungos e outras infecções de pele em suas dobras de gordura 

podendo haver complicações graves. Há ainda uma sobrecarga na coluna e nos 

membros inferiores, além de varizes com úlceras de repetição e erisipela. 
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 A obesidade mórbida em si é admitida como uma doença na medida em 

que o grande obeso está exposto a maiores riscos e comprometimentos na sua 

saúde e qualidade de vida, e como tal deve ser compreendida e tratada nas suas 

diversas etiologias. Falaremos aqui da contribuição da psicologia para o 

entendimento da obesidade, explorando o papel do psicólogo no tratamento 

cirúrgico da obesidade mórbida.  
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2- COMPREENSÃO PSICOLÓGICA DA OBESIDADE 

 
"O ser humano tem não somente a possibilidade de se instalar na doença e dela 

obter benefícios, como, e sobretudo, a possibilidade de exprimir, pela doença, 
tendências profundas. " 

 
(Jeammet, 1982) 

 
 

Estudos na área da psicossomática mostram que, em muitas doenças, os 

aspectos psicológicos são tão importantes quanto os aspectos físicos, mas não 

podem ser apreendidos através de um exame físico, pois os órgãos em si, vistos 

de modo isolado do corpo que somos, não têm significado para o doente (Tosta, 

2005). Ao entender a obesidade como um sintoma psicossomático, somos 

capazes de responder a algumas perguntas que vão além da dimensão orgânica.  

Para a psicanálise, os sintomas psicossomáticos podem ser compreendidos 

como uma linguagem arcaica, decodificada primeiramente pela mãe na tenra 

infância, constituindo uma forma bastante primitiva de comunicação. Segundo Mc 

Dougall (1994), as eclosões psicossomáticas corresponderiam a uma falha na 

capacidade de simbolização, ou seja, de elaborar mentalmente o impacto de 

certas vivências conflitivas. A obesidade seria resultado de uma luta paradoxal 

pela sobrevivência psíquica e, neste sentido, o corpo obeso não é um corpo 

doente, mas uma forma se relacionar com o mundo.  

O sintoma psicossomático muitas vezes se apresenta como emissário das 

pulsões de morte, na medida em que oferece poucas satisfações substitutivas, na 

maioria das vezes secundárias, tomando o lugar do imaginário e da capacidade de 

sentir. Os processos que operam na somatização são semelhantes aos processos 

oníricos, cuja produção é inconsciente e tem sempre um conteúdo latente para 

além do manifesto (Mc Dougall 1994). 

Partindo desta compreensão, faz-se necessário um primeiro olhar para o 

sintoma, a partir do olhar de Mennucci (2007), psicanalista que caracteriza os 
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problemas alimentares segundo quadros sintomáticos, os quais seriam: distúrbio 

do ritmo alimentar, como a compulsão e expressa a alimentação que ocorre além 

da saciedade (que pode ou não desencadear a obesidade); preocupação 

exagerada com a aparência do corpo, como exercícios, dietas constantes, busca 

descontrolada por transformações estéticas; e desnaturalização do ato de comer, 

na qual o alimento torna-se fonte de desconforto.  

Se considerarmos que escolher e balancear a própria alimentação é uma 

capacidade inata no ser humano (Gomes, 1996), podemos questionar quais as 

variáveis que atuaram como interferências negativas advindas do ambiente 

externo que tiraram do sujeito tal habilidade, levando-o à obesidade. Neste 

sentido, a compreensão psicológica da obesidade abranger o estudo da 

hiperfagia, ou seja, do distúrbio que leva à superalimentação (Benedetti, 2003). 

A forma com que a superalimentação na infância atua na obesidade tem 

sido discutida exaustivamente na literatura. Para Axlrub, Gleiser e Fischmanm 

(1999 apud Benedetti 2003), o bebê, ao chorar diante de vários estímulos como 

sono, dor, ansiedade, tristeza, fome, for compreendido pela mãe sempre como 

sentindo fome e recebendo comida como consolo, faz o registro psíquico de que 

sensações ruins podem ser resolvidas com comida.  

Kreisler (1999), psicanalista da Escola de Psicossomática de Paris, 

juntamente com Marty, Fain, M’Uzan empenhou-se no estudo da organização 

mental dos “pacientes somatizantes” (Tosta, s/d), nos fala que as primeiras 

experiências do bebê passam pelo corpo, na medida em que não existe ainda um 

psiquismo organizado. É interessante observar que o bebê, até os três meses, é 

regulado pela fome e pelo sono: a fome o desperta, a saciedade, o relaxa e lhe 

permite adormecer. O primeiro contato da criança com o mundo ocorre na 

amamentação, através do seio materno, o que denota grande carga de afetividade 

relacionada ao ato da alimentação. Falhas no investimento afetivo acarretam 

disfunções relacionadas ao ciclo vital do bebê. Em crianças, os distúrbios 

alimentares, juntamente com os distúrbios do sono, constituem os casos mais 
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freqüentes de desordens psicossomática, estando fortemente relacionadas entre 

si.  

Sob a perspectiva de Békei (1984), a obesidade é entendida como uma 

enfermidade psicossomática produzida na relação mãe-filho, que tem por 

característica a ausência da sensação de saciedade pelo filho. O mecanismo 

fisiológico associado a isto seria a falha na estruturação do centro de saciedade 

no hipotálamo, em função da hiperalimentação ou a falta de capacidade empática 

para reconhecer as necessidades alimentares do filho. A mãe narcisista interfere 

no processo de reconhecimento da saciedade, atuando com sobrecarga alimentar, 

provocando alterações das células adiposas e no reconhecimento da saciedade 

que permanecem durante toda a vida do filho; a criança por sua vez responde ao 

desejo de união simbiótica da mãe e através do comportamento alimentar mantém 

a indiferenciação com a mãe, e com a própria comida, que está tão presente 

quanto a mãe.  

De forma semelhante, para Kreisler (1999) as crianças obesas comumente 

têm mães narcisistas e imaturas, presas às suas próprias questões de oralidade, 

que superalimentam seu bebê para suprir a falta de investimento que fazem no 

objeto externo de sentimentos autênticos. Além isso, através da superalimentação, 

as quais expressam de forma mais manifesta grande preocupação com a nutrição 

do bebê, encobrem ambivalências, como o temor de que a criança cresça, tenha 

desejos separados do dela. Outra motivação para a superalimentação identificada 

por Kreisler é a gordura sendo entendida pela mãe como sinal de saúde (padrão 

“bebê-Johnson”). 

Para o autor, na superalimentação, a satisfação antecipada da necessidade 

elimina a distância entre a demanda e a satisfação da fome, o que é essencial 

para a instauração do desejo e para a gênese da representação simbólica (que é 

a principal diferença entre o indivíduo psicossomático e o neurótico). É 

estabelecido assim que qualquer demanda pode ser suprida (ou suprimida) pela 

alimentação, ou seja, por meio material e concreto, sem a necessidade de 

qualquer elaboração mental. Assim o alimento passa a substituir os investimentos 
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afetivos e libidinais na relação com o objeto, e desta forma, se estabelece o núcleo 

originário da obesidade.  

A passividade observada na personalidade de indivíduos obesos pode ser 

explicada como fruto da submissão da criança pequena em relação aos seus 

hábitos alimentares, já que é a mãe quem decide que hora e o quanto ele deve 

comer. Kreisler fala da hipo-reatividade e da passividade como manifestação da 

obesidade em momentos precoces.  

Traços de passividade são também identificados em obesos adultos, que 

aparecem na literatura associados à dificuldade na auto-imagem, insegurança, 

necessidade de agradar e dificuldade para revisar agressões. O relacionamento 

interpessoal dos indivíduos obesos é caracterizado de modo geral pelo isolamento 

e pelo sentimento de inferioridade (Benedetti, 2001; Gregio 1998).   

A obesidade que se desenvolve na infância é de difícil tratamento, e está na 

origem de desvios definitivos no metabolismo do lipídio. Coutinho (1998) afirma 

que quando há alterações da quantidade (hipertrofia) ou no tamanho (hiperplasia) 

dos adipócitos (células de gordura) em crianças obesas com um ano de idade é 

maior a propensão à perseverança da obesidade na fase adulta. Trata-se de um 

dado significativo, se considerarmos que mais da metade da obesidade em 

adultos se desenvolve antes dos dois anos, segundo Kreisler (1999). Pesquisas 

apontadas por Halpern (2000) demonstram que existe uma forte correlação entre 

a obesidade infantil e adulta: a cada três indivíduos obesos, um caso iniciou-se na 

infância, o que reforça a importância dos estudos da obesidade desde o início do 

desenvolvimento. 

A apreciação dos autores de abordagem psicanalítica como Békei (1984), 

Mc Dougall (1994), Kreisler (1999), entre outros, na qual a obesidade como 

patologia é associada à persistência parcial de uma relação simbiótica com a mãe, 

aparece pela primeira vez em 1973, nos estudos de Hilde Bruch (1973, apud 

Benedetti, 2003).  Ela levanta a hipótese de que o excesso de ingestão de 

alimentos estaria relacionado a uma tentativa de lidar com sentimentos de 

inadequação pessoal, e compreende que a obesidade pode ser de dois tipos: 
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evolutiva e reativa. A primeira pressupõe autocastração como defesa, na qual a 

comida aparece como símbolo da união com a mãe, de forma que o alimento tem 

a função de manter a integração do ego. Para a autora, neste caso, a constituição 

psíquica teria características comuns à esquizofrenia fronteiriça, de modo que o 

emagrecimento forçado ou diante de grandes conflitos para os quais não possui 

recursos, poderiam ser desencadeadores de transtornos esquizofrênicos 

propriamente ditos. Haveria outro tipo de obesidade, que a autora denomina 

obesidade reativa, em que a estrutura egoica é mais forte e diferenciada, cuja 

origem está na mobilização de situações traumáticas ligadas a experiências de 

não-proteção, diante de vivências muito dolorosas. Nesta, a comida é 

apaziguadora da angústia de desproteção, mas o emagrecimento pode 

desencadear depressão, fato que será melhor discutido em outro capítulo. É 

importante considerarmos que em ambas existe uma implicação muito forte com a 

infância, e o que vai diferenciar uma da outra parecem ser as condições, ainda 

que adversas, que propiciem uma maior ou menor diferenciação de ego.  

 As vivências dolorosas ou conflitos fatores desencadeantes do aumento de 

peso são apontados por Moreira e Campos (1993, apud Drudi), que compreendem 

a obesidade como uma defesa psicológica ou uma reação a um evento 

estressante que levaria a substituição do prazer genital pelo oral, como forma de 

preservarem seus desejos. Quanto a isto, Benedetti (2003) considera que a 

adolescência pode ser fator desencadeante da obesidade enquanto fase do 

desenvolvimento vivenciada como crise, quando a identidade se apresenta de 

forma confusa e conflituosa, o que pode acarretar distorções da imagem corporal 

e eclodir o conflito alimentar adormecido. 

  Sobre a função psíquica do alimento, temos a contribuição de Dias (1996, 

apud Benedetti, 2003) que observa as atitudes patológicas que o indivíduo obeso 

estabelece em relação à comida e as descreve como compulsiva ou de 

dependência. Na primeira, o comer compulsivo teria origem na fase que vai dos 8 

meses aos 2 anos de idade, quando vivências conflitivas na vida da criança 

seriam responsável por zonas indiferenciadas no psiquismo do sujeito. Estas 
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zonas caóticas, quando em conflito com outras partes mais diferenciadas e 

organizadas do psiquismo, seriam responsáveis por confusões permeando o 

próprio conceito de identidade. No adulto, quando essas zonas integradas à 

personalidade entram em conflito com referências pouco identificadas e 

controladas pelo indivíduo seriam produtoras de intensa angústia, que o ato 

compulsivo visa suprimir. Em contrapartida, a autora descreve a relação de 

dependência com a comida, que é compensatória, na medida em que o alimento 

recebe atributos afetivos de cuidado, de proteção ou de orientação que não 

recebeu ou que recebeu de forma inapropriada quando bebê. O vínculo com este 

objeto substituto de afeto é tão forte que a eminência da retirada ou perda deste 

recurso predispõe o sujeito a grande angústia.  

O alimento como defesa de uma grande angústia, em maior ou menor grau, 

está associado à compreensão de Matos (2006) de que “o comportamento 

alimentar inadequado seria um sintoma manifesto de uma psicopatologia latente” 

(p.139).  

Para Mello (1992) a obesidade é a expressão sintomática de conflitos 

externos e internos. A quantidade de tecido adiposo que um indivíduo apresenta 

conta uma história plena de frustrações, que pode ser intensa, grave, duradoura, 

removível ou eterna. Assim, o excesso de peso serve à função de localizar toda a 

angústia advinda de dificuldades existenciais. O indivíduo obeso considera a 

obesidade como sendo a fonte de todas as suas frustrações, não precisando 

pensar nas suas dificuldades emocionais, mas apenas no controle do seu peso, 

movimentando o mecanismo de retroalimentação (feedback). Ainda segundo o 

autor, comer muitas vezes significa o desejo hostil de erradicar o inimigo, a 

necessidade de receber amor, medo de sofrer privação, reação à separação ou 

perda. 

 Um trabalho de grupo realizado por Mello refere-se a uma pesquisa que 

realizou com Dra. Ana Maria Saraiva (Mello, 1992) cujos resultados apontaram 

para o papel de proteção que o tecido gorduroso oferece ao indivíduo obeso, uma 

vez que a idéia de retirá-lo trazia ansiedade, caos e pânico. O emagrecimento 
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corresponderia, portanto, a ser roubado, e traria implícita a emersão de algo mais 

profundo, temido e indesejado. Neste sentido, seria necessário que esses 

sentimentos mais profundos, particularmente a agressividade, pudessem aparecer 

para que o tratamento continuasse e pudesse ser mais efetivo. 

 A intensidade, a causalidade e o grau de visibilidade da obesidade estão 

diretamente relacionados com a funcionalidade do indivíduo em seu ambiente 

(Moraes, 2004). Quanto maior o peso, maior a obesidade, mais comorbidades 

estiverem associadas ao peso e mais exposto o obeso se sentir, assumindo 

tarefas ou atividades diárias no qual se perceba inferior ou incapaz, pior será sua 

auto-imagem e mais forte será a experiência negativa de ser obeso na vida do 

indivíduo. Desta forma, a compreensão da obesidade deve considerar aspectos 

como o significado da experiência de ser obeso, assim como suas implicações 

psicológicas e sociais. 

Imagem corporal 

 Schilder (1994), fala de uma boa imagem corporal como sinônimo de 

confiança, cuidado pessoal, auto-estima positiva, e também um relacionamento 

social de boa qualidade.  Para ele, imagem corporal é a figura que formamos em 

nossa mente de nosso próprio corpo, sendo um registro associado à percepção. 

Esta traria três estruturas inter-relacionadas: a fisiológica, que é responsável pela 

organização fisiológica e as contribuições genéticas; a libidinal, referente às 

experiências emocionais vividas nos relacionamentos desde a gestação; e a 

sociológica, que se refere aos referenciais externos (cultural, social, relacional) 

acerca do corpo.  

De forma semelhante, para Pizzinatto (1991), a experiência emocional que 

a pessoa vai desenvolver em relação ao próprio corpo é interdependente com o 

que ela define como sendo seus atributos, suas atitudes, seus desejos na 

constituição da própria identidade, auto-conceito e auto-imagem. A evolução, 

diferenciação e integração progressiva de várias áreas da atividade psicológica, 
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quanto à maturação afetivo-cognitiva, está diretamente vinculada ao 

desenvolvimento da identidade, do autoconceito e da auto-imagem.  

 Do ponto de vista da psicanálise, Gleiser (2006) cita Capisano (1990) para 

o qual a imagem corporal é produto da interação psíquica e orgânica do sujeito, e 

sendo assim, é constituída pela combinação entre id e ego, de forma que 

considera não haver imagem corporal sem personalidade.  Neste sentido, para 

ela, a cada frustração, a imagem de si mesmo se torna mais negativa, e a cada 

realização, o obeso consegue perceber-se como íntegro e capaz de conquistas. É 

freqüente, todavia, que o obeso, ao longo da vida, acumulando frustrações, a fonte 

de prazer objetal (externa) seja cada vez mais afastada, o que tem como 

conseqüência o isolamento social.  

A forma com que insatisfações produziram mudanças na imagem corporal é 

discutida por Dolto (2002), segundo a qual a imagem do corpo é produto de um 

tipo de relação libidinal, e existe como encarnação simbólica inconsciente do 

sujeito desejante, que existe desde a concepção, de forma que todas as 

experiências emocionais serão impressas nesta estrutura.   

A autora destaca como variável importante o momento de vida em que a 

obesidade se desenvolveu. A obesidade que tem início na infância quase sempre 

é marcada por humilhações e críticas dentro e fora da família, o que imprime 

marcas negativas no autoconceito do sujeito, e fazem com seja criada uma 

barreira entre ele e o meio externo. Do que está fora, a comida e 

conseqüentemente o prazer oral se apresentam como o modo mais fácil de 

gratificação. Em sua experiência clínica, Gleiser (2006) percebeu quando os pais 

acompanham a obesidade dos filhos como uma doença, dando-lhes suporte e 

demonstrando amor em sua preocupação, quando adolescentes e adultos estes 

possuem uma auto-imagem mais adequada, o que é importante no processo de 

emagrecimento. Quando a obesidade aparece na fase adulta, após uma gravidez, 

ou tentativa de controle do tabagismo, a imagem de si mesmo como magros 

permanece, o que facilita o emagrecimento, por um lado, embora possa não haver 
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o reconhecimento de si mesmo como obesos, ou a satisfação quanto ao corpo em 

função da auto-imagem magra.  

Além disto, a autora nos fala que, em relação à imagem-corporal, que 

possui três aspectos: forma (idéia consciente do próprio corpo, como aspecto, 

postura, dimensão, etc); conteúdo (reconhecimento das sensações intero e 

exteroceptivas, e das necessidades corporais); e significado (conjunto de zonas 

erógenas que determinam prazer e desprazer).  Considera que, quanto à forma, 

os obesos apresentam excesso ou diminuição no julgamento de suas dimensões 

corporais; sobre o conteúdo, eles têm dificuldade no reconhecimento de 

sensações corporais diferentes da visão; em relação ao significado, os obesos 

podem apresentar transtornos na identificação sexual, além de entenderem o 

corpo como deformado e sobre isto depositarem muita preocupação.  

De uma forma geral, entendemos que o corpo obeso (dimensão fisiológica) 

vai interagir com as estruturas libidinais e sociológicas da composição desta auto-

imagem. As limitações concretas de locomoção e acomodação em certos 

ambientes são muitas vezes generalizadas para limitações mais amplas, privando 

o obeso de uma série de atividades para as quais o corpo não seria uma limitação. 

Na pesquisa que realizamos sobre a auto-imagem de mulheres que se 

submeteram à cirurgia, observamos que os projetos lançados após o 

emagrecimento pelas entrevistadas incluíam aprender a dançar, sendo que não 

havia nenhum problema físico limitante para tanto, ou começar a desenhar e a 

pintar, ou voltar a tocar piano.  Além disso, antes do emagrecimento, algumas não 

colocavam roupas sem manga, não iam à praia, não iam a reuniões de família ou 

de amigos por vergonha, ou falta de disposição (Santos e Campagnone, 2007). As 

privações a que o obeso acaba se submetendo vão além da dimensão prática de 

evitar sentar em cadeiras que não sejam resistentes, ou andar de ônibus cujas 

catracas sejam estreitas, ou comprar roupas em qualquer loja, mas essa falta de 

preocupação objetiva com suas necessidades específicas são sentidas como 

características de um mundo do qual não faz parte.  
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3- O EMAGRECIMENTO: TRATAMENTOS PARA A OBESIDADE MÓ RBIDA 
 
 
 

SE RECORDO quem fui, outrem me vejo,  
E o passado é o presente da lembrança. 

Quem fui é alguém que amo 
Porém, somente em sonho. 

E a saudade que me aflige a mente  
Não é de mim nem do passado visto,  

Senão de quem habito 
Por trás dos olhos cegos. 

Nada, senão o instante, me conhece. 
Minha mesma lembrança é nada, e sinto 

Que quem sou e quem fui 
São sonhos diferentes.  

 
(Fernando Pessoa, heterônimo Ricardo Reis) 

 
 

 Como pudemos verificar no capítulo anterior, o emagrecimento não é um 

processo simples, principalmente porque a obesidade não costuma se instalar por 

acaso. Por ser uma doença crônica multifatorial, ou seja, de múltiplas etiologias, 

os tratamentos existentes hoje para a obesidade precisam dar conta dos diversos 

fatores que interagem para sua manifestação. Fala-se de dietas, exercícios físicos, 

intervenção medicamentosa, psicoterapia individual e em grupo, reeducação 

alimentar e mais recentemente, cirurgia de redução do estômago (Cassius, 1991; 

Halpern, 2000; Benedetti, 2003; Burd, 2006).  

 Os pacientes obesos são um desafio à equipe médica por diversos 

motivos, que são discutidos por Mello (1992) a partir de pelo menos dois aspectos 

principais: a freqüente sabotagem que o paciente obeso faz ao tratamento na 

eminência da alta médica, como forma de impedir a quebra do vínculo com o 

médico ou terapeuta; e a observação de que são pacientes muito regredidos e 

narcísicos, de forma que dificuldades extremas e psicopatologias a eles 

relacionadas mostram que a ingestão alimentar excessiva expressa a única forma 

deste indivíduo se ligar ao mundo externo. Por este motivo, para garantir a 

harmonia interna, em muitos momentos o médico deve desencorajar o tratamento. 
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 Outro aspecto a ser considerado no vínculo com a equipe é a própria 

personalidade do obeso, em que traços de passividade são bastante comuns, o 

que pode refletir no tratamento, de tal modo que o obeso coloca seus problemas 

na mão do médico, eximindo-se da responsabilidade de emagrecer. 

  Benedetti (2003) refere que o grande desafio não é reduzir o peso, mas 

mantê-lo baixo. Por se tratar de uma doença multifatorial, é necessário que os 

fatores sejam controlados concomitantemente e continuamente para se garantir o 

sucesso do emagrecimento. A autora cita pesquisas em que um alto índice de 

insucesso é atribuído à manutenção de baixo peso através de dietas: 80-90% 

recuperam o peso em um período de até cinco anos (Kanarek e Kaufman, 1991, 

apud Benedetti, 2003). O uso de medicamentos pode ser eficiente à curto prazo, 

no momento inicial da perda de peso, mas tem efeito reduzido à longo prazo, além 

de efeitos colaterais significativos, e por este motivo são eficientes colaboradores 

quando combinados a outras estratégias como dieta e atividade física. A atividade 

física, para ser efetiva, precisa ser combinada com reeducação alimentar, e 

mesmo assim tem poucos estudos que comprovem seu papel no emagrecimento. 

Mesmo a cirurgia de redução de estômago, compreendida como tendo esta 

capacidade, depende da combinação com mudanças comportamentais para seu 

sucesso. 

 Ou seja, a eficácia do tratamento para a obesidade depende de uma 

mudança de comportamento alimentar, o que não é algo simples diante das 

múltiplas questões psicológicas inclusive, envolvendo o hábito alimentar, o que 

está diretamente relacionado ao baixo índice de manutenção do baixo peso, em 

qualquer método associado (Benedetti, 2003). A psicologia tem muito a contribuir 

a esse respeito, embora a intervenção psicoterápica seja apenas mais um 

instrumento do qual o obeso pode dispor, e não a solução pronta como muitas 

vezes ele imagina ao procurar o terapeuta.  

 Em obesos mórbidos, a inserção da atividade física deixa de ser uma 

alternativa, diante das dificuldades respiratórias e de locomoção freqüentemente 
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associadas (Benedetti, 2003). Segal e Fandiño (2002) também de posicionam 

deste assunto, e consideram que, no caso dos obesos mórbidos, os tratamentos 

convencionais, como dieta, atividade física e uso de fármacos anti-obesidade são 

insatisfatórios, na medida em que 95% recuperam o peso inicial em dois anos. A 

ineficácia dessas alternativas terapêuticas pode ser séria quando o alto peso 

predispõe risco ou agravamento de determinados quadros que colocam em 

cheque a qualidade de vida do sujeito.  

 Sobre a dificuldade que o grande obeso têm para emagrecer, Capella e 

Capella (1996) afirmam que, após dois anos, apenas 7 % conseguem manter-se 

40% abaixo do peso fazendo apenas o uso da dieta. A psicoterapia contribui com 

2% dos pacientes. Como os obesos mórbidos freqüentemente apresentam 

comorbidades (hipertensão, diabetes, entre outras), a técnica cirúrgica se 

apresenta como uma técnica com melhores resultados: 58% conseguem manter-

se 40% abaixo do peso inicial após dois anos de tratamento. 

A Cirurgia da Obesidade 

 A cirurgia da obesidade aparece como uma alternativa para a redução do 

peso visando principalmente ao controle das morbidades associadas e melhora na 

qualidade de vida. A sociedade nem sempre reconhece na obesidade um risco de 

morte. De acordo com Garrido Jr. (2000), nas filas para a cirurgia dos serviços 

públicos principalmente, há mais mortes de obesos mórbidos que não fazem a 

cirurgia (2,3%) do que de obesos que fazem (1,45%).   Em 2004, segundo Cordás 

et cols. (2004), a mortalidade operatória nos centros especializados está abaixo de 

0,5%.  

 O risco do óbito na cirurgia é considerado relativamente baixo, mas há 

outras complicações pós-cirúrgicas às quais o sujeito que se submete a uma 

cirurgia de redução de estômago está exposto, como infecções, embolias 

pulmonares, trombose, úlceras, sangramentos de baço, complicações na 

anestesia, esofagite, hepatite, doença de vesícula, dificuldade para deglutição, 

alterações no paladar, vômitos e diarréias constantes, depressões, transtornos 
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compulsivos alimentares, desnutrição, anemia crônica, deficiência de vitaminas 

(retirado de material oferecido aos pacientes que aguardam a cirurgia da 

obesidade na empresa de saúde Intermédica). Além disto alguns efeitos colaterais 

bastante freqüentes são a intolerância a alimentos sólidos, obstipação, queda de 

cabelo e síndrome de empachamento (dumping syndrome) (Cordás et cols., 

2004).  

Por outro lado, Van Gemert e cols. (1998, apud Benedetti 2001), em estudo 

comparativo entre a qualidade de vida do obeso antes e depois da cirurgia, 

observaram melhora na qualidade de vida global, avaliada a partir dos critérios 

mobilidade, dor, energia, qualidade do sono, isolamento social e reações 

emocionais. O único item que não apresentou melhora significativa foi quanto à 

qualidade de sono.  

Os métodos de cirurgia bariátrica reconhecidos pelo Consenso Latino 

Americano de Cirurgia Bariátrica (Coutinho, 2002) são: gatroplastia vertical com 

bandagem (GVB), Lap Band e gastroplastia com derivação gastro-jejunal. A 

cirurgia de redução de estômago mais comum consiste na redução da área útil do 

estômago, restringindo seu esvaziamento gástrico pelo emprego de um anel de 

contenção que dificulta a ingestão de alimentos (Benedetti, 2003). Esses métodos 

são considerados menos ou mais mutiladores, de acordo com a reversibilidade e 

incisões, mas punitivos, na medida em que provoca dores, vômitos e diarréias 

naqueles que tenta ir além dos limites do novo corpo.  

 Os fatores que quando presentes contra-indicariam a realização da cirurgia 

não foram estabelecidos em consenso na literatura. Segundo a resolução nº 1766 

do Conselho Federal de Medicina aprovada em 11 de julho de 2005 que 

estabelece normas seguras para o tratamento cirúrgico da obesidade mórbida, 

definindo indicações, procedimentos aceitos e equipe, a cirurgia deve obedecer os 

seguintes critérios: o paciente deve ter IMC acima de 40 kg/m2 ou ter IMC maior 

que 35 kg/m2   e co-mordidades que ameacem a vida e sejam agravadas pela 

obesidade; deve ser maior de 18 anos, sendo que idosos e jovens entre 16 e 18 
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anos só devem ser operados em condições especiais, quando verificado  que os 

benefícios são maiores que os riscos; deve estar com o quadro de obesidade 

estável há 5 anos, no mínimo, sendo que há pelo menos 2 anos tenha tentado 

outros tratamentos clínicos sem eficácia; não pode usar drogas ilícitas ou 

alcoolismo, nem apresentar quadros psicóticos ou demenciais graves ou 

moderados. Além disto, o paciente e seus familiares devem ter total compreensão 

dos riscos e mudanças de hábitos necessários à cirurgia e do acompanhamento 

pós-operatório com a equipe multidisciplinar por toda a vida do paciente.  

Cada equipe, no entanto, elabora novos critérios de acordo com suas 

próprias experiências. A equipe da Intermédica1 considera que a cirurgia é contra 

indicada quando há diagnóstico depressão endógena ou bipolar, para gestantes, 

para menores de dezoito anos, para dependentes químicos, portadores de 

distúrbio de coagulação, doenças crônicas, doenças auto-imunes ou cardíacas 

muito severas e para indivíduos que tenham alergia a materiais sintéticos. 

Os transtornos psiquiátricos podem ser considerados também contra-

indicações para a realização da cirurgia, embora não haja consenso na 

comunidade médica. Muitas vezes a cirurgia da obesidade é colocada como 

prioridade em casos em que a saúde geral está muito comprometida. Por outro 

lado, a equipe psicológica do AMBESO/AMBULIM (Segal e Fandiño, 2002) contra-

indica a cirurgia ao constatar que o paciente não está plenamente de acordo com 

a realização desta ou quando há incapacidade de apreciação das mudanças que 

ocorrerão após a cirurgia, o que pode se dar por incapacidade cognitiva ou alguns 

transtornos psiquiátricos. Isto porque as mudanças que acontecerão no corpo e na 

vida daquele que se submete à cirurgia são permanentes, e muitas vezes, 

irreversíveis.  

De um modo geral, segundo a American Society for Bariatric Surgery – 

ASBS (1998) os transtornos psiquiátricos não devem ser encarados como contra-

indicação para a operação a menos que comprometa a compreensão do indivíduo 
                                                           
1 retirado de material oferecido aos pacientes que aguardam a cirurgia da obesidade na empresa 
de saúde Intermédica 
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sobre o procedimento, na medida em que é um recurso para melhorar a qualidade 

de vida e para diminuir o risco de alguma complicação fatal decorrente da 

obesidade. Uma extensa revisão bibliográfica realizada por Segal et cols.  (2002) 

aponta para o fato de que os critérios de exclusão psiquiátrica foram 

gradativamente abandonados na última década.  

Os trabalhos pré-operatórios têm por objetivo elucidar o paciente das 

complicações possíveis, das conseqüências com as quais terão que lidar para o 

resto da vida referentes ao processo cirúrgico. As orientações devem ser dirigidas 

aos pacientes e familiares, conduzidas de forma coesa pela equipe, de forma a 

discutir e adequar às expectativas do paciente às limitações do tratamento 

cirúrgico, muitas vezes compreendido como “milagroso”. Para tanto deve contar 

com uma equipe multidisciplinar adequadamente preparada para lidar com esta 

população, que inclui, cirurgião com formação específica, clínico, nutrólogo e/ou 

nutricionista, psiquiatra e/ou psicólogo, fisioterapeuta, anestesiologista, 

enfermeiros e auxiliares de enfermagem familiarizados com o manejo desses 

pacientes (resolução CFM N°1.766/05).  
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4– ELEMENTOS PSICOLÓGICOS DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO  DE 

EXPERIÊNCIA DE EMAGRECIMENTO PÓS-CIRURGIA BARIÁTRIC A 

 
HOJE, QUE SEJA esta ou aquela, 
pouco me importa. 
quero apenas aparecer bela, 
pois, seja qual for, estou morta. 
 
Já fui loura, já fui morena, 
já fui Margarida e Beatriz. 
Já fui Maria e Madalena. 
Só não pude ser como quis. 
 
Que mal faz, esta cor fingida 
do meu cabelo e do meu rosto, 
se tudo é tinta: o mundo, a vida, 
o contentamento, o desgosto? 
 
Por fora, serei como queira 
a moda, que me vai matando. 
Que me levem pelo e caveira 
ao nada, não me importa quando. 
 
Mas quem viu, tão dilacerados, 
olhos, braços e sonhos seus, 
e morreu pelos seus pecados, 
falará com Deus. 
 
Falará, coberta de luzes, 
do alto penteado ao rubro artelho. 
Porque uns expiram sobre cruzes, 
outros, buscando-se no espelho. 
 
(Cecília Meireles – Mulher do Espelho) 

 

A maior parte dos obesos procura a cirurgia com pouca ou nenhuma 

informação e com uma expectativa muito grande em relação ao cirurgião (Luzia et 

cols., 2004). Tal dado reflete o papel passivo que o paciente executa na própria 

vida, como tem sido discutido por autores como Benedetti (2001) e Gregio (1998), 

interferindo diretamente na forma como lidam com o próprio tratamento, de modo 

que parte importante da preparação para a cirurgia consista em intervenções que 

visem a apropriação do processo pelo paciente.  

 A urgência para a realização da cirurgia é quase sempre grande, seja a 

demanda interna (desejo do paciente ou do cirurgião) ou externa (comorbidades 



 

 

26

acentuadas). Quando chega ao consultório psicológico, o obeso freqüentemente 

espera do psicólogo apenas retirar o laudo que é exigido legalmente para que o 

cirurgião se decida contrário ou favoravelmente à cirurgia. Logo, o paciente não 

chega ao consultório do psicólogo porque procura tratamento psicológico, mas por 

encaminhamento do cirurgião.  

 Franques (2006) afirma que a forma com que este médico encaminha o 

seu paciente para os outros profissionais da equipe é fundamental para o 

tratamento, embora o trabalho interdisciplinar infelizmente nem sempre ocorra. A 

atuação do psicólogo no pré-operatório consiste em realizar a avaliação 

psicológica e colaborar na preparação emocional do paciente para a cirurgia, mas 

nem sempre os pacientes, ou a própria equipe sabe disto. Neste sentido, a autora 

considera que o trabalho que pode ser mais ou menos complicado, e depende em 

grande medida da compreensão do lugar ocupado pelo psicólogo.  

O psicólogo ocupa muitas vezes o lugar de “juiz severo” no imaginário do 

paciente que não reconhece, em um primeiro momento, a função facilitadora da 

intervenção para emagrecimento, de forma que cabe ao psicólogo o 

esclarecimento do seu papel (Loli e Preto, 2006). Quanto a isto, Franques (2006) 

aponta para fantasias e expectativas em relação ao psicólogo como proveniente 

de distorções e desinformação, e dá exemplos em que os pacientes consideram 

que não precisam passar pelo atendimento do psicólogo porque já têm certeza de 

que querem realizar a cirurgia, ou porque se sentem bem e não tem problemas. 

Conta ser comum no relato espontâneo dos pacientes frases que indicam que só o 

fato de estarem no processo de preparação para a cirurgia já é fator de bem-estar, 

aumento de disposição e confiança (Franques e Ascencio, 2006).  

O psicólogo deve estar preparado para receber este paciente, 

compreendendo que no primeiro encontro ele vive um momento de muita 

ansiedade, está desconfiado, sente-se avaliado A esperança de fazer a cirurgia é 

por si só capaz de suspender momentaneamente ou em mais longo prazo, 

sentimentos de baixa auto-estima e desvalia, e esta euforia muitas vezes impede 
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que ele reconheça qualquer insegurança ou entre em contato com questões mais 

profundas (Franques, 2006). 

Compreender as principais questões psicológicas que vão emergir em cada 

momento do processo cirúrgico é fundamental para um trabalho eficiente. Por este 

motivo, Garrido Jr. (2002) descreve as etapas pelas quais o paciente que fez a 

cirurgia costuma passar desde o momento em que começa a emagrecer até o 

momento em que o peso se estabiliza.  

No pós-operatório imediato ele ainda não emagrece visivelmente, sente dor 

e desconforto, precisa se adaptar com restrições alimentares (dietas líquidas) e 

físicas, o que é gerador de ansiedade e insegurança. Passado um mês, ele é 

tomado por um bem-estar desproporcional: perde em torno de 9% do peso 

(embora haja variação de acordo com a técnica cirúrgica), mas ainda sente 

insegurança, principalmente com a introdução da dieta (sólida ou pastosa) e 

procura a equipe periodicamente.  

No terceiro mês, são freqüentes boicotes ao emagrecimento, através, por 

exemplo, da ingestão de alimentos líquidos extremamente calóricos, sendo que 

alguns podem ainda ter dificuldade com as dietas sólidas. O período que se 

segue, é vivido como uma “lua-de-mel” pelo paciente. Ele perde peso 

visivelmente, recebe elogios, compra roupa em qualquer loja, cruza as pernas, e 

volta a comer com mais normalidade.  Sobre esta fase, Pacheco (2006) comenta 

que neste momento, pode acontecer que o paciente opte (ainda que 

inconscientemente) por evitar conflitos internos, excluindo aspectos desagradáveis 

de sua percepção, evitando assim entrar em contato com angústias, e por esta 

razão acaba evitando contato com a equipe, principalmente com a psicologia.  

A fase mais crítica ocorre freqüentemente após um ano de cirurgia, quando 

o peso está estabilizado e, portanto o emagrecimento perde o brilho, podendo 

aparecer sentimentos de tristeza e até mesmo depressão (Garrido Jr., 2002). 

Sobre isto, Crisp e Mc Guiness (1976, apud Benedetti, 2001) consideram que 
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esses sentimentos aparecem após o emagrecimento, pois os hábitos que os 

protegiam de sintomas de ansiedade, depressão, e disforia, não existem mais. 

Em sua tese, Benedetti (2003) traz uma pesquisa realizada por Adami et 

cols.  (1996, apud Benedetti, 2003), em que foi observado que quanto pior a 

qualidade de vida, maior a expectativa em relação aos possíveis resultados da 

cirurgia e, conseqüentemente, maior será a frustração. Benedetti (2003) acredita 

que isto se deve principalmente à frustração do chamado “pensamento mágico”, 

muito comum nos pacientes, segundo o qual a cirurgia é entendida como solução 

para todos os problemas físicos e emocionais.  

Neste momento, muitas vezes o paciente está afastado da equipe, o que 

dificulta intervenções mais efetivas. Considerações como estas justificam a 

afirmação de Garrido Jr. (2002) de que o comportamento do paciente no pós-

operatório tem interferência direta no resultado do tratamento cirúrgico.  

 A baixa freqüência dos pós-operados nas consultas e nos grupos de 

acompanhamento tem sido amplamente discutida pela comunidade que trabalha 

com esta população, e tem sido tema de congressos e simpósios. De modo geral, 

existe um consenso de que a freqüência dos pacientes no acompanhamento pós-

operatório está diretamente relacionado ao vínculo com a equipe estabelecido no 

período de preparação e avaliação para a cirurgia.  

Para Pacheco (2006), o contato com o psicólogo deve ser uma 

oportunidade para avaliar e valorar a opção do paciente pela cirurgia; buscar 

reconhecer recursos internos para o enfrentamento do processo de tratamento 

sem ter a cirurgia como único foco; perceber e permitir expressão de receios e 

expectativas e retomar com o paciente a sua própria história, sendo a história da 

obesidade apenas uma parte. A autora considera que faz parte da psicodinâmica 

da obesidade as ausências, o “não dizer que diz” e os silêncios, bem como 

momentos de intensa busca nas ocasiões de maior sofrimento, de forma que cabe 

o psicólogo acolher tal característica.  
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Melhoras significativas no autoconceito e no estado de ânimo do obeso que 

realiza a cirurgia conferem a ele idéias onipotentes de autonomia e independência, 

afastando-o da equipe multidisciplinar e dificultando um acompanhamento 

adequado das possíveis questões psicológicas que, a longo prazo, podem colocar 

o tratamento em risco, o que justifica a importância de um profissional 

especializado no tratamento cirúrgico, que tenha conhecimento desses processos 

(Gleiser e Candemil, 2006).  

A compreensão por parte do psicólogo da questão da mudança corporal, no 

caso da cirurgia da obesidade, tem particular relevância, pois esta ocorre 

abruptamente e quase que independentemente dos esforços do paciente durante 

o primeiro ano. Mello (1992) afirma que os pacientes com dificuldades para 

controlar o peso têm uma imagem corporal distorcida da realidade por associá-la a 

aspectos idealizados ou patológicos que expressam dificuldade profundas em 

aceitar o próprio corpo. Esses aspectos freqüentemente estão identificados com 

figuras representativas da esfera familiar e travam conflitos entre o que se é, o que 

se deseja ser e o que se pode ser, de forma que os tratamentos que não tomem 

tal consideração como algo relevante tendem a ser pouco efetivos. Segundo o 

autor, a dificuldade de perder peso se deve à imagem corporal introjetada na 

infância que permanece como maior do que a nova imagem adquirida, a qual 

precisa ser internalizada psiquicamente durante o processo de emagrecimento. 

No entanto, a imagem corporal é multifacetada, de forma que 

transformações ocorrem em múltiplas dimensões. Para Pruzinsky e Cash (1990), 

isto corresponde a dizer que esta uma experiência subjetiva, na medida em que é 

produto de percepções, aos pensamentos e aos sentimentos sobre o corpo e suas 

experiências, que compreende dimensões orgânicas, como processamento de 

informações e acomodações neurológicas e que vão influenciar diretamente como 

o indivíduo se comporta, principalmente na sua forma de se relacionar com o 

outro. De forma semelhante, Schilder (1994) considera que somos capazes de 

mudar nossa imagem corporal continuamente. Para ele "a imagem corporal, em 

seu resultado final, é uma unidade. Mas essa unidade não é rígida, e sim passível 
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de transformações" (p.125). No entanto, isto não quer dizer que a assimilação de 

uma nova imagem acontece imediatamente. Para ilustrar tal compreensão, 

podemos tomar o fenômeno do “membro fantasma”, no qual um sujeito que sofre 

uma amputação sente dores, coceiras, e por alguns segundos é capaz de 

esquecer que o membro não está mais ali. Através da união de aspectos 

fisiológicos e emocionais é que a as experiências ganham sentido e são 

condensadas em uma nova imagem corporal.  

A pesquisa que realizamos mostrou que as ex-obesas, mesmo após 2 ou 3 

anos de cirurgia ainda tinham dificuldade em redimensionar o próprio corpo, o que 

era evidenciado quando se sentiam inseguras quanto a passar em determinado 

espaço, ou comprar roupas. Vale dizer que as participantes são mulheres 

vaidosas, que relatam gostar de se olhar no espelho e experimentar roupas 

(Santos e Campagnone, 2007). 

Gleiser (2006) afirma que a estruturação da imagem corporal acontece 

paralelamente ao desenvolvimento o próprio corpo, bem como a diferenciação e 

estruturações egóicas e, embora ocorra durante toda a vida, é predominante nos 

primeiros anos de vida. Além disto, como foi discutido em outro capítulo, essa 

estruturação não poucas vezes é marcada por vivências fortes que incluem 

preconceito, humilhações, fracassos. Para que alterações na auto-imagem 

acompanhem as mudanças corporais, é necessário a incorporação efetiva desta 

nova condição, através da elaboração de acontecimentos importantes que 

definiram a auto-imagem anterior.  

Por esta razão, cabe ao trabalho psicológico auxiliar o ex-obeso na 

elaboração do luto de representações antigas e na criação de novas capacidades 

de introjeção, simbolização e objetalização, oferecendo-lhe a possibilidade de 

encontrar palavras que expressem, qualifiquem e denominem seus sentimentos, 

para que desta forma ele consiga suportar tensões internas e externas sem 

recorrer aos alimentos (Gleiser e Candemil, 2006). 
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Sousa (2007) considera que em alguns transtornos psíquicos pode haver 

formas patológicas de experimentar o próprio corpo, e para discutir tal assunto, 

recorre a Castilho (2001). Esta autora considera que em alguns transtornos como 

bulemia nervosa, anorexia nervosa, hipocondria, transtorno dismórfico, delírios 

somáticos, transsexualismo e automutilação, a alteração da auto-imagem é a 

característica central da doença. Haveria, por outro lado, outros transtornos que 

não estão focalizados especificamente na imagem corporal, mas podem 

apresentar distorções como sintoma, como é o caso da depressão, de disfunções 

sexuais e da esquizofrenia. A autora citada relata  que no caso de diagnósticos de 

depressão maior há uma forte correlação positiva entre depressão e procura por 

cirurgia plástica estéticas, ainda que não seja possível estabelecer em que medida 

a percepção negativa da aparência gera sintomas negativos ou se o contrário. No 

entanto, de modo geral vale dizer que transtornos psíquicos podem comprometer 

diretamente a elaboração da nova auto-imagem, sendo fundamental investigações 

e intervenções neste sentido.  

A detecção de transtornos alimentares e outros transtornos psiquiátricos no 

caso da cirurgia da obesidade é importante não apenas para o trabalho 

psicológico no pós-operatório, mas também no período pré-operatório, de forma a 

serem tratados antes e depois do procedimento cirúrgico, dando condições para 

que o sujeito seja capaz de seguir as recomendações necessárias no pós-

cirúrgico, aumentando o sucesso do tratamento (Cordás et cols. , 2004). 

Isto porque a prevalência de transtornos de personalidade de vários tipos, 

bem como transtornos de ansiedade, bulemia e dependência de tabaco é maior 

entre os obesos mórbidos que procuram a cirurgia em relação à população geral, 

ou de obesos que não buscam tratamento, de acordo com uma pesquisa realizada 

por Black e cols (1992) com 88 sujeitos, sendo a maioria mulheres e com tempo 

mínimo de 14 anos com quadro de obesidade. Da mesma forma, Luzia et cols.  

(2004) verificou em sua pesquisa que grande parte dos obesos mórbidos que 

procuram a cirurgia apresentam instabilidade emocional, particularmente 

comportamentos alimentares compulsivos.  São observadas também dificuldades 
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nas relações maritais / familiares, ausência de atitudes positivas em geral, 

distorção da imagem corporal, dificuldade em lidar com situações sociais, além da 

recuperação do peso inicial(Bull; Legoretta, 1991, apud Benedetti, 2003).   

São dados importantes, na medida em que imaturidade, suscetibilidade 

maior a reações emocionais, fobias sociais, consumo de alimentos hipercalóricos 

e de álcool em quantidades acima do normal são identificadas como variáveis que 

estariam interferindo no sucesso da cirurgia (Olsson et. al, 1984), o que justifica, 

por exemplo, a participação da psicologia no pré e pós-cirúrgico. 

Muitas são as pesquisas realizadas que relacionam transtornos 

psiquiátricos com a obesidade mórbida, entre as quais está a de Matos e Zanella 

(2002), que verificaram alta prevalência de sintomas de ansiedade, depressão e 

de grau elevado de preocupação com a imagem corporal bem como do transtorno 

da compulsão alimentar periódica e de episódios isolados de compulsão alimentar, 

em pacientes com obesidade grave. Os dados obtidos sugerem que a ocorrência 

de uma personalidade ansiosa e a maior preocupação com a imagem corporal 

possam ser fatores de risco para desenvolvimento de transtornos alimentares em 

pacientes obesos graves. 

Para Passos (2005), como os obesos não constituem um grupo 

homogêneo, o estudo de questões emocionais e comportamento alimentar com 

essa população são dificultados. É importante ressaltar que nem todos 

apresentam alta ingestão diária, mas o grupo de obesos cujo excesso de peso é 

conseqüência de distúrbios endocrinológicos, mas este grupo constitui uma 

parcela muito pequena.  

Matos (2006) faz uma revisão a respeito da ocorrência dos transtornos 

alimentares em obesos mórbidos e destaca duas categorias novas, ainda não 

presentes no DSM-IV como as grandes vilãs do tratamento da obesidade: o 

Transtorno de Compulsão Alimentar Periódica – TCAP e a Síndrome do Comer 

Noturno. O primeiro caracteriza-se de forma geral pela alta e constante ingestão 

diária e episódios compulsivos repetitivos compondo o padrão alimentar. Este é o 
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transtorno alimentar de maior prevalência (entre 15 e 50%) e fala de uma 

população que apresenta maior impulsividade e menor possibilidade de controle 

da alimentação, o que aumenta a probabilidade de insucesso no tratamento.  A 

Síndrome do Comer Noturno é caracterizada quando há relatos de anorexia pela 

manhã, hiperfagia à noite e insônia, e tem prevalência de 10% entre os obesos, 

sendo que entre os obesos mórbidos que procuram a cirurgia, chega a 27%, 

enquanto na população geral, está em torno de 1,5% (Matos, 2006). 

É comum ainda que pacientes que apresentavam diagnóstico de Transtorno 

de Compulsão Alimentar Periódica (TCAP) antes da cirurgia, diante da restrição 

alimentar pós-cirúrgico, desloquem a compulsão do alimento para outro foco, ou 

encontrem alimentos muito calóricos aceitos pelo organismo, como leite 

condensado, sorvetes, o que predispõe reganho de peso ou complicações no pós-

cirúrgico, e por isto precisam ser devidamente tratadas (Marchesini, 2006). 

O deslocamento da compulsão alimentar aparece em um estudo divulgado 

pela agência USP (2005), segundo o qual após cinco anos da realização da 

cirurgia, 18% apresentaram compulsão alimentar e alcoolismo, 80% dentes 

quebradiços, em função de episódios bulímicos ou do mal-estar presente quando 

o indivíduo não se alimenta adequadamente. Este estudo aponta ainda para um 

índice de depressão em torno de 80%, e afirma que da amostra estudada, apenas 

8% mantiveram o peso desejado e 65% voltou a ser obeso. 

 Há pesquisas que apontam para o surgimento de quadros depressivos 

após o emagrecimento, como é o caso de Olsson et al (1989), que acompanhando 

pacientes obesos após 18 meses da operação bariátrica  identificaram depressão 

leve a moderada em dois terços da amostra, sendo mais freqüente entre pacientes 

que tiveram sucesso na cirurgia, ou seja, que conseguiram perder 20% do peso 

inicial. Entre os paciente, 14% apresentaram depressão grave. Esses pacientes 

teriam respondido a uma escala no momento anterior à cirurgia, diante da qual foi 

constatado que não apresentavam depressão (de acordo com os critérios 

psiquiátricos). 
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 Sabe-se, no entanto, a partir de uma pesquisa realizada por Barefoot et 

cols.  (1998) que, na população geral, os indivíduos com IMC elevados e 

concomitantemente com sintomas depressivos têm maior probabilidade de ganhar 

peso ao longo do tempo. Neste estudo, participaram 3885 homens e 841 mulheres 

estudantes universitários, os quais foram avaliados quanto ao peso, à altura e aos 

sintomas depressivos no momento da matrícula na Universidade e contatados 

após vinte anos. De toda a amostra, 3560 foram reavaliados quanto a alterações 

no peso e nos sintomas depressivos. Foi verificado que, entre os participantes 

com sintomas depressivos, o ganho de peso era maior quando, na linha de base 

(momento inicial da pesquisa) o IMC já era mais alto, e menor quando o IMC era 

baixo, se comparado com os participantes sem os mesmos sintomas. A interação 

entre as variáveis era ainda maior quando os sintomas depressivos eram elevados 

tanto na linha de base quanto no período final do estudo.  

A depressão tal qual aparece nas pesquisas médicas segue as 

designações de manuais psiquiátricos. De acordo com o DSM-IV, o paciente é 

diagnosticado depressivo quando apresenta pelo menos cinco das seguintes 

alterações: humor deprimido, diminuição marcante no interesse ou prazer em 

todas ou quase todas as atividades, aumento ou diminuição de peso ou apetite 

significativa, insônia ou hipersonia, agitação ou retardo psicomotor, fadiga todos 

os dias, desvalorização ou culpa excessiva, diminuição da concentração e 

pensamentos de morte. A depressão é caracterizada apenas quando esses 

sintomas se prolongam por pelo menos duas semanas e não tem nenhuma causa 

aparente (como perda de um ente querido, por exemplo). Segundo ainda o DSM-

IV, os quadros depressivos podem ser divididos em pelo menos oito subtipos, 

dependendo de outros quadros associados, duração e recorrência. 

(Dalgalarrondo, 2000). 

Em uma pesquisa realizada por Franques e Ascencio (2006), em que o 

Inventário Beck de Depressão foi aplicado em 508 obesos mórbidos com IMC 

entre 35 e 66, com diferentes graus de escolaridade, candidatos à cirurgia da 

obesidade, foi verificado que ao menos 57% apresentavam algum grau de 
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depressão. Diante da obesidade elevada, lembramos que o auto-conceito quase 

sempre é reduzido. 

Por outro lado, para Cordás et. al (2004), em alguns casos, o tratamento 

cirúrgico da obesidade pode ser recomendado para controle de diagnósticos 

psiquiátricos, como a depressão por exemplo, embora raramente aconteça. Segal 

e Fandiño (2002) verificaram melhoras significativas na qualidade de vida e nos 

quadros depressivos, ansiosos, alimentares e de insatisfação quanto à imagem 

corporal em sujeitos pós-operados.  Dixon et al. (2003) realizaram um estudo em 

que observaram alta freqüência de depressão em obesos mórbidos, 

particularmente em mulheres com baixa auto-estima, que apresentaram melhora 

significativa nos sintomas depressivos na medida em que perdiam peso, e desta 

forma acreditam que a obesidade mórbida pode ser agente causador ou agravante 

da depressão.  

É importante dizer que não há solução consensual sobre a questão de a 

obesidade mórbida estar associada a transtornos psicológicos como fator 

desencadeador da obesidade, ou se o contrário, o que é agravado devido à 

precariedade de estudos com os ex-obesos que fizeram a cirurgia a longo prazo. 

Para Segal et cols.  (2002), associações causais simplistas entre obesidade e 

psicopatologias têm sido questionadas, ainda que o estabelecimento de 

correlações tenha relevância para o desenvolvimento de terapêuticas adequadas. 

Não é objetivo deste estudo esgotar cada um dos transtornos psiquiátricos 

associados à obesidade mórbida, mas vale ressaltar com clareza que sejam 

anteriores ou posteriores à cirurgia, são organizações psiquicamente complexas, 

mas cuja influência é muito relevante para o seguimento do tratamento, e por isto 

a intervenção psicológica se faz necessária, principalmente no pré-cirúrgico, 

quando o não-cumprimento das restrições alimentares, por exemplo, pode 

acarretar problemas sérios para a saúde física do obeso.   



 

 

36

 

Oralidade: depressão e obesidade 

 De toda literatura, despertou nossa atenção a elevada incidência da 

depressão em indivíduos submetidos a gastroplastia: 32%, sendo que 21% tentam 

suicídio. Tal índice corresponde ao dobro do que é encontrado na população geral 

(Terra 1997). 

Para Peres (2003), do ponto de vista vivencial, a depressão pode ser 

entendida como “dor aguda, de ordem não física, cuja natureza e causa são 

desconhecidas (...). É um sentimento de morte estando vivo, uma fraqueza do ser, 

um desencanto absoluto ” (p.11).  

A relação entre a morte e a depressão aparece na obra de Freud em “Luto 

e Melancolia” (1917/1969) sendo melancolia o termo utilizado pela psicanálise que 

corresponderia à depressão. A depressão, dentro de uma perspectiva psicanalítica 

freudiana, corresponde a uma neurose narcísica, categoria que franqueia os 

limites rígidos entre a neurose e a psicose. Para o autor, a melancolia é 

relacionada à vivência patológica diante da perda de algo que ocupou o lugar de 

um ente querido, como o país, a liberdade ou o ideal de alguém, e assim por 

diante. Tanto o luto quanto a melancolia pode envolver graves afastamentos 

daquilo que constitui a atitude normal para com a vida, como perda da capacidade 

de desejar ou abalos na auto-estima. No entanto, o melancólico apresenta uma 

grande diminuição de sua auto-estima e um empobrecimento de seu ego: “No luto, 

é o mundo que se torna pobre e vazio; na melancolia, é o próprio ego”.  

Freud entende que no luto “normal”, a libido encaminhada ao objeto perdido 

mais tarde é deslocada para outros objetos, enquanto na melancolia ela retorna 

para o próprio ego, que está identificado narcisicamente com o objeto 

abandonado, de forma que perder o objeto significa perder o próprio ego. A 

identificação narcísica de que fala Freud é a primeira forma de escolha objetal, na 

qual ocorre a incorporação do objeto durante o período do desenvolvimento da 
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libido que corresponde a fase oral ou canibalesca, através do ato ou desejo de 

devorar.  

As marcas da fase oral na constituição psíquica, a identificação e a 

incorporação através do ato de devorar aparecem também em outras obras 

anteriores, como em “Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade” (1905/1969) e 

“Totem e Tabu” (1912-13/1969). Para Freud, portanto, os mecanismos de 

introjeção na melancolia estão relacionados a regressões à fase oral do 

desenvolvimento da libido. A principio, ele acreditava que não era possível a 

análise com melancólicos pela dificuldade destes em fazer transferência e dirigir 

libido ao outro, consideração que foi revista por outros autores da psicanálise.  

Cintra (2000) faz uma revisão bibliográfica da compreensão da depressão 

para vários autores da psicanálise e a considera associada à sentimento de perda, 

desamparo, comum a todos os seres humanos, de modo que o estado depressivo 

permeia o desenvolvimento normal, e representa a oscilação entre momentos de 

satisfação narcísica (ainda que nunca de forma plena e absoluta) e momentos de 

colapso narcísico, sem que seja possível a alguém ser “a-depressivo”. A patologia 

acontece quando a depressão se transforma em uma defesa predominante contra 

a vivacidade psíquica, de forma que a ferida narcísica polariza para si toda a 

energia psíquica possível na tentativa de elaborar a dolorosa perda de valor, mas 

este luto não pode se cumprir, tamanha a angústia despertada pela certeza 

imaginária do desamparo iminente.  

A compreensão da autora nos leva a um entendimento de que a libido 

estaria voltada para um desejo infinito de uma situação de encontro irrecuperável, 

que imobilizaria o funcionamento psíquico e motor. Diante disto, instala-se uma 

repetição da situação traumática, relacionada à experiência frustrada de encontrar 

a satisfação esperada que provoca a morte psíquica do desejo, o que explicaria a 

busca do melancólico em morrer, seja de forma expressa ou velada (falta de auto-

cuidado, como não disposição para higiene pessoal e alimentação adequada). Tal 

desejo pode ser entendido a partir do Princípio do Nirvana, que orienta o desejo 
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de encontrar um estado absoluto de repouso, em que não seja mais necessário 

desejar e depender do amor do outro, o melancólico deseja a morte, o isolamento, 

a abolição de todas as forças vitais. 

Melanie Klein em seu artigo “Algumas considerações teóricas relativas à 

vida emocional do bebê” (1952/1991) discorre claramente sobre importância da 

fase oral do desenvolvimento da libido. Neste texto, ela reconstrói o processo de 

desenvolvimento psíquico no primeiro ano de vida da criança, e descreve como 

experiências de gratificação e frustração, particularmente no momento da 

amamentação, geram na criança em seus primeiros de vida impulsos orais 

libidinosos e destrutivos em relação ao seio. Nesta primeira etapa, a qual 

denomina de posição esquizoparanóide, experiências como fome e privação são 

perturbadoras do equilíbrio entre a pulsão de vida (impulsos libidinais) e de morte 

(impulsos agressivos), dando origem à voracidade na criança. A autora considera 

que a intensidade dos sentimentos de frustração é diretamente proporcional ao 

aumento da agressividade e da voracidade. Como nesta fase o ego é ainda pouco 

integrado, prevalecem mecanismos de projeção (tanto da agressividade quanto do 

amor) e de introjeção (do seio bom e do seio mau), responsáveis pela criação de 

climas persecutórios. A relação com o objeto é parcial: em um momento ele é visto 

como totalmente bom (idealizado), e deste modo justifica o sentimento de 

adoração (seio bom), e em outro ele é assimilado como sendo absolutamente ruim, 

e, portanto merecedor de toda a agressividade (seio mau). Aspectos pouco 

tolerados pelo ego, positivos ou negativos, da personalidade são projetados no 

objeto externo. A cisão do objeto, a negação de algumas características, a 

idealização, bem como fantasias de controle interno e externo aparecem como 

defesas de um ego frágil, incapaz de suportar ansiedades persecutórias e a 

própria frustração.  

O sadismo oral excessivo é apontado por Klein como fator constitucional 

em estados depressivos. O ato de devorar seria uma expressão do desejo sádico-

oral de destruição do objeto, o que desencadeia culpa, dor, medo, terror, vergonha 

e permite a formação de um superego severo, arcaico e despótico. Isto porque o 
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sujeito teme ter danificado ou mesmo destruído com seu sadismo e sua urgência 

pulsional seus bons objetos. Além disto, uma das características deste 

funcionamento psíquico é a intensidade com que as emoções são reconhecidas e 

vivenciadas, já que valores extremos são atribuídos aos objetos. 

Para Klein, a introjeção do seio bom é fundamental para contrabalançar 

ansiedades persecutórias advindas de impulsos agressivos dirigidos ao seio mau 

(fantasias de morder, devorar, aniquilar o seio), proporcionando ao bebê 

momentos de satisfação, essenciais na constituição psíquica posteriormente. 

Neste sentido, amamentação, entre outros momentos de relacionamento mãe-

bebê é fundamental.  

Aos poucos, as pulsões de morte e de vida vão se fundindo, aspectos 

opostos vão se integrando e experiências de síntese resultam em uma nova 

relação do bebê com a mãe como um todo, e não mais com aspectos ora positivos, 

ora negativos. Isto acontece em torno dos seis meses, quando o bebê passa a 

reconhecer que é o mesmo seio que alimenta e que frustra, e passa a assimilar 

sentimentos ambivalentes em relação ao objeto, o que é fundamento para o 

desenvolvimento psíquico, e marca a entrada na posição depressiva. Identificar 

que investiu ataques contra o seio é gerador de medo e culpa gerando 

necessidade de reparação, o que é denominado pela autora como ansiedade 

depressiva. Particularmente no momento do desmame, o afastamento do seio é 

vivenciado pelo bebê como uma experiência de perda e sofrimento intenso, em 

que há um aumento da voracidade e ao mesmo tempo o tempo o temor por este 

impulso.  

Além do afastamento do objeto de amor, e da fantasia de que a culpa é sua, 

o bebê ainda se depara com uma perda maior, que é de um objeto ideal e 

irrecuperável, na medida em que integra características positivas e negativas. A 

perda do objeto externo é vivida como um luto, e para tanto, a criança precisa 

adquirir a capacidade de processar o excesso de afetos ligado à perda. Klein 

(1952) considera que “existe uma ligação particularmente estreita entre a posição 
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depressiva infantil e os fenômenos do luto e da melancolia” (p.101). Ela considera 

que a introjeção do objeto externo de amor é intensificado no luto normal, visando 

o restabelecimento do vínculo com o interno dilacerado, e neste sentido está 

intimamente ligado às vivências do primeiro ano de vida. Cintra (2001) utiliza-se 

da metáfora de que o luto é uma “digestão biológica”, que existe para deixar o 

passado e abrir para o futuro. Chamo atenção para o termo “digestão”, referente 

ao processo de apropriação e transformação que se segue. 

Por outro lado, tal vivência pode levar o bebê a fazer uso de defesas 

maníacas, mecanismos fundamentais na posição depressiva que derivam da 

posição esquizoparanóide. Em casos extremos, quando experiências de 

frustração são mais intensas que a gratificação, dificultando o desenvolvimento 

normal do ego, podem acontecer movimentos regressivos em direção à posição 

esquizoparanóide, base da instalação de quadros de esquizofrenia, distúrbios 

maníaco-depressivos e neuroses graves.  

Klein ressalta que as defesas esquizoparanóides diminuem à medida que o 

bebê ganha maior confiança nos seus objetos e em suas capacidades de 

reparação, o que pode ser evidenciado através da análise de crianças e adultos, 

em que sentimentos de depressão vêm acompanhados por sentimentos de 

esperança.  

Abraham em “Breve estudo do desenvolvimento da libido, visto à luz de 

perturbações mentais” (1924/1970) concorda com Freud e Klein que a perda do 

objeto é seguida por uma tentativa de recuperação do mesmo, e considera que o 

principal mecanismo utilizado pelo melancólico é a introjeção. Já em “Notas sobre 

a investigação e o tratamento psicanalítico da psicose maníaco-depressiva e 

estados afins” (1911/1970), ele relata, que a depressão pode estar presente desde 

a infância, e que está relacionada a situações em que o sujeito se vê obrigado a 

abandonar seu objeto de amor sem ter obtido dele qualquer satisfação, gerando 

sentimentos de negação quanto a capacidade de amar e da própria vida, que tem 

por traz impulsos sádicos reprimidos. Em “Luto e Melancolia” (1915/1969), Freud 
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comenta a constatação de Abraham, a quem destinou os primeiros rascunhos 

deste texto (nota do editor, Edição Standard Brasileira), de que a recusa em se 

alimentar que aparece em casos graves de melancolia poderia se basear nesta 

compreensão. 

No texto de 1924, o autor aponta como fator etiológico para a melancolia 

uma demanda de gratificação oral não atendida satisfatoriamente – provavelmente 

em função de desapontamentos e lesões do narcisismo em fases precoces do 

desenvolvimento psíquico, que resulta da falha na instalação da pessoa amada 

perdida dentro do ego, e que faz com que o sujeito trave uma luta voraz por 

satisfações orais, voracidade esta que aumenta a culpa e torna mais difícil a 

diminuição da frustração. Ele considera que, na melancolia, o mecanismo utilizado 

para a recuperação do objeto perdido é a introjeção, constituindo o ego ideal em 

que o objeto amado original funciona como se fosse a própria consciência, o que 

está diretamente ligado à formação de uma auto-crítica patológica, e neste sentido 

são comuns sentimentos de superioridade e superestimação (narcisismo positivo), 

bem como de superdesvalorização (narcisismo negativo). Além disto, é comum se 

produzam críticas impiedosas em relação ao objeto introjetado. 

É no campo da alimentação que são entrelaçados dialeticamente os níveis 

de constituição psíquica, cultura e relação infantil (Mennucci, 2007). Na 

amamentação, acontece o duplo vínculo do bebê com o seio ou seu representante, 

que satisfaz a pulsão de vida e a oralidade. Além disto, é na alimentação que é 

instaurado psiquicamente o desejo, já que a amamentação é a primeira vivência 

de satisfação e insatisfação (saciedade e fome) do bebê, produzindo marcas 

mnêmicas que serão para sempre buscadas diante de situações de desprazer, 

como fome ou dor, na tentativa de obter novamente esta primeira satisfação. O 

desejo impulsiona em direção a algo que jamais retornará, o que pode ser 

solucionado de duas maneiras diferentes: através da criação de substitutos 

toleráveis, criativos e sublimados (e neste sentido ele é capaz de abandonar o 

seio e buscar outros objetos de satisfação) ou deixando o sujeito com a sensação 

de vazio, jogando-o em “um buraco de satisfação e avidez sem fim” (p. 30).  



 

 

42

Trazendo esta discussão para a compreensão da obesidade, podemos 

verificar que há uma forte correlação entre a melancólico e o obeso, também do 

ponto dos sintomas: baixa auto-estima (ferida narcísica), comportamento 

compulsivo, sentimento de culpa, insatisfação consigo mesmo e passividade 

frente à realidade que se apresenta, como dito anteriormente. Neste sentido, 

Passos (2005) nos fala através de Goldstein (1993) que a depressão e a 

obesidade, juntamente com transtornos alimentares e drogadições são 

denominadas por autores da psicanálise como “patologias do vazio”, por estarem 

inseridas em uma organização social na qual a realização e a felicidade estão 

presentes como modelos, mas idealizados e inatingíveis para a maior parte das 

pessoas, gerando sentimentos de insatisfação e tristeza. Estas psicopatologias 

teriam sua etiologia ligada aos distúrbios da oralidade. Não nos estenderemos 

mais aqui, uma vez que no capítulo destinado à compreensão psicológica da 

obesidade, a relação entre a fase oral do desenvolvimento da libido e a obesidade 

foi bastante explorada.  

 É importante, no entanto, ressaltar que a obesidade, entendida enquanto 

defesa, aparece de forma a proteger o indivíduo de seus sintomas depressivos. 

Por esta razão, acredito que não seja possível identificá-los em todos os obesos, 

mas compreendo que o processo de emagrecimento provocado pela cirurgia 

bariátrica estaria relacionado à retirada abrupta de defesas constitutivas do sujeito. 

Considerando a proximidade entre os sinais que apontam para a depressão 

e para o luto, valeria a pena nos perguntarmos em que medida os sintomas 

depressivos apresentados representam um luto do “obeso” que, com a cirurgia se 

torna “magro” e obriga o sujeito a encontrar uma nova forma de estar no mundo, 

ou se efetivamente, esta depressão explicita a dificuldade patológica que esse 

sujeito vive para abrir mão do “eu obeso” em prol do “eu magro”. 

A partir do levantamento bibliográfico realizado, observamos que ainda a 

compreensão teórica não é conclusiva, bem como ainda é freqüente o insucesso 
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dos tratamentos. Verificamos diversas propostas teóricas bem como recortes 

diferenciados nos vários estudos encontrados. 
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II - OBJETIVO 

Geral:  

Compreender os elementos psicológicos que envolvem o emagrecimento 

no caso da cirurgia de redução de estômago. 

 

 Específico:  

 -Verificar como ocorre o processo de elaboração de uma nova realidade 

psíquica a partir da experiência do emagrecimento, tendo como foco sintomas 

depressivos; 

- Contribuir com as discussões que vêm sendo feitas sobre os significados 

que cercam a obesidade e o emagrecimento rápido, verificando como se 

expressam na vida diária e psíquica das participantes; 

- Colaborar com a reflexão acerca dos tratamentos e técnicas hoje 

disponíveis para essa população.  
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III- METODOLOGIA 

“O psicólogo que tente capturar a complexidade infinita dor ser 
humano e, tendo-a capturado, lute por comunicar o que percebe, está 

destinado ao fracasso”. 
 (Sidney Levy)   

 

Para a elaboração de toda a metodologia de desta pesquisa, tomamos 

como referência Mezan (1996), segundo o qual pesquisa significa: “(...) identificar 

um problema, armá-lo com instrumentos conceituais adequados, trabalhar com 

literatura pertinente e procurar resolvê-lo, ou, ao menos, avançar na sua 

formulação (p.76)”. A partir desta compressão de pesquisa, todo material recolhido 

será analisado sob uma compreensão qualitativa, e como tal, busca a dimensão 

particular e peculiar de cada sujeito. 

Foi realizada uma pesquisa qualitativa, com o objetivo de compreender o 

processo de elaboração de cada uma das participantes. Para tanto, foram 

analisados os dados coletados a partir de dois encontros com cada uma delas, 

com foco na história do sujeito e da obesidade e na sua experiência referente ao 

processo de cirurgia e emagrecimento. As entrevistas foram registradas de forma 

manuscrita. 

Embora a pesquisa não tenha se realizado dentro de um processo analítico, 

dimensão ideal para a investigação psicanalítica, segue os pressupostos teóricos 

de tal abordagem psicológica, de forma que o foco de atenção do pesquisador 

seja o inconsciente, a associação livre a emergência de formatações 

inconscientes – atos falhos, chistes, sintoma (Birman, 1993). Estes foram 

interpretados a partir da compreensão psicanalítica dos fenômenos estudados. 

De acordo com as possibilidades apontadas pelos sujeitos, a pesquisa 

privilegiou a manutenção de determinado enquadramento no tempo, objetivo e 

lugar, de forma que as alterações foram consideradas como variáveis (Bleger, 

1984). Foram pleiteados ambientes onde foi possível manter a privacidade do 

sujeito da pesquisa. 
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- Participantes:  

A pesquisa foi realizada a partir de dados coletados de duas mulheres, 

sendo uma de 30 e outra de 54 anos participantes que se submeteram à cirurgia 

de estômago há 3 e 2 anos respectivamente. Os nomes utilizados nesta pesquisa 

são absolutamente fictícios. Como este estudo tem como objetivo o 

aprofundamento da pesquisa realizada por nós anteriormente (Santos e 

Campagnone, 2007), as mesmas participantes foram contatadas, sendo que duas 

disponibilizaram-se para o estudo voluntariamente, sem qualquer incentivo 

financeiro. 

-Instrumentos: 

A. Duas entrevista semi-dirigidas; 

B. Três desenhos: de uma pessoa qualquer, de como se via antes da cirurgia 

e de como se vê atualmente;  

C. Inventário Beck de Depressão. 

- Procedimento:  

 Após o recebimento do parecer favorável do Comitê de Ética em Pesquisa 

da PUCSP favorável a sua realização, foi feito contato com as participantes, que 

aceitaram participar voluntariamente da pesquisa. Elas receberam, leram e 

assinaram o termo de consentimento, no qual foram explicados todos os cuidados 

éticos e o objetivo da pesquisa (anexos 1 e 2).  

Foram realizadas duas entrevistas, sendo que a primeira aconteceu alguns 

meses antes da segunda, para a pesquisa anterior (Santos e Campagnone, 2007). 

Após a primeira entrevista, foi pedido para que a participante realizasse três 

desenhos: uma figura qualquer que o represente, uma que o represente como se 

via antes da cirurgia e uma de como a pessoa se vê atualmente (anexo 3). Os 

desenhos também foram utilizados na pesquisa anterior, mas foram 

reinterpretados segundo a psicanálise, com foco no processo de elaboração de 
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uma nova realidade psíquica, ou seja, foram abordados com outra finalidade. Esse 

instrumento projetivo teve por objetivo a compreensão da noção figurativa da 

imagem do sujeito, bem como a observação de elementos associados à 

depressão que possam estar presentes no material produzido.  

Os desenhos, além da compreensão qualitativa, foram analisados a partir 

de algumas diretrizes do manual de correção do teste padronizado HTP – Casa, 

Árvore, Pessoa (Buck, 2003) e também de técnicas livres de desenho tendo como 

referência os autores Hammer (1981) e Van Kolck (1984). Como recurso projetivo, 

o uso dos desenhos teve como objetivo a livre-expressão de aspectos mais 

inconscientes e infantis. 

Foram observadas verbalizações espontâneas que ocorreram durante a 

produção do desenho, embora não tenha sido realizado nenhum inquérito. De 

acordo com Buck (2003), as verbalizações que ocorrem durante o desenho são 

bastante significativas, pois incluem conteúdos que foram reprimidos durante a 

entrevista, na medida em que desenhar parece despertar energias que estiveram 

envolvidas na defesa do ego.  

 No momento da segunda entrevista, que teve como foco o processo de 

elaboração psíquica da experiência do emagrecimento, foi aplicado o Inventário de 

Depressão de Beck– BDI, que teve por finalidade a obtenção de dados referentes 

à sintomatologia depressiva entre os participantes, na medida em que oferece as 

dimensões de cognição-afeto, auto-depreciação e somática apontadas pelo 

sujeito. O BDI consiste em uma escala padronizada de 21 itens de auto-relato, e 

tem como objetivo a expressão de sintomas mais conscientes, ou seja, que o 

próprio sujeito observa sobre seu estado emocional e comportamentos, 

possibilitando o levantamento da intensidade dos sintomas depressivos. O 

paciente escolhe entre quatro itens com intensidade que vária de 0 a 3 a 

alternativa que melhor descreve “como se sentiu na semana que passou, incluindo 

o dia de hoje”.  
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 Os itens descritos referem-se a pessimismo, tristeza, sensação de 

fracasso, falta de satisfação, sensação de culpa, sensação de punição, auto-

depreciação, auto-acusação, idéias suicidas, crises de choro, irritabilidade, 

retração social, indecisão, agitação, inutilidade, dificuldade de concentração, perda 

de energia. Os quatros últimos itens foram adicionados na forma II, em 1996, 

como forma de adaptar a escala aos critérios diagnósticos para transtorno 

depressivo maior, segundo descrição do DSM-IV (Gorenstein e Andrade, 2000). 

Embora seja um instrumento para identificar prevalência de sintomatologia 

depressiva, particularmente adequado para uso com pacientes psiquiátricos que 

têm sido amplamente usado na clínica Cunha (2001).  
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IV – RESULTADOS 

 
 
 
ENTRE O SONO e o sonho, 
Entre mim e o que em mim 
É que eu me suponho, 
Corre um rio sem fim. 
 
Passou por outras margens, 
Diversas mais além, 
Naquelas várias viagens 
Que todo o rio tem. 
 
Chegou onde hoje habito 
A casa que hoje sou. 
Passa, se eu me medito; 
Se desperto, passou. 
 
E quem me sinto e morre 
No que me liga a mim 
Dorme onde o rio corre – 
Esse rio sem fim. 
 
( Fernando Pessoa) 
 

 
 

   Gostaria de iniciar o relato trazendo os dados mais importantes que 

surgiram durante a primeira entrevista, permitindo que a aproximação do leitor das 

participantes seja a mais parecida possível com o que se apresentou a mim.  

Os dados da primeira entrevista foram em grande parte utilizados e 

analisados na pesquisa anterior, mas são de fundamental importância para a 

compreensão do processo de elaboração psíquica do emagrecimento, e por este 

motivo, muitos pontos são reapresentados.  

Além disto, como as entrevistas ocorreram com um intervalo que variou de 

dois a quatro meses entre cada, foi possível perceber alguns pontos em que esta 

é uma variável importante, e neste sentido, estes pontos ficaram separados. 



 

 

50

 

1-) ISADORA 
 

- Primeira Entrevista  

Na primeira entrevista, Isadora mostrou-se bastante acessível, tendo 

atendido ao meu convite para participar da pesquisa rapidamente. Isadora é 

profissional liberal, tem 30 anos e vive pela primeira vez a experiência de um 

relacionamento amoroso, que dura quase um ano. 

Isadora realizou a cirurgia há pouco mais de três anos. Quando procurou a 

cirurgia, pesava 160Kg, seu IMC era em torno de 60, sem nenhuma co-morbidade 

associada. Relata que não foi algo que buscou, mas que a família, os amigos e os 

médicos julgaram como sendo importante. Começou a engordar quando era 

criança, após um tratamento de anemia, e desde então segue tratamentos e 

dietas. Foi a terceira a realizar a cirurgia em sua casa: o primeiro foi o pai, que 

pesava em torno de 200Kg, em seguida a irmã. Acredita que em função de ter 

acompanhado a recuperação deles, ficou menos ansiosa quanto às adaptações 

da alimentação e não perdeu a noção de que as dívidas e responsabilidades que 

tinha antes da cirurgia seriam as mesmas. A mãe tem obesidade, o irmão mais 

velho e a irmã mais nova são bastante magros.  

Conta desentendimentos com equipe de saúde que a atendeu em seu 

convênio médico: considerava a nutricionista muito ansiosa por resultados, a 

psicóloga pouco competente, os médicos ora eram favoráveis, ora contrários à 

realização da cirurgia. Hoje, diz que encara de outra maneira os laudos e 

concorda com muitos dos aspectos apontados pela equipe que na época pareciam 

absurdos. Diante deste processo, foram quase dois anos entre a decisão para a 

cirurgia e a realização da mesma. Sentiu muito medo da anestesia e de morrer. 

No entanto, avalia que a parte mais difícil foi admitir para si mesma que não 

era capaz de emagrecer sozinha. Fez tratamentos com nutricionistas, 

endocrinologistas, usou medicamento, participou de grupos, fazia atividade física, 
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mas nunca o fazia com regularidade. Diz que antes da cirurgia, não avaliava como 

a obesidade comprometia sua vida, por ser obesa. 

No início, lembra que se sentia muito cansada e teve muitos vômitos, 

Chegou a pensar em bulemia, se sentia muito ansiosa em relação ao 

emagrecimento, que não acontecia no ritmo que ela esperava. Não relata nenhum 

diagnóstico específico, mas seis meses após a cirurgia, recebeu indicação do 

endocrinologista para tratamento medicamentoso com fluoxetina e foi 

encaminhada para a psicoterapia. Quando nos encontramos pela primeira vez, 

Isadora estava ainda tomando a medicação e em processo terapêutico.  

Não tem diagnóstico de compulsão alimentar, embora reconheça 

dificuldade em comer apenas para satisfazer a fome física, e come muitas vezes 

sem prazer e em grande quantidade. Diz que a relação com o alimento em sua 

casa é muito forte, que mesmo quando não podia comer sólidos durante os 

primeiros dias da cirurgia, ela passava o tempo cozinhando, assistindo programas 

culinários. No entanto, quando vai falar de lazer, fala sempre de programas que 

incluem alimentação, como comer sopa no dia dos namorados, ou ir ao cinema 

comer pipoca. Em seu discurso racional nega tal relação.  

Ela utiliza uma metáfora para explicar como percebe a obesidade em sua 

vida: diz que, em uma caixa cheia de bolinhas, a obesidade seria a bolinha maior, 

que encobre todas as outras, e que quando desaparece, permite que outras 

bolinhas sejam vistas. Assinala, por exemplo, que a obesidade a resguardou de 

muito sofrimento em relação aos homens para o qual talvez não estivesse pronta: 

diz ter enfrentado um verdadeiro “vestibular para homens ruins” após o 

emagrecimento.  

Isadora pontuou que a principal mudança que identificava em relação ao 

emagrecimento era interna, e dizia respeito à falta de necessidade de estar 

disponível e de se mostrar sempre feliz para o outro. Considera que estava com o 

“ISO 9000 quebrado” diante da incapacidade em avaliar o que era bom e ruim 

para ela mas, com o emagrecimento, considera que melhorou muito a sua auto-
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estima, a ponto de não mais se sentir escrava do outro, e começou a experimentar 

novos comportamentos, os quais nem sempre tem aprovação dos que estão em 

sua volta. Ela diz que não se importa com isto, porque acha que eles é que estão 

mal-acostumados (sic).  

Para ela, ser simpática e agradável foi muito importante para um bom 

relacionamento profissional, embora na época não tivesse esta finalidade 

específica quando tratava bem as pessoas. Hoje, no entanto, reconhece que esta 

é uma necessidade prática, fundamental em relações de interesse, e se sente 

capaz de se posicionar de acordo com a ocasião. Isadora considera que o 

crescimento profissional é uma herança da obesidade.  

 

-Segunda Entrevista 

Houve muita dificuldade para que eu conseguisse me encontrar com 

Isadora para a realização da segunda entrevista. Não houve retorno de dois dos 

meus contatos, de modo que eu havia desistido de incluí-la na pesquisa. 

Considerei que seria importante comunicar minha desistência e me colocar a 

disposição para a devolutiva referente ao primeiro encontro. Então, neste contato, 

através de sua secretária, ela marca comigo com horário.  

Quando nos encontramos novamente, ela pediu muitas desculpas por não 

ter me encontrado antes (como se fosse uma obrigação, ou houvesse algum 

comprometimento anterior comigo, que definitivamente não havia). Faço então a 

apresentação do objetivo da pesquisa, do termo de consentimento, e pergunto se 

ela concorda que agendemos um dia para a devolutiva das duas pesquisas, para 

que esta entrevista pudesse ocorrer ainda sem pré-conceitos ou com ciência de 

considerações anteriores que eu tivesse feito. Ela diz que concorda, mas que não 

havia pressa, que não era para eu me sentir “em falta”, pois ela queria ajudar, e 

não havia problemas quanto à devolutiva. Trata-se de uma fantasia que aparece 

em seguida em seu discurso. 
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Inicio perguntando como ela estava em quanto à cirurgia, e ela responde 

que tem tido dificuldades em manter um ritmo estável de vida. Em seguida, ela 

esclarece, dizendo que percebe que deixa de fazer coisas importantes por causa 

do trabalho. Entende que tem dificuldade em se posicionar e tomar atitudes, 

particularmente quando ela é a beneficiada, como se tivesse uma “resistência para 

se ajudar” (sic). Dá como exemplo a freqüência irregular na academia, dizendo 

que “queria que o mundo parasse de fazer ginástica para eu me sentir melhor” 

(sic). Fala também da alimentação desregrada, e aposta que quando conseguir 

comer adequadamente e ir à academia terá alta na psicoterapia, tratamento que 

iniciou seis meses após a cirurgia. Quase sempre come apenas quando está com 

muita fome, e justifica que por isto acaba comendo sem moderação.  

Para que compreendamos o sentido da associação entre cirurgia e a 

dificuldade por ela apresentada, devemos retomar que, na primeira entrevista, 

Isadora enfatizou o processo de mudança interna, a função protetora da camada 

de gordura, expressa nesta entrevista pela frase: “A maior mudança para mim foi a 

libertação da opinião e desejo do outro” (sic). 

A dificuldade que tem em se posicionar diante do outro e a tristeza que 

sentiu frente a crítica dos amigos e da família sobre esta mudança predominou 

nas duas entrevistas: “se a mudança para a gente já é difícil, para gente em 

relação ao outro é ainda mais” (sic). Justifica que as mudanças são mais rápidas 

para quem vive do que para quem acompanha. Na primeira, fala mais desta 

mudança em relação aos amigos, e na segunda aparecem os familiares, 

particularmente a mãe. 

Diz que passou a investir mais em si mesma, cuidar do seu namorado e do 

seu trabalho, fazer francês. Encara essas atitudes como conquistas que hoje são 

independentes de seu peso, e afirma que para ela a cirurgia foi um instrumento 

catalisador de amadurecimento. Por outro lado, acha que tem outras coisas 

importantes que precisam melhorar, como o próprio peso. Pesa cerca de 80Kg, 

mas gostaria de emagrecer mais 10Kg, o que depende de sua dedicação, mas 
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descreve-se como alguém muito relaxada, descuidada, que segue a dieta para 

não passar mal. Diante de fotos da época em que era obesa, que deixa sempre 

acessível para se lembrar de como pode ficar se não se cuidar, diz que não se 

reconhece, e que na verdade nunca se percebeu como gorda, embora tenha sido 

por muito tempo. 

Em seguida, diz que uma outra dificuldade que identifica é que se sente 

presa no ritmo do outro, e vê isso particularmente depois da cirurgia. Diz que tem 

tanta dificuldade em se adaptar ao outro que teme não casar, e afirma que é algo 

que lhe traz muita ansiedade. Dá como exemplo o fato de não conseguir passar 

seu tempo livre sem fazer nada, pois se sente inútil, e se auto conceitua como 

impaciente.  Acredita que tomar decisões era bem mais fácil quando não se tem 

um namorado, e se pode decidir sozinho o programa do final de semana, mas por 

uma questão de respeito ao outro não pode mais acontecer daquela forma. 

Compara-se às amigas, as quais ditam o ritmo dos seus namoros, e não considera 

justa a crítica que recebe de que se preocupa demais com o namorado. 

 Por outro lado, revela que a capacidade para limitar o tempo 

disponibilizado aos amigos e familiares não é transposta para a área profissional. 

Isadora é advogada, e reconhece que nem sempre consegue observar 

recompensa financeira ou pessoal quando coloca o trabalho como prioridade, 

particularmente quando se dedica a casos que racionalmente identifica como 

perdidos. Passa então a se comparar ao pai, que tem a mesma profissão, e que 

por se envolver emocionalmente, não consegue perceber a hora de desistir de 

empregar energia em determinado sentido. Imagina que é mais apta que o pai, 

mas considera que em sua profissão as pessoas “abusam muito”, o que é um 

problema para ela que tem dificuldade em cobrar pelo seu serviço.  

Relata dificuldade para separar mudanças, se mais afetivas, se mais 

profissionais. No entanto, percebe que suas principais dificuldades hoje giram em 

torno de decisões que toma, e não são mais aleatórias. Associa isto com 
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alimentação, na qual descontrola não mais por ansiedade, mas por falta de 

cuidado. Ressalta que não reconhece o limite (hora de parar de comer).  

Conta que no mês de julho teve orientação médica de interromper o uso da 

fluoxetina. Durante a primeira entrevista, já estava em processo de alta 

medicamentosa, e na segunda conta ter interrompido o tratamento há três meses, 

o que foi vivido como um incômodo. Refere que tinha impressão “que ia comer a 

lua se colocassem sal” (sic), mas que percebeu rapidamente que era algo mais 

psicológico que precisava enfrentar, pois para ela tomar o remédio era um 

incomodo maior. Hoje considera que sua ansiedade para emagrecer (que fez com 

que iniciasse com a medicação) era principalmente em função de cobranças 

externas. 

Isadora volta a falar da metáfora da caixa cheia de bolinhas. É interessante 

que esta comparação apareceu nas duas entrevistas, sendo que na primeira diz 

que a “bolinha maior” é retirada, e na segunda, ela está menor. O encadeamento 

de idéias que se segue é particularmente interessante: diz que precisa aprender a 

se alimentar e em seguida fala que a família sentiu que a perdeu depois que 

emagreceu, porque ela está menos disponível.  

O relacionamento familiar, especificamente com figuras femininas, foi o 

tema central de seu relato, passa boa parte da entrevista falando da gravidez 

inesperada da irmã, do relacionamento dela e da irmã com as sogras e também 

com a própria mãe. Se por um lado, Isadora entendia que assim estava 

“desviando do assunto proposto”, permiti que ela falasse livremente, 

reconhecendo uma possibilidade de diminuir sua resistência em falar de si 

mesma, ao mesmo tempo em que me oferecia dados importantes sobre seu 

relacionamento familiar.  

Começa contando sobre o seu relacionamento difícil com a mãe do 

namorado, que define como ciumenta, e que não reconhece nela qualquer 

receptividade. A sogra entende que o filho mudou após seu contato com ela, o que 

Isadora entende como um processo natural sempre que há um encontro 
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significativo entre duas pessoas, e que não necessariamente é algo negativo. Diz 

que ainda assim insiste em agradar, mas cita exemplos em que parecem 

prevalecer atitudes de confronto e respostas irônicas: conta que chegou na casa 

do namorado e que ouviu da sua sogra “você de novo aqui?”, o que interpretou 

como uma crítica, e respondeu “é que eu estava com muita saudade da senhora”. 

Diz que ficou muito chateada, e que para ela, não há diferença entre agressões 

grandes ou pequenas, porque ambas dizem respeito à índole para fazer o mal.  

 Relata casos de mães que tem dificuldade de deixar o filho com outras 

pessoas, e refere que para ela o mais importante não são os filhos, mas o casal. 

Conta de uma cunhada que passa os finais de semana na casa da mãe e da 

sogra, e diz que não faria a mesma coisa, e retifica que se tivesse uma mãe 

“doce” (sic) como a da cunhada, talvez fizesse. A partir de suas próprias 

experiências, considera que para casar, o casal deve ser libertar da sua família de 

origem. Critica casais que viajam só com os filhos, diz que depois que os filhos 

crescem ficam só marido e mulher, e que deve haver investimento nesta relação, 

mais do que em qualquer outra.  

Usa como exemplo os próprios pais: enquanto casal, não cedem, o que 

entende que não é sinal falta de amor, mas comportamento de birra. Conta que 

desde que casaram, os pais eram muito submissos aos seus próprios pais e 

nunca romperam com o papel de filhos, e neste sentido, a morte dos avós foi uma 

libertação para os pais. O sofrimento foi muito grande neste período, de modo que 

seus pais ficaram tão transtornados que quase se separaram. Isadora acha o 

amor dos pais estranho, pois para ela o certo é viver para o marido, e não para os 

filhos. Finaliza dizendo que ela só vê o pai como pai, e não como homem, ele 

pode cometer todos os erros e continuar maravilhoso.  

Fala então do relacionamento de sua irmã com o namorado e conta das 

dificuldades que esta vem tendo com sua sogra, e quanto isto pode prejudicar o 

relacionamento. A irmã ficou grávida antes do casamento, o que foi de grande 

impacto para sua família nuclear, que é Evangélica. Retoma a dificuldade que teve 



 

 

57

para iniciar sua vida sexual (que foi aos 29 anos). A irmã tem 28 anos e estava 

com casamento marcado para o ano seguinte. Conta que em primeiro momento, a 

notícia chegou como se fosse nada (sic), pois não era esperada, mas que em 

seguida ficou muito eufórica, abraçou a irmã, chorou de emoção, a noite não 

conseguiu dormir, chegando a vomitar de tanta ansiedade, e no dia seguinte não 

foi trabalhar, para tentar animar a irmã, que estava triste por ter engravidado antes 

do casamento. Isadora, no entanto, preocupa-se com a relação complicada com a 

sogra, que pode interferir no casamento, principalmente porque o cunhado, aliás 

como todos os homens que conhece, não tem pulso firme.  

 Passa muito tempo falando disto, e então percebe que está saindo do 

“tema”. Digo que por mim não há problema, mas então ela conta que a irmã 

grávida também fez a cirurgia da obesidade. Conta que sempre teve a 

preocupação de saber como a cirurgia poderia interferir na gravidez, já que são 

muitas as alterações hormonais, e que por isso tem muitas informações que 

podem ajudar a irmã agora, o que para ela traz muita satisfação.  

A irmã que está grávida é a mais próxima da mãe, desde que teve uma 

doença séria aos três anos, predileção que causa para Isadora muita irritação. 

Acha a irmã folgada, mas percebe que ela tem a proteção da mãe. Conta rindo a 

competição entre os irmãos para ver quem daria o primeiro presente para o bebê, 

e que por não ser a primeira, ela comprou o mais caro. 

Diz que para a mãe, tudo tem que ser do jeito dela, e que ela acha que é a 

única que sabe o que é certo, como se fosse a dona da verdade. Retrata a mãe 

como alguém pouco afetiva, que dizia que nunca cuidaria de netos, e fala: “nunca 

me imaginei precisando da minha mãe” (sic).  A mãe diz que depois da cirurgia ela 

ficou “muito dona do próprio nariz”, o que reflete um estranhamento da mãe em 

relação ao comportamento da filha, que nunca soube falar não. Diante de sua 

dificuldade para fazer escolhas, a mãe se intromete muito, o que faz com que 

precise se proteger, às vezes excessivamente dessas invasões. Antes do 

emagrecimento, considerava-se obediente, objeto de orgulho da mãe, que contava 
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para todo mundo que ela se formou nova (aos 21 anos), mas Isadora percebe que 

seu crescimento para a vida não está sendo tão aplaudido pela mãe quanto o 

profissional. 

 Ela se considera mais parecida com o pai, com que tem mais afinidade, 

inclusive em relação ao peso e a experiência da cirurgia de redução do estômago. 

Retomou que acompanhou de perto o processo do pai, o que facilitou seu pós-

operatório. Descreve boa relação com o pai pessoalmente e nos negócios, 

dizendo que ele é mais companheiro. Embora o pai seja mais teimoso e difícil em 

relação à mudanças de comportamento, diz que consegue ser mais paciente com 

ele do que com a mãe, de que cobra mudança imediata. 

Relembra a época da cirurgia e a preocupação que tinham (e tem até hoje) 

em relação ao desenvolvimento do alcoolismo, freqüente na família do pai. Fala 

que como são evangélicos, em sua família é proibido bebidas alcoólicas, a não ser 

em comemorações.  

 Fala então dos pais, dizendo que eles esperam “grude eterno” e, embora 

tenha um vínculo muito forte com eles, percebe que “não é do jeito que eles 

queriam que fosse” (sic). Para ela, o fato de não viver mais só para eles faz a 

família sofrer, mas foi uma escolha, na medida em que notou que muitas vezes 

assumia problemas que não eram seus, ocupava funções que não eram suas e se 

prejudicava muito com isto.  No início, foi muito dura, perdia facilmente a paciência 

e se armava excessivamente, mas acha que as brigas já diminuíram muito. 

Por outro lado, sabe que não pode atribuir o fato de viver muito a vida da 

família à obesidade, ou sejam usá-la como bode expiatório. Considera que da 

família, se apropriou basicamente do hábito de comer muito. Para facilitar a 

visualização da manifestação de transtornos de oralidade freqüentes na família,  

elaborei um genetograma de Isadora, apresentado abaixo: 
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Legenda: 
 
         Obesidade Mórbida 

 

         Obesidade 

 

         Alcoolismo 

 

  

 

 

 

- Desenhos 

 Na pesquisa anterior, foram explorados aspectos mais formais do desenho 

que refletiam questões importantes do esquema corporal. Nesta, pretendo 

observar aspectos que referem mais diretamente questões emocionais, tendo 

como referência a psicanálise. 

 Na elaboração do primeiro desenho (de uma pessoa qualquer), Isadora fala 

que vai desenhar uma pessoa como fazia antigamente, com formas geométrricas. 

Faz um triangulo representando o vestido, e linhas retas para braços, pernas, 

pescoço. Os dedos aparecem em forma de palito e pés de dois círculos, voltados 

para o lado esquerdo. A cabeça é representada por um círculo. Desenha olhos 

com pupilas, sobrancelha e os dois lábios formando a boca. O cabelo na altura 

dos ombros fica solto em relação à cabeça. Conta que depois que emagreceu 

descobriu que tem pescoço. A figura representada sugere identificação com uma 

menina. O desenho ocupa a parte central, tendendo para a esquerda. 

 O desenho de como era antes da cirurgia contou com um certo êxito de 

Isadora, que olhou para o papel e diz: “Não lembro. Sem pescoço”. Este dado 

parece significativo, pois começa a desenhar pelo pescoço, e segue para braços, 

tronco, quadril e pernas. Enquanto delineia estas partes fala: “Tudo em mim era 

gordinho. Tinha um peitão!”. Faz quadris largos e arredondados, e os pés ficam 
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para fora da folha. Fala que vai desenhar roupas para “não parecer que estava 

pelada”. Comenta que as roupas que usava antes eram feias, enquanto as de 

agora são mais bonitinhas. A cabeça fica por último, mas não desenha a linha que 

divide cabeça e corpo sendo que ao desenhar a boca comenta que tinha uma 

boca pequena, mas a representa grande no desenho. Os olhos são bem abertos, 

cabelos longe da cabeça.  Então fala que se eu pedisse para ela se desenhar 

como é hoje, não saberia, e que quando vai comprar roupa tem dificuldades para 

acertar o tamanho. Ao finalizar, olha para o desenho com estranhamento, e faz 

uma hachura sobre as bochechas, sobre a qual fala que sempre recebia elogios 

de que a sua bochecha era linda, mas ela odiava esse tipo de elogio. O desenho 

ocupa a parte central inferior da folha, sendo que pernas e pés não aparecem, 

pois são cortados pela margem. 

 Então, o último desenho, de como se via antes da cirurgia, novamente é 

iniciado pelo pescoço e tem como comentário: “Agora sou pescoçuda”. Ao 

desenhar o tronco, comenta que ainda está meio gordinha, embora menos do que 

antes. Fala: “Fiquei muito distorcida, mas tudo bem”. De fato, faz o braço esquerdo 

mais longo que o direito, as pernas iniciam muito abaixo da cintura, falta um dedo 

na mão esquerda. Na boca, aparecem lábios grossos e o comentário: “Não é bem 

assim. Boca ficou muito triste. Acho tão bonita a minha boca agora...”. Fala 

também dos cabelos mais curtos, os quais precisou cortar porque teve queda de 

cabelo depois da cirurgia. Rasura a roupa, e fala que está enfeitando, as roupas 

que são hoje mais bonitinhas. Os pés são deformados e cada um está virado para 

um sentido. Finaliza falando: “A única coisa é que eu não uso regata, porque não 

me sinto à vontade. Mas não tenho vergonha do meu corpo agora, ou de ficar nua 

na frente do meu namorado. Já tive. Hoje não tenho mais.”  

 Para facilitar a visualização dos dados mais formais e objetivos do desenho, 

segue a tabela que foi apresentada na pesquisa anterior, com pequenas 

alterações: 
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Tabela 2: Desenhos - Isadora 

 Pessoa qualquer Antes da cirurgia Depois da cirurg ia 
Figura identificada Feminina - menina Feminina – mulher 

com curvas 
Feminina 

Olhos Contornados, com presença de pupila cílios e sobrancelhas (sobrancelha 
direita mais alta que esquerda) 

Rosto Forma geométrica: 
círculo. Sem 
expressão. 

Presença de 
bochechas, sem limite 
entre pescoço e 
cabeça 

Não delimitada divisão 
cabeça pescoço 

Nariz Ausente 
Boca Bem contornada Grande Muito grande, traçado 

grosso 
Cabelo Longe da cabeça Traços soltos 

contornando a cabeça 
Traços sobrepostos, 
curto 

Orelhas Ausentes 
Tronco Forma geométrica 

(triangular) 
 Bem delineado, com 
quadril volumoso.  

 Bem contornado, 
quadris largos, pouca 
cintura 

Pescoço Representado por 
uma linha reta 

Presente Alongado 

Mãos Formada por 
“espetos” 

Bem contornadas Falta um dedo na mão 
direita, meio pétala 

Pés Em formas ovais, 
virados para a 
esquerda 

Ausentes (omitidos 
pelo fim da margem 
do papel) 

Formados por ângulos 
agudos, deformados, 
um para cada lado. 

Braços Retas diagonais em 
relação ao corpo 

Proporcionais Desproporcionais 
(direito mais curto) 

Pernas Em forma de taco 
(retas paralelas) 

Cortadas pelo fim do 
papel 

Curtas, quadril muito 
grande 

Roupas e acessórios Ausentes Blusa com botões e 
calça 

Colar e roupa 

Tipo de linha Sobreposto Contínuo Contínuo e sobreposto 
Uso do papel Horizontal 
Distribuição do 
desenho na folha 

Tendendo para a 
margem esquerda 

Central Central 

Tamanho do 
desenho 

Normal 

 

- Inventário Beck de Depressão: 

 De acordo com os critérios de correção do BDI, Isadora teve 2 pontos, o 

que corresponde a um índice mínimo de depressão. 
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2-) HELENA 

- Primeira Entrevista 

Bastante solícita, Helena aceita participar da entrevista e me convida para ir 

até a sua casa. Ela mora sozinha, tem 53 anos, nunca foi casada e trabalhou 

muito tempo em órgão público, mas agora está aposentada. 

Quando procurou a cirurgia pesava 130Kg, e estava com pressão alta, 

artrose no joelho esquerdo e problemas nos pés que dificultavam sua locomoção. 

Realizou a cirurgia em 2005, sendo que em 2003 havia desistido uma semana 

antes da data marcada por medo da anestesia. Para ela, era o último recurso, 

havendo procurado, inclusive, psicoterapia para tentar emagrecer – tratamento 

que ainda mantém – o que avalia como fundamental para que decidisse pelo 

tratamento cirúrgico e pela sua recuperação.  

Conta que quando criança era muito fraca e magra; começou a engordar 

aos 8 anos, após uma operação para retirada de amídalas. Aos 13 anos, começou 

tratamentos para emagrecer com medicamentos; passou por nutricionistas, grupos 

terapêuticos, mas nada funcionava em definitivo. Quando se aposentou, percebeu 

que engordou ainda mais, e justifica pelo aumento da ansiedade. 

Em seu discurso manifesto aparece que não realizou a cirurgia com 

finalidade estética, e acredita que convivia bem com a gordura, pois sempre se 

arrumou. No entanto, enquanto expectativa pela cirurgia, mostra fotos de quando 

tinha 17 anos, dizendo que esperava de ter aquele corpo, e de quando tinha 30, 

esperando novamente aquele rosto e se descreve como uma mulher muito 

vaidosa. 

Fala também que hoje não acredita que exista “gordinho feliz”, trazendo 

como exemplo o discurso de um amigo com quem saiu. Por outro lado, fala que 

em sua experiência descobriu que havia homens que gostavam de mulheres 

gordinhas, e que por isto não se sentia absolutamente “vitimizada”. Quando fala 

do amigo, aponta que por mais que ele falasse que gostava de si mesmo, ela 
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percebia que o discurso do amigo encobria uma auto-estima muito baixa. Em 

seguida, “confessa” (sic) ser carente, e considera que melhorar fisicamente foi 

muito importante. 

Descreve detalhadamente todo o processo pós-cirúrgico, falando da dor, do 

tempo da cirurgia, do desconforto das sondas e drenos, particularmente no 

primeiro mês. Conta que não teve problemas com a adaptação da dieta líquida, e 

seguia adequadamente às orientações. Diz que “passou a cuidar do que colocava 

para dentro” (sic).  

Seus problemas começaram com a introdução da dieta pastosa, e se 

complicaram com a alimentação sólida. Compara-se a uma criança, um bebê, 

dizendo que sentia como se estivesse reaprendendo a comer, e que as 

dificuldades tiraram dela o prazer de comer, o que foi vivenciado com muito 

sofrimento. Pensava: “tiraram tudo que eu tinha de bom”, pois percebeu que 

quando ficava contrariada ou com raiva, momentos em que o alimento era muito 

importante, não conseguia mais comer. Olhava-se no espelho mais magra, 

recebia elogios e, no entanto, sentia-se horrível e terrivelmente infeliz. Então, três 

meses após a cirurgia entrou em depressão, foi encaminhada para o psiquiatra, 

que receitou um estabilizador de humor e, percebendo nenhuma eficácia, trocou a 

medicação para a fluxetina. Fala deste período com muita vivacidade, que pensar 

em suicídio foi algo novo, assustador, e que não imaginava a depressão como um 

“efeito colateral”. Teve dificuldade em aceitar que não conseguiria enfrentar a 

depressão sozinha. Fez o tratamento até receber alta médica, mas sentiu aumento 

da ansiedade e da agitação com a retirada da medicação.   

Considera ter vivido uma crise de identidade muito intensa, na medida em 

que se desconheceu como magra, pois sempre foi gordinha. Perdeu 64Kg e ainda 

assusta quando olha no espelho e não sabe dimensionar o corpo quando vai 

comprar roupas, ou passar em um espaço mais estreito. Refere então que gastou 

tanto comprando lingerie e roupas que chegou a hipotetizar diagnóstico de 

compulsão, mas que foi descartado pela equipe que a acompanha.  
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Hoje controla sem problemas a alimentação e a ingestão de doces, e traz 

como conquista a assimilação de que ela não precisava comer até ver o prato 

vazio, ou o alimento acabar, pois ele estaria disponível para ela nos dias 

seguintes. 

 

-Segunda entrevista 

 Ao entrar na casa de Helena, ela logo diz que não está bem, e que na 

verdade não havia mudado nada em sua vida desde que realizou a cirurgia. Aos 

poucos, conta que está assim por causa de uma desilusão amorosa. Disse que 

está se sentindo exatamente como se sentia quando era gorda, com a auto-estima 

muito baixa, desvalorizada e muito frustrada porque suas reações diante de uma 

rejeição continuavam sendo as mesmas, sendo que ela achava que tinha 

superado essa fase. 

 Este foi o primeiro relacionamento no qual ela aceitava se envolver depois 

da cirurgia. Refere diminuição da libido após a cirurgia, mas não sabe de em 

função do uso da fluoxetina, se foi conseqüência da depressão que teve, ou se em 

função do processo de menopausa, ou se porque ainda não se sente bem com o 

seu corpo em função do excesso de pele ou se um conjunto de tudo isso. 

Interrompeu a fluoxetina há dois meses e iniciou tratamento de reposição 

hormonal, tentando controlar esses efeitos. Ainda está se adaptando também ao 

espaçamento das sessões de psicoterapia, antes semanais, para quinzenais.  

No entanto, não sente mais os sintomas da depressão, muito pelo contrário: 

sente-se muito agitada, hiperativa, como antes. Diz que está muito ansiosa a 

respeito dos resultados da nossa última pesquisa e que gostaria muito de marcar 

um dia para conversarmos sobre isso. Aproveito para apresentar o objetivo desta 

pesquisa e apresentar o termo de consentimento. 
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Helena retoma o aumento da agitação e a dificuldade em se aquietar sem a 

fluoxetina. Sobre isto, a mãe e as amigas comentam que ela voltou a ser quem 

sempre foi: dormia pouco, precisava sair de casa, não conseguia ficar parada. Ela 

afirma que não se identifica como uma pessoa deprimida, e que talvez por isto 

tenha se assustado tanto com a vontade de morrer que sentia. Lembra que não 

deixou de cuidar da sua aparência, da alimentação e da higiene pessoal apesar da 

vontade de morrer e dos sentimentos de tristeza, de desvalia. Sentia como se o 

elogio que recebesse fosse falso ou sem sentido, tamanha era a falta de prazer 

para ela.   

 Conta que na noite anterior devorou um pacote de bolacha sem passar mal, 

o que para ela é um problema, porque o que acaba sobressaindo é o fato de que o 

alimento teve uma função tranqüilizadora, supriu uma carência, como acontecia 

antes da cirurgia. Disse que sua psicóloga avaliou que nunca foi compulsiva 

(embora a comida tenha um significado importante para ela), mas sabe que 

engordou justamente porque comia demais. 

 Considera que a agitação foi o motivo de ter ganhado peso, principalmente 

quando se aposentou. Era escrivã de órgão público, e exercia um cargo de chefia, 

o que era vivenciado como excesso de responsabilidade e estresse. Avalia estar 

aposentada permitiu que ela olhasse mais para si mesma e percebesse o que era 

realmente importante para ela.  

 Fala também dos relacionamos que tinha no trabalho, onde era querida por 

todos, embora “não seja do tipo que poupa o mundo de certas verdades”. Segue 

falando que conhece pessoas cujos amigos acham que elas ficaram mais 

arrogantes e chatos depois de emagrecer. Avalia que tal proposição estaria 

relacionada a forma com que a sociedade enxerga o gordo, que é diferente de 

como vê o magro, na medida em que quando emagrece, o ex-gordo passa a se 

cuidar, se valorizar mais. No seu caso, as amigas não acham que ela mudou, mas 

os homens sim. Conta que tem negado convites para sair porque já não tem 

vontade de se relacionar aleatoriamente (sic) como antes, e considera que o 
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principal problema dos seus relacionamentos amorosos era justamente sua auto-

estima super baixa.  

 Retorna para a situação do rompimento, e afirma que aquele dia era 

“atípico”, pois havia chorado durante o dia anterior inteiro, tinha ficado sozinha por 

escolha, colocado músicas “de fossa”, mas que não era assim sempre. Afirmou 

muitas vezes seguidas que precisava aprender a não valorizar tanto o outro. Faça 

que está tentando tirar o “pretendente” de sua cabeça, buscando todos os defeitos 

possíveis que ele tem, pois sabe que é a único jeito.  

 Refere como característica dela querer satisfazer o outro, mas que já não 

era qualquer outro, e que percebia que neste momento sua preocupação se dirigia 

em agradar aos pais, porque estão com idade avançada e com uma série de 

problemas de saúde.  Apesar de ter um irmão, não pode contar com ele, e tudo 

que os pais precisam é ela quem providencia, desde compras de supermercado, 

até médico, ou companhia (procura ligar ou visitá-los com freqüência). 

Sobre a mãe, diz que ela é “a pessoa mais fofa e mais importante desse 

mundo para ela”, porque ela sempre foi muito carinhosa, companheira, e a 

apoiava no que ela fazia. Conta sorrindo que quando a mãe olha para ela hoje e 

não acha que ela emagreceu tanto, porque sempre olhou para ela como magra. 

Tem na mãe uma ótima amiga, que sabe tudo o que acontece com ela, e mesmo 

o que ela pensa, “antes de falar” (sic). 

Já o pai não sabe nada de sua vida pessoal, é mais severo, e sempre 

falava através de indiretas que davam a entender que não aprovava o fato de 

Helena ser gorda, e por isso tem muitas mágoas. Observou que ele mudou o jeito 

de tratá-la depois que emagreceu e ela não sabe porquê. Teve medo do pai por 

muitos anos, mas hoje se sente liberdade para falar ou fazer o que acha certo, 

principalmente depois que saiu de casa, e neste sentido, compara-se ao irmão, 

que ficou na casa dos pais até casar aos 50 anos.  
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 Não tem muitas amigas, e desde que se aponsentou foi se afastando das 

colegas de trabalho. Tem uma amiga muito próxima de 24 anos, com se dá muito 

bem, pois pensam de forma muito parecida, porque considera que sua cabeça é 

de 20 e poucos anos como a dela. Então ela dá risada, diz que é engraçado, mas 

que sua cabeça não envelhece. Lembra que quando optou pela cirurgia, queria o 

corpo de quando tinha uns 18 anos, e que ficou ainda mais magra, e tal. 

Agora ela passa a maior parte do tempo conversando com os amigos na 

Internet, e indo a médicos e buscando tratamentos estéticos. Conta que está um 

pouco endividada, porque trocou de carro e quer fazer plástica, mas não tem o 

dinheiro necessário. Tem planos de um dia montar um café, onde possa encontrar 

os amigos, sentar e conversar, e de fazer aulas de artes, mas que são adiados 

pela falta de dinheiro.   

Fala que não está totalmente satisfeita com o seu corpo, mas que está 

melhor que antes, e sabe que poderia estar ainda pior. Está pensando em brigar 

com as pessoas do convênio para conseguir a plástica corretiva, embora esteja 

ciente que não tem critérios. 

 

- Desenhos 

 As verbalizações de Helena são sutis e pontuais.  Ao desenhar “uma 

pessoa qualquer” prevalecem linhas sobrepostas, do tipo “vai e vem”. A utilização 

da folha tende para a esquerda. Desenha uma figura bastante feminina, com 

cintura fina, com seios e cabelos médios. Começa pela cabeça, e depois desenha 

as extremidades, mas os detalhes do rosto são feitos por último: boca, nariz, olhos 

são bem delineados. As mãos e os pés, no entanto, são indefinidos em formas 

pontiagudas. O pescoço é mais alongado, e recebe o comentário: “Você não 

imagina como eu fiquei feliz em descobrir que tinha pescoço”. Conta que o magro 

não tem noção que coisas comuns como cruzar as pernas são possíveis para o 
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gordo. Lembra dos momentos de tensão que passava sentada em cadeiras de 

plástico com medo de quebrá-las.  

 O segundo desenho, de como se via antes da cirurgia, é representado por 

uma forma maior, localizado na porção central-esquerda da folha. Desta vez 

começa pelo corpo, no qual não desenha mãos e pés, sendo os últimos cortados 

pela margem inferior da folha. As formas são bastante femininas e arredondadas, 

de seios fartos e quadris grandes, e recebe o comentário: “eu era gordinhas, mas 

sempre tive curvas. Era boazuda”. Comenta a falta que sente do bumbum. Faz os 

braços grossos, e diz que são bem gordos. É bastante cuidadosa nos detalhes do 

rosto, e enfatiza a bochecha, e enquanto desenha fala que fez plástica nos olhos e 

maquiagem definitiva, e que quem a conhece hoje, não saberia que ela foi 

gordinha.  

 Diante da proposta do terceiro desenho ela diz: “seria muito parecido com o 

primeiro”. Diz que vai desenhar só o rosto, que era a parte que tinha gostado 

menos daquele desenho, e que então seria o corpo daquele e o rosto deste. De 

fato, produz um rosto cheio de detalhes que ocupa a folha toda, como olhos com 

pupilas, cílios, sobrancelhas, nariz, boca, orelha com brincos, como se o rosto 

estivesse levemente de perfil. O cabelo é curto, e fala que não considera sua boca 

e seu queixo tão grandes como representou. Durante o desenho, reclama do 

barulho do apartamento de cima, e diz que como mora sozinha não há como não 

se incomodar. A tabela apresentada na pesquisa anterior segue abaixo com 

pequenas alterações e permite uma melhor compreensão dos desenhos anexos.  
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 Pessoa qualquer Antes da cirurgia Depois da cirurg ia 

Figura identificada Feminina – mulher Feminina – mulher 
com curvas 

Rosto feminino – quer 
aprimorar o rosto do 
primeiro desenho. 

Olhos Contornados, com 
presença de pupila e 
sobrancelhas.   

Contornados, com 
presença de pupila e 
sobrancelhas.  

Contornados, com 
presença de pupila, 
sobrancelhas e cílios 
superiores e inferiores 
bem delineados 

Rosto Bem contornado Bem contornada, 
presença de 
bochechas 

Bem contornado, 
presença de covinhas 

Nariz Bem contornada 
Boca Bem grande, por 

traços sobrepostos 
Bem contornada e 
lábios grossos e bem 
marcados 

Bem contornada e 
lábios grossos e bem 
marcados 

Cabelo Presente Traços leves, bem 
contornado 

Traços leves, bem 
contornado 

Orelhas Ausentes Ausentes  Presentes 

Corpo Proporcional e bem 
delimitado, com 
curvas (cintura e 
seios) 

Grande, com curvas 
femininas (cintura, 
quadril e seios bem 
marcados)  

X 

Pescoço Alongado Mais curto Alongado 

Mãos Pouco definidas, em 
forma pontiaguda 

Ausentes x 

Pés Pouco definidos, em 
forma pontiaguda 

Ausentes X 

Braços Bem contornados Grossos, paralelos ao 
corpo 

X 

Pernas Bem contornadas  Cortadas pelo fim do 
papel 

X 

Roupas e acessórios Vestido, cinto Vestido Brincos 
Tipo de linha Em “avanços e recuos”, linhas sobrepostas 
Uso do papel Vertical 
Distribuição do 
desenho na folha 

Esquerdo superior Esquerdo superior Uso total da folha 

Tamanho do 
desenho 

Normal Grande Grande 

 

-Inventário Beck de Depressão 

 De acordo com os critérios de correção do BDI, Helena teve 8 pontos, o que 

corresponde a um índice de mínimo de depressão. 
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V – ANÁLISE  

 
 
 
 

Que é daquela nossa verdade – o sonho à janela da infância? 
Que é daquela nossa certeza – o propósito a mesa de depois? 

 
Medito, a cabeça curvada contra as mãos sobrepostas 

Sobre o para peito alto da janela da sacada, 
Sentado de lado numa cadeira, depois do jantar. 

 
Que é minha realidade, que só tenho a vida? 

Que é de mim, que sou só quem existo? 
 

Quantos Césares fui! 
 

(Fernando Pessoa – heterônimo Álvaro de Campos) 
 
 

 

Os encontros com Helena forneceram muitas informações a respeito de sua 

vivência com a obesidade e com o emagrecimento, embora questões como 

relacionamento familiar, ou infância, tenham sido menos exploradas. Por outro 

lado, as entrevistas com Isadora foram mais abrangentes, focando a obesidade 

em alguns aspectos específicos, mas também de grande riqueza, na medida em 

que possibilitaram a análise de questões mais amplas.  

Para facilitar a apresentação dos dados da análise, os assuntos principais 

abordados pelas participantes foram destacados, o que não significa que os 

tópicos apresentados se restrinjam ao título. 

 

1-) ISADORA 
 

- Dificuldade em entrar em contato 

O discurso de Isadora é bem articulado, embora verbalizações espontâneas 

revelem-se contraditórios em relação ao discurso manifesto, sendo a 

racionalização um recurso por ela encontrado para controlar idéias e emoções 
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menos coerentes e elaboradas. Um exemplo claro disto é a verbalização de que 

seus momentos de lazer não se orientam a partir de orgias gastronômicas, e que 

conseguia ter prazer em sair comer uma sopa com o namorado, ou ir ao cinema 

comer pipoca. Quando fala isto, Isadora não se dá conta de que o alimento ainda 

norteia seus momentos de lazer.  

 Esta defesa fala provavelmente de uma grande dificuldade em entrar em 

contato com seus elementos mais profundos, que marcou inclusive a dificuldade 

em marcar comigo a segunda entrevista, na qual falou sobre muitas coisas, mas 

muito pouco sobre a obesidade. Este dado pode ser compreendido de várias 

maneiras, e por um lado parece ser uma maneira de evitar falar de questões 

referentes à obesidade. Sabemos ainda que um dos motivos pelo qual o pós-

operado perde o contato com a equipe com  que fez a cirurgia é para evitar entrar 

em contato com temas que o lembrem de sua obesidade, e por isso a obesidade 

não deve ser um foco, a menos que o tema surja de forma espontânea pelo 

paciente (Pacheco, 2006). 

 Neste sentido, lembramos as considerações de Mc Dougall (1994), para 

quem o sintoma psicossomático (que no caso de Isadora é a obesidade) é 

entendido como conseqüência da pouca habilidade para simbolização e 

conseqüentemente para nomear e se aproximar de experiências dolorosas.  

Por outro, a ausência de questões referentes à obesidade e ao 

emagrecimento no relato pode significar que a obesidade em si perdeu seu valor e 

importância. Considero a primeira hipótese mais forte, diante do reconhecimento 

de Isadora de que estava “perdendo o foco”, seguido da dificuldade de se manter 

no foco.  

  A importância atribuída à obesidade por Isadora aparece no uso da 

metáfora da caixa cheia de bolinhas, a qual apareceu nas duas entrevistas. Na 

primeira a “bola maior”, que simboliza a obesidade, desapareceu, e na segunda, 

ela apenas diminuiu. Em ambos os casos, fala de aspectos emocionais que vem a 

tona quando não podem mais se esconder atrás da obesidade, mas entendo que 
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quando ela diz que a bolinha da obesidade, ao invés de desaparecida, está 

menor, expressa que a obesidade ainda está presente e incomoda (já que ainda 

não está com o peso que deseja), mas tem menor importância. 

Além disto, dizer que a obesidade desapareceu não seria uma verdade, 

pois o peso ainda é acima do padrão convencionado normal, mas podemos 

interpretar esta frase de forma simbólica, como se nos dissesse que apesar do 

corpo magro, ainda se comporta e vive como se fosse obesa, ou seja, consegue 

reconhecer que foram mantidas características essenciais existentes antes de 

emagrecer.  

Com o emagrecimento, Isadora percebe que outros pontos de insatisfação 

e conflitos na sua vida foram desvelados, e a obesidade não pôde mais ser 

utilizada como bode expiatório de todos o seu sofrimento.  Sobre isto, retomamos 

Mello (1992), segundo o qual a obesidade é comumente considerada pelo obeso 

como fonte de todas as suas frustrações, de forma que ele não precise pensar em 

suas dificuldades emocionais, a não ser as geradas pelo excesso de peso, e 

assim seja estabelecido em círculo vicioso.  Romper este ciclo desperta ansiedade 

e angústia, pois sem a camada de gordura, muita coisa é revelada, inclusive as 

formas femininas.  

Lembramos então que a ansiedade que sentia frente ao emagrecimento foi 

controlada através de medicamento (fluoxetina) e, segundo Isadora, estava 

relacionada particularmente à urgência em emagrecer o máximo possível – se 

sentia muito agitada ao ver que este não seguia o ritmo esperado por ela, embora 

estivesse perdendo peso sensivelmente.  

O transtorno de ansiedade não aparece no seu relato como sendo anterior 

à cirurgia, o que sugere que o que desencadeou o quadro foi decorrente do 

processo de emagrecimento e suas implicações psicológicas.  Tal experiência de 

Isadora parece ir de encontro com a afirmação de Crisp e Mc Guiness (1976, apud 

Benedetti, 2001), segundo os quais é comum a eclosão de sintomas como 
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ansiedade, depressão e disforia depois do emagrecimento, pois os hábitos que os 

evitavam (particularmente a alimentação) não existem mais.  

 Traços de ansiedade e tensão puderam ser observados também a partir 

das verbalizações durante toda a produção do desenho. Algumas são bastante 

reveladoras, outras são aparentemente supérfluas e, de acordo com Buck (2003), 

sugerem preocupação na realização da tarefa proposta e aparecem como uma 

tentativa de estruturar a situação causadora de insegurança. Para o mesmo autor, 

o desenho da pessoa é o que permite associações mais conscientes, e neste 

sentido, tende a ser catalisador de angústias mais eminentes, pois revela a 

capacidade do indivíduo de se submeter à crítica.  

 Outro ponto sugestivo de ansiedade e tensão é a forte pressão sobre o 

papel, embora o predomínio de traçados fortes, contínuos, seja indicativo de que 

Isadora consegue controle destes sentimentos de forma eficaz. Em alguns 

momentos as linhas aparecem sobrepostos, o que pode ser falha no controle da 

ansiedade em relação a áreas específicas, como é o caso da boca, do pescoço e 

dos pés no terceiro desenho. 

No caso de Isadora, os sintomas ansiosos apareceram entre os três e os 

seis meses, período caracterizado por Garrido Jr. (2002) pelo medo de se 

alimentar, combinado com maior visibilidade do emagrecimento, gerando elogios e 

comentários. Trata-se de uma fase de transição, em que a obesidade começa a 

dar lugar para um corpo mais feminino, o que pode ser mobilizador de angústia 

por evidenciar questões referentes à sexualidade (as quais normalmente ficam 

escondidas abaixo da camada de gordura).  

 Isadora conta que reconhece a obesidade como uma defesa contra 

frustrações diante das quais não se sentia preparada para lidar, o que é expresso 

quando fala que ter emagrecido a iniciou em um “vestibular para homens ruins”. 

Aparentemente, há implícito neste discurso o reconhecimento de que ser atraente 

a coloca diante de uma dificuldade em relação aos relacionamentos amorosa, 

antes atribuída à obesidade. Quando emagrece, além da melhora significativa da 
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aparência, há melhora na auto-estima, ou seja, passa a ser e sentir-se mais 

atraente. 

Podemos pensar ainda a obesidade de Isadora tomando como referência a 

associação feita por ela de que começou a engordar depois de um tratamento 

para anemia, sendo que antes era magra e fraca. Uma hipótese levantada diz 

respeito ao fato de que este período foi perturbador a ponto de acionar defesas 

psicológicas que pudessem dar conta de determinada angústia, diante da qual se 

sentia fraca e de levar à substituição do prazer genital pelo oral (Moreira e 

Campos, 1993, apud Drudi). Diante da fraqueza física provocada pela anemia, 

Isadora pode ter encontrado na obesidade uma forma de se sentir mais forte, 

sendo que há uma associação comum entre obesidade e saúde (Kreisler, 1999)., 

presentes na expressão: “comer para ficar forte”.  

De qualquer maneira, a obesidade de Isadora se desenvolveu após 

determinada idade e acontecimento, o que a caracteriza como reativa segundo a 

classificação de Bruch (1973 apud Benedetti, 2003). 

 

-Insatisfação em relação ao corpo 

Dificuldades na apropriação do corpo feminino refletindo na sexualidade 

puderam ser observadas na representação da figura humana com formas 

geométricas no primeiro desenho pode indicar afastamento das formas mais 

femininas e arredondadas do corpo (Van Kolck, 1984). Neste mesmo sentido, 

chama atenção o comentário de Isadora de que tinha bustos fatos e quadris 

arredondados que não representados no desenho. No terceiro desenho, o quadril 

é representado muito longo, o que sugere, segundo Buck (2003) dificuldades 

referentes à sexualidade. Este dado é particularmente interessante se pensarmos 

o quanto a gordura muitas vezes impossibilita ao grande obeso a visualização das 

genitais e do início das pernas. No entanto, o alongamento do quadril aparece na 

imagem corporal atual de Isadora, e não de quando era obesa, como se 
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simbolizasse um afastamento da própria sexualidade, na medida que se a vivência 

da sexualidade se torna mais possível e próxima. Lembramos aqui que a primeira 

experiência sexual de Isadora foi aos 29 anos, após a realização da cirurgia. Na 

nossa pesquisa anterior (Santos e Campagnone, 2007), a questão da vivência da 

sexualidade e da insatisfação do corpo foi bastante explorada, e por este motivo 

não nos aprofundaremos nesta análise.    

A insatisfação em relação ao corpo atual e a angústia despertada pelo 

contato com este sentimento aparecem associadas à verbalização de Isadora que, 

ao terminar o segundo desenho se antecipa dizendo que se eu pedisse para que 

ela desenhasse como se vê hoje, teria dificuldade, e dá como exemplo a 

incapacidade de dimensionar seu corpo quando vai comprar roupas, ou passar por 

determinado espaço.   

Enquanto desenha roupa, para não parecer que estava pelada (sic) – como 

se fosse uma tentativa de controlar a auto-exposição – comenta que usava 

roupinhas mais feias, agora são mais bonitinhas. No desenho de quando era 

obesa, o traço que delineia as roupas é bastante leve em relação ao desenho 

como um todo – as roupas são transparentes, como se fossem pouco importantes, 

pois o corpo em si já revela muita coisa. Isadora conta que não gostava das 

roupas que usava na época.  

No desenho de como se vê hoje, Isadora volta a falar das roupas, e embora 

coloque colar e laços na blusa, esquece de marcar a barra da calça, e produz 

muita rasura. Fala: “Mudou só a dimensão. Minhas blusas são mais bonitinhas. A 

única coisa é que eu não uso regata, porque não me sinto à vontade”. Justifica 

que é pela flacidez dos braços, o que expressa, novamente, insatisfação em 

relação ao corpo, embora seja contraposta pela observação: “Mas não tenho 

vergonha do meu corpo agora, ou de ficar nua na frente do meu namorado. Já 

tive. Hoje não tenho mais”. Aparentemente, há um valor diferente atribuído ao 

corpo neste momento, que passa a ser amado por alguém (Santos e 

Campagnone, 2007).  
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- Disponibilidade para o outro 

Isadora identifica, já na primeira entrevista, que a principal mudança que 

ocorreu a partir do emagrecimento foi “interna” (sic), o que aparece na percepção 

de que não precisa estar o tempo todo disponível e feliz para o outro. Conta que 

muitas vezes se sentia escrava da necessidade de agradar, o que revela aspectos 

mais infantis no padrão de relacionamento com o outro, cuja marca é a 

dependência. A questão da imaturidade e inabilidade para o convívio social 

aparece no desenho de como se via quando obesa, em que a mão é pequena, em 

forma de pétala, bastante infantilizada. A sugestão de inabilidade para o contato 

social e para tomar atitudes é expressa na disparidade dos braços e na ausência 

de um dos dedos no desenho de como se vê atualmente. 

Na segunda entrevista, retoma dizendo: “a maior mudança para mim foi a 

libertação da opinião e do desejo do outro”. Ela atribui esta alteração à melhora na 

auto-estima, o que fez com que ela se valorizasse a ponto de se sentir livre para 

ter suas próprias vontades e necessidades, com menos medo de não ser amada 

quando deixa de satisfazer o outro. A importância do outro para Isadora é 

evidenciada em outro momento, quando reconhece que sua ansiedade para 

emagrecer (que fez com que iniciasse o tratamento medicamentoso) tem como 

principal origem em cobranças externas. 

A própria disponibilidade para o nosso encontro parece ter sofrido esta 

marca: por um lado, ela resistia ao contato, e por outro, dizia que tinha interesse 

em me ajudar, e quando me encontrou, dizia que eu não precisava me sentir em 

falta com a devolutiva, como se ela se sentisse bem em “dar sem receber”. No 

entanto, afirma estar em busca de relações de reciprocidade, contraposição que 

parece expressar o conflito entre a reciprocidade e a necessidade de ser amada, 

mesmo que isto signifique não receber nada em troca.  

 Aparentemente, ser amada pelo outro ainda é algo mais importante do que 

amar, ou seja, ainda predomina uma atitude mais passiva em relação ao desejo 

do outro, em que a expectativa reside em receber cuidado a qualquer preço, o que 
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a torna, segundo sua percepção, escrava do outro. Esta questão aparece também 

quando fala que tem dificuldade em estabelecer um ritmo de vida adequado, 

principalmente quando estão envolvidas mudanças de comportamento cuja 

beneficiada é única e exclusivamente ela, pois se sente menos motivada e 

incapaz de atuar neste sentido. Gostaria de destacar aqui a palavra “ritmo”, 

lembrando que no recém-nascido, é a fome e o sono quem dita o ritmo de vida 

(Kreisler, 1999), sendo esses dois pontos desequilibrados na vida da participante.  

Outro aspecto a ser ressaltado é a associação entre o desvelamento de 

questões emocionais após o emagrecimento, a necessidade de aprender a se 

alimentar e a menor disponibilidade para o outro reconhecida pela família. Tanto o 

tempo que disponibiliza para os amigos e o que deve comer são coisas que afirma 

precisar aprender a dosar. A necessidade de aprender a se alimentar, do ponto de 

vista simbólico, fala de descobrir como selecionar (quais e quando) os afetos 

podem e devem e entrar. Isadora fala também da dificuldade do outro em 

acompanhar as suas mudanças, que são mais rápidas para ela.  

Para Isadora o bem e o mal parecem estar cindidos e polarizados, e são 

expressos na divisão em algoz x vítima, sendo o algoz projetado no outro. Quando 

conta a história da sogra, Isadora diz que para ela não há diferença entre 

agressões grandes ou pequenas, porque ambas dizem respeito à índole para 

fazer o mal.  Estas passagens refletem uma defesa maníaca de cisão de que fala 

Klein (1952), na qual diante de angústias depressivas muito fortes, o sujeito 

encontra na separação entre bem e mal uma forma de se defender.  

Este mesmo mecanismo de visão parece estar presente na consideração 

de que em sua área de trabalho, “as pessoas abusam muito”. O termo “abuso”, 

aparentemente, fala justamente dessa sensação de que há alguém ativo, que faz 

uso de determinado poder sem relevar o outro em seu ato, e não de uma relação 

de reciprocidade. Há implícita a idéia de hierarquia em que ocupa a posição 

inferior, o que anula seu ato de ajudar o outro, ou de ser uma boa profissional. 
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 Isadora descreve que, em seu trabalho, lida com pessoas as quais 

depositam sobre ela grande expectativas, o que é motivo de muita ansiedade, de 

forma que considera que o envolvimento emocional com o trabalho acaba sendo 

um obstáculo para o estabelecimento de valores e limites para seus clientes. Em 

seu discurso, podemos compreender que ela relaciona questões emocionais às 

dificuldades de trabalho, e diante disto, levantar a hipótese de que quando 

deposita em sua atividade profissional todo o seu tempo e dedicação, ela espera 

satisfazer o outro como sempre aconteceu nas suas relações pessoais. 

 Na primeira entrevista, Isadora conta que considera que seu sucesso 

profissional se deve justamente à excessiva simpatia e dedicação que dispensava 

aos clientes. Se por um lado, está testando abrir mão deste comportamento em 

suas relações pessoais, talvez no trabalho ainda não se sinta suficientemente 

segura para iniciar esta experiência, ou talvez tenha simplesmente encontrado na 

profissão um espaço legítimo para servir ao outro, na medida em que é 

financeiramente recompensada por isto, e desta forma assuma tal postura como 

exemplo da tentativa de encontrar a reciprocidade que tanto busca. 

 Sentimentos de inferioridade e incapacidade podem estar diretamente 

relacionados às primeiras relações de objeto, que vão denunciar o quanto a 

criança foi querida e valorizada pelos pais a ponto de se sentir capaz de 

conquistar autonomia e grandes realizações. Experiências repetidas de fracasso 

têm como efeito a diminuição da auto-estima, e neste sentido tiram do sujeito 

motivação para transformações (Mennucci, 2007).   

 Se por um lado, Isadora considera que está livre da opinião do outro, deixa 

a entender que ainda se importa bastante com a avaliação externa quando diz que 

deixou de trabalhar por causa da gravidez da irmã, ou quando conta da tristeza 

frente à falta de compreensão das amigas ela sua dedicação maior ao namorado, 

ou quando fala da dificuldade que tem para colocar limites em seu trabalho. 

Indepentemente de ser ou não escrava do outro, Isadora mostra que muitas vezes 
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ocupou (e ainda ocupa) o lugar de objeto de satisfação do outro, ou seja, coloca o 

outro como prioridade e se esforça para satisfazê-lo.  

 

- Falta de autonomia 

Isadora afirma que não tinha nenhuma co-morbidade associada à 

obesidade quando decidiu fazer a cirurgia, mas que tinha indicação porque seu 

índice de massa corpórea era muito alto (IMC>60Kg/m²). Chama atenção que não 

aparece no seu relato incômodo ou limitações em relação ao peso antes do 

emagrecimento, e acredita que como sempre foi obesa, só conseguia ver o mundo 

a partir da própria realidade.  

No entanto, no desenho de quando era obesa, Isadora se representa sem 

pernas e pés, cortadas pela margem inferior da folha. Tal dado é indicativo de uma 

esmagadora falta de autonomia percebida pelo sujeito, que encontra no limite da 

folha uma forma de omitir este desenho, de modo a não entrar em contato com 

associações desagradáveis advindas desta parte (Buck, 2003). Considerando o 

desenho dentro do discurso, podemos supor que o emagrecimento abriu uma 

nova possibilidade de ressignificação de sua vivência com a obesidade como algo 

perturbador e incapacitante.  

No entanto, nesta nova realidade representa pernas curtas, o que é 

indicativo de que mesmo mais magra ainda sente certa constrição de seus atos 

(Buck, 2003). Mais do que isto, os pés nesta figura apontam para direções opostas 

e são deformados, o que sugere ambivalência, insegurança para fazer escolhas, e 

pouca autonomia (Van, Kolck, 1984). Sentimentos de inadequação, insegurança e 

incapacidade aparecem também do desenho dos braços, díspares quanto ao 

tamanho (sendo o direito bem mais curto), e neste sentido revelam falhas no 

controle do ambiente e na capacidade de produzir mudanças. Chama atenção 

também sentimentos de carência verificados a partir da disposição dos braços, 

restos e pouco distantes do corpo, como se pedisse colo.  
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A falta de autonomia traz implícita uma idéia de extrema dependência. 

Sobre isto, gostaria de retomar o processo de decisão pela cirurgia, no qual 

Isadora conta que foi absolutamente passiva, sendo que foi a família e a equipe 

médica quem avaliou que era algo que seria importante para ela. A passividade é 

um traço bastante comum entre os obesos ( Benedetti, 2001; Gregio, 1998).  

No entanto, em suas reflexões atuais, Isadora passa a se dar conta de que 

seus problemas atuais não são frutos do acaso, nem culpa do outro, mas 

conseqüências de suas escolhas, de forma que são de sua própria 

responsabilidade, o que evidencia que, do ponto de vista de uma nova realidade 

psíquica, há um processo de amadurecimento.  

 

-Relações parentais 

 Apesar de descrever uma boa relação com o pai, aparentemente é com a 

mãe vínculo mais forte, sendo esta o objeto de disputa entre as irmãs, e também 

quem exerce a figura de autoridade na família. Isadora descreve a mãe como 

pouco afetiva, controladora e invasiva. O pai, por sua vez, é descrito como 

companheiro e teimoso.  

Temos um motivo forte para supor que o pai não exerce a função interditora 

da relação simbiótica mãe-filho que configura o complexo de Édipo feminino: 

Isadora atribui ao masculino “pouco pulso”, o que nos leva a pensar que o próprio 

pai deve estar incluso neste grupo.  

 Romper como esse lugar de “objeto de satisfação” é um trabalho árduo, na 

medida em que desestabiliza o próprio núcleo familiar: de filha obediente, fonte de 

orgulho da mãe (sic), que não sabe falar não, torna-se rebelde, decide abrir mão 

da promessa de “grude eterno” feita aos pais e tenta buscar um caminho próprio. 

Para as amigas, torna-se menos disponível, e conseqüentemente mais distante.  
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 Sabemos a partir da literatura que o bebê é objeto de satisfação da mãe 

narcisista (Kreisler, 1999; Békei, 1984). Temos poucas informações sobre relação 

de Isadora com a mãe na infância, mas podemos hipotetizar que, neste momento, 

ela tem empenhado muita energia na tentativa de separação com a mãe.  

Isadora considera que a mãe identifica que ela “ficou muito dona do próprio 

nariz”, e se ressente, particularmente diante da recusa de Isadora de atender seus 

pedidos prontamente. Isadora sente-se ameaçada a ponto achar que precisa se 

defender dos movimentos da mãe que percebe como invasivos, o que faz com 

que muitas vezes se arme excessivamente (segundo suas próprias conclusões) 

contra as intromissões e tem pouca paciência com ela.   

 

- Obesidade e família 

A obesidade é algo compartilhado por Isadora com o pai e com a irmã, bem 

como a experiência da cirurgia de redução de estômago. A mãe também é obesa, 

de modo que Isadora identifica como uma característica familiar o hábito de comer 

muito. Por outro lado, compartilhar a obesidade faz com que, nesta família, ela 

não seja vivida como algo anormal, ou patológico, o que é fundamental para uma 

imagem-corporal mais adequada (Gleiser, 2006).  

Por outro lado, ser obeso é algo que faz com que se sinta parte da família, 

do modo que mudar o hábito alimentar implica em romper com um padrão familiar 

mais amplo, que inclui inclusive a identificação com figuras representativas da 

esfera familiar do ponto de vista da imagem corporal (Mello, 1992), que no caso de 

Isadora pode corresponder ao pai e à mãe. 

Vários padrões de maternidade foram apontados e discutidos por Isadora, 

que caracteriza uma boa mãe (quando fala da mãe da cunhada) com atributos 

dirigidos à comida. Ela diz que se sua mãe fosse um doce como a da cunhada, 



 

 

82

talvez ela ficasse mais com a mãe também.  O termo “doce”, comumente aparece 

como símbolo de afeto.  

Outro aspecto familiar a ser destacado é o alcoolismo, freqüente na família 

do pai, e que constitui também um transtorno de fixação oral. O alcoolismo, 

todavia, é um padrão mais compulsivo de relação com a bebida, bastante 

semelhante com o que ela descreve ter com a comida, embora não tenha 

diagnóstico de compulsão alimentar: come muitas vezes sem prazer, sem 

perceber o sabor e freqüentemente não sabe a hora de parar de comer.  

Segundo a caracterização de problemas alimentares de Mennucci (2007), a 

dificuldade com o ritmo alimentar, que no caso de Isadora se manifesta através da 

questão da alimentação além da saciedade, expressa um quadro sintomático.  

A percepção da saciedade, tarefa difícil para Isadora, está em grande parte 

relacionada à relação mãe-bebê (Békei, 1984). Ao superalimentar a criança, a 

satisfação oral é afastada da necessidade, e por esta razão observa-se a ausência 

da percepção de saciedade pelo filho (Békei, 1984). Por esta razão, é 

estabelecido o registro psíquico de que sentimentos de ansiedade, tristeza, dor 

podem ser controlados através da alimentação (Axlrub, Gleiser e Fischmann, 

1999, apud Benedetti, 2001). Mais do que isto, como discutido no capítulo teórico, 

que é também na alimentação que são estabelecidos psiquicamente o desejo 

(Mennucci, 2007). A dificuldade de Isadora não está apenas em identificar a fome 

e saciedade física, mas também a fome e saciedade psíquica, na medida em que 

ela está desconectada dos próprios desejos.  

 Lembramos ainda que Isadora caracteriza a mãe como possessiva, 

controladora e invasiva, traços que na psicanálise são atribuídos à mãe narcisista. 

Esta, por sua vez, superalimenta o bebê para suprir a falta de investimento afetivo 

verdadeiro, já que estão mais centradas em suas próprias questões de oralidade, 

de forma a encobrir ambivalências quanto ao desejo que a criança cresça e se 

desenvolva (Kreisler, 1999). No caso de Isadora, retomamos que a participante 

considera que a mãe foi quem mais se ressentiu de seu amadurecimento após o 
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emagrecimento, porque foi pessoalmente afetada pela negação da filha em 

satisfazer seus desejos como antes e ocupar o lugar por ela designado. 

Aparentemente, com o emagrecimento, Isadora passou a estabelecer novos 

padrões de alimentação e de relação com a mãe, na qual deixou de responder ao 

desejo de simbiótico dela (Békei, 1984).  

 

- Impulsividade e agressividade 

Isadora percebe que tem se armado excessivamente na tentativa de se 

defender das invasões e do controle exercido pela mãe. O investimento de 

ataques contra a mãe sugere certa agressividade sendo mobilizada quando 

Isadora começa a tomar decisões e atitudes mais próprias e legítimas.  

Por outro lado, o medo de perder o amor do outro quando não o satisfaz, ou 

quando investe contra ele ataques de agressividade ainda é muito presente, o que 

aparece inclusive na representação das nas mãos em espetos do primeiro 

desenho, que segurem também falta de aspectos refinados para o convívio social, 

e inspiram certa hostilidade. A agressividade e a hostilidade reprimidas aparecem 

também nos ombros quadrados representados nos dois últimos desenhos na 

medida em que podem ser associados à expressão de força básica e poder (Buck, 

2003).  

A necessidade de contenção das próprias emoções pode ser associada à 

maneira como são representados comprimidos os olhos e a boca mais. Contudo, a 

dificuldade de controlar esses impulsos se expressa na interpretação simbólica da 

ênfase atribuída ao pescoço. Chama particular atenção porque é por onde inicia 

os dois últimos desenhos e porque, quando inicia o segundo desenho, verbaliza 

que não se lembra de como era antes da cirurgia, exceto pela ausência do 

pescoço. A espontaneidade com que Isadora refere satisfação por ter pescoço 

quando produz o desenho de quando era obesa, parece bastante significativa, 

sendo que o pescoço pode ser interpretado como símbolo da ligação corpo e 
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mente, emoção e razão, pulsão(Id) e  controle (superego). Aliado a isto, não 

aparece a linha do queixo dividindo cabeça e corpo, o que é sugestivo de 

dificuldades inconscientes no controle da impulsividade, na medida em que não 

existe nenhuma barreira para o livre fluxo dos impulsos básicos do corpo (Buck, 

2003).  

 

- Oralidade e alimentação 

 A boca chama atenção nos desenhos de Isadora, ênfase que sugere certa 

fixação oral (Buck, 2003): no primeiro, ela aparece levemente comprimida de um 

dos lados, como se estivesse se esforçando para se manter fechada. Na segunda, 

cujo tema é sua auto-imagem quando obesa, a boca é representada grande e na 

representação da própria imagem mais atual, desenha uma boca ainda maior com 

linhas mais grossas do que as utilizadas nos outros desenhos.  

Entendemos que o erotismo oral e as tendências agressivas orais são 

atribuídas desde sua fase mais obesa, e que hoje se manifesta como tema 

gerador de angústia e tensão. A tensão atribuída atualmente a esta área 

provavelmente diz respeito à possível frustração da satisfação buscada através da 

boca, causando uma série de sintomas e complicações. Sobre a boca, no 

momento da produção do último desenho, Isadora conta que não segue as 

orientações em relação à alimentação e que ainda sente prazer em comer. Fala 

da insatisfação diante do desenho da boca, e diz: “Não é bem assim. A boca ficou 

muito triste. Acho tão bonita a minha boca agora...” Há novamente uma 

incoerência entre o relato verbal e aquilo que se configura espontaneamente: é 

uma boca triste, que transmite certa infelicidade, sendo esta verbalização mais um 

elemento que confirma a hipótese de que há efetivamente dificuldades orais sendo 

expressas.   

A dificuldade quanto à alimentação, podemos comentar sobre a omissão do 

nariz, o qual participa do paladar e, todas as figuras. O nariz é também 
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considerado uma forma fálica é ausente nos três desenhos de Isadora, o que 

parece bastante significativo. Segundo Van Kolck (1984), as omissões não devem 

ser compreendidas como aleatórias, e neste caso parecem indicar que a angústia 

de castração é tão grande que a omissão da parte tem como objetivo promover 

certo alívio.    

Observamos ainda que, ao final do segundo desenho, Isadora olha-o com 

estranhamento, e lembra de quando todos diziam que tinha bochechas lindas, e 

do quanto odiava esse tipo de elogio, fazendo hachuras na região das maçãs do 

rosto. Com isto, podemos levantar a hipótese de que houve uma tentativa de 

elaboração referente à parte omitida que, por algum motivo, não pode se efetivar.   

 

- Inserção do terceiro: dificuldade na relação tria ngular  

 O discurso de Isadora sugere dificuldade de inserção do terceiro em suas 

relações. Desde o primeiro encontro, Isadora refere inabilidade para dividir seu 

tempo entre as amigas, a família e o namorado. Com o início do namoro, Isadora 

percebe que se afastou das amigas, e embora considere como um movimento 

natural, diz que recebe muitas críticas. 

 Isadora, por sua vez, acredita que um casal deve romper com a família de 

origem, sob risco de não ficarem mais juntos, considerando, portanto, a relação 

dual mais importante que qualquer outra. Isadora inicia um curso para 

acompanhar o namorado em sua profissão, e decide seus programas sempre com 

ele, o que faz com que se sinta, pouco livre. A relação que descreve com o 

namorado tem caraterísticas simbióticas, como se estivesse transferindo para ele 

a relação dual estabelecida com a mãe.  

É interessante ainda a descrição que faz das relações de casais que 

conhecem, e a crítica que faz àqueles que colocam os filhos como prioridade, 

tirando o espaço do casal. As mesmas considerações aparecem quando conta da 
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sua relação com a sogra, com quem disputa o namorado, ou com a irmã, com 

quem disputa a mãe, ou mesmo quando fala da competição entre os irmãos. Em 

todos estes relatos ela fala da presença de sentimento de ciúmes e situações de 

disputa, comum em fases pré-edípicas do desenvolvimento. 

 A dificuldade em relação à inserção do terceiro sugere certa imaturidade e 

a existência de aspectos mais regredidos do ponto de vista psíquico, o que está 

presente também na temática do primeiro desenho e na localização do desenho 

na folha na porção centro-esquerda, e pode estar relacionado a uma pequena 

tendência em apresentar comportamentos mais impulsivos, buscar satisfação 

imediata e direta das necessidades e impulso – sendo a alimentação um meio 

eficiente para isto – e releva também maior preocupação com o passado e maior 

interesse por si mesmo (Buck, 2003).  

O investimento da libido em si mesmo é descrito na psicanálise como 

narcisícico, e aparece na literatura diretamente relacionada à fixações orais e 

relações mais simbióticas com a mãe, o que pode ser observado, no caso de 

Isadora, também nos dados da entrevista.  

 

- Depressão 

No caso específico de Isadora, não há motivos para que se suponha que os 

dados oferecidos pela escala tenham qualquer outra interpretação que não a de 

que não há nenhuma depressão manifesta. Além dos dados que puderam ser 

disponibilizados pelo teste, é possível identificar na análise da entrevista e do 

desenho aspectos de insegurança, ansiedade e baixa auto-estima, que não são, 

no entanto, suficientemente significantes a ponto de desencadear um quadro 

depressivo significativo neste momento.  

Aparentemente, o transtorno de oralidade se manifeste de outras maneiras 

no caso de Isadora que não na melancolia, como através de episódios de euforia 
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e padrão compulsivo de alimentação (ainda que não haja critérios para o 

diagnóstico de um transtorno do comer compulsivo). Contudo, não foi planejado 

nenhum instrumento para verificação desses diagnósticos.  
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2-) HELENA 
 
 

-Relação com o alimento: 

 Helena, através da cirurgia, experiencia a questão da alimentação com 

muito sofrimento, e associa esta dificuldade com uma criança, ou um bebê que 

está aprendendo a comer. Como discutido anteriormente, a mãe, ao oferecer o 

alimento todas as vezes que o bebê apresenta algum sinal de desconforto, passa 

a mensagem de que comida dá conta de solucionar e apaziguar de angústias 

diferentes da causada pela fome (Axlrub, Gleiser e Fischmann, apud Benedetti, 

2003).  

Por outro lado, o apontamento de Helena de que se sentiu como uma 

criança reaprendendo a comer sugere um resgate deste processo no qual foi 

estabelecido o vínculo afetivo com o alimento. Vivenciar novamente as etapas da 

alimentação pode ter sido importante na criação uma relação com a comida 

diferente da primeira, ainda que o processo tenha sido descrito como fonte de 

muito sofrimento. Como se o trauma encontrasse um espaço para ser atualizado, 

observa-se o emagrecimento efetivo, sendo o peso alcançado menor que o 

esperado obtido através de uma alimentação prevalentemente adequada.  

A situação relatada por Helena reflete um dos três quadros sintomáticos 

apontados por Mennucci (2007) na compreensão de problemas alimentar: a 

desnaturalização do ato de comer, na qual o alimento perde seu valor 

tranquilizador, e mais do que isto, passa a ser fonte de desconforto. 

Helena percebeu que, após a cirurgia, sentimentos de raiva e de 

contrariedade não podem mais ser tranqüilizados com a alimentação como antes, 

e mais do que isto, a ingestão de alimentos quando estes sentimentos estão 

presentes gera mais desconforto e aumenta a angústia. Desta forma, com a 

cirurgia, a principal defesa de Helena diante de sentimentos desagradáveis é 

desestabilizada. Lembramos que a cirurgia é apontada por Benedetti (2003) como 
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um método punitivo, na medida em que provoca dores, vômitos e diarréias em 

quem tentar transgredir os limites impostos pela técnica cirúrgica.   

A euforia de Helena em relação ao “alongamento do pescoço” após o 

emagrecimento parece algo significativo, principalmente porque a mesma 

manifestação apareceu no relato de Isadora. Além das interpretações fornecidas 

na análise de Isadora, podemos pensar que o pescoço separa a boca do 

estômago, e neste sentido é um canal de passagem do alimento durante o 

processo da alimentação, semelhante à barragem de um rio, que provoca o 

afunilamento do fluxo de água de modo a conter a passagem descontrolada. 

Podemos interpretar que elas podem ter percebido moderação e maior 

capacidade de controlar aquilo que passa para o estômago.  

A referência ao alimento exercendo o papel tranqüilizador diante de 

angústias intensas não desapareceu e é evidenciada quando Helena devora um 

pacote de bolacha (sic) diante da desilusão amorosa ocorrida no dia anterior da 

segunda entrevista. Mais forte dos que as experiências dos dois últimos anos, 

estão todas as outras de uma vida inteira, em que demandas afetivas encontraram 

na alimentação uma forma de serem supridas.  

 Para ela, é particularmente preocupante a ausência de um “efeito colateral” 

ou seja, de uma conseqüência punitiva diante de seu ato descontrolado, já que 

sabe que o aumento de peso e a dificuldade para emagrecer sem a cirurgia 

deveram-se principalmente a este tipo de comportamento – de comer quando 

estava emocionalmente abalada.  

Apesar do sofrimento, Helena teve que descobrir outras formas de obter 

prazer e apaziguamento diferente da alimentação, de forma que os elogios, as 

novas relações e as possibilidades abertas com o emagrecimento, neste 

momento, se mostraram significativas. Além disto, a própria Helena atribui à 

psicoterapia o sucesso na recuperação da depressão e na manutenção do 

emagrecimento. 
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Helena aponta como uma conquista o reconhecimento de que o alimento 

poderia estar disponível todos os dias, sem que fosse necessário que ela comesse 

até que o prato ficasse vazio. Ou seja, havia antes a idéia de que ela devia 

aproveitar tudo, inclusive o resto (mesmo aquilo que não necessita para se 

satisfazer). Helena permitia-se fartas refeições, provavelmente como forma 

compensatória de lidar com o sentimento de miséria afetiva, como se desta 

maneira evitasse “se contentar com migalhas”. Aparentemente, comer 

excessivamente tentava suprir concretamente esta fome psíquica, criando ainda 

reservas para os tempos de escassez. 

A questão da alimentação sugere questões referentes à oralidade que se 

expressam na ênfase na boca em todos os desenhos, seja pelo tamanho, pelo 

traço ou pela grossura dos lábios. No terceiro desenho, Helena expressa 

insatisfação a respeito da boca e do queixo, dizendo que são menores do que 

foram representados. Podemos levantar hipótese de que esta verbalização 

expressa o desejo inconsciente de que a importância atribuída à boca seja menor, 

já que a imagem interna é de algo maior, e o limite entre cabeça-corpo (ou razão e 

emoção) seja menos rígido. 

 

- Relacionamento amoroso 

Após a cirurgia, Helena “passou a cuidar do que colocava para dentro” não 

só do ponto de vista da alimentação, como aparece em seu discurso, mas também 

do ponto de vista afetivo: restringe seu desejo de agradar aos pais, e não aceita 

se relacionar com qualquer homem como antes, apenas para se satisfazer 

sexualmente.  

Chama atenção o recurso encontrado por Helena para lidar com o 

sentimento de rejeição diante da desilusão amorosa relatada: para se 

“desapaixonar”, ela levanta todos os defeitos do amado. Aparentemente, trata-se 

da expressão de uma defesa maníaca de cisão (Klein, 1952), em que o objeto 
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recebe apenas características positivas (mecanismo de idealização), ou então 

passa a receber todos os atributos negativos possíveis que invalidem os positivos 

(mecanismo de denegrição).  

A diminuição do interesse pelos homens é justificada por Helena como 

sendo conseqüência da diminuição da libido, a qual relaciona com a entrada da 

menopausa, com a depressão, com o uso da fluoxetina, ou com a insatisfação 

com o corpo (flacidez). O que acontece provavelmente é produto de uma interação 

entre estes fatores, mas podemos levantar a hipótese de que existe um sentido 

bastante significativo na redução desta libido: afastar o desejo sexual pode ser 

uma forma de proteção, diante da fragilidade das defesas anteriores à cirurgia, 

desestabilizadas pelo emagrecimento. 

A primeira experiência de desorganização de defesas que aparece no relato 

de Helena diz respeito ao aumento de peso após uma cirurgia de retirada de 

amídala aos oito anos, antes do que se caracteriza fraca e magra. A ocorrência de 

um evento traumático sendo associado ao aparecimento da obesidade vai a 

encontro à descrição da obesidade reativa, segundo Brunch (1973, apud 

Benedetti, 2003). Do ponto de vista mais objetivo, podemos pensar que amidalites 

constantes dificultam a passagem do alimento ocasionando o baixo peso, mas por 

outro lado podemos supor que a retirada das amídalas intensificaram a angústia 

de castração, na medida em que concretamente houve a amputação de uma parte 

de seu corpo. 

Contudo, após dois anos de cirurgia e de “fechamento para balanço” (sic), 

ela se abre novamente para relacionamentos, sob a consideração de que sua 

auto-estima muito baixa era o principal motivo de fracasso de seus 

relacionamentos anteriores, e descobre que se gostar talvez não seja suficiente 

para que tenham um final diferente. Diante da rejeição, sente-se como sempre se 

sentiu (com baixa auto-estima, desvalorizada, frustrada) e volta a agir como antes 

(chorar o dia inteiro, ouvir músicas de “fossa”, escolher ficar sozinha). Trata-se de 

uma experiência que desmistifica a crença de que com a cirurgia, todos os 
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problemas são solucionados, frustrando o chamado “pensamento mágico” 

(Bennedetti, 2001). 

Podemos supor que, orientados por pulsões de auto-conservação, esta 

vivência emocional foi retardada com o objetivo de ser suportada por um ego mais 

fortalecido, embora o que tenha encontrado tenha sido um corpo mais resistente 

diante do descontrole alimentar.  

 

 - Depressão 

O desenvolvimento da depressão neste período sugere a reativação de 

uma situação traumática de impotência e desproteção, mesmo porque o hábito de 

comer que a protegia não é mais possível. Aliado a isto, as mudanças corporais 

começam a ser cada vez mais expressivas, provocando em Helena a sensação de 

estar vivendo uma crise de identidade. Lembramos que, para Pizzinatto (1991), os 

sentimentos dirigidos ao corpo estão diretamente ligados com o processo de 

desenvolvimento da personalidade, e provavelmente em função disto o abalo da 

imagem corporal afeta o próprio reconhecimento do Eu. 

 Podemos ainda compreender que Helena entrou em um estado melancólico 

diante da perda de sua condição de obesa e que, como no luto patológico descrito 

por Freud (1917), sentia-se incapaz de investir energia no novo objeto (condição 

de magra). O investimento narcísico sobre o objeto perdido provoca o 

empobrecimento do ego e diminuição da auto-estima, o que parece ir de encontro 

com o relato de Helena, que diz que nenhum elogio era considerado, como se 

todos estivessem mentindo. No entanto, o não investimento libidinal no novo corpo 

parece diretamente ligado ao não reconhecimento da possibilidade de obter prazer 

após a cirurgia.  

Esbarramos aqui na consideração de Helena de que lhe havia sido tirado a 

toda a fonte de prazer que havia, como se encontrasse satisfação apenas no 
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prazer oral, o que sugere, novamente, certa fixação oral. A vivacidade com que 

relata esta experiência sugere características de trauma para o evento ocorrido, 

em que o desamparo e o sentimento de falta de sentido transformam-se em uma 

depressão patológica, que necessitou de intervenção médica e psicológica. O 

diagnóstico diferencial entre luto e depressão não pode ser realizado, pois o 

estado melancólico, natural dentro do processo de elaboração de uma grande 

mudança é compreendido dentro do contexto da cirurgia da obesidade com algo 

perigoso, na medida em que falhas no auto-cuidado podem colocar em risco à 

saúde e a recuperação do tratamento cirúrgico. 

Além disto, obesidade fazia parte da identidade de Helena de tal maneira 

que abrir mão dela é o mesmo que perder a própria identidade. Retomamos aqui 

que a melancolia está diretamente relacionada a regressões à fase oral do 

desenvolvimento da libido (Freud, 1917; Klein, 1952; Abraham, 1924).  

Os dados disponibilizados pelo Inventário Beck de Depressão foram muitas 

vezes contraditórios em relação aos observados no relato de Helena, como é o 

caso do item 4, em que não marca nenhum ponto e assim diz que sente prazer em 

tudo como antes, sendo que na entrevista diz que percebeu considerável redução 

da libido nos últimos tempos. No item 7, assinalou um ponto na escala quanto à 

decepção consigo mesma, e o mesmo no item 8 quanto à intensidade da crítica 

sobre si mesmo, sendo que na entrevista chegou a questionar os benefícios da 

cirurgia em sua vida, e falar de forma emocionada que estava muito decepcionada 

consigo mesmo por ter comido um pacote de bolachas e voltar a se sentir péssima 

e desvalorizada. O quanto estes fatos correspondem à negação dos sintomas 

depressivos, com os quais não se identifica, ou o quanto representam o real valor 

interno atribuído aos dados, diferentes do manifestado, é algo difícil de discriminar, 

principalmente fora de um setting terapêutico.  
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- Obesidade, auto-estima e família 

Helena fala da baixa auto-estima dos obesos utilizando-se de um amigo 

com o qual saiu, e no qual percebeu sentimentos de carência e comportamentos 

de vitimização. Ao final ela confessa (sic) ser carente e a importância de melhorar 

fisicamente para a melhora da auto-estima, ou seja, há uma mecanismo de 

projeção da auto-estima depositado no amigo, sendo o conteúdo projetado 

recolhido em seguida. Em seus desenhos, bem como no de Isadora, aparecem 

sentimentos de carência e necessidade de afeto a partir da posição em que os 

braços são representados, estendidos afastados do corpo (Buck, 2003). Estes 

estão superestendidos, o que sugere ainda pouca flexibilidade, tensão e 

resistência ao contato (Hammer, 1981). 

Embora apareça em seu relato e também em seu desenho a sugestão de 

insatisfação em relação ao próprio corpo, verificamos a expressão de sua 

feminilidade nos seus desenhos a partir das formas arredondadas das figuras 

representadas, da presença de vestuário e acessórios femininos, como vestido e 

brincos e da delicadeza dos traços no rosto, o que sugere também identificação 

com a figura materna. 

 Chama atenção a afirmação de que o emagrecimento e a melhora na auto-

estima produziram mudanças em seus relacionamentos com o sexo masculino, a 

começar pelo pai, descrito como severo, distante. Helena diz que o pai mudou o 

jeito de tratá-la após a cirurgia, e não sabe porquê. Lembra que ele reprovava sua 

obesidade e manifestava isto através de comentários irônicos que lhe causaram 

muita mágoa. Emagrecer, portanto, teve como conseqüência a aprovação do pai, 

o que é bastante significativo do ponto de vista psíquico. 

  A profunda admiração e o relacionamento com a mãe, que sabe o que ela 

pensa mesmo antes de ela dizer (sic) sugerem uma relação simbiótica, comum 

nas fases iniciais do desenvolvimento, sendo a mãe a responsável pela nomeação 

dos desejos e necessidades da criança, como discutido por Békei (1984) e 
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Kreisler (1999). Aparentemente, o autoritarismo e a severidade do pai, no caso de 

Helena, fortaleceu a relação com a mãe, que é caracterizada como “a pessoa 

mais fofa e mais importante deste mundo”. 

 A mãe, por sua vez, parece ter uma imagem idealizada da filha, a qual 

relata com certo orgulho que a mãe olha para ela hoje e não considera, que ela 

emagreceu tanto, porque sempre a viu como se fosse magra. Trata-se de uma 

frase que produziu em mim certo estranhamento, como se a mãe não se 

relacionasse com a filha real, afastamento este que pode estar relacionado à 

sensação de desvalia e insegurança, como se não fosse suficientemente boa a 

ponto de merecer o olhar da mãe e ter seu acolhimento.  

Hoje, os pais são idosos e bastante dependentes de seus cuidados, de 

forma que são despertados sentimentos ambivalentes de amor e raiva pelo 

excesso de responsabilidade. Helena diz que não pode contar com seu único 

irmão. Chama atenção que este se casou aos 50 anos, e até então morou na casa 

dos pais, o que expressa um padrão familiar de relacionamento em que os 

membros encontram certa dificuldade em se separar dos outros.  

Vale dizer que não há outros casos de obesidade na família, o que sugere 

que ser obesa é algo anormal e patológico, o que é expresso também nas críticas 

do pai. Sobre isto, Gleiser (2006) aponta que a crítica dos pais em relação à 

obesidade da criança produz uma auto-imagem mais negativa. 

 

- Imaturidade  

A imaturidade emocional tem por conseqüência busca por satisfações 

imediatas de necessidades e impulsos, bem como uma regressão ao tempo 

passado. Podemos relacionar a isto a compreensão de que o alimento aparece 

como forma mais primitiva de satisfação de desejos (fixação oral), marca da 

obesidade (Mennucci, 2007).  
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Traços de imaturidade psíquica são marcantes no desenho de Helena, que 

estão localizados predominantemente na porção centro-esquerda da folha, sendo 

que o primeiro desenho foi realizado no quadrante superior esquerdo, sendo este 

dado indicativo de regressão emocional e baixo nível de maturidade 

conceitual(Buck, 2003).  

 

- Falta de autonomia 

 No caso de Helena, especificamente, que conviveu com a obesidade 

durante uma fase maior da vida e que procurou a cirurgia por indicação médica, 

por questões como dores nas articulação de pernas e pés, a questão da 

dificuldade concreta com a locomoção pode estar sendo representada quando as 

pernas são cortadas pela margem inferior da folha. No entanto, chama atenção 

que este dado aparece na representação de quando eram obesas tanto no 

desenho de Helena, quanto no de Isadora. A partir disto, podemos levantar a 

hipótese de que a condição de ser obesa em si é algo relacionado à perda de 

autonomia e à imobilidade.  

O sentimento de incapacidade e falta de autonomia (capacidade de andar 

com os próprios pés) aparece de forma mais enfática no desenho de Helena, 

através da ausência de mãos e pés. Esta pode ser interpretada também como 

sinal de sentimento de incapacidade para o convívio social e para a ação. A 

omissão da mão revela falha em aspectos mais refinados de ações defensivas e 

ofensivas e sentimentos fortes de inadequação (Buck, 2003). 

Mãos e pés estão representados no primeiro desenho, mas são pouco 

definidos, em formas pontiagudas, sendo indicadores de hostilidade e 

agressividade interferindo diretamente na sua capacidade de agir e se relacionar 

de modo que, mesmo após a cirurgia, Helena não reconheça autonomia para se 

colocar de forma ativa, produzir e se relacionar. 
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- Insatisfação com o próprio corpo 

No desenho de uma pessoa qualquer, o qual Helena afirma ser uma 

representação de sua auto-imagem atual, predominam “indecisas”, como que 

“esboçadas”, que se sobrepõe uma a outra, o que sugere insegurança e a 

tentativa de estruturação de um ego frágil. Embora presentes em todos os 

desenhos, estes traços são particularmente mais presentes no primeiro, o que 

sugere insatisfação em relação ao próprio corpo, como explicitado na nossa 

pesquisa anterior (Santos e Campagnone, 2007). A busca por auto-afirmação é 

representado neste desenho pelas pernas abertas, como se com isto desejasse 

aumentar a área de apoio (Buck, 2003).  

 Neste sentido, é importante ressaltar que a decisão por não desenhar o 

corpo no terceiro desenho pode ser interpretada como uma forma de afastar 

associações desagradáveis na representação do corpo. 

 O envelhecimento é avaliado de forma negativa por Helena, que passa a 

maior parte de seu tempo atualmente em busca de tratamentos estéticos, 

comprando roupas e em bate-papos e sites de relacionamento na Internet. Estes 

comportamento refletem certa necessidade de se sentir parte do mundo jovem. É 

interessante que Helena aponta grande identificação com uma garota de 24 anos 

não porque esta seja mais madura, mas porque se sente com cabeça de vinte e 

poucos (sic), o que mostra exacerbada valorização do novo.  

A aposentadoria marca, no caso de Helena, o final de um ciclo de trabalho 

produtivo, o que pode ser vivenciado como um sinal de envelhecimento, e 

proximidade com o fim da vida, aumentando, portanto, angústias de morte. Neste 

sentido, as expectativas depositadas sobre a cirurgia podem ser compreendidas 

como desejo de aliviar esta angústia, na medida em que relata o desejo de ter o 

corpo de quando tinha 17 anos, ou o rosto de quando tinha 30. 
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- O emagrecimento como disparador de sentimentos pr ofundos  

Como no caso de Isadora, a camada de gordura parece exercer uma 

função protetora que, quando retirada, provoca a emersão de sentimentos 

profundos, temidos e indesejados (Mello, 1992). Ao entendermos a obesidade 

enquanto defesa, podemos compreender que com o emagrecimento há uma 

desorganização de uma estrutura antiga que se expressa no sintoma depressivo. 

A situação foi vivenciada de forma traumática provavelmente porque a retirada 

desta defesa foi abrupta e descompassada em relação à elaboração de novos 

recursos. 

  Na segunda entrevista, Helena conta que sempre foi muito agitada, não 

conseguia ficar quieta, muitas vezes precisava sair de casa, mesmo sem ter 

motivo. Este relato sugere que Helena sempre foi muito voltada para fora 

(trabalho, pais, etc.) Tanta agitação, a ponto de não conseguir ficar sozinha em 

casa, ou ter dificuldades com sono, sugere dificuldades em entrar em contato com 

questões mais profundas. Retomamos ainda que, assim como foi discutido na 

análise de Isadora, o sono é um aspecto importante na avaliação de ritmos 

biológicos no bebê, que diante da fome desperta e com a saciedade relaxa 

(Kreisler, 1999). A dificuldade de dormir pode trazer inconscientemente este 

registro, e ser interpretada como um estado de “não saciedade” e “fome 

psicológica” que dificulta o relaxamento.  

A percepção de Helena da própria agitação fez com que avaliasse a 

aposentadoria como fator principal do aumento descontrolado de peso antes da 

cirurgia, momento em que diminuiu suas atividades e se sentiu muito ansiosa. Ela 

diz que se aposentar permitiu que olhasse mais para si mesma e percebesse o 

que era realmente importante para ela. Ou seja, forçosamente, com a diminuição 

do ritmo de vida quando se aposentou, Helena viu-se em contato com questões 

para as quais evitava olhar, e que causavam muita ansiedade e angústia. A 
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procura por psicoterapia anterior à cirurgia corrobora a hipótese de que havia 

conflitos psicológicos suficientemente perturbadores emergindo a partir deste 

movimento. 

 Essa busca exagerada, quase compulsiva pelo contato social foi uma 

defesa encontrada por Helena para não se aproximar de si mesma, é verificada 

nas suas fantasias e nas projeções de futuro de um dia montar um café (onde 

possa passar todo o seu tempo com amigos conversando) – lembrando ainda que 

a própria obesidade teve por muito tempo este papel (McDougall, 1994). Além 

disto, verificamos que o plano por ela relatado, mais uma vez, tem forte referência 

à questão da alimentação.  

Observa-se ainda que, ao mesmo tempo em que busca estar com o outro, 

não o faz em profundidade, sendo seus relacionamentos mais superficiais 

(Internet, encontros casuais, amigos do trabalho, etc), como se não houvesse uma 

relação de confiança sendo estabelecida. Neste sentido, chama atenção que a 

resistência de Helena em aceitar a necessidade de ajuda tanto no emagrecimento 

quanto na recuperação da depressão.  
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VI – CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Pelos mundos do vento, em meus cílios guardadas 
Vão as medidas que separam os abraços. 

Eu sou essa pessoa a quem o vento ensina: 
 

“Agora és livre, se ainda recordas” 
 

(Cecília Meireles)  
 

Este estudo não foi realizado dentro de um processo analítico, situação 

ideal para a investigação em psicanálise (Birman, 1993), mas a partir de dois 

encontros com cada uma das participantes, e neste sentido, as interpretações e a 

análise do material recolhido não são conclusivas, na medida em que se baseiam 

em um pequeno recorte da vida das participantes. Além disto, enquanto pesquisa 

qualitativa, é importante ressaltar que os dados aqui apontados não podem ser 

generalizados para todo o grupo de obesos mórbidos que passaram pela cirurgia 

de redução de estômago (Bleger, 1984).  

     A partir da observação destas duas mulheres, pudemos verificar que a 

elaboração de uma nova realidade psíquica a partir da experiência de 

emagrecimento é um processo longo e cheio de obstáculos. Entendemos 

segundo a análise e a interpretação dos casos, que o emagrecimento pode ser 

entendido como a retirada de uma defesa (simbolizada pelo desaparecimento 

involuntário da camada de gordura) que as protegia do contato com questões 

emocionais mais profundas, e até mesmo primitivas e infantis. Além disto, reações 

fisiológicas pertinentes à cirurgia, como náuseas, vômitos e diarréias fizeram com 

que o alimento deixasse de ser um recurso para o apaziguamento de angústia, 

atuando de forma a aumentar o desconforto, de modo que esta desestabilização 

foi geradora de bastante sofrimento para essas mulheres: Isadora desenvolveu um 

transtorno de ansiedade e Helena um transtorno depressivo após o primeiro ano 

da cirurgia. As participantes desta pesquisa fazem parte da população descrita por 

Marchesini (2006), segundo a qual elas “precisam dar conta desse processo 

cerebral, hereditário, que não está no estômago” (p.201). Enquanto a autora 

descreve esta dificuldade como uma questão genética, nós entendemos do ponto 
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de vista da psicanálise que os sintomas ansiosos e depressivos expressaram um 

momento de transição de um eu-obesa para um eu-magra sendo várias as 

adaptações necessárias para uma reorganização – sem contudo descartarmos a 

questão da predisposição genética, mas tendo como foco fatores psíquicos que 

predispõe a manifestação destes sintomas. 

     Neste processo, as participantes apontam para o apoio psicológico e 

medicamentoso como tendo sido essencial. A utilização do medicamento em 

casos de pós-operados da cirurgia justifica-se pela urgência na remissão dos 

sintomas  já que durante os primeiros meses de cirurgia prejuízos no autocuidado 

podem trazer vários riscos para a saúde geral (Cordas et cols., 2004).    

   Quanto à sintomatologia depressiva, não foi possível apreender através 

do instrumento proposto em que medida as participantes possuem sintomas 

melancólicos latentes. Verificamos que o BDI mostrou-se ineficiente nesta 

pesquisa. O instrumento, que foi elaborado especificamente para pacientes 

psiquiátricos, embora venha sendo amplamente utilizado em clínicas e pesquisas 

quantitativas, como por Franques e Ascencio (2006) com a mesma população por 

nós pesquisada, baseia-se no auto-relato, por meio de proposições bastante 

objetivas, de forma que sintomas depressivos latentes não têm muita possibilidade 

de aparecer, sendo pouco válida qualquer afirmação mais conclusiva do ponto de 

vista da constituição psíquica e do referencial por nós adotado nesta pesquisa.  

Trata-se de uma amostra pequena e não significativa, mas considerando as 

questões pertinentes aos estudos realizados com a população pós-cirúrgica de 

obesidade, cuja baixa freqüência em programas de acompanhamento tem sido 

relacionada principalmente à dificuldade que têm em entrar em contato com 

questões mais profundas (Pacheco, 2006), podemos entender, do ponto de vista 

consciente, não há nenhuma sintomatologia depressiva, o que não é o mesmo 

que dizer em definitivo que não existem sintomas depressivos latentes.  

Esta pesquisa, no entanto, utilizou instrumentos projetivos e entrevistas que 

possibilitaram livres associações, de modo que o conteúdo disponibilizado foi 
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bastante rico e permitiu uma análise bastante ampla das questões que permeiam 

a obesidade, sem, contudo, esgotar o assunto. Entendemos que o objetivo desta 

pesquisa foi alcançado, na medida em que esta se insere dentro da área de 

promoção de saúde e qualidade de vida.  A partir da compreensão da realidade 

psíquica dos obesos mórbidos, teve como foco a compreensão do emagrecimento 

visando à contribuição para a reflexão acerca das necessidades específicas desta 

população e conseqüentemente para o planejamento de estratégias que permitam 

não apenas a conquista de um corpo magro, mas a consolidação de uma melhor 

qualidade de vida e saúde mental.  

     Acreditamos que os desenhos produzidos foram bastante significativos e 

sintetizam bem características das participantes. Podemos dizer que a 

identificação mais viva para Isadora é com sua imagem de criança (primeiro 

desenho), na medida em que foi uma produção espontânea diante do pedido em 

que fosse desenhada uma pessoa qualquer (Van Kolck, 1984).  Na representação 

de si mesmo quando era obesa, verificamos vários traços que indicam sentimento 

de inadequação, insegurança e falta de autonomia (mãos infantilizadas, ausência 

de pernas e pés) diretamente atribuídos à obesidade. No desenho de como se vê 

atualmente, Isadora revela nítida insatisfação em relação ao seu corpo atual, 

como se apesar do corpo ser magro, ele não fosse reconhecido com um corpo 

que proporciona prazer. Neste sentido, lembramos que é através do investimento 

libidinal (toque, carinho, satisfação de necessidades fisiológicas) que o corpo vai 

ganhando contorno, sendo que neste desenho as partes são deformadas, 

desproporcionais e “remendadas”, indicando falhas neste investimento.  

A produção de um auto-retrato no caso de Helena, diante do pedido para a 

produção de um desenho qualquer sugere que há uma identificação maior com o 

próprio corpo, o que não significa de forma alguma ausência de conflito na 

significação a ele atribuída. Trata-se de uma figura feminina, mas cujo contorno 

demonstra muita tensão e descontentamento em relação ao corpo. O segundo 

desenho, assim como o de Isadora, transmite sentimentos fortes de inadequação, 

insegurança e falta de autonomia (ausência de mãos e pés pernas contadas pela 



 

 

103 

margem da folha). A repetição destas características no desenho pode sugerir 

indagações relativas às próprias características do grupo, necessitando de outras 

pesquisas com um maior número de sujeito que sustentem tal afirmação.  

  A principal mudança na vida dessas mulheres após a cirurgia por elas 

apontada é a melhora na auto-imagem e na auto-estima, o que possibilitou novas 

experiências e formas de se colocar no mundo. Isadora passou a valorizar mais 

seus desejos e necessidades, embora relate dificuldades em se posicionar diante 

do desejo do outro, o que ficou muito claro na entrevista, e também na 

interpretação dos desenhos. Observamos o início de um movimento no sentido de 

se apropriar da própria vida, que, embora ainda não consolidado, é muito positivo 

se comparado ao estado anterior à cirurgia, em que era escrava do desejo do 

outro, sem que nem mesmo tivesse percepção disto. Helena, por sua vez, relata 

ter se aberto para uma nova forma de se relacionar com o sexo oposto – 

inaugurada pela aprovação do pai de seu novo corpo – em que se reconhece 

como alguém que tem valor e, portanto, merece e pode escolher quem está ao 

seu lado, o que não acontecia antes. A valorização do corpo e da própria auto-

imagem proporcionou a essas mulheres que iniciassem um processo de resgate, 

ou seria melhor dizermos de conquista, de maior autonomia e integridade.  

Desta forma, vemos nos casos analisados exemplos da concepção de boa 

imagem corporal associada à confiança, ao cuidado pessoal, à auto-estima 

positiva, e também um relacionamento social de boa qualidade, como expressa 

por Schilder (1994). 

No entanto, verificamos que as participantes ainda se sentem inseguras 

para seguir sozinhas em seu caminho: Isadora aparentemente tem se fortalecido 

através do relacionamento amoroso, de forma a conseguir se separar da própria 

mãe; Helena procura na Internet e no convívio social meios para lidar com suas 

angústias.  

O tempo transcorrido entre a cirurgia e o quadro atual é curto, se 

comparado ao período em que essas mulheres conviveram com o corpo obeso, 
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sendo que, podemos dizer ainda que elas se estruturaram a partir da obesidade.. 

Neste sentido, é absolutamente compreensível que o fator “novo” traga 

sentimentos por elas desconhecidos. Aparentemente, os movimentos de 

expressão dos próprios desejos são sutis e discretos, cuidado que reflete certo 

emprego de energia no controle dos impulsos mais primitivos, particularmente 

quanto aos agressivos, o que pode explicar a tensão, a agressividade contida e a 

ansiedade observada particularmente nos desenhos produzidos. 

 Por outro lado, necessidades mais primordiais, como de afeto e de cuidado 

são infantis, sendo que a exigência feita é de que estas sejam satisfeitas quase 

que imediatamente, caso contrário, são tomadas de sentimentos de frustração e 

rejeição muito intensos. A baixa tolerância à frustração e as questões emocionais 

infantis são sugestivas de conflitos nas fases mais arcaicas do desenvolvimento 

da libido, de forma que há hoje predomínio de relações mais narcísicas. 

Embora o relacionamento com as figuras parentais não tenha sido o foco 

desta pesquisa, verificamos a partir dos recortes disponíveis um vínculo muito 

forte com a figura materna (seja este visto como positivo ou negativo pelas 

participantes), o que pode estar relacionado à imaturidade para lidar com a própria 

vida, à dependência emocional do outro e à falta de autonomia (Kreisler, 1999; 

Békei, 1984), como se não houvessem sido preparadas para abandonar o ninho e 

começar a voar pelos próprios caminhos. A representação interna da mãe 

narcisista está presente nos dois casos, de forma conflituosa para Isadora que 

neste momento está vivendo uma luta contra a mãe controladora internalizada.  

Além disto, a marca da oralidade no caso das participantes é bastante 

significativa e segue este mesmo viés. Sendo a satisfação oral a mais importante 

e presente – para não dizer a única – na vida das participantes por muitos anos, o 

que retoma a idéia de fixações orais diretamente relacionadas à obesidade 

proposta por Mennucci (2007). Chama atenção que nos desenhos de como se 

vêem atualmente, a boca aparece triste (Isadora), ou não satisfatória (Helena), 

sempre em tamanho desproporcionalmente grande. Trata-se aparentemente da 
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importância atribuída à boca, hoje triste, o que pode ser entendido como uma 

representação simbólica da angústia referente à perda da boca como fonte de 

prazer, a qual permite verificarmos ainda o quanto o impedimento do prazer oral 

foi gerador de sofrimento para as participantes. 

Isadora ainda mantém certo sobrepeso, enquanto Helena tem peso normal. 

Isadora ainda não conseguiu estabelecer um padrão alimentar que considera 

adequado, e reconhece que tem dificuldades quanto ao auto-cuidado, e neste 

sentido tem buscado, juntamente com mudanças internas, conquistar maior 

autonomia, validar seus desejos. O relacionamento amoroso, inaugurado após o 

emagrecimento, parece ser um fator importante no sentido de conferir um 

ambiente novo para a experiência de aquisição de autonomia longe dos domínios 

da figura materna. No entanto, relata maior dificuldade em reconhecer saciedade e 

parar de comer mesmo que esteja satisfeita. Helena conta que reaprendeu a 

comer como um bebê (sic), o que sugere que a reativação da situação traumática 

infantil, apesar de dolorosa, possibilitou a ressignificação do papel do alimento em 

sua vida e permitiu a mudança efetiva do comportamento alimentar. Ambas 

relatam, no entanto, que o alimento ainda é buscado em situações que evocam 

angústia de desproteção, em que o corpo magro deixa de ter força frente ao valor 

do alimento, sendo clara a relação de dependência da comida em sua função 

tranqüilizadora de que fala Dias (1996; apud Benedetti, 2003). Sobre isto, 

lembramos a consideração da autora de que o vínculo de dependência com o 

alimento, ao contrário da relação de compulsão, confere um prognóstico positivo 

do ponto de vista da integridade do ego, preconizando maior possibilidade de 

desenvolver novas defesas para lidar com a ausência do alimento.   

O amadurecimento e o maior contato com questões mais profundas são 

aquisições que puderam acontecer após o emagrecimento, na medida em que a 

perda de peso – e conseqüentemente a retirada da camada de gordura – trouxe à 

tona questões emocionais profundas ao mesmo tempo em que vetou o 

apaziguamento destas pelo alimento, o que provocou grande desestabilidade em 

um primeiro momento. Em seguida, a experiência dolorosa pôde ser ressignificada 



 

 

106 

a ponto de emergirem novas possibilidades e defesas, o que aparentemente 

facilitou a manutenção do baixo-peso. Sabemos, no entanto, que o equilíbrio é 

dinâmico, sendo possível que os comportamentos de hiperfagia retornem diante 

de situações de maior angústia, e que, caso se prolonguem, podem comprometer 

o sucesso deste tratamento, pensamento presente no relato do medo em ganhar 

peso de Helena diante da ausência de desconfortos físicos após “devorar” um 

pacote de bolacha.  

Lembramos aqui que as duas participantes estão em processo 

psicoterápico e atribuem o sucesso do tratamento da obesidade também a esta 

intervenção. Na prática clínica, o papel do apoio psicológico tem sido evidenciado 

como fundamental na mudança do comportamento alimentar e na maneira de se 

relacionar com o mundo, embora sejam necessárias pesquisas que confirmem tal 

consideração.  

Embora a obesidade mórbida esteja ganhando espaço no cenário científico, 

ainda é pouco pesquisada, sendo que o obeso mórbido que aceita participar da 

pesquisa qualitativa pode não ser representativo da totalidade dos obesos, já que 

são comuns aqueles que evitam falar sobre questões psicológicas que envolvam a 

obesidade. Sendo assim, consideramos que ainda há muito trabalho a ser feito 

para que se promova um tratamento efetivo e duradouro para uma população tão 

peculiar, que deve e merece ser observada em suas particularidades.  
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VIII - ANEXOS



 
ANEXO 1 

 
 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 
FACULDADE DE PSICOLOGIA 

 
CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 

 Eu, ___________________________________________, RG__________, 
declaro, por meio deste termo, que concordei em ser entrevistado(a) na pesquisa de 
campo referente ao projeto intitulado “A Elaboração de uma Nova Realidade Psíquica por 
Obesos Mórbidos Submetidos à Cirurgia Bariátrica” desenvolvido pela Faculdade de 
Psicologia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Fui informado(a), 
ainda, de que a pesquisa é orientada pela Profª Regina Sonia Gattas Fernandes do 
Nascimento, a quem poderei contar a qualquer momento que julgar necessário através do 
telefone nº3670-8320 ou e-mail psicopuc@pucsp.br 
 Afirmo que aceitei participar por minha própria vontade, sem receber qualquer 
incentivo financeiro e com a finalidade exclusiva de colaborar para o sucesso da 
pesquisa. Fui informado(a) dos objetivos estritamente acadêmicos da pesquisa, que, em 
linhas gerais é estudar o processo de elaboração psíquica decorrente da situação de 
emagrecimento produzido pela cirurgia bariátrica. 
  Fui também esclarecido(a) de que os usos das informações, por mim oferecidas 
estão submetidas às normas éticas destinadas à pesquisa envolvendo seres humanos da 
Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) do Conselho de Saúde, do Ministério 
da Saúde. 
 Minha colaboração se fará de forma anônima, por meio de entrevista semi-
estruturada, observação, desenhos e escala padronizada de estudo da depressão. O 
acesso e a análise dos dados coletados se farão apenas pela pesquisadora e sua 
orientadora. 
 Estou ciente de que, caso eu tenha alguma dúvida ou me sinta prejudicado(a), 
poderei contatar a pesquisadora responsável ou sua orientadora, ou ainda o Comitê de 
Ética em Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (CEP-PUC/SP) 
situado na Rua Ministro de Godoy, 969 – Térreo, Perdizes, São Paulo (SP), Cep 05015-
000, Telefone 3670-8466; 
 A pesquisadora principal do estudo me ofertou uma cópia assinada deste Termo 
de Consentimento Livre e esclarecido, conforme recomendações da Comissão Nacional 
de Ética em Pesquisa (CONEP). 
 Fui ainda informado(a) de que posso me retirar desse estudo a qualquer momento, 
sem prejuízo para meu acompanhamento ou sofrer quaisquer sanções ou 
constrangimentos. 
 

São Paulo, _____ de _________________ de 2007. 
 
 

__________________________________ 
Participante     

  
 

_________________________________ 
Pesquisadora: Mary Helen Lessi dos Santos 

RG:43.489.137-X 
 



 
  ANEXO 2 

 

 
 

Termo de compromisso do pesquisador  
 

Pesquisa: A elaboração de uma nova realidade psíqui ca por 
obesos mórbidos submetidos à cirurgia bariátrica 

 
 

 
Os pesquisadores, abaixo assinados, se comprometem a: 
• atender os deveres institucionais básicos da honestidade, sinceridade, 

competência, da discrição; 
•  pesquisar adequada e independente, além de buscar aprimorar e promover o 

respeito a sua profissão; 
• não fazer pesquisas que possam causar riscos não justificados às pessoas 

envolvidas; 
• não violar normas de consentimento informado; 
• não converter recursos públicos em benefícios pessoais; 
• não prejudicar seriamente o meio ambiente ou conter erros previsíveis ou 

evitáveis; 
• comunicar ao possível sujeito todas as informações necessárias para um 

adequado consentimento informado; 
• propiciar ao possível sujeito plena oportunidade e encorajamento para fazer 

perguntas; 
• excluir a possibilidade de engano injustificado, influência indevida e 

intimidação; 
• solicitar o consentimento apenas quando o possível sujeito tenha 

conhecimento adequado dos fatos relevantes e das conseqüências de sua 
participação e tenha tido oportunidade suficiente para considerar se quer 
participar; 

• obter de cada possível sujeito um documento assinado como evidência do 
consentimento informado, e  

• renovar o consentimento informado de cada sujeito se houver alterações nas 
condições ou procedimentos da pesquisa. 

 
 
 
São Paulo, ____de ___________ de 2007 
 
 
 
 
 
 
_________________________   ___________________________ 
Pesquisadora responsável    Orientadora



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 3 - DESENHOS



 
   

 

 
Isadora - Desenho de uma pessoa qualquer 

 
 



 
   

 

 
Isadora- Desenho de como se via antes da 
cirurgia

 



 
   

 

 
Isadora – Desenho de como se vê atualmente 

 



 
   

 

Helena: Desenho de uma pessoa qualquer 

 
 
 



 
   

 

Helena: Desenho de como se via antes da cirurgia 
 

 
 



 
   

 

 
Helena: Desenho de como se vê atualmente 
 

 


