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Ser cuidador familiar: quando esse papel é vivido diante da Obesidade  

Aluna: Denise Oliveira Monteiro 

Orientadora: Profª Dra Ana Laura Schliemann 

Palavras-chave: obesidade, cuidador, família 

O presente trabalho parte do meu interesse em estudar famílias e 

transtornos alimentares. Considerando a família como uma instituição 

responsável pela transmissão de modos de comportamento, valores e papéis 

ao indivíduo, penso que ela também pode ser fator significativo no 

desenvolvimento de doenças tais como a Obesidade. O estudo partiu da idéia 

de que o cuidador pode influenciar no processo de adoecimento do familiar. 

Assim posto, o olhar deste trabalho voltou-se para o cuidador, 

observando como ele estabelece os cuidados com o obeso familiar e consigo 

mesmo. Para isso, optou-se por uma pesquisa qualitativa a partir de um estudo 

de caso. Os dados foram coletados através de entrevista semi-dirigida e 

classificados sob as recomendações de Bardin (2003) para análise de 

conteúdo. Os resultados mostraram as dificuldades emocionais e estruturais 

vividas pelo cuidador familiar estudado. Concluiu-se que para ajudar o obeso 

em seu processo de adoecimento, o psicólogo não pode deixar de considerar a 

família como parte desse processo. 
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INTRODUÇÃO 

Trabalhar com pacientes que apresentam diagnóstico de Transtorno 

Alimentar e seus familiares é um desejo que tenho desde os meus primeiros 

contatos com a Psicologia. Desde janeiro de 2008, realizo atividades como 

pesquisadora no PROTAD (Programa de Atendimento, Ensino e Pesquisa de 

Transtornos Alimentares da Infância e da Adolescência do Instituto de 

Psiquiatria da Faculdade de Medicina de São Paulo). Tal grupo de pesquisa é 

vinculado ao AMBULIM (Ambulatório de Bulimia e Transtornos Alimentares) e 

SEPIA (Serviço de Psiquiatria Infantil) do Instituto de Psiquiatria da Faculdade 

de Medicina do Hospital das Clínicas de São Paulo.  

Além do contato direto com pacientes e seus cuidadores familiares, 

participo de reuniões semanais da equipe interdisciplinar para a discussão de 

casos do ambulatório e da enfermaria. Atualmente, o PROTAD é formado por 

psiquiatras, psicólogos, endócrino-pediatras, nutricionistas, assistentes sociais 

e terapeutas ocupacionais. Os benefícios de fazer parte de um grupo como 

este é a diversidade de caminhos que surgem para solucionar um único 

problema. 

Após dois anos contados a partir do recebimento de alta ambulatorial, o 

paciente e seu familiar são chamados para participar de uma entrevista 

coordenada pela equipe. Percebi que havia um número significativo de 

pacientes que apareciam com um novo diagnóstico clínico: Obesidade. As 

compulsões alimentares eram um dos fatores que levavam essas pessoas ao 

aumento de peso de forma excessiva. Diante disso, comecei a pesquisar sobre 

esse transtorno alimentar e as repercussões psicossociais de tal doença na 

família.  

 Assim expostas as colocações que demonstram os interesses pessoais 

que me levaram à escolha do tema do presente trabalho, colocarei as 

pesquisas lidas que justificam o objetivo do meu projeto.

Encontram-se divulgadas através dos meios de comunicação, notícias 

relacionadas aos avanços da tecnologia da Medicina Estética: cirurgias 

plásticas inovadoras, drenagens linfáticas modernas, novas técnicas de 

aplicação do botóx, dietas emagrecedoras milagrosas, novos moderadores de 

apetite, entre muitos outros. O que surpreende é que na mesma medida, surge 



um grande número de casos de homens e mulheres com diagnóstico de 

transtorno alimentar: anorexia, bulimia, obesidade e suas variantes. 

 Um olhar sobre a relação entre tais fatos pode ser discutida através do 

pensamento psicanalítico no que diz respeito ao mal-estar na civilização. 

Scazufca (1998) relata em seu trabalho que a Anorexia Nervosa e a Bulimia 

Nervosa podem ser consideradas como sintomas decorrentes dos valores 

ligados às exigências sociais contemporâneas, já que para uma mulher ser 

considerada como “bela”, ela precisa ser “magra”. Assim, os indivíduos obesos 

ficam marginalizados. Estas exigências sociais consistem em valorizar imagens 

que são criadas o tempo todo na sociedade e que abrem caminho para 

idealizações patológicas. 

 A imagem da top model é um exemplo que Scazufca (1998) cita em seu 

trabalho para clarear esta idéia. Como é próprio do momento cultural e histórico 

em que nos encontramos, os valores de mercado e consumo são regulados 

pelo predomínio de imagens. O consumo de imagens pode propiciar o 

surgimento de uma obsessão, uma característica importante em patologias 

como a anorexia e a bulimia de que a top model representa uma imagem 

“perfeita da representação da beleza máxima”. Isto significa que ela está longe 

de qualquer falha humana. No curso da patologia, homens e mulheres buscam 

esta perfeição, investindo tempo e dinheiro, de forma demasiada, em cuidados 

com a estética, levando à extrema preocupação e ao sofrimento. 

 Dentre as atividades para se chegar a “beleza perfeita”, encontra-se a 

restrição ou o consumo excessivo de alimentos, seguido de comportamentos 

de expulsão como vômitos, jejuns e exercícios físicos excessivos. A 

característica principal dessas manifestações é um medo intenso de engordar e 

uma grave perturbação da imagem corporal (Scazufca, 1998). Portanto, 

estamos nos referindo aos chamados Transtornos Alimentares. 

 Estes podem ser definidos como distúrbios no comportamento alimentar, 

levando o indivíduo à magreza excessiva ou obesidade. Para isto, os sujeitos 

adotam métodos que levam conseqüências negativas à saúde, desde queda 

dos cabelos até complicações endócrinas, cardiovasculares e renais graves, 

levando até mesmo à morte. Essas pessoas são caracterizadas por uma 

obsessão pela forma física em busca do “corpo perfeito” (que nunca é 

alcançado), além de uma distorção da própria imagem corporal. 



 Neste trabalho, vamos nos focar em um dos tipos de Transtorno 

Alimentar: a  Obesidade pelos motivos abaixo. 

O diagnóstico de Obesidade vem se espalhando por toda a população 

mundial, tornando-se um grave problema de saúde pública que atinge crianças, 

adolescentes e adultos do sexo masculino e feminino. No Brasil, a incidência 

de adolescentes vem se alargando, principalmente nos grandes centros 

urbanos (Ferriani, 2005). Lauer e Clarke apud Ferriani (2005), afirmam que 

quinze milhões de crianças e jovens brasileiros pesam mais que o ideal, o que 

significa mais de 15% da população infanto-juvenil nacional. 

A Obesidade é considerada uma doença crônica que leva o paciente a 

um acúmulo de peso corporal. Tal diagnóstico clinico é caracterizado a partir de 

um IMC maior do que 30kg/m2 e traz repercussões psicossociais para o obeso.  

Gomes apud Ferriani (2005) afirma que pacientes obesos apresentam 

uma depreciação da própria imagem corporal, sentindo-se inseguros com 

relação aos outros. O sobrepeso ainda pode ser considerado um fator 

agravante na interação social, fazendo com que o paciente sofra 

discriminações em seus relacionamentos sociais e afetivos (Allan apud Ferriani, 

2005). 

Alguns pacientes obesos que se submetem ao procedimento de cirurgia 

bariátrica para o emagrecimento e resgate da saúde, muitas vezes, 

apresentam alguns sintomas de sofrimento psíquico no pós-cirúrgico. Quadros 

psiquiátricos tais como: sintomas depressivos, ansiedade, uso de substâncias 

(como tabaco e álcool), alterações comportamentais e ideação suicida, podem 

ser expressos em alguns casos. Um estudo realizado por Leal e Baldin (2007) 

constatou que o problema da Obesidade era uma parte complexa do estado 

físico e emocional das mulheres submetidas ao procedimento cirúrgico e que 

expressavam as dificuldades e limitações psíquicas delas. 

Via de regra, mesmo um indivíduo que apresenta o diagnóstico de 

Obesidade, nós observamos que com quem ele convive, ou seja, as pessoas 

que fazem parte da rede social do sujeito, também estão vulneráveis às 

repercussões psicológicas e sociais da doença. Vale a pena lembrar que a 

família do indivíduo obeso faz parte desta rede. 

Outro lócus afetado pela Obesidade é o meio profissional. De acordo 

com Paulino (2006), o diálogo multidisciplinar, que atualmente seja o mais 



eficiente para tratar e cuidar desses doentes, obriga o profissional da saúde a 

transformar a maneira como lidar com o paciente, abrindo possibilidades para 

incluir conhecimentos complementares à sua formação, capazes de construir 

um entendimento sobre um caso e elaborar de forma conjunta a conduta 

terapêutica. 

McDaniel et al (1994) ressaltam a importância da integração das 

abordagens médica e terapêutica para lidar com o fenômeno humano. As 

pesquisas não se voltam mais ao tratamento das doenças centrado apenas no 

déficit ou no orgânico em si, mas o foco torna-se outro: as implicações chegam 

ao nível comportamental, social e emocional (Kato, 1994). 

Durante a participação das atividades no grupo do Protad, pude ainda 

observar os pacientes que apresentam transtornos alimentares (anorexia 

nervosa, bulimia nervosa e suas variantes) dentro do contexto hospitalar. 

Dependendo da gravidade do diagnóstico, eles são encaminhados para 

tratamento no ambulatório ou na enfermaria. No contexto ambulatorial, os 

pacientes e seus responsáveis são convidados a participar de dinâmicas de 

grupo, coordenadas pelos profissionais da Psicologia. Além disso, são 

oferecidos ainda acompanhamentos psiquiátrico e nutricional. 

Neste contexto, eles são acompanhados por toda a equipe para um 

tratamento intensificado, com grande foco voltado para o restabelecimento dos 

padrões normais de alimentação. 

Durante a coleta de dados para a elaboração do diagnóstico clínico no 

Protad, observei que o instrumento utilizado é dividido em sessões que 

abordam aspectos emocionais, sociais e biológicos dos pacientes que 

apresentam  transtornos alimentares. Cada um dos aspectos ajuda a entender 

melhor o quadro diagnóstico dos pacientes em tratamento. Foi neste momento 

que pude refletir sobre o fato de estar diante de pessoas  com doenças que 

geram limitações biopsicossociais. A minha reflexão pode ser confirmada à 

medida que os familiares dos pacientes respondiam às perguntas. Estes 

também sofrem as conseqüências do transtorno alimentar do membro próximo 

da família. 

Frente a uma situação de adoecimento, por Obesidade ou não, o 

indivíduo pode agir de diferentes maneiras. Simonetti (2004) aponta diferentes 

posições do sujeito diante de situações que, de alguma forma, ameaçam a sua 



integridade física e psíquica. Ele as classifica como diferentes posições: 

negação; revolta; depressão e enfrentamento. 

De forma semelhante é apontada por Prado (2004), no que diz respeito 

às reações de famílias diante do diagnóstico de uma doença em um de seus 

membros. De acordo com a autora, geralmente, os familiares recebem o 

diagnóstico com sentimentos tais como barganha ou revolta e demoram um 

certo período para que todo o processo de compreensão da doença possa 

aparecer. Novas tarefas são colocadas aos membros da família e todos devem 

assimilá-las. Comportamentos antigos são trocados por outros modelos para 

que possam se adaptar às mudanças decorrentes do aparecimento da doença 

crônica. 

Neste contexto, emerge o papel de cuidador e pode-se mencionar dois 

tipos diferentes de cuidados prestados ao paciente, segundo Mendes apud

Torres (2005). O primeiro deles é o cuidado administrado em instituições, 

geralmente ele é manejado por profissionais de saúde, que organizam as 

relações com os pacientes de forma objetiva, normatizada e pré-estabelecida. 

Este tipo de cuidado, portanto, é regulado de forma contratual. O segundo tipo 

de cuidado é aquele administrado em domicílio, quando as situações 

decorrentes de tal cuidado são construídas no ambiente doméstico e na 

dinâmica familiar. As relações entre o paciente e seu cuidador são 

estabelecidas a partir de uma história comum e pessoal, construídas de acordo 

com o grau de afetividade entre as partes. 

Assim como aponta Torres (2005), independente do tipo do cuidar, seja 

ele uma supervisão distante das ações até um acompanhamento diário das 

atividades particulares e íntimas do paciente, é necessário que haja um certo 

envolvimento e sensibilização por parte do cuidador. 

Ao estudar as transformações familiares diante de condições crônicas 

incapacitantes, Paulino (2006) realizou uma revisão bibliográfica, verificando 

que as famílias podem apresentar valiosos cuidadores, incentivando um 

tratamento de qualidade ao paciente crônico. Por outro lado, há também que se 

considerar a grande carga de estresse devido às novas responsabilidades 

enfrentadas por eles, podendo levar ao paciente uma atenção desqualificada, 

com abusos físicos, raiva ou negligência. 



Por mais bem intencionados que os cuidadores possam dirigir-se ao 

paciente, poderá emergir da relação sentimentos contraditórios nos primeiros. 

Com relação ao cuidar, esta pode ser considerada uma tarefa injusta por parte 

do cuidador, mas ele pode não se sentir injustiçado com ela. O cuidador ainda 

pode sentir cansaço físico e psicológico, mas não expressar raiva ou irritação. 

Paralelamente, o cuidar pode despertar sentimentos positivos no cuidador por 

sentir-se bem em desempenhar tal tarefa, mas pode preocupar-se por não 

estar fazendo o suficiente para o paciente (Zagabria apud Torres, 2005). 

Considero como importante desenvolver um trabalho sobre como o 

cuidador vive o processo de adoecimento de um membro familiar, pois penso 

na importância da família como uma instituição privilegiada na transmissão de 

valores, papéis e modos de comportamento. Penso na sua importância no que 

diz respeito à construção da identidade dos membros, podendo chegar a 

tornar-se um fator significativo no desencadeamento de doenças como os 

transtornos alimentares. 

Posto que o grupo familiar é um dos responsáveis pelo estilo alimentar 

do indivíduo, este trabalho pretende observar as similaridades e diferenças de 

cuidadores diante da obesidade de um familiar. Levanto a hipótese de que 

conhecer o que os cuidadores pensam sobre a obesidade de um familiar, pode-

se aproximar de possíveis razões que levaram ao aparecimento da doença do 

sujeito. A forma como eles cuidam, poderia ser influenciada por aquilo que eles 

pensam sobre a doença do familiar. 



CAPÍTULO I: ASPECTOS HISTÓRICOS DA ALIMENTAÇÃO 

O presente capítulo abordará, em linhas gerais, a alimentação ao longo 

da história da humanidade. Todas as idéias aqui apresentadas estão baseadas 

em trabalhos de três pesquisadores: Carneiro (2003), Flandrin e Montanari 

(1998). Esses estudiosos, em seus livros, ressaltam a importância de se 

estudar a história da alimentação para discussões das mais variadas ciências 

humanas, biológicas e exatas. Para que tal estudo possa ser desenvolvido de 

maneira adequada, os pesquisadores afirmam que se leve em consideração 

alguns enunciados referentes à alimentação. 

  O primeiro deles está relacionado com as leis para se viver em 

sociedade. Todo o ser humano precisa obedecer a determinadas normas 

regidas por todo o grupo social em que está inserido. É dessa maneira que se 

pode dizer que ele vive em sociedade. Dentre as diferentes regras sociais, 

estão as regulamentações alimentares. Estas ditam o que os homens podem 

ou não comer, baseadas em diferentes aspectos religiosos, estéticos, étnicos, 

culturais, sociais, sexuais, entre muitos outros. Para citar como um exemplo, 

nos dias que integram a chamada “semana santa”, os católicos não comem 

carne obedecendo aos preceitos descritos pela Igreja. Não somente na religião 

católica, mas também em outras religiões, é comum que os religiosos jejuem 

em períodos considerados por eles como sagrados.  

Todas essas regulamentações alimentares baseadas em preceitos 

religiosos mostram ainda o predomínio de um poder social. No caso dos 

católicos, esse poder é exercido pela Igreja. Tal poder é observado não 

somente no âmbito religioso, mas também em outros aspectos da vida social: 

nas diferentes camadas sociais – provoca a distinção social pelo gosto; nos 

gêneros sexuais –  desencadeia a construção dos papéis sexuais; nas relações 

com a saúde – provoca as restrições dietéticas alimentares, dependendo do 

estado de saúde do indivíduo; e nas identidades étnicas, nacionais e regionais 

– dependendo da região, cultura e identidade de um povo, haverá maneiras 

diferentes de preparo, distribuição e consumo dos alimentos (Carneiro, 2003). 

Pensando em tudo o que foi colocado até o momento, pode-se concluir 

que o ato de comer não está baseado apenas em saciar uma necessidade 

básica humana; isto é, “matar” a fome biológica. A alimentação envolve os mais 



diferentes aspectos simbólicos existentes em uma sociedade. Comer passa a 

ser uma atividade social, principalmente o “comer junto”. Alimentar-se está 

relacionado a uma série de situações sociais tais como casamento, aniversário, 

festas, diversões e reuniões de negócios. Em todos esses momentos, o 

alimento está presente, desempenha um papel indispensável e sua finalidade 

está além de saciar a fome. Nas palavras de Carneiro (2003, p. 2): “o que se 

come é tão importante quanto quando se come, onde se come e com quem se 

come”. 

Portanto, no momento em que estudamos a história da alimentação, 

devemos levar em consideração os aspectos biológicos, econômicos, sociais e 

culturais que envolvem o ato de comer.  

É por esse motivo que os pesquisadores Carneiro (2003), Flandrin e 

Montanari (1998) afirmam o que já foi dito anteriormente:  diferentes ciências 

encontram um assunto para estudar na alimentação. Por exemplo, observar a 

extração ou o cultivo de determinado alimento revela um pouco das formas de 

sustentação e economia de uma região. De maneira semelhante, estudar as 

maneiras de preparo e consumo dos alimentos de uma sociedade é uma forma 

de se estudar a cultura da mesma. Assim, pesquisar a alimentação é observar 

um tema universal. 

Para se estudar a história de tal assunto universal, é necessário que se 

observe o dia-a-dia de pessoas comuns. Não importa saber por exemplo, se o 

macarrão surgiu na China ou na Itália. Tais conclusões não revelam o 

essencial do estudo da alimentação. Os mais insignificantes acontecimentos da 

vida cotidiana revelam traços do desenvolvimento histórico da alimentação. 

Como afirma Flandrin e Montanari (1998, p. 17): “as estruturas do cotidiano 

deixam-se surpreender pela história”. 

Assim colocados os enunciados que baseiam qualquer estudo referente 

a história da alimentação, seguem os períodos históricos e os acontecimentos 

que proporcionaram o desenvolvimento da alimentação dentro das sociedades 

humanas.  

Durante alguns milhões de anos, o homem pré-histórico se alimentou de 

frutas, folhas e grãos. Tais alimentos permitiram o essencial de calorias que ele 

necessitava naquele momento.  



A partir da era Paleolítica, a caça e o consumo de carne tiveram um 

aumento significativo em regiões do que hoje conhecemos como o continente 

europeu. Primeiramente, os homens caçavam e consumiam animais de grande 

porte tais como ursos, elefantes, rinocerontes, cavalos e mamutes. Próximo ao 

período Mesolítico, houve um grande resfriamento por toda a região, 

provocando a procura por animais menores (cervos, coelhos, javalis e 

pássaros). Nesse período, os homens também se voltavam para a pesca e a 

coleta de frutas e cereais. 

No período Neolítico, o homem pré-histórico se volta para a criação de 

animais de corte tais como os bovinos, ovinos, caprinos e suínos. Assim, a 

carne proporcionada pela caça foi diminuindo aos poucos. Nesse período ainda 

predomina a pesca e a coleta de frutas e cereais. No Oriente Médio, o homem, 

pela primeira vez, desenvolve a agricultura e a criação de animais. Essas 

atividades se estendem por outras regiões mediterrâneas, favorecendo uma 

alimentação mais equilibrada, com menos carências.  

Flandrin e Montanari (1998) afirmam que alguns autores chamam o 

período Neolítico como “Revolução Neolítica”. Tal período revela uma 

revolução ambígua: se por um lado, a agricultura e a criação de animais se 

tornam garantias de alimentação saudável nos momentos de azares climáticos, 

por outro lado, elas permitem um aumento da população já que são favoráveis 

à fecundidade das famílias. Com o rápido crescimento demográfico, aparece 

um risco maior de aparecer a mortalidade infantil e a escassez de alimento. 

Além dessas implicações, a agricultura e a criação de animais geram trabalhos 

mais árduos comparados àqueles desenvolvidos pelos homens no período 

Paleolítico. 

É importante ressaltar ainda que há 500 mil anos, o homem dominou o 

fogo. Assim, ele se diferenciou de forma definitiva dos seus ancestrais 

hominídeos que viviam em um estado de animalidade. No início, o fogo foi 

utilizado pelos homens para o cozimento de alimentos e, mais tarde, 

empregado para outros fins. A preparação dos alimentos era feita a partir de 

um fogo coletivo, favorecendo ainda o consumo dos alimentos em comum. 

Esta prática tornou o desenvolvimento da comensalidade e da função social da 

refeição. 



Na era Paleolítica, por exemplo, estruturou-se uma organização sócio-

econômica que reunia várias famílias para tocar rebanhos inteiros de grandes 

animais em direção a armadilhas. Isso implicava uma partilha da carne entre as 

famílias que contribuíram para a caça. Provavelmente essas famílias se 

reuniam em grandes festas para consumirem uma parte da carne abatida.  

Mais tarde, em meados do 3º milênio, na Suméria, haviam os banquetes 

com rituais precisos: banquetes de deuses, príncipes e pessoas comuns. 

Comer e beber juntos já serviam para fortalecer as amizades entre as pessoas, 

para reforçar as relações entre senhor e vassalos, seus tributários e servidores. 

Os mercadores selavam seus acordos comerciais na taberna, diante de uma 

“panela”. 

Na mesma época surgiram as refeições servidas diariamente nos 

templos dos deuses. Para os homens, os horários eram menos estritos e as 

refeições menos numerosas: se contentavam com uma pequena refeição pela 

manhã e uma grande à noite. À noite também era o momento adequado para 

os banquetes. 

No Antigo Império, no Egito, houveram a evolução das mesas, dos 

assentos, utensílios e as maneiras dos convivas. Assim como na Mesopotâmia, 

as festas obedeciam a um cerimonial e ritos precisos: aos deuses e aos reis. 

A entrada no mundo clássico e civilizado traz novas características para 

as refeições. O mais significativo aspecto que define a cultura alimentar desse 

período é a vontade de o apresentar como o domínio da civilização. Para 

Flandrin e Montanari (1998), tal cultura é definida como uma zona privilegiada e 

protegida, que se opõe ao universo da barbárie. O regime alimentar tem papel 

essencial para marcar a diferença entre o civilizado e o não-civilizado, através 

de valores tais como a comensalidade, os tipos de alimentos consumidos e a 

cozinha e a dietética.  

Na contemporaneidade, a alimentação é marcada pela Revolução 

Industrial através do desenvolvimento das indústrias alimentares. 

Anteriormente, os ingredientes dos alimentos eram produzidos artesanalmente. 

Agora, as empresas os produzem.  

Mais tarde, começaram a aparecer aspectos religiosos e culturais na 

alimentação, delimitando o que se deve ou não comer em determinadas 

épocas e regiões. 



CAPÍTULO II: CONSIDERAÇÕES SOBRE A OBESIDADE 

Antes mesmo de fazer considerações sobre a Obesidade em si, vou 

tecer algumas idéias sobre os distúrbios alimentares em geral decorrentes das 

leituras feitas para o presente trabalho. 

Os Transtornos Alimentares e a Obesidade vêm aumentando de forma 

significativa nos últimos vinte anos (Mattos, 2007). Sob uma perspectiva 

psicanalítica, esses desvios alimentares podem ser considerados como uma 

alteração de caráter oral. 

Os Transtornos Alimentares de forma geral estão relacionados com a 

perda ou ao  ganho de peso corporal, juntamente com dificuldades emocionais. 

Os sintomas variam desde uma preocupação excessiva com o peso e a forma 

do corpo até complicações  clínicas sérias tais como fraquezas e desmaios. 

Com isso, o paciente pode se submeter a métodos nocivos à sua saúde, 

caracterizados por uma redução alimentar até a ingestão exagerada de 

alimentos que não visam apenas saciar a fome, mas estão relacionados a uma 

série de estados emocionais e situações estressantes (Mattos, 2007). 

De acordo com o DSM IV, os Transtornos Alimentares podem ser 

classificados de acordo com as classificações descritas na tabela abaixo. 

Tabela 1: Classificação dos Diferentes Transtornos Alimentares (DSM 

IV) 

Anorexia Nervosa (AN): pode ser de tipo restritivo ou purgativo 

Bulimia Nervosa (BN): pode ser de tipo purgativo ou sem purgação  

Transtornos Alimentares Não-Especificados (TANE) 

Transtornos de Compulsão Alimentar Periódica (TCAP) 

Outros: perda de apetite, hiperfagia ou vômitos de origem psicogênica, 

ruminação e pica 

Fonte: DSM IV (1994) 

 De acordo com Pereira (2005), a incidência da Anorexia Nervosa na 

população brasileira é de difícil estimativa, já que são poucos os pacientes que 

realmente procuram auxílio em instituições de saúde. A prevalência desta 

doença vem aumentando especialmente entre as mulheres jovens de países 



ocidentais, nas últimas décadas. Dados epidemiológicos mostram que a 

incidência anual da Anorexia Nervosa na população mundial é de 18,5 por 

100.000 entre as mulheres e 2,25 por 100.000 entre os homens (Hay citado por 

Giordani, 2006). 

O DSM-IV classifica dois tipos de anorexia nervosa. O primeiro é de tipo 

restritivo e caracterizado por um emagrecimento resultante de dietas, jejuns ou 

exercícios físicos intensos. O segundo é classificado como purgativo ou 

bulímico quando o paciente dedica-se a purgações, vômitos auto-induzidos, 

uso de laxantes ou diuréticos durante toda a permanência do transtorno. 

As características psicológicas mais freqüentes em pacientes que 

apresentam a anorexia nervosa, de acordo com Abreu e Cordás (2005) são: 

baixa auto-estima; sentimento de desesperança; desenvolvimento insatisfatório 

da identidade; tendência a buscar aprovação externa; extrema sensibilidade a 

críticas e conflitos relativos ao tema autonomia versus dependência. 

Da mesma forma, os fatores emocionais ligados ao quadro de Bulimia 

Nervosa são: baixa auto-estima; pensamento do tipo “tudo ou nada” (funciona 

por meio de valores opostos); ansiedade alta; perfeccionismo; incapacidade de 

encontrar formas de prazer e satisfação; busca de problemas nas coisas; 

exigência alta e incapacidade de “ser feliz” (Abreu e Cordás, 2005).  

A incidência desta doença parece ter aumentado também nas últimas 

décadas, especialmente entre jovens e mulheres adultas, de acordo com 

Pereira (2005). As estimativas mostram que, no mínimo 5% e, talvez, 18% das 

adolescentes sejam bulímicas, contrastando ao valor de menos de 1% dos 

homens, em idade de curso universitário, apresentam esta síndrome (Pereira, 

2005). 

O Transtorno alimentar não-especificado (TANE) é um diagnóstico 

freqüentemente utilizado que inclui diversos subtipos de transtornos 

alimentares como anorexia nervosa atípica e bulimia nervosa atípica; são 

casos sub-sindrômicos destas doenças que não preenchem todos os critérios 

diagnósticos de acordo com o DSM IV, mas que se encontram clinicamente 

doentes, o que é particularmente freqüente na adolescência (APA guidelines, 

2006). 

Com relação ao Transtorno de Compulsão Alimentar Periódica (TCAP) o 

que se pode dizer é que o paciente alimenta-se de forma exagerada e com 



grande rapidez. A freqüência desse comportamento é de forma contínua (no 

mínimo duas vezes por semana, de acordo com o DSM IV) e o próprio paciente 

angustia-se com tal atitude, mas não pára de comer. Por outro lado, esse tipo 

de diagnóstico diferencia-se da bulimia por não incluir na sua sintomatologia 

métodos compensatórios extremos (purgas, jejuns, exercícios em excesso). O 

TCAP está presente na população entre 30 e 50 anos, com a distribuição de 3 

mulheres para 1 homem (Mattos, 2007). Tal diagnóstico é considerado como 

uma área limite entre os Transtornos Alimentares e a Obesidade. 

A Hiperfagia é um distúrbio conhecido como a ingesta excessiva de 

alimentos, podendo estar associado à problemas de ordem psicológica como 

ansiedade, depressão ou baixa auto-estima ou disfunções orgânicas como 

alterações no hipotálamo. Tal distúrbio pode ocorrer em um único episódio ou 

em episódios recorrentes. 

A Pica é um transtorno alimentar que provoca o paciente a sentir uma 

grande vontade de mastigar, lamber ou ingerir determinados tipos de materiais 

ou objetos não comestíveis. Geralmente tal disfunção está ligada com 

desnutrição, carência de minerais no organismo ou um ambiente familiar 

inadequado. O paciente corre um grande risco de ingerir materiais tóxicos 

podendo prejudicar a sua saúde. É interessante que mulheres grávidas 

também apresentam esses sintomas durante a gravidez, mas estes 

desaparecem após o nascimento do bebê.  

Assim descritos de forma geral todos os transtornos alimentares 

classificados de acordo com o DSM IV, a seguir serão apresentadas algumas 

considerações sobre a Obesidade, um dos temas deste trabalho. 

A Obesidade pode ser definida como uma doença crônica caracterizada 

pelo acúmulo excessivo de gordura corporal, trazendo uma série de prejuízos 

ao doente e levando-o a apresentar um IMC maior do que 30kg/m2. No Brasil, 

cerca de 40% das pessoas apresentam algum grau de excesso de peso. Há 

diferentes graus de Obesidade como ilustra a tabela abaixo. 



Tabela 2: Classificação dos Diferentes Graus de Obesidade

Classificação IMC (kg/m2) 

Abaixo do peso Abaixo de 18.5 

Peso normal 18.5 a 24.9 

Sobrepeso 25.0 a 29.9 

Obesidade grau I 30.0 a 34.9 

Obesidade grau II 35.0 a 39.9 

Obesidade grau III Acima de 40 

Fonte: Cunha (2007). 

 Dentre os fatores que levam o paciente a adquirir a Obesidade está o 

excesso da ingesta alimentar. Observando para os mais diversos tipos de 

alimentação presentes na sociedade atual, podemos concluir que há uma 

grande procura por alimentos altamente calóricos e industrializados. É comum 

encontrarmos pessoas que procuram as redes de fast food para comer de 

forma rápida em razão da falta de tempo. Outras ainda preferem comprar 

alimentos congelados pois a preparação dos mesmos demanda um curto 

período. Por isso, o consumo de alimentos que abrem espaço para o  

desenvolvimento de uma possível Obesidade, foi aumentando nas últimas 

décadas.  

 Juntamente com a ingestão exagerada desse tipo de alimentação, há 

uma questão relacionada com o progresso científico presente em nossa 

civilização. O comodismo geralmente paira sobre as atividades diárias da 

população .O deslocamento de um lugar para outro foi diminuindo à medida 

que apareceram carros, ônibus e outros meios de locomoção. As pessoas 

normalmente telefonam para determinados lugares e tudo o que querem chega 

em suas casas sem que precisem fazer algum esforço. Escadas rolantes, 

elevadores, televisões, extensões pela casa, são algumas facilidades que 

aumentaram o conforto da vida moderna e, ao mesmo tempo, as chances de 

desenvolver a Obesidade. 

 Por outro lado, os fatores que levam uma pessoa a elevar a quantidade 

de gordura de seu corpo não é apenas por conta do ambiente como foi relatado 

até o momento. Existem fatores genéticos também. Pinheiro (2007) relata que 



quando os pais têm peso dentro da média da população, há uma probabilidade 

de 10% dos seus filhos serem obesos. Já quando um dos pais é obeso, a 

probabilidade é aumentada para 50%. Por conseguinte, quando ambos os pais 

são obesos, 80% dos filhos têm chances de adquirir a Obesidade.  

Não somente a genética tem papel fundamental no desenvolvimento da 

Obesidade, como também alterações glandulares, supra-renais e hipotalâmicas 

(tumores, traumas) podem ser responsáveis pelo aumento de peso. Halpern 

apud Pinheiros (2007) aponta ainda causas farmacológicas tais como o 

consumo de corticóides, determinadas pílulas anticoncepcionais, progesterona, 

alguns tipos de antidepressivos, a clorpromazina, o carbonato de lítio e 

ciproheptadina. 

O trabalho de Mattos (2007) traz uma outra maneira de olhar para a 

Obesidade. Nele, a autora traça uma elaboração teórica psicanalítica sobre 

temas importantes para a compreensão e tratamento dos Transtornos 

Alimentares e da Obesidade. Esta, geralmente está associada ao comer 

compulsivo em 30% dos casos (segundo o DSM IV) e a outros transtornos 

psiquiátricos, como a depressão e a ansiedade, em 60% dos casos (Spitzer 

apud Mattos, 2007). 

Os pacientes obesos que apresentam TCAP associado apresentam 

dietas com idade mais precoce; maiores oscilações de peso (dieta/comer 

descontrolado); maior consumo de calorias; e por fim, maior preocupação com 

o comer, a forma e o peso corporal. Além disso, esses pacientes apresentam 

grande prejuízo no funcionamento sócio-ocupacional do que aqueles que não 

apresentam os mesmos sintomas compulsivos de forma mais evidente (Mattos, 

2007). 

Cabe lembrar que determinadas oscilações psiquiátricas são contra-

indicações para a realização da cirurgia bariátrica. Macias apud Leal e Baldin 

(2007) aponta algumas delas: psicose em atividade; uso freqüente de álcool ou 

drogas; situação de vida caótica; e inabilidade para cooperar com o tratamento 

pós-cirúrgico. 



CAPÍTULO III: TRATAMENTOS 

3.1 Tratamentos alternativos

Como foi já foi dito nesse trabalho, um dos fatores que leva a pessoa ao 

aumento da gordura corporal é a genética. Para a redução e manutenção do 

peso, os médicos recomendam o uso de medicamentos. De acordo com 

Medeiros (2007), médico endocrinologista, a intervenção medicamentosa 

apenas terá efeito enquanto for usada. Quando o paciente decide interrompê-

la, progressivamente, os genes indutores da Obesidade levam-no a quantidade 

de peso no momento que iniciou o tratamento. 

Apesar das recomendações médicas, muitos pacientes buscam 

alternativas para emagrecer por diferentes razões. Dentre elas, está o 

preconceito em tomar qualquer tipo de medicação. Alguns usam o argumento 

de optarem por alternativas consideradas como “naturais”. Outra razão é pelo 

fato de que os pacientes não toleram tais medicamentos (Medeiros, 2007). O 

que se sabe é que muitas dessas saídas não trazem eficácia e segurança para 

aqueles que as procuram. 

Oliveira e Mancini (2007) escreveram um artigo sobre as terapias não 

tradicionais para o tratamento da Obesidade. Eles citam uma revisão realizada 

nos últimos dez anos onde foram analisadas substâncias que eram 

comercializadas e que mantinham a promessa de redução de peso e gordura. 

Constatou-se que a maioria dos estudos não cumpria regras básicas para que 

pesquisas deste tipo fossem realizadas: não previa randomização, não eram 

duplos-cegos e nem controlados por placebo. 

Em geral, de acordo com Oliveira e Mancini (2007), os tratamentos 

alternativos compartilham de algumas características comuns. A primeira delas 

é que os investigadores e proponentes de tais tratamentos não possuem 

credenciais clínicas e/ou científicas fortes. Tais investigadores mantém 

aplicações erradas e/ou interpretações equivocadas da literatura científica, 

fazendo muitas vezes, afirmações irreais e exageradas sobre a eficácia de 

seus tratamentos. Além disso, esses tratamentos trazem benefícios financeiros 

para aqueles que os desenvolveram, promoveram ou apoiaram. A segunda 



característica é que geralmente as propagandas dessas terapias normalmente 

são veiculadas fora dos canais científicos ou clínicos. 

Assim colocadas considerações gerais relacionadas as terapias 

alternativas buscadas por uma parcela considerada de pacientes obesos, 

abaixo serão descritos alguns exemplos dessas terapias. 

Há alguns pacientes que utilizam substâncias conhecidas como 

“naturais”. Geralmente há uma fantasia deles de que tais substâncias ajudarão 

efetivamente na redução de seu peso corporal, sem fazer mal à saúde. Além 

disso, as mesmas substâncias podem ser encontradas facilmente no mercado 

econômico. A cafeína é um exemplo típico. Essa substância geralmente é 

encontrada nos grãos de café. Substâncias com valores químicos similares são 

encontradas também no chá preto, cacau e guaraná. Todas elas são 

estimulantes do Sistema Nervoso Central. De maneira particular, a cafeína tem 

a “vantagem” de estimular a secreção do hormônio adrenalina, responsável 

pela “queima” de gordura. Dependendo da quantidade ingerida, tal estimulador 

poderia induzir a redução de gordura já que leva a maior dispêndio de energia 

acumulada. O único fato comprovado cientificamente é que a cafeína produz a 

perda de peso de forma mais eficaz em pessoas magras do que gordas 

(Medeiros, 2007). 

Existem duas substâncias extraídas de plantas diferentes e que 

produzem efeitos similares: fenil-efedrina e efedrina. Ambas produzem a 

elevação da pressão sangüínea e taquicardia. Em conjunto com a cafeína, elas 

podem produzir a redução de peso corporal. Alguns efeitos colaterais que são 

produzidos após a mistura dessas substâncias tais como agitação psíquica, 

movimentos incessantes dos membros e insônia. Perto de tais conseqüências, 

a redução de peso é mínima (Medeiros, 2007). 

O chá verde é uma outra substância altamente procurada por aqueles 

que desejam perder peso. Os chineses comprovaram que tal chá diminui a 

insulina elevada, modula o apetite, controla o açúcar no sangue e ajuda na 

queima de tecido adiposo pois dificulta a síntese de gordura. Medeiros (2007) 

afirma que o paciente que opta por apenas tomar xícaras de chá verde, sem 

outra medicação recomendada por um médico, não alcançará a perda de peso 

desejada. 



Uma substância chamada chitosan ou quitosana é também vendida no 

mercado econômico e conhecida por ser um inibidor de gordura ao nível do 

intestino. Ela é extraída principalmente da casca do caranguejo, camarão e 

lagosta. Em um estudo foi comparado a eliminação de gordura nas fezes de 

sujeitos que ingeriram quitosana e orlistat. Foi comprovado que aqueles que 

ingeriram quitosana não excretaram gordura fecal. Portanto, as fezes do grupo 

que ingeriu orlistat continham um índice de gordura maior. Outros estudos com 

tal substância não demonstraram relevante perda de peso (Oliveira e Mancini, 

2007). 

O Glucomanan (goma guar) é um tipo de fibra dietética. Como ela é 

hidrossolúvel, absorve água formando uma massa gelatinosa no estômago. O 

objetivo desse aumento é produzir a sensação de saciedade no indivíduo. De 

forma semelhante agem as fibras naturais como o Psillium. Ambas as fibras 

estimulam os movimentos intestinais,  absorvem parte do colesterol ingerido e 

propagandas dizem que geram perda de peso razoável. De acordo com 

estudos realizados, os efeitos colaterais são maiores perto da perda de peso. 

Dentre eles estão: flatulência, dor abdominal, diarréia e inibição de vitaminas 

importantes como A e D (Oliveira e Mancini, 2007; Medeiros, 2007). 

Principalmente nas academias de ginástica encontra-se o picolinato de 

crômio, pois ele aumenta o gasto energético, eleva a serotonina e estimula a 

síntese de proteínas. Nenhum estudo clínico comprovou a eficácia de tal 

substância na redução de peso (Medeiros, 2007). 

Há um hormônio produzido pela adrenal chamado DHEA 

(dehidroepiandrosterona). Com o passar dos anos, tal hormônio deixa de ser 

produzido pelo organismo, aumentando a quantidade de gordura no corpo. 

Tem sido sugerido que a aplicação de doses de DHEA poderiam aumentar as 

chances de rejuvenescimento e reduzir as taxas de adiposidade do organismo. 

A introdução de tal hormônio no tratamento de pessoas com Obesidade surgiu 

a partir de estudos com roedores. Em tais estudos o DHEA atuou em diversos 

tecidos desses animais, aumentando a taxa de massa magra e diminuindo a 

quantidade de gordura. Por conseguinte, os estudos passaram a ser em seres 

humanos, mas sem resultados na ação no emagrecimento (Oliveira e Mancini, 

2007). 



Ao contrário do DHEA, a L-Carnitina foi comprovada cientificamente que 

gera redução de peso em seres humanos. Porém deixou dúvidas com relação 

a eficácia e segurança a longo prazo, para seus usuários. Tal substância é um 

aminoácido encontrado em carnes vermelhas e produzido também no 

organismo humano, principalmente nos rins e fígado. Ela transporta ácidos 

graxos da membrana da célula até a mitocôndria, onde são queimados para 

produzir energia (Oliveira e Mancini, 2007). 

A Garcinia Camboja é um ácido extraído de uma planta que apresenta 

uma suposta atuação na perda de peso, já que inibe o apetite e o 

armazenamento de gordura, aumentando o gasto calórico. Tais efeitos não são 

claramente explicados em muitos estudos (Oliveira e Mancini, 2007). 

O emagrecimento causado por pacientes que apresentam disfunções na 

produção de hormônios tiroidianos criou a idéia de trazer tais hormônios para 

serem usados no tratamento da Obesidade. Oliveira e Mancini (2007) afirmam 

que não há dúvidas de que aplicações de T3 e T4 causem emagrecimento, 

como também fazem perder musculatura, cálcio ósseo e outros sintomas de 

hipertiroidismo. Os riscos são maiores do que os benefícios de acordo com 

alguns estudos apontados pelos autores. 

As famosas substâncias a base de laxantes e diuréticos são também 

muito procuradas por pessoas que desejam reduzir gordura e/ou peso. Não há 

estudos que observam a ação de tais alternativas no tratamento da Obesidade. 

Apresentadas algumas das substâncias usadas por pessoas que 

objetivam reduzir o peso corporal, serão discutidas diferentes dietas divulgadas 

pelos meios de comunicação. As substâncias aqui apresentadas, muitas vezes 

são encontradas em dietas milagrosas que prometem o emagrecimento de 

forma rápida e eficaz. A grande maioria destas dietas não recebe o apoio de 

profissionais da saúde e estes justificam tal atitude por elas apresentarem 

sérios riscos à saúde de quem as procura. Além de muitas delas não 

apresentar diversidade de nutrientes necessários para a saúde, dificilmente 

elas são mantidas por um longo período de tempo. Na maioria das vezes, o 

indivíduo recupera o que emagreceu. 

Há uma série de dietas que prometem eliminar alguns quilos em poucos 

períodos. Neste capítulo serão apontadas rapidamente algumas dietas 

conhecidas pelo senso comum. 



 A primeira delas é a chamada dieta do Dr Atkins. Ela foi criada pelo 

cardiologista americano Robert Akins e promove uma drástica redução de 

carboidratos, permitindo o consumo de proteínas de todo o tipo e gorduras à 

vontade. O objetivo é fazer com que o corpo entre em processo de cetose, ou 

seja, use a gordura acumulada como fonte de energia. Como desvantagem, o 

organismo consome os estoques de gordura e glicogênio (um carboidrato 

armazenado no músculo) para gerar energia. Tal processo causa grande perda 

de massa muscular e água. O indivíduo pode ficar com menos disposição para 

enfrentar as tarefas do dia-a-dia. Ele ainda pode apresentar mau hálito e 

retenção intestinal que, a longo prazo, pode acarretar problemas 

cardiovasculares.  

 Uma segunda dieta que ficou bastante conhecida na mídia foi a dieta de 

South Beach. Ela foi desenvolvida pelo cardiologista americano Arthur Agatston 

e apresenta uma variação bem menos radical da dieta do Dr Atkins. O princípio 

é o mesmo: pouco carboidrato e muita proteína, mas em matéria de gordura a 

Souh Beach prioriza a saudável (monoinsaturada). Como desvantagem, assim 

como a dieta de Atkins, o indivíduo pode apresentar grande perda de massa 

muscular. O excesso de proteína pode sobrecarregar os rins. 

 Além dessas dietas da moda que foram aqui apresentadas, há ainda o 

que poderia considerar como dietas malucas pela pouca variedade de 

nutrientes e sérios riscos que podem causar para a saúde das pessoas. Neste 

trabalho não serão abordados toda a diversidade de dietas conhecidas, mas 

serão colocados algumas delas para citar como exemplos. 

 A “dieta da lua”, por exemplo, consiste em ingerir somente líquidos 

(chás, sucos, caldos e água) durante um período de 24 horas, a cada mudança 

da fase da lua. Além de ser uma dieta desbalanceada, pode causar fraquezas 

e mal estar. Há ainda a chamada “dieta do atum” onde a pessoa consome 

várias porções de atum enlatado. Há carência de uma série de nutrientes como 

carboidratos, cálcio e ferro. Outra dieta bastante conhecida é a chamada “dieta 

da USP” que preconiza a restrição total de carboidratos, permitindo apenas o 

consumo de gorduras e proteínas. Utiliza-se o nome da USP para colocar a 

impressão de ser uma dieta elaborada cientificamente. Por fim, a “dieta dos 

pontos” orienta o indivíduo a controlar os pontos ao invés de calorias. Cada 

ponto corresponde a 3,6 cal. A quantidade de pontos a ser consumida é 



determinada de acordo com a altura, idade, o sexo, os hábitos alimentares e 

atividade física do indivíduo. 

Pensando nos diversos malefícios para a saúde que essas dietas podem 

provocar, Amâncio e Chaud (2004) analisaram 112 dietas publicadas em 

revistas populares durante oito meses seguidos no ano de 2002. Elas 

avaliaram tais dietas em relação ao teor de energético e de macronutrientes, 

cálcio, ferro, vitaminas A e E, colesterol e presença de informações sobre a 

duração da dieta, ingestão de fluidos, atividade física e dieta de manutenção. 

Os resultados mostraram que todas as dietas analisadas eram inadequadas 

em relação a um ou mais substâncias avaliadas. Menos de 25% das dietas 

apresentaram distribuição adequada de macronutrientes. Houve o predomínio 

de níveis adequados de cálcio (85,7%), ferro (97,3%) e vitamina E (91,9%).  

Das 112 dietas analisadas, 95 delas recomendavam a ingestão de 

quantidades baixas de cálcio. Em uma delas, a quantidade indicada estava 

acima do limite máximo recomendado pelos nutricionistas. As pesquisadoras 

afirmam que concentrações altas ou baixas de minerais são indesejáveis. Além 

disso, elas podem causar interações negativas com outras vitaminas ou outros 

minerais. 

Outro ponto considerado como negativo para as pesquisadoras está 

relacionado com as instruções publicadas com as dietas. A duração de sete 

dias que foi a que mais predominou nas revistas analisadas, elas consideram 

como insufuciente para uma perda de peso gradual e saudável.  

A conclusão que as pesquisadoras chegaram ao final do estudo é que 

não deveria ser permitido que publicações não científicas divulgassem dietas 

para perda de peso que não apresentassem uma composição química 

adequada. As dietas, da forma como foram publicadas, podem induzir à 

adoção de práticas arriscadas de alimentação, interferindo diretamente na 

saúde dos indivíduos que as adotam. 

Amâncio e Chaud (2004) ainda dizem que o mercado para os obesos é 

economicamente mais atraente já que eles consomem mais, são mais ansiosos 

e frágeis. Esse perfil de revista, segundo as pesquisadoras, aproveita-se da 

condição de vulnerabilidade de seu público. 

Há também outros tipos de tratamento que se agrupam no campo da 

Medicina alternativa. São alguns deles: acupuntura, auriculoterapia, 



mesoterapia e cremes para a Obesidade. Para o tratamento de pessoas 

obesas, tais alternativas têm potencial muito baixo, e o número de estudos 

sobre esse assunto é insuficiente para se afirmar que há efeitos terapêuticos 

para tratamento da Obesidade. 

A partir de tudo o que foi colocado, profissionais da saúde não 

recomendam o uso de tais tratamentos alternativos já que a Obesidade é uma 

doença que traz uma série de comorbidades. Eles argumentam que a grande 

maioria de tais medicamentos não apresenta garantias de segurança e eficácia 

para o paciente. Os profissionais recomendam apenas medicamentos que 

apresentam uma comprovação científica. 

Para a redução de peso corporal e sua manutenção, recomenda-se que 

as pessoas realizem exercícios físicos regularmente e mantenham uma 

alimentação equilibrada (Anez e Petroski, 2002). Além disso, a contribuição da 

Psicologia é de grande importância já que ajuda o sujeito a se conhecer e 

observar o que o alimento está associado em sua vida: ansiedade, tristeza, 

entre outros.  

3.2 Cirurgia bariátrica

Geralmente quando a pessoa obesa mórbida decide emagrecer, ela 

procura ajuda profissional. É comum encontrarmos instituições de saúde 

(clínicas, hospitais etc) que contam com uma equipe multidisciplinar para o 

tratamento de pacientes com obesidade. Dentre as diferentes maneiras 

terapêuticas para a redução de peso e/ou gordura corporal, está a cirurgia 

bariátrica.  

A primeira cirurgia bariátrica foi realizada em 1952, na Suécia, com o 

objetivo de impedir a absorção de gordura no trato intestinal e provocar 

diarréias. Tais benefícios eram menores quando comparados aos efeitos 

colaterais que os pacientes apresentavam no pós-cirúrgico. 

Nos últimos 25 anos, os procedimentos cirúrgicos na área Bariátrica 

obtiveram resultados adequados, ou seja, houve uma redução relevante de 

peso e conseqüente diminuição da prevalência de doenças associadas à 

Obesidade. Assim os pacientes começaram a apresentar melhor qualidade de 



vida em função da facilidade de locomoção e da diminuição dos prejuízos 

psicossociais. 

 No que diz respeito aos tipos de tratamento cirúrgico, estes podem ser 

classificados de três maneiras. A primeira delas, são as chamadas técnicas 

restritivas que visam reduzir o espaço do alimento no estômago através de uma 

restrição mecânica. A segunda consiste em técnicas disabortivas as quais 

objetivam restringir um pouco a entrada dos alimentos no estômago e 

desenvolver grandes restrições no intestino, de forma a diminuir a absorção 

dos nutrientes dos alimentos, gerando grande perda de peso. Por fim, a 

terceira e última maneira de se classificar os procedimentos cirúrgicos são as 

técnicas mistas que mesclam as duas primeiras: restringem o volume de 

ingestão e diminuem a absorção dos nutrientes dos alimentos pelo intestino. 

 Geralmente, essas técnicas são mais conhecidas através de nomes 

diferentes de  cirurgias conduzidas por cirurgiões especializados. A primeira 

delas é a chamada Banda Gástrica Ajustável. O paciente obeso é submetido 

ao procedimento cirúrgico de forma que é colocado um anel na parte superior 

do seu estômago. Esse anel pode ser ajustado externamente porque ele é 

conectado com um pequeno reservatório de metal e plástico localizado sob a 

pele que é alcançável externamente por uma fina agulha onde se injeta um 

líquido. É dessa forma que a passagem do alimento é regulada. O tempo 

médio de cirurgia é de uma hora e o ajuste da banda é feito ambulatorialmente. 

O paciente consegue uma perda total de peso de 20%. Geralmente, no pós-

cirúrgico o paciente precisa ficar internado por um período de 24 horas e 

manter uma dieta líquida por 20 dias. 

 O segundo nome conhecido de cirurgia bariátrica é a chamada 

Gastroplasia em Y de Roux, mais conhecida como Cirurgia Fobi-Capella. 

Consiste em reduzir o volume do estômago e conectá-lo ao intestino. Pode ser 

feita com ou sem anel, que garante a diminuição da velocidade de 

esvaziamento do estômago. O procedimento leva em média 2 horas para ser 

desenvolvido. O paciente pode perder em torno de 30 e 40% de seu peso. 

Após a cirurgia, ele precisa ter um período de internação de 72 horas e manter 

dieta líquida por 30 dias.  

 Por fim, o terceiro e último nome de cirurgia bariátrica é a Derivação 

Bileopancreática. Retira-se parte do estômago e é feito um desvio no intestino 



para provocar a má absorção dos alimentos. O paciente perde em torno de 35 

a 40% de seu peso. Após a cirurgia, o paciente precisa permanecer por 96 

horas no hospital.  

No Brasil, a primeira cirurgia bariátrica foi realizada por Arthur Garrido Jr, 

no Hospital das Clínicas de São Paulo. Em 1999, o Ministério da Saúde 

reconhece a necessidade de tratamento cirúrgico aos obesos mórbidos e o 

inclui entre os procedimentos cobertos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), 

conforme portaria nº 628/GM de 26 de abril de 2001. Com isso, o número de 

pacientes candidatos à cirurgia aumentou, provocando longas filas de espera, 

sendo que 2,4% deles falecem enquanto aguardam cirurgia nos hospitais 

públicos (Koyama, 2007). Dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica 

e Metabólica mostram que são realizadas 25 mil cirurgias por ano no Brasil. 

Nos Estados Unidos são 250 mil no mesmo período.  

Os critérios de indicação para tal procedimento cirúrgico são bastante 

rígidos. Geralmente ele é indicado para pacientes com IMC acima de 40kg/m2, 

ou seja, que apresentam Obesidade Mórbida. Há casos de indicações para 

pessoas com IMC maior de 35kg/m2 e que também apresentam alguma 

comorbidade (doença agravada pela Obesidade).  As doenças associadas à 

Obesidade que geralmente são encontradas nesses casos são: diabetes, 

apnéia do sono, hipertensão arterial, dislipidemia, doença coronariana, osteo-

artrites, entre outras (Pinheiro, 2007). 

Além do critério de classificação a partir do IMC (Índice de Massa 

Corporal), outra ponderação exige que o paciente apresente a doença estável 

por pelo menos cinco anos e, durante esse período, não se haver conseguido 

controle do peso por nenhum outro método de tratamento.  

Seguindo todas as condições para se realizar a cirurgia, o paciente 

precisa emagrecer em torno de 10% de seu peso. Além disso, é necessário um 

acompanhamento de  uma equipe multidisciplinar (cirurgião com formação 

específica, clínico, nutrólogo e /ou nutricionista, fisioterapeuta, anestesiologista, 

enfermeiros e auxiliares de enfermagem familiarizados com o manejo de 

pacientes obesos) que observará se ele realmente está apto para passar pelo 

tratamento cirúrgico. 

Koyama (2007) defende a necessidade de um acompanhamento 

psicológico a pessoa que pretende realizar a cirurgia para redução de peso. É 



preciso esclarecer que a cirurgia não resolverá problemas psicológicos pré-

existentes, ou seja, que antecedem a cirurgia. É importante ressaltar que os 

pacientes obesos mórbidos, muitas vezes, depositam na cirurgia uma 

esperança de que ela resolverá “todos os seus problemas”. Após o 

procedimento cirúrgico, eles observam que o ato cirúrgico resolve um de seus 

problemas (um dilema estético, superficial) e que os demais devem ser 

resolvidos por eles próprios, através de mudanças mais profundas.  

 Leal e Baldin (2007) estudaram o impacto emocional do procedimento 

cirúrgico em pacientes obesos mórbidos. Em todos os casos estudados, 

houveram alterações comportamentais decorrentes do emagrecimento rápido 

(depressão, ansiedade, ideação suicida e  uso de substâncias tais como o 

álcool e o tabaco). Após a realização do estudo, constatou-se que a cirurgia 

bariátrica surge como uma solução de aspectos intrínsecos à personalidade 

dos pacientes e não exatamente à gordura em si. 

 Na pesquisa de Leal e Baldin (2007), foi estudado o caso de uma 

paciente tímida que via a gordura como um sinal de proteção e isolamento. 

Após o procedimento cirúrgico, com a retirada do excesso de gordura em seu 

corpo, a paciente manifestou comportamentos ansiosos, causando-lhe pânico e 

caos. A ansiedade apareceu quando a paciente percebeu que mudanças mais 

profundas precisariam ser realizadas e não apenas as superficiais como a 

estética e o emagrecimento. 

 Uma outra paciente estudada via a cirurgia bariátrica como uma técnica 

para o resgate da auto-estima. Quando ele não conseguiu atingir o peso 

esperado no período pós-cirúrgico, começou a sentir grande ansiedade. Os 

autores relatam que tal caso mostra uma personalidade frágil, com dificuldade 

em lidar com as frustações. 

 Concluiu-se que a obesidade pode ser vista como um “falso self” mental 

e corporal que protege um “verdadeiro self” frágil e mal-estruturado. Esse pode 

ser um dos motivos que levam alguns pacientes a uma grande dificuldade de 

emagrecer. Por conseguinte, é possível de se ter uma noção da complexidade 

com a qual um paciente se depara no tratamento de sua obesidade, além do 

grau necessário de maturidade da personalidade de uma pessoa que venha a 

se submeter a tal procedimento. É por esse motivo que deduzo ser  importante 

um acompanhamento psicológico para o paciente obeso mórbido, 



principalmente no pós-cirúrgico. Nesse período, é necessário que ele assuma 

um novo estilo de vida. 

 Dois estilos diferentes de vida foram tomados por duas mulheres que se 

submeteram à cirurgia bariátrica para a redução de estômago,  e que foram 

entrevistadas por Frutuoso (2008), pensando sobre o impacto da cirurgia nas 

pacientes.  A reportagem que saiu na Revista da Folha em setembro de 2008 

aponta a realidade de pacientes que trocaram a compulsão alimentar por 

outras tais como o alcoolismo. Nela, é divulgada uma pesquisa realizada pela 

Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) que estudou pacientes que 

passaram pela cirurgia: 20% deles apresentam algum tipo de transtorno depois 

da operação. A compulsão pela comida se transforma em outros excessos tais 

como: álcool, doces, compras, jogos, sexo, cigarro e drogas. 

 Mais do que isso, a pesquisa da Unifesp aponta que o grau de 

depressão e ansiedade na população obesa é maior do que na população em 

geral. Entre os 50 obesos entrevistados, 80% apresentavam depressão. Na 

população geral, apenas 20% apresentavam o mesmo distúrbio. De forma 

semelhante, a ansiedade era presente na vida de 70% dos pacientes obesos 

enquanto que a média da população geral era de 30%. 

 Um dos casos relatados pela reportagem aponta uma mulher de 30 anos 

que conseguiu emagrecer em torno de 50kg após o procedimento cirúrgico. 

Antes dele, a moça pesava 114kg e media 1,68m. Alguns anos após a cirurgia, 

a paciente chegou a engordar 17kg por sentir uma grande angústia: trocou a 

compulsão alimentar pela alcoólica. Relata que bebia tanto que chegava a 

perder a noção dos próprios atos. Hoje ela está em acompanhamento 

psiquiátrico, toma antidepressivos e parou de trabalhar. Nesse caso que a 

bebida alcoólica é presente de forma compulsiva, mostra que o álcool é mais 

fácil de engolir, digerir e expelir por uma questão orgânica: após a cirurgia, o 

paciente apresenta o estômago reduzido. A sensação de mal estar não é 

provocada como se ele comesse um sanduíche completo. Frutuoso (2008) 

aponta que assim como comer, o beber é um comportamento primário. É uma 

satisfação que é saciada apenas pela boca.  

 O outro caso relatado pela reportagem é de uma outra mulher de 40 

anos que caminhou para um estilo de vida diferente. Antes do procedimento 

cirúrgico ela chegou a pesar 98kg. Hoje, com um 1,62m pesa 62kg. Relata que 



mantém o acompanhamento multidisciplinar e que este a ajudou muito a saber 

se conhecer e controlar a sua alimentação. 

Somente a cirurgia não garante uma melhor qualidade de vida. Não é 

apenas uma questão médica, mas principalmente psicológica. Como pode ser 

observado nos casos relatados acima, sabe-se que alguns pacientes, depois 

da cirurgia, conseguem mudar o estilo de vida e manter um controle dietético 

rigoroso e ajustado à nova situação. Outros, apesar do emagrecimento, não se 

adaptam à nova condição e mantêm uma péssima qualidade de vida. Há casos 

também de pacientes que não conseguem manter o controle dietético e voltam 

a ganhar o peso perdido (Koyama, 2007). Novamente, ressalta-se o fato de 

que para emagrecer e manter-se magro, é necessário reorganizar a vida e 

preparar-se para as dificuldades que virão no pós-cirúrgico. 

Logo que o paciente acorda do procedimento cirúrgico, ele continua com 

o mesmo peso pois o ato cirúrgico não emagrece. Psiquicamente, a pessoa se 

sente aliviada por sobreviver a tal processo, sendo um grande estímulo para 

iniciar uma mudança em sua vida. Espera-se que o paciente perca cerca de 

40% de seu peso antes da cirugia. 

Esteticamente, o corpo começa a se modificar lentamente nos primeiros 

meses após o ato cirúrgico. Nas primeiras semanas o paciente ingere apenas 

líquidos, passando para comida pastosa e só depois de alguns meses para 

comida sólida. A melhora na mobilidade é uma das primeiras mudanças 

observadas pelos pacientes: agora eles conseguem, por exemplo, fazer a 

própria higiene sem precisar do auxílio de um cuidador. A cada dia que coisas 

simples do cotidiano são realizadas por eles próprios são constatadas, mais 

maravilhados ficam com tais movimentos. 

Aos três meses, é possível constatar uma mudança corporal visível. Os 

pacientes geralmente são percebidos pelo seu meio social como pessoas que 

mudaram fisicamente. Tal constatação é uma forma de se sentirem mais 

estimulados a novas mudanças e satisfeitos com a cirurgia.

Além disso, a própria qualidade de vida começa a aparecer, iniciando-se 

por uma noite de sono bem dormida. Geralmente pacientes obesos mórbidos 

apresentam apnéia noturna e acordam várias vezes ao longo da noite. Depois 

conseguem realizar atividades cotidianas sozinhas tais como amarrar os 



sapatos, cortar as unhas dos pés, andar até a casa de um amigo ou à padaria 

sem sentir falta de ar. A cada dia, é uma nova descoberta (Koyama, 2007). 

Assim, a realização da cirurgia bariátrica pressupõe três questões. A 

primeira é que tal procedimento não apresenta conseqüências imediatas e 

duradouras. O sucesso no tratamento depende da forma como o paciente vai 

lidar com o recurso cirúrgico. O paciente precisa assumir um compromisso de 

novos hábitos alimentares pelo resto da vida. Sem a mudança no 

comportamento radical no comportamento alimentar, a cirurgia perde o poder 

emagrecedor e frusta pacientes que não conseguem chegar ao peso desejado 

ou o fazem de maneira sofrida. 

A segunda é a constatação de que a perda de peso, quando grande e 

acelerada, provoca uma mudança brusca na estrutura corporal que não é 

assimilada com a mesma rapidez pelo próprio paciente. É necessário tempo 

para que o paciente se adeque aos novos hábitos alimentares e novo estilo de 

vida. 

Por fim, a terceira questão levantada pelo ato cirúrgico é que impõem ao 

paciente que o emagrecimento não implica necessariamente a uma melhor 

qualidade de vida. Muitos pacientes que se submetem ao procedimento 

cirúrgico mostram uma associação direta entre emagrecimento e realização 

pessoal. 

Frente ao exposto, podemos observar que apesar da cirurgia, uma 

pessoa será vista cronicamente como obesa ou doente, pois exige cuidados 

externos e constantes. 



CAPÍTULO IV: AS DIFICULDADES VIVIDAS ENQUANTO SE É OBESO 

Os distúrbios da alimentação (recusa ou aceitação excessiva de 

alimento) podem ter suas origens nas relações entre pais e filhos, nos primeiros 

anos de vida destes. Gomes (1996) coloca tal posição em seu trabalho sobre 

famílias que apresentam uma criança portadora da doença Obesidade. Dallera 

e Sorrentino (1997) confirmam tal idéia quando relatam que a mãe apresenta 

para a criança o alimento como um instrumento de satisfazer uma carência 

fisiológica (a fome) e psicológica (afeto, proteção). É nesse sentido que a 

criança vai se percebendo como parte do grupo familiar no qual está inserida. 

Os autores citados concordam com a idéia de que as doenças 

alimentares aparecem quando há fatores que impedem o desenvolvimento 

adequado dos filhos. Há mães que não suportam a angústia de separação, 

fazendo com que seus filhos sejam impedidos de explorar o mundo ao seu 

redor. É nesse sentido que a criança vai se tornando muito dependente de seu 

mundo familiar. Este vai se tornando um espaço extremamente envolvente e 

protetor para ela. Quando a família não busca ajuda externa para resolver o 

problema de comunicação entre os membros, a criança vai aos poucos 

crescendo e se tornando um adulto obeso, que busca um lugar único dentro 

desse contexto. 

Para conseguir reivindicar seu próprio espaço, o sujeito dentro da família 

precisa agir. De forma patológica, o indivíduo obeso busca tal lugar através da 

alimentação. Simbolicamente, o desejo de se expandir é incorporando 

quantidades excessivas de alimento. Através da massa física visível, o obeso 

coloca a sua presença e existência dentro de um espaço (Dallera e Sorrentino, 

1997). 

Em um contexto familiar superprotetor, a criança vai sentindo grande 

dificuldade de se colocar no mundo externo ao ambiente familiar. Conseguinte, 

vai se tornando uma pessoa solitária.  

A solidão é algo que aparece nos relatos de pacientes obesos adultos. 

Geralmente são pessoas passivas, inibidas em sua capacidade de manifestar 

agressividade, precisando sempre de aprovação e amparo. Sentem-se 

freqüentemente angustiados por medo de serem abandonados e um 



sentimento depressivo com relação às relações sociais (Dallera e Sorrentino, 

1997). 

A família, mantendo comportamentos que reforçam a unidade do 

sistema de forma superprotetora, bloqueia através de mensagens veladas a 

incapacidade pessoal e a falta de segurança do membro obeso frente ao que 

lhe é desconhecido (Gomes, 1996). Dessa forma, a capacidade de ação sobre 

o mundo cada vez mais vai sendo limitada para uma pessoa obesa. 

Mobilidade lembra movimento, ação. Não apenas relacionada a 

deslocamento de um lugar para outro, mas também a idéias, pensamentos. A 

mobilidade nos permite conhecer, aprender coisas novas, e isso faz com que 

amplie a nossa capacidade de circular por ambientes diversos. Ela é fator 

básico para o desenvolvimento das pessoas dentro da sociedade já que 

permite que elas participem ativamente de diferentes situações sociais 

(Koyama, 2007). 

Há pessoas que têm algumas dificuldades em se locomover no espaço. 

O obeso mórbido é uma dessas pessoas. Sua capacidade de agir e participar 

de diferentes lugares e situações sociais é limitada por conta do excesso de 

gordura e peso de seu corpo. Convido o leitor a pensar sobre algumas 

situações expostas pelo trabalho de Koyama (2007).  

Movimentos considerados básicos para uma pessoa que não tem 

problemas com relação ao peso podem se tornar tarefas difíceis para um 

paciente obeso mórbido. Tomar banho e alcançar determinadas partes do 

corpo como os pés são grandes dificuldades que os obesos enfrentam dia-a-

dia. Assim como calçar os sapatos, trocar de roupa, abotoar uma blusa ou um 

sutiã.  

Com relação à locomoção, no sentido de deslocar-se de um espaço para 

outro, os obesos enfrentam novas dificuldades. Muitas vezes não conseguem 

percorrer grandes distâncias por sentir falta de ar. E mesmo em poucas 

distâncias como subir escadas, as pessoas obesas podem se queixar de dores 

nos joelhos e/ou nos pés.  

Em transportes públicos, os obesos enfrentam novos problemas a 

começar pelas queixas de muitos motoristas e passageiros. Estes afirmam que 

a pessoa obesa pode ocupar dois lugares dependendo do seu peso. Muitos 

obesos chegaram a pagar duas passagens de ônibus já que, por conta de seu 



excesso de massa, precisam ocupar duas poltronas. Além dessas dificuldades, 

eles ainda precisam enfrentar olhares discriminatórios ao longo da viagem. 

Mesmo para entrar nos ônibus, os obesos apresentam dificuldades em 

alcançar os degraus, que muitas vezes são altos. 

Felizmente há um projeto de lei que foi aprovado em janeiro de 2007, 

obrigando transportes públicos interestaduais, inclusive transportes aéreos, a 

reservarem dois assentos individuais para acomodar um passageiro obeso por 

cada viagem. Os assentos devem ser reservados por até 48 horas antes da 

partida do veículo. Os dois assentos devem ser contíguos e permanecer na 

primeira fila. Além disso, a empresa de transporte deve vender a passagem ao 

obeso pelo preço de apenas uma passagem. O Congresso Nacional ainda 

decreta que a obesidade deve ser comprovada mediante um atestado de um 

médico especialista.  

Como se não bastassem todas essas dificuldades apresentadas, há a 

limitação da pessoa obesa em freqüentar bares, cinemas, teatros já que tais 

lugares não apresentam condições de suporte para as pessoas obesas. As 

cadeiras são muito apertadas ou são fracas para o peso da pessoa obesa. O 

obeso pode ser motivos de chacotas por, muitas vezes caírem no chão nesses 

lugares por conta da falta de estrutura que esses lugares dispõem. 

Pensando nessas dificuldades de se locomover em espaços 

considerados como próprios para conhecer novas pessoas, o obeso pode 

apresentar grandes dificuldades em ampliar a sua rede social. O que para uma 

pessoa que não apresenta a Obesidade pode ser considerada como uma 

atividade comum, simples, para o obeso pode ser um grande obstáculo. 

Namorar é uma delas.  

Dentro desse contexto, o aumento de peso pode servir como uma 

proteção contra a sexualidade. Os obesos podem pensar que, por causa de 

sua aparência, não há quem as deseje e assim evitam o problema de 

administrar todo esse mundo ameaçador dos instintos. Portanto, procuram 

furtar-se aos eventuais desafios da vida. Os obesos adultos geralmente têm 

vivências regressivas do próprio corpo, buscando gratificações compensadoras 

das sexuais: substituem o erotismo pelo prazer da alimentação (Dallera e 

Sorrentino, 1997). 



Pensar que o alimento pode proteger contra agressões de um modo 

geral também pode ser observada em pacientes com Obesidade. Geralmente 

eles se sentem altamente vulneráveis com relação às dificuldades da vida e o 

alimento é a única contribuição energética que serve como um escudo contra 

as agressões do mundo. São pessoas que apresentam baixa confiança no 

relacionamento com os outros, além de grande desconfiança quanto às 

próprias emoções e sentimentos, considerados por elas como incontroláveis 

(Dallera e Sorrentino, 1997). 

Pensando nessa linha, as dificuldades da vida são colocadas de lado, 

como se não quisessem participar da competição para um sucesso ou algo 

melhor. O alimento é buscado como uma “falsa libertação”, um álibi para deixar 

de assumir responsabilidades. Assim, o obeso escapa da sensação de 

ansiedade provocada pelo ato de competir e do provável julgamento dos outros 

(Dallera e Sorrentino, 1997). 

 Como afirma Koyama (2007), a mobilidade comprometida dos obesos 

implica não somente na perda de locomoção, mas também de baixa auto-

estima, valores, auto-imagem e independência. É nesse contexto que aparece 

o cuidador familiar, aquele que convive diariamente com a pessoa obesa para 

auxilia-la em seus movimentos. 

 Pensando em todas essas dificuldades de mobilidade, o Ministério da 

Saúde revisou um protocolo de atendimento especialmente para pacientes que 

apresentam a obesidade mórbida. Em 2001, o SUS oferecia para esses 

pacientes o pagamento de apenas um tipo de cirurgia bariátrica. Em 2005, por 

meio de uma nova portaria, ele passa a oferecer três tipos de procedimentos 

cirúrgicos para a redução de peso. Além disso, são oferecidos os serviços de 

Psicologia, Nutrição e até de Cirurgia Plástica para aqueles pacientes que 

necessitam de intervenções cirúrgicas reparadoras.   

Os critérios para serem submetidos à cirurgia bariátrica são os mesmos 

descritos no capítulo sobre os Tratamentos para a Obesidade. O Ministério da 

Saúde ainda aponta que em 2003, foram realizadas pelo SUS 1813 cirurgias 

bariátricas. Em 2004, o número chegou a 2014. A nova portaria também 

oferece unidades de saúde especializadas para o atendimento dos pacientes 

obesos, com equipe técnica, instalações, equipamentos e recursos humanos 

especializados. 



CAPÍTULO V: CUIDADORES FAMILIARES 

 A idéia de cuidar proposta nesse trabalho está intimamente relacionada 

com o que Boff (1999) aborda em seu livro sobre a ética de cuidar. O autor 

afirma que cuidar é mais do que um ato, é uma atitude. Mais do que um 

momento de atenção e zelo, o cuidar abrange ocupação, preocupação e um 

envolvimento afetivo com o outro.  

 Para que um desenvolvimento humano seja adequado, um sujeito 

precisa passar por cuidados. Desde o seu nascimento até o final de sua vida, o 

ser humano sente necessidade de alguém que possa lhe proporcionar carinho, 

zelo, cuidado. O indivíduo que tem uma história de vida com ausência de 

cuidados, acaba por desestruturar-se e, não vendo mais sentido em sua vida, 

pode chegar à morte. Da mesma forma, se esse mesmo indivíduo não fizer 

com cuidado tudo o que empreender em sua vida, poderá prejudicar a si 

mesmo e aos que estão a sua volta (Boff, 1999). 

 Quando pensamos em cuidar, podemos pensar em alguns tipos de 

cuidados. Há os cuidadores profissionais os quais recebem formação técnica 

para desenvolver as suas atividades de cuidado junto aos pacientes enfermos. 

Eles podem trabalhar em instituições de saúde ou ainda nas residências dos 

pacientes. Há um outro tipo de cuidador que não recebe a mesma formação 

técnica para cuidar dos pacientes enfermos. Eles são considerados como 

cuidadores informais e geralmente são pessoas que fazem parte da rede social 

dos pacientes que precisam de cuidados. Podem ser vizinhos, colegas, 

familiares entre muitos outros. 

Existe o cuidado domiciliário que é aquele desenvolvido por uma equipe 

multiprofissional que desempenha uma série de cuidados em residências de 

pacientes e seus familiares. Este tipo de cuidado visa o acompanhamento, 

tratamento e a reabilitação não somente de indivíduos enfermos como também 

de seus familiares. 

 Há um segundo tipo de cuidado desempenhado por pessoas que não 

adquiriram uma série de conhecimentos como aqueles que pertencem a uma 

equipe profissional de saúde. Geralmente são pessoas que assumem um papel 

de cuidador de um familiar ou afim. Muitas vezes são pessoas que adquiriram 

experiência em cuidar de pessoas enfermas em uma comunidade e assim 



assumem uma profissão informal. Esse cuidador pode ser considerado como 

alguém que presta cuidados diretos ao paciente (sendo denominado cuidador 

responsável ou principal) ou ainda alguém que recebe um auxílio financeiro 

para a execução de atividades para um doente (denominado portanto como 

cuidador secundário). 

 Machado, Freitas e Jorge (2007) desenvolveram um estudo com 

cuidadores familiares de pacientes portadores da Síndrome Metabólica. São 

pacientes que apresentam quadros tais como: dislipidemia, diabetes, 

hipertensão arterial e excesso de peso ou obesidade. Os resultados mostraram 

grande sobrecarga de trabalho dispensada ao familiar pelo cuidador, a qual 

implica em significante impacto sobre sua saúde física, emocional e social.  

 Considero como interessante a classificação dos dados obtidos pelas 

pesquisadoras a partir dos relatos dos sujeitos de pesquisa. Eles relataram a 

sua experiência como cuidador e as atividades que desempenham junto ao 

paciente. As autoras depararam-se com dois fenômenos: o cuidador 

percebendo-se como tal e as dificuldades estruturais vivenciadas no cuidado. 

Eis as nomeações colocadas por elas: 

Percebendo-se como cuidador: é a percepção de como o cuidador vê-se ou 

sente-se cuidando de um ente familiar enfermo. Essa percepção ou esse 

sentimento é formado pelas seguintes categorias: A) significando a experiência 

de cuidar; B) desenvolvendo mecanismos de enfrentamento; e C) o des 

(preparo) para o cuidado. Abaixo, colocarei as explicações dadas pelas 

autoras. 

A) significando a experiência de cuidar: os cuidadores atribuem um 

caráter caritativo e religioso ao seu cuidado. Há a crença na 

existência de uma entidade superior que proverá vida ao seu familiar 

e forças ao cuidador em suas atividades de cuidado. Portanto, a ação 

de cuidar é influenciada pela crença, pelo significado que determinada 

entidade religiosa tem para a vida do cuidador. 

B) desenvolvendo mecanismos de enfrentamento: retrata os 

mecanismos elaborados pelos cuidadores para auxiliar na 

compreensão e/ou aceitação de sua condição. A pessoa suprime a 

realidade para evitar a percepção de um acontecimento que pode ser 

algo constrangedor, doloroso e desorganizador.  Para as autoras a 



designação divina da função de cuidador também é utilizada pelos 

sujeitos como mecanismo de enfrentamento, na tentativa de minorar o 

sofrimento ou de obter forças para enfrentá-lo. 

C) des (preparo) para o cuidado: demonstra a insegurança dos 

cuidadores e seu despreparo emocional advindos da atividade de 

cuidar. As autoras destacam portanto a importância de equipes de 

saúde no preparo e treinamento aos cuidadores envolvidos em sua 

tarefa de cuidar. Além disso, elas destacam a carga emocional 

enfrentada pelos cuidadores no exercício de suas atividades. Elas 

colocam a importância de se ter um grupo de apoio para os 

cuidadores, estimulando assim um fortalecimento emocional do 

sujeito que cuida. 

Dificuldades estruturais vivenciadas pelo cuidador: aglomera todos os 

elementos que se mostram para o cuidador como dificuldades em suas 

atividades de cuidado. Essa categoria é formada a partir dos seguintes pontos: 

A) dificuldades financeiras para o cuidado e B) necessidades emocionais dos 

cuidadores. 

A) dificuldades financeiras para o cuidado: aglomera todas as 

preocupações que os participantes do estudo demonstraram em relação 

ao aumento dos gastos com o tratamento do paciente enfermo. Gastos 

com alimentação e medicação são os mais relevantes. O estudo revelou 

que os cuidadores partiram em busca de uma ação, baseada no 

significado que a ação tem para eles. Os cuidadores saem em busca de 

sanar as dificuldades financeiras, visando sempre proporcionar a 

medicação ou o tipo de alimento necessário para o familiar enfermo. Sua 

atitude é determinada pelos significados que os fenômenos (alimentação 

e medicação nesse caso) representam para os próprios cuidadores. 

Além disso, essa atitude demonstra a sua contribuição para o bem-estar 

da pessoa cuidada. 

B) necessidades emocionais dos cuidadores: demonstra o grau do desejo 

dos cuidadores em estabelecer um pronto atendimento para o ente 

familiar, mesmo que para alcançar tal desejo, tivessem que sacrificar a 

própria vida, o convívio com seus familiares e seus momentos de lazer. 

As autoras observaram as privações ou anulações de seu lazer, da 



liberdade de ir e vir, de estar na presença dos demais familiares ou 

ainda da desistência de sonhos ou planos de vida. Assim, elas concluem 

que tais sentimentos foram expressos nos depoimentos, revelando 

situações de sofrimento que podem interferir na qualidade do cuidado 

prestado aos familiares enfermos. Os estados de humor de quem cuida 

podem ser alterados por conta dessas privações e anulações, assim 

como sua forma de encarar a vida e seus desafios diários. 

A partir dessas observações colocadas pelas pesquisadoras Machado, 

Freitas e Jorge (2007), elas concluem um ponto que pode ser considerado 

como uma das contribuições desse trabalho. Elas sugerem que equipes de 

saúde dêem uma atenção especial aos cuidadores familiares informais pois 

eles colaboram para o avanço ou retrocesso do tratamento familiar do paciente 

enfermo. Além disso, eles precisam de preparos técnicos e emocionais no 

desempenho de suas atividades dentro do domicílio. A formação de grupos de 

apoio terapêutico deve ser estimulada para que a troca de idéias possibilitem 

que os cuidadores possam se reconhecerem no outro, fazerem 

questionamentos para eles próprios e buscarem responder as suas dúvidas e 

inseguranças a partir do outro. 

Neste trabalho, o enfoque será dado para um cuidador familiar de uma 

mulher que se submeteu à cirurgia bariátrica para redução de peso. Portanto, 

ele seria classificado como um cuidador informal que desempenha cuidados 

junto ao familiar dentro de sua própria residência. Mais do que isso: o cuidador 

é aquele que faz parte do sistema familiar que apresenta um paciente obeso.  



CAPÍTULO VI: CONSIDERAÇÕES ACERCA DO SISTEMA FAMILIAR 

 As idéias aqui colocadas estarão baseadas principalmente nos trabalhos 

de Desiderio (1998) e Carter e McGoldrick (1980).

6.1 Teoria Geral dos Sistemas

 Em 1950, a Teoria Geral dos Sistemas foi elaborada por Bertanlanffy e a 

idéia central é que o todo se reduz à soma de suas partes. O sistema pode ser 

definido como um todo organizado ou um conjunto de elementos 

interdependentes ou ainda partes que formam um todo organizado e complexo.  

 Os sistemas podem se relacionar com os ambientes externos. Assim, 

eles podem ser classificados de duas maneiras. A primeira delas é que eles 

podem ser fechados, ou seja, nenhum material entra ou sai. Os sistemas 

fechados não permitem troca de informações com o ambiente externo; são 

isolados. A segunda maneira de se classificar os sistemas é que eles podem 

ser abertos. Nesse tipo de sistema, as informações podem ser trocadas entre 

os dois lados (sistemas e ambiente externo), aumentando as chances de 

provocar nos sistemas uma série de alterações internas. Com essa troca, os 

sistemas podem ainda adaptar-se às situações ambientais, organizando a sua 

capacidade de formular estratégias para sua própria conduta e para a inter-

relação com o ambiente externo.  

 Os seres vivos podem ser considerados como sistemas abertos já que 

eles possuem as características descritas como tal. Se pensarmos no corpo 

humano e na sua capacidade de se adaptar a diferentes ambientes externos, 

podemos ilustrar um pouco mais essa idéia. Quando uma pessoa se encontra 

em um ambiente muito gelado, o seu corpo se prepara para trabalhar de forma 

lentificada, garantindo energia e calor para todas as suas partes. Se a mesma 

pessoa estiver em um ambiente muito quente, o corpo começa a trabalhar mais 

rapidamente do que na situação anterior, provocando uma liberação de calor e 

garantindo um adequado funcionamento dos órgãos. 

 A mesma forma de adaptação ao ambiente externo pode ser observada 

em famílias. Abaixo, serão descritos alguns conceitos dessa teoria aplicada no 

contexto familiar. 



6.2 O sistema familiar e seus conceitos

 Desiderio (1993) aponta que entre os anos de 1974 e 1984, Minuchin 

apresenta um conceito de família em seus trabalhos. Para ele, a família é 

considerada um sistema hierarquicamente organizado no qual a mudança de 

um de seus subsistemas, atinge o sistema familiar como um todo. O autor 

utiliza uma metáfora do  holón para servir como exemplo ilustrativo.  

 Ele diz que um holón retira energia competitiva do ambiente visando 

autonomia e preservação, ao mesmo tempo que é munido de uma energia 

integrativa. A família nuclear é um holón de acordo com o autor. Esta, por sua 

vez, é um holón da comunidade. Cada parte contém o programa como um todo 

e cada todo contém as partes. Parte e todo estão ligados em um processo 

contínuo de comunicação e interação. 

 Considero que cada um dos membros da família podem ser 

considerados um holón do sistema familiar no qual se inserem. O grupo familiar 

passa os valores sociais da época para os filhos, dando-lhes um sentido de 

pertinência e identidade. Portanto, a família torna-se a matriz de identidade 

desses filhos. Ela é considerada como tal pois exerce duas funções: a primeira 

é de contenção (quando a família passa aos seus participantes o sentimento de 

pertencer e participar de um grupo específico) e a segunda é a de unicidade 

(quando o grupo familiar permite aos seus membros se perceberem como 

separados entre si).  

Dessa forma, cada um dos componentes de um sistema pode participar 

de vários subsistemas dentro do contexto familiar e fora dele, permitindo a 

cada membro seu próprio processo de individuação. 

Watzlawich cria quatro características básicas do sistema familiar como 

aponta Desiderio (1993) em seu trabalho. A primeira delas é a globalidade, ou 

seja, o comportamento de um membro familiar está ligado ao comportamento 

de outro membro, e a variação de um deles afeta o sistema como um todo. A 

segunda, é a não somatividade. Quando analisamos uma família, não podemos 

dar ênfase para o comportamento de cada um dos membros, mas para os 

padrões interacionais da família. O comportamento sintomático de um membro, 

embora tenha um fator  individual, é resultado do sistema de inserção na 



família desse representante. Há ainda a terceira característica chamada de 

eqüifinalidade, isto é, os resultados são mais determinados pela natureza do 

processo do que pelas condições iniciais do sistema. Por fim, a quarta e última 

característica apontada é a homeostase familiar. 

Este último conceito foi elaborado em 1957 por Jackson quando este 

estudou famílias de pacientes esquizofrênicos. Ele postulou que a família se 

organiza como um sistema estável. Os comportamentos e as interações de 

seus componentes, incluindo algum comportamento patológico de um dos 

membros, mantém o equilíbrio familiar. A mudança provoca um certo 

desequilíbrio no sistema que reage tentando restabelecer o equilíbrio anterior 

(a homeostase anterior), para que ele continue funcional. Pensando nesse 

trabalho, quando uma família tem como um de seus membros um portador de 

Obesidade, ela precisa se adaptar a novos padrões de comportamentos para 

que possa continuar se mantendo como tal. A doença provoca mudanças na 

família que não pode mais oferecer os mesmos cuidados ao membro doente 

como antes do aparecimento da Obesidade.  

Togliatti relata que há dois mecanismos que permite que a família possa 

mudar todo o seu sistema de base, reorganizando as relações de seus 

componentes.   (Desiderio, 1993). O primeiro deles é a retroalimentação 

negativa (feedback negativo), que impulsiona o sistema familiar a uma 

variabilidade adaptativa e lhe permite criar novas estruturas e modelos mais 

complexos. O segundo mecanismo é a retroalimentação positiva (feedback 

positivo) que consiste em um conjunto de seqüências que operam para ampliar 

o desvio e que podem aumentar o potencial de sobrevida do sistema para se 

adaptar a condições ambientais alteradas. Ambos os processos podem 

acontecer ao mesmo tempo ou podem se alterar.  

E, pensando nesses dois mecanismos, o autor ainda elabora o conceito 

de homeostase evolutiva. Ele diz que a família apresenta duas tendências 

opostas: a tendência à estabilidade e a tendência à mudança. O funcionamento 

saudável da família se dá quando as demandas de diferenciação (tendência à 

mudança) e de coesão familiar (tendência à estabilidade) são administradas 

com sucesso. Por isso a importância de se observar a particularidade de cada 

família.  



Desiderio (1993) aponta a importância do trabalho de Dell, quando ele 

junta ambas as tendências, elaborando o mecanismo de auto regulação. Assim 

como todos os seres vivos, as famílias mudam e evoluem.  Um sistema 

tendencialmente homeostático exclui a mudança, impedindo que as famílias 

percorram as fases evolutivas.  

Stengers e Prigogini ajudam a esclarecer os conceitos de homeostase e 

mudança (Desiderio, 1993). A mudança de um sistema é explicada se a 

homeostase for considerada uma tendência a procurar um estado estável em 

um sistema longe do equilíbrio. Portanto, um sistema evolui continuamente e 

tende a inovar a sua organização no tempo. Assim, quando um sistema em 

evolução é alterado, tende a encontrar um estado estável que sempre é 

ligeiramente diferente do anterior. Portanto, a homeostase é entendida no 

sentido evolutivo: há uma mudança descontínua e não a valorização de uma 

estabilidade de um sistema. 

Carter e Goldrick (1980) concebem a família como um contexto que se 

adapta às necessidades de mudança de seus integrantes. As autoras falam 

sobre os vários ciclos que toda a família está sujeita a passar: doença, fases de 

desenvolvimento de cada indivíduo, entre outros. Elas ainda apontam que o 

sistema familiar induz cada um dos membros a serem independentes, formar 

novas famílias e repetir todo o processo. Consideram as fases do ciclo 

evolutivo familiar, defendendo a idéia de que o sistema familiar não se 

desenvolve gradativamente, mas através de saltos bruscos que levam a 

mudanças comportamentais de seus componentes. Assim, a família se 

transforma de uma maneira na qual as relações entre os elementos do sistema 

alteram substancialmente a forma, o significado e a função em relação ao 

estado anterior ao mesmo. 

6.3 Subsistemas familiares

 Quando pensamos em uma família como um sistema, devemos observar 

os subsistemas que a compõe. De acordo com Desiderio (1993), toda a família 

se utiliza de subsistemas para cumprir com os papéis de contenção e 

diferenciação de seus membros. Eles podem se constituir a partir de vários 

critérios: hierarquia, sexo, interesses ou função. É importante ressaltar que 



dessa maneira, cada um dos indivíduos aprende a viver em diferentes 

sistemas, aprendendo diversas habilidades e tendo poderes distintos em cada 

um deles. Por exemplo, uma pessoa pode ser pai, sogro, filho, sobrinho e 

esposo, dependendo do subsistema em que é inserido e exercendo funções 

diferentes em cada um deles. Dessa forma, ele aprende a discernir o que é 

próprio dele, de sua identidade, daquilo que é do outro, sentindo que faz parte 

do subsistema. 

 Cada subsistema é regido por regras próprias que se integram às 

normas do sistema como um todo. No inter-relacionamento subsistêmico, a 

homeostase familiar é mantida se forem obedecidas as regras de cada 

subsistema e as do sistema geral (Desiderio, 1993). 

 Cada família se orienta de acordo com um conjunto de normas, gerando 

leis para cada subsistema. O grau de eficácia dessas normas gera o grau de 

eficiência do sistema. Essa eficiência determinará a sua funcionalidade ou 

disfuncionalidade (Desiderio, 1993). 

 Desiderio (1993) aponta o trabalho de Minuchin no que diz respeito às 

fronteiras de um subsistema. Elas são regras que definem quem participa de 

cada subsistema, o grau de poder que cada indivíduo exerce dentro dele e as 

expectativas de papel ou função. As fronteiras servem ainda para proteger a 

diferenciação do sistema1. 

 As famílias podem caminhar entre os extremos (rígidas e difusas), 

incindindo em algum lugar ao longo de um continuum. Em famílias cujas 

fronteiras são difusas, a vivência do comum inibe e abarca o desenvolvimento 

autônomo e a independência de cada membro da família. O estresse de um 

dos membros afeta os demais. Já as famílias cujas fronteiras são rígidas, os 

membros ostentam grande autonomia ao contrário do sentimento de 

pertinência e apoio dos demais familiares. É uma família que apresenta baixo 

grau de envolvimento entre os membros. 

                                                
1 Há três tipos de fronteiras: as nítidas (-----), quando os membros usam regras claras de 

funcionamento intra e inter-sistema; as difusas (......), quando os membros usam regras pouco 

claras de funcionamento intra e inter-sistema; e as rígidas (____), quando os membros usam 

regras inflexíveis intra e inter-sitema. 



 Minuchin ainda descreveu algumas funções dos diferentes tipos de 

subsistemas que podemos encontrar nas famílias, como aponta Desiderio 

(1993). Há o subsistema conjugal que é formado pela união de dois adultos do 

sexo oposto com o objetivo de constituir uma família. Os dois devem criar uma 

fronteira que separe a interferência de outros subsistemas como os dos filhos e 

de outros parentes. Os cônjuges se apóiam mutuamente. Existem também o 

subsistema parental. Ele surge a partir do nascimento do primeiro filho e 

cumpre as funções de nutrir, guiar, socializar, controlar e exercer o poder sobre 

os filhos de maneira diferente em cada fase do desenvolvimento destes. Por 

fim, há o subsistema fraternal que possibilita vários exercícios a seus 

integrantes. Eles aprendem a negociar, cooperar, competir, reconhecer as suas 

habilidades e as alheias, fazer amigos, aliados e adquirir prestígio. Desiderio 

(1993) aponta que o filho único é aquele que não treina suficientemente essas 

funções durante a infância e adolescência, dizendo ser difícil exercer tais 

funções em um contexto social mais amplo. 

6.4 Estrutura familiar

 Desiderio (1993) aponta que a estrutura familiar é um conjunto invisível 

de padrões transacionais formados por regras que regem a conduta interativa 

dos componentes do sistema. Os sujeitos se relacionam com cada elemento de 

seu subsistema e com os outros subsistemas familiares, obedecendo um 

mesmo padrão. Em famílias bem adequadas, esse padrão é alterável com o 

passar do tempo e se modifica de acordo com a evolução de cada sujeito. 

 Esses padrões de interação do sistema familiar se repetem nos 

relacionamentos e obedecem a um conjunto de regras da família. Essas regras 

funcionam como um estatuto interno. Nem sempre são explícitas, mas são 

reconhecidas, apreendidas, seguidas pelos integrantes da família. 

 As regras familiares garantem o andamento do sistema com relação ao 

exercício do poder hierárquico por parte de um subsistema ou sujeito, 

deliberação e exercício de outras formas de poder, à expressão dos 

sentimentos e emoções e à liberdade de interferir com os outros sistemas 

sociais.  



 Pensando em tudo o que foi descrito até o momento, pode-se concluir 

que a família é a matriz de identidade de um sujeito à medida que oferece para 

ela a oportunidade de ter o sentimento de pertinência em um grupo, ao mesmo 

tempo que permite a ele desenvolver a própria identidade. Esta, por sua vez, 

será elaborada ao longo da vida do indivíduo, no momento em que estiver em 

contato com outros grupos sociais, aprendendo o sentido de pertinência e de 

diferenciação. 

 A família também precisa se adaptar à sociedade em que está inserida 

que, por sua vez, modifica as funções familiares. A adaptação da família à 

sociedade torna difícil o desempenho das funções básicas de proteção e 

sociabilização de seus membros. Ao mesmo tempo que incentiva a 

competência profissional, leva os pais à incompetência no exercício de papéis 

e funções familiares.  

 Para responder às demandas sociais, o grupo familiar se divide em 

subsistemas que podem ser formados por geração, sexo, interesse e função. 

Cada um deles exerce uma função específica. Se cada um dos membros 

exercer seu papel de forma eficaz, as tarefas se tornam complementares, 

deixando o subsistema se tornar funcional e único.  

 A demarcação nítida das fronteiras subsistêmicas favorece o 

funcionamento adequado da família. Nas famílias emaranhadas, a 

preocupação e a comunicação entre os seus membros é tão intensa que as 

fronteiras inter-sistêmicas se tornam difusas. Isto ameaça a autonomia dos 

membros, diminuindo o desenvolvimento da diferenciação pessoal. O estresse 

familiar é muito intenso já que um problema que atinge um dos indivíduos afeta 

os demais de forma exagerada. 

 Em famílias desligadas, as fronteiras são demasiadamente rígidas, 

dificultando a comunicação inter-sistêmica e interpessoal, prejudicando as 

funções protetoras da família. A autonomia pessoal é mais evidente, deixando 

de lado o apoio e a cooperação mútua.  

Comportamentos funcionais e disfuncionais da família 

 As famílias podem adotar condutas que facilitam o funcionamento sadio 

de seus membros ou que podem prejudicar tal desenvolvimento. Desiderio 

(1993) aponta três autores que colocam alguns pontos sobre as maneiras 

como as famílias podem influenciar as condutas de seus membros. O primeiro 



autor é Carneiro dizendo que em qualquer família podem coexistir elementos 

do funcionamento familiar que mantém a saúde emocional e aqueles que 

predispõem à enfermidade. Além disso, um grupo familiar sadio é aquele que a 

comunicação é aberta e cada integrante conhece e desempenha seu papel 

específico, de acordo com Rivière apontado por Desiderio (1993). Se houver 

falhas na instrumentação do papel, o sujeito se sentirá inseguro e  predisposto 

a doenças. Por fim, Minuchin apontado por Desiderio (1993) afirma que o grau 

de funcionalidade determina o grau de saúde do sistema familiar.  

 Abaixo serão descritas dois tipos de conduta geralmente encontrado em 

famílias. 

6.5.1 Condutas funcionais

 Em uma família normal, os cônjuges são capazes de mostrar aos filhos 

como eles agem, como atuam as gerações anteriores (avós, bisavós) e amigos. 

Eles apontam posturas diferentes tomadas para resolver uma determinada 

situação, ensinando-lhes a respeitar o ponto de vista alheio. Os pais atuam 

para observar, pensar e refletir sobre regras e mitos familiares, derrubando 

antigas normas e construindo novas. Assim, os filhos se permitem criar novas 

regras a partir do seu próprio ponto de vista, evitando a polarização de um dos 

lados. 

 Os pais criam seus filhos proporcionando-lhes experiências de trocas 

afetivas e de aprendizagem sobre amor, ódio, raiva, ciúmes, inveja e outras 

emoções ou sensações. São famílias que promovem conversas que permitem 

trocas de opiniões. Os problemas são solucionados dentro do núcleo familiar. 

Partidos e alianças formados são temporários e não fixos. Entre os membros 

há um grande sentimento de solidariedade e confiança mútuas.  

 As regras são flexíveis, as diferenças individuais respeitadas, os erros e 

os defeitos tolerados. Os conflitos são expressos, elaborados e resolvidos. 

Para que um sistema se comporte funcionalmente, deve promover estratégias 

e comportamentos que incluam a nova realidade situacional. Dentre essas 

mudanças, está o aparecimento da Obesidade na família.

 Carter de Goldrick (1980), defendem a idéia de que a família esteja 

aberta à mudança, permitindo uma diminuição temporária da coesão de seus 



membros à serviço de seu próprio desenvolvimento pessoal e, em outro 

momento, uma diminuição do ritmo de crescimento em favor de uma 

estabilização reparadora de coesão. 

6.5.2 Condutas disfuncionais

 No momento em que um casal resolve montar uma família, os cônjuges 

devem realizar uma síntese das culturas das duas famílias de origem, criando 

uma terceira cultura. É claro que isso leva um tempo para ser superado, já que 

são formas diferentes de se pensar sobre uma mesma situação. É necessário 

muitos confrontos, discussões, reflexões e elaborações sobre regras e 

costumes das famílias. Isto garante a funcionalidade do sistema.  

 Por outro lado, há cônjuges que não compreendem essa passagem e 

cada um deles defende as condutas transmitidas por sua família de origem, 

afirmando ser erradas as da família do cônjuge. Há um choque cultural que, 

quando os filhos nascem, cada uma das partes tenta transmitir-lhes seus 

próprios valores. São formadas alianças estáveis e a família enrijece esses 

padrões, criando partidos e facções. Os filhos acabam por receber uma 

estrutura psicológica conflitiva e incoerente em alguns aspectos. Essa dinâmica 

familiar pode gerar distúrbios, disfunções e sintomas em um ou mais membros 

da família.  

Bradt (1995)  coloca que para se tornar um casal, é necessário mais do 

que uma união entre duas gerações. É necessário que haja uma interação 

psicológica e social pois há modificações no âmbito do trabalho, de rede social 

e da família que torna-se ampliada. 

 Quando os cônjuges não conseguem elaborar de forma eficiente a 

cultura de suas famílias de origem, a estrutura familiar se torna ambígua, 

incoerente e indecisa. A família, como um todo, se dirige para um dos seus 

componentes, responsabilizando-o pelas falhas estruturais para que o 

funcionamento do sistema se mantenha. 

 A família disfuncional apresenta alto grau de incoerência entre os 

resultados esperados e aqueles obtidos em relação ao comportamento de cada 

um de seus elementos, de cada subsistema e da família como um todo. Nas 

palavras de Desiderio (1993): “a comunicação nessas famílias é truncada, 



indireta e confusa. Seus componentes valorizam a manutenção de um status 

quo, têm baixo nível de auto-estima e autonomia e não se responsabilizam por 

seus atos e sentimentos “ (p. 38).  

 Ao invés de existirem membros distintos, há um conglomerado familiar: 

uma união simbiótica, onde cada um dos familiares desempenha seu papel de 

forma rígida. Tal situação produz grande estresse porque ameaça a 

diferenciação e a autonomia de cada membro da família (Whitaker e Napier 

apud Desiderio, 1993). 

6.6 Ciclo de vida familiar e adoecimento

Quando há o nascimento de um indivíduo, a família entra em um novo 

ciclo de vida. Tal momento, é um dos períodos de crise previsível no ciclo de 

vida familiar, pois o principal processo emocional de transição é a aceitação de 

um novo membro na família e envolve, para o prosseguimento 

desenvolvimental do sistema familiar, o ajustamento conjugal para se criar um 

espaço para os filhos, a união do casal para a educação dos filhos, nas tarefas 

domésticas e financeiras e o realinhamento dos relacionamentos com a família 

ampliada para incluir os papéis de pais e avós (Carter e McGoldrick, 1995). 

As mulheres têm, então, tentado se inserir cada vez mais no mercado de 

trabalho, mas isso implica numa dificuldade cada vez maior em conciliar o 

trabalho com as tarefas domésticas, ainda mais com o nascimento de um bebê. 

Isso pode desequilibrar os sentimentos e as suposições de igualdade entre o 

casal, além de diminuir o espaço dos filhos na vida dos pais, já que a família 

não se organiza mais em função da criação das crianças, que antes ocupava 

quase metade da vida ativa dos adultos (Carter e McGoldrick, 1995). 

Qualquer situação de adoecimento desvia o caminho das “crises 

previsíveis” do ciclo familiar. São situações que exigem do indivíduo e sua 

família uma readaptação diferente das crises esperadas, como o casamento, o 

nascimento de um filho ou a adolescência. Quando acontece uma doença 

crônica na família, é necessário compreender a interação que ocorre dentro do 

sistema. Essa interação ocorre entre o ciclo de vida individual, familiar e a 

própria doença.   



Rolland (1995) busca desenvolver uma linguagem psicossocial para 

descrever as doenças crônicas, que são agrupadas de acordo com suas 

“semelhanças e diferenças biológicas essenciais que impõem demandas 

psicossociais significamente distintas para o indivíduo doente e sua família” (p. 

374).  Assim, pode-se examinar o relacionamento entre a dinâmica individual 

e/ou familiar e a doença crônica.  

O autor desenvolve, então, uma tipologia psicossocial da doença, ou 

seja, uma classificação que se ajusta não só às necessidades da medicina que 

leva em conta os aspectos de anatomia, fisiologia, bioquímica, famarcologia, 

cirurgia, etc, mas “examinar o relacionamento entre a dinâmica familiar ou 

individual e a doença crônica” (Rolland, 1995). 

A tipologia desenvolvida por Rolland conceitualiza quatro distinções em 

relação ao adoecimento. São eles: Início, Curso, Conseqüências e Grau de 

Incapacitação, que são consideradas as mais importantes na relação entre o 

individuo, sua família e a doença.  

Em relação ao início da doença, podemos dizer que este pode ser 

agudo ou gradual, sendo que cada um deles tem diferentes implicações no que 

diz respeito à adaptação do indivíduo ou sua família à situação de 

adoecimento. Entre as doenças com inicio agudo, estão os derrames e o infarto 

do miocárdio, quando o tempo de ajustamento, ou seja, de mudanças afetivas 

e instrumentais, é mais curto, o que exige da família uma mobilização mais 

rápida da capacidade de administrar a crise.  

Já entre as doenças de início gradual estão a artrite, o enfisema e o Mal 

de Parkinson, que permitem ao sistema um tempo de ajustamento mais 

prolongado. 

No que diz respeito ao curso da doença, Rolland (1995) afirma que as 

doenças crônicas assumem três formas gerais de desenvolvimento. Doenças 

como o câncer e diabetes juvenil são continuamente ou geralmente 

sintomáticas e progridem com severidade, aumentando a incapacidade ao 

longo do tempo. Neste caso, há uma exigência de constante adaptação e 

mudança de papéis, colocando em jogo a flexibilidade familiar para reorganizar 

internamente os papéis e utilizar recursos externos. 

As doenças podem também ter um curso constante, como o derrame e o 

infarto, quando há um evento inicial com a posterior estabilização do curso 



biológico, no qual há geralmente uma fase crônica com déficit claro ou 

limitação residual e funcional. 

Por último, estão as doenças com desenvolvimento reincidente ou 

episódico, como a asma, a úlcera, a enxaqueca e o câncer em remissão. Neste 

caso, há uma alternação entre períodos estáveis de duração variada (com 

baixo nível ou ausência de sintomas) e períodos de exacerbação. Isto implica 

em uma rotina familiar relativamente normal, com menos necessidade de 

redistribuição de papéis, embora haja sempre a tensão e incerteza sobre 

quando ocorrerá a próxima crise. 

As doenças crônicas podem causar muitas expectativas quanto à 

possibilidade de provocar a morte ou encurtar a vida do paciente. São as 

expectativas em relação às conseqüências do adoecimento. Com isso, as 

famílias ficam no meio da tensão entre o desejo de intimidade e um impulso de 

afastar-se do membro doente para minimizar o sofrimento de todos. Essa 

tensão pode dificultar a manutenção de uma perspectiva familiar equilibrada. 

Ao afastar-se do indivíduo doente, este fica isolado estrutural e 

emocionalmente da família, que o priva de responsabilidades importantes, 

aumentando o isolamento e a sensação de morte iminente (Rolland, 1995). 

A última categoria desenvolvida pelo autor se refere à incapacitação

causada pela doença. Existem diferentes tipos de incapacitaçao. Entre eles 

estão os déficits de cognição, movimento, sensação, produção de energia e 

desconfiguração, que implicam em diferentes ajustamentos familiares. 

Segundo Rolland (1995, p.377), “o efeito da incapacitação em um determinado 

indivíduo ou família depende da interação do tipo de interação com as 

exigências de papel pré-enfermidade do indivíduo doente e da estrutura, 

flexibilidade e recursos da família”. 

Rolland também propõe uma classificação temporal da doença, já que 

“cada fase tem suas próprias tarefas desenvolvimentais psicossociais que 

requerem forças, atitudes ou mudanças familiares significativamente diferentes” 

(Rolland, 1995).  

Essa classificação é dividida em: período de crise, fase crônica e fase 

terminal. A fase de crise inclui qualquer período sintomático antes do 

diagnóstico concreto, quando o indivíduo e a família percebem algo errado, 

mas não têm certeza da natureza e alcance do problema. Inclui também a fase 



de confirmação do diagnóstico e plano inicial de tratamento, com os primeiros 

reajustamentos familiares. 

A fase crônica é o período entre o diagnóstico inicial e o período de 

ajustamento e a terceira fase, a terminal. Não tem duração definida e pode ser 

marcada pela constância, progressão ou mudança episódica.  

Já a ultima fase é o período terminal, que inclui a fase pré-terminal, 

quando a inevitabilidade da morte se torna aparente. Abrange também o 

período de luto e resolução da perda, com a retomada da vida familiar normal 

após a perda. 

O autor coloca que em todas essas fases, assim como no decorrer do 

curso da doença, há uma reavaliação da adequação da estrutura da vida 

familiar anterior à doença diante das novas exigências desenvolvimentais 

relacionadas à enfermidade (Rolland, 1995). Ele ainda afirma que questões 

não resolvidas em uma determinada fase podem bloquear ou complicar o 

movimento através das transições exigidas em casa fase, permanecendo 

congelados em uma estrutura adaptativa que durou além de sua utilidade e 

comprometendo o processo global de manejo familiar. 

O modelo proposto por Rolland de tipologia psicossocial da doença, em 

interação com as fases temporais, proporciona uma estrutura para um modelo 

desenvolvimental psicossocial da doença crônica, pois oferece um veículo para 

um diálogo flexível entre o aspecto da doença e o aspecto familiar do sistema 

doença/família, pois assim podemos relacionar a esse modelo aspectos de 

desenvolvimento individual e familiar do paciente e a história transgeracional da 

família referente ao manejo da doença, crise e perda. 

A investigação da história transgeracional da família torna-se 

importantíssima nesse contexto. Isto porque a busca histórica de como a 

família, como um sistema, lidou com estressores passados pode ajudar a 

compreender o atual comportamento da família e sua adaptação à nova 

situação. É fundamental investigar a evolução da adaptação familiar ao longo 

do tempo, pois o sistema pode ter diversos tipos de comportamento quando se 

depara com diferentes doenças. O autor coloca, por exemplo, que uma família 

pode se adaptar bem a doenças que não ameacem a vida, mas se 

desestruturar completamente diante de enfermidades que ameaçam a vida 

(Rolland, 1995). 



Um dos trabalhos do terapeuta em um caso de doença crônica 

significativa na familia é saber como a família de origem dos adultos se 

organizou para lidar com as muitas tarefas práticas e afetivas relacionadas à 

doença, para então compreender a maneira como eles encaram a doença 

atual. 

De acordo com autor, “o restabelecimento de configurações sistêmicas 

prévias em torno da doença pode ocorrer como um processo amplamente 

inconsciente, automático” (Rolland, 1995, p. 383). Assim, muitas vezes o 

trabalho do terapeuta está em enfatizar a resolução das questões da família de 

origem para evitar ou corrigir uma situação desadaptativa. 

6.7 Obesidade como sintoma do sistema familiar

O sintoma é a expressão da disfunção familiar existente. Dessa forma, 

como afirma Baleiro e Cerveny (2004) “o ser-doente é um representante 

circunstancial de uma disfunção no sistema familiar” (p. 155).  Nesta 

perspectiva, a doença deixa de ser vista como uma produção originada 

unicamente no indivíduo e nos seus conflitos internos ou intrapsíquicos, mas 

como a expressão de padrões inadequados de interações familiares. 

Desta forma, Minuchin (1981) aponta algumas características 

encontradas nas famílias psicossomatogênicas, como o emaranhamento, no 

qual há uma intensa proximidade e intensidade nas inter-relações familiares, 

chegando a restringir a autonomia individual dos membros, assim como na 

superproteção, onde existe um alto grau de preocupação pelo bem estar do 

outro e uma idéia de que o meio externo pode ser extremamente perigoso. A 

família pode apresentar um alto grau de rigidez, com padrões inflexíveis e 

rejeição de mudanças, e/ou uma dificuldade em lidar com conflitos, chegando a 

ponto de negá-los.  



OBJETIVO 

O objetivo desse trabalho é analisar como o cuidador estabelece os 

cuidados com o obeso familiar e consigo mesmo. 



MÉTODO 

Este trabalho não pretendeu observar os sintomas da doença e 

classificá-los dentro de uma categoria determinada, mas entender toda vivência 

dos cuidadores diante da Obesidade de um familiar. Fazendo uma alusão ao 

trabalho de Kato (1994), antes de observar a família como pessoas desviantes, 

este trabalho pretendeu observá-los como pessoas em situação excepcional, 

que necessitam não apenas de um apoio em termos de tratamento médico, 

mas de apoio terapêutico. É por este motivo que escolheu-se trabalhar com  

pesquisa qualitativa. 

Além disso, é importante destacar que foram levadas em conta as 

questões éticas no decorrer desta pesquisa, pois as informações obtidas 

envolvem um elevado grau de intimidade. Foram consideradas as normas 

previstas pelo Conselho Nacional de Saúde (Resolução 196/96), garantindo 

sigilo profissional pelo comprometimento de não divulgar a identidade dos 

participantes, bem como a utilização dos registros obtidos apenas no âmbito 

acadêmico. O termo de consentimento livre e esclarecido consta em anexo. 

A pesquisadora preocupou-se com a carga emocional decorrente do 

encontro, de forma que se manteve solícita a eventuais complicações, estando 

à disposição para outros contatos, caso fosse necessário, para a elaboração 

das vivências relatadas, de forma a garantir a beneficiência do trabalho. 

A coleta de dados foi realizada a partir de entrevistas semi-dirigidas com 

o objetivo de agrupar os dados de identificação dos sujeitos, além da história 

do desenvolvimento da Obesidade no contexto familiar. As questões que 

nortearam todo o desenvolvimento da entrevista foram as seguintes: 

• Como você desenvolveu o papel de cuidador junto ao paciente? 

• Como você cuida de você frente a esse papel de cuidador? 

Além disso, a utilização de genogramas foi adequada a medida que ilustrou 

toda a dinâmica familiar estudada.  

Com relação à análise dos dados, esta foi realizada a partir do sentido e 

significado dos relatos dos sujeitos no que diz respeito aos temas estudados. O 

instrumento escolhido para direcionar a análise dos dados obtidos é 

denominado “Análise de Conteúdo” e foi descrito por Bardin (2003). Ele 

consiste em um conjunto de diversos instrumentos que se aplicam a discursos. 



O fator comum entre eles é a forma controlada de se olhar para os relatos, 

baseada na dedução, o que Bardin denomina como “inferência”. A 

interpretação dos dados varia entre aquilo que o indivíduo relata (objetivo) e o 

que ele não diz diretamente (subjetivo). Analisar as mensagens ditas e não 

ditas pelos sujeitos analisados, de acordo com Bardin (2003), é ser “detetive, 

espião”, substituindo a leitura do leigo. 

A leitura exaustiva do depoimento fornecido pelo cuidador estudado, 

permitiu a organização dos dados em forma de temas que serão expostos 

abaixo. Tal consideração, facilitou a interpretação do  relato.  

Tabela 3: Temas a partir do relato do sujeito 

8.3.1 Cirurgia bariátrica 

8.3.2 Comparando a cirurgia bariátrica 

8.3.3 Cuidados no pós-cirúrgico bariátrico 

8.3.4 Situações do dia-a-dia em que o cuidado é necessário para o paciente 

obeso 

8.3.5 Comidas e relacionamentos 

8.3.6 Percebendo-se como cuidadora: 

1. No hospital 

2. Em casa 

8.3.7 Cuidando de você mesmo frente ao papel de cuidador 

Além disso, fez-se o uso de gravador para o registro das entrevistas, após o 

consentimento do entrevistado. O modelo do consentimento livre está em 

anexo nesse trabalho.  

8.1 Sujeito

O sujeito de pesquisa, o qual chamarei nesse trabalho de Beatriz, é uma 

cuidadora de uma mulher com Obesidade Mórbida que passou pela cirurgia 

bariátrica para redução de peso e restabelecimento da saúde. Inicialmente, a 

pesquisadora pretendia realizar a pesquisa com o número máximo de quatro 

cuidadores familiares. Foi possível realizar a entrevista com apenas um 



cuidador. Por motivos que serão descritos mais adiante, optou-se por 

desenvolver um estudo de caso.  

O primeiro cuidador com o qual entrei em contato foi um senhor de 52 

anos que chamarei neste trabalho de João2. Ele é casado com uma senhora 

chamada Natália que tem 48 anos e que realizou a cirurgia bariátrica há um 

ano. No momento que expliquei os objetivos da pesquisa, João, que se 

considera como cuidador de Natália, relatando que acompanhou todo o período 

de pré e pós operatório da esposa, concordou prontamente em participar. 

Combinamos que nos encontraríamos após um período para a realização da 

entrevista. Duas semanas antes do prazo combinado, recebo uma ligação de 

João afirmando que viajaria para Portugal e permaneceria no país por um 

período que não seria possível realizar a pesquisa. Educadamente se 

desculpou e não entramos mais em contato.  

O segundo contato que realizei foi com Patrícia. Ela é uma senhora de 

45 anos que realizou a cirurgia bariátrica há três meses. No momento que 

expliquei os objetivos da pesquisa, Patrícia ainda não havia realizado o 

procedimento cirúrgico. Disse que estava muito contente por conseguir passar 

por tal cirurgia após três anos na fila de espera dos pacientes atendidos pelo 

SUS. Naquele dia, prometeu que verificaria alguém de sua família que pudesse 

ajudar em meu trabalho. Ao entrar em contato novamente com Patrícia, esta 

revelou que não conta com a ajuda de nenhum familiar para realizar eventuais 

situações que necessita de cuidados, mas com o apoio de colegas de trabalho. 

Relatou que é divorciada e mora atualmente com o filho que trabalha como 

policial. Segundo Patrícia, seu filho não a ajuda nas suas atividades diárias, 

revelando realizar as tais atividades praticamente sozinha. Tal discurso revelou 

uma questão importante a ser considerada: como será a realidade desse tipo 

de paciente no pós-cirúrgico bariátrico, ou seja, uma paciente que não conta 

com o apoio de nenhum familiar para realizar as suas atividades? 

Mais interessante, ainda, foi notar as atitudes reveladas por aqueles que 

foram chamados para participar de tal pesquisa. No primeiro caso, João 

(cuidador familiar) aceita meu convite e, mais tarde, me telefona dizendo que 

não pode participar da pesquisa. No segundo caso, Patrícia também aceita e 

                                                
2 Todos os nomes expostos neste trabalho são fictícios, preservando a identidade daqueles que 
são relatados.



diz que conversaria com algum familiar. Mais tarde, revela que não poderia 

participar pois não conta com a ajuda de alguém da família. Nesse segundo 

caso, em particular, pense comigo mesma: “será que Patrícia realmente não 

conta com a ajuda de seu filho ou será que este não aceitou participar da 

minha pesquisa?”  

Diante dessas reações, pensei em um fenômeno que geralmente ocorre 

em famílias de pessoas portadoras de alguma doença crônica. Gostaria de 

ressaltar que é apenas uma hipótese que levanto baseada no material lido para 

a elaboração desse trabalho. 

Minuchin (1974) realizou estudos pensando na família como um sistema 

que busca a homeostase. Tal estado deve ser pensado como uma procura por 

“uma organização dentro de uma desorganização”, ou seja, um estado de 

equilíbrio dentro de um contexto desequilibrado.  

Em algumas famílias, a doença crônica pode ser instrumento que 

mantém o sistema equilibrado. Os membros permanecem com determinados 

padrões de comportamento que reforçam a doença crônica, não suportando as 

mudanças decorrentes da melhora de um membro doente. 

Colocadas tais idéias, penso que os cuidadores chamados para fazer 

parte da minha pesquisa podem participar de uma família que apresentassem 

tais características. Será que os cuidadores não quiseram relatar como eles 

cuidavam de seus familiares por apresentarem algumas atitudes que burlassem 

o tratamento do membro obeso? Talvez entrar em contato com os cuidados 

prestados ou não ao obeso familiar seja difícil para eles. Provavelmente este 

assunto pode provocar desordens no contexto familiar e não possuem recursos 

internos suficientes para suportá-las.   

Por tais motivos expostos, optou-se por realizar um estudo de caso. 

8.1.1 Apresentação do sujeito

O primeiro contato que tive com Beatriz foi através de um telefonema. 

Após um período, marcamos um dia de entrevista. Dois dias antes, telefonei 

para lembrá-la de nosso encontro e ela relata que não seria possível pois havia 

marcado uma consulta odontológica no mesmo dia. Um novo encontro 

resultou-se frustrado, já que Beatriz não se encontrava em sua residência no 



dia marcado. Sucederam-se três telefonemas sem resposta até que me surgiu 

a idéia de deixar uma carta com meu telefone de contato em sua residência. 

Após quatro dias, Beatriz retorna a ligação e combina um dia e horário para 

nos encontrarmos. Nesse dia, ela me recebeu em sua casa. 

Beatriz é uma senhora de 58 anos, viúva desde 1992. Ela foi casada 

com Roberto desde 1972. Ambos completariam 36 anos de casamento em 

outubro do ano de 2008. Atualmente é aposentada e realiza trabalhos 

domésticos em sua casa. Diz que trabalhou como secretária por alguns anos 

em uma empresa. No momento, o orçamento familiar depende da sua 

aposentadoria e do salário de uma das filhas. Esta filha, a qual chamarei de 

Gabriela, realizou a cirurgia bariátrica para a redução de peso há três anos 

(2005) e cinco meses. 

 A cuidadora relata que atualmente convive apenas com Gabriela, sua 

terceira filha de uma prole de três. Os seus outros dois filhos (Bruno e 

Andressa) se casaram e vivem com suas famílias no estado do Paraná. Diz 

que mantém contato telefônico com eles por pelo menos uma vez por semana 

e os visita em suas casas durante todos os finais de ano. Refere saudades dos 

netos no dia da entrevista. 

 Comenta ainda que é a quinta filha de uma prole de dez irmãos. Todos 

eles moram em cidades da região nordeste do Brasil. Diz que mantém boas 

relações com os irmãos e os maiores contatos são com um deles, a Joana. 

Esta viaja até São Paulo para visitar Beatriz em sua casa a cada dois anos. 

Beatriz se emociona ao falar da morte de seu irmão Fábio. 

 A rotina se limita a realizar trabalhos domésticos em sua casa. Diz não 

conversar com vizinhos a não ser apenas para cumprimentar-lhes. Refere que 

se sente melhor sozinha. Quando não está trabalhando em sua casa, assiste 

televisão ou lê um livro. Os passeios que realiza são apenas com Gabriela ou 

com um dos seus outros dois filhos quando estes vêm visitá-la. 

De acordo com o relato de Beatriz, Gabriela faz tratamento ambulatorial 

em um hospital particular de São Paulo. Desde que chegou em sua casa, após 

a cirurgia, a filha de Beatriz apresenta vômitos esporádicos. A cada quinze 

dias, mãe e filha se deslocam até uma clínica especializada para que a 

paciente passe por um procedimento denominado endoscopia, desobstruindo a 

passagem de um anel colocado durante a cirurgia em seu estômago. 



 Pensando nos cuidados que Beatriz passa para a sua filha, pode-se 

dizer que tais cuidados provêm de alguém que não tem formação na área da 

saúde e que está cuidando de um ente familiar. Essa é a definição de cuidador 

informal proposta na pesquisa de Machado (2007), que será adotada neste 

estudo. Os cuidadores informais desempenham atividades de caráter informal 

sem contar necessariamente com um suporte técnico e/ou emocional para 

exercê-las (Machado, 2007). Foi pensando em tal realidade que o presente 

estudo reflete sobre as dificuldades enfrentadas pelo cuidador enquanto 

desenvolve atividades que visam o cuidado do familiar. Dentro desse contexto, 

penso ainda em observar como o cuidador olha para si mesmo. 

8.2 Local

Todos os cuidadores inicialmente chamados para a pesquisa foram 

indicados por profissionais da área da saúde e contatados por telefone para 

marcação de encontro em horário e local definidos por eles. Esse local deveria 

abarcar todos os indicativos de privacidade. A única entrevista realizada 

conseguiu manter tal intento. Caso fosse  indicado um local externo ao que 

pretende esse trabalho, a atividade seria realizada no consultório da 

orientadora, o que não foi necessário. 

8.3 Apresentação dos dados

  

 No dia da entrevista, Beatriz me recebe educadamente em sua casa. Ao 

chegar, diz para eu me sentir à vontade para lhe perguntar o que gostaria. 

Novamente eu coloco os objetivos de minha pesquisa e Beatriz me interrompe 

dizendo que, caso fosse para saber mais detalhes sobre a cirurgia bariátrica de 

sua filha, ela me passaria o endereço eletrônico dela. Quando digo que não 

precisava, que meu trabalho era com a própria Beatriz, esta insiste em me 

passar o contato de sua filha. 

8.3.1 Cirurgia bariátrica



Percebo que Beatriz segura um papel em uma de suas mãos. Diz que 

nele havia algumas anotações que fez para me contar. Começa dizendo que 

Gabriela realizou a cirurgia há três anos (2005) e 5 meses. Na época, Gabriela 

pesava 155kg e sua altura era de 1.67m, resultando em um IMC de 

55,57kg/m². Após o procedimento cirúrgico, Gabriela chegou ao peso de 81kg 

(IMC: 29,75kg/m²). Portanto, Gabriela conseguiu emagrecer 74kg com a 

cirurgia. 

Ao ser questionada sobre como foi decidido o procedimento, Beatriz 

relata que foi uma decisão da própria Gabriela. Diz que ela “sempre foi uma 

pessoa gordinha” (sic), justificando o aumento de peso como próprio da 

genética da família. Relembra que Gabriela tentou manter alguns tipos de 

tratamento alternativo tais como tomar chá verde e café. Diz que a filha tomava 

tais substâncias sem seguir uma orientação dietética e mantinha tal 

comportamento acreditando que conseguiria reduzir o seu peso corporal. 

Relembra ainda que sua filha evitava praticar exercícios físicos. Nos momentos 

de lazer, Gabriela permanecia a maior parte do dia assistindo televisão em sua 

casa.   

Relata que a opção pelo tipo de cirurgia foi feita pelo médico que lhe 

indicou o procedimento de Fobi-Capela. Foi introduzido um anel em seu 

esôfago que precisa ser desobstruído a cada seis meses. Relata que a última 

endoscopia foi realizada na semana anterior ao dia da entrevista. 

Disse que no início de 2007, ela passou a engordar novamente por 

conta dos medicamentos que precisara tomar para o controle da ansiedade. 

Diz que o psiquiatra que a acompanha diagnosticou no período anterior à 

cirurgia um transtorno bipolar. Diz que os remédios são muito caros e precisa 

se deslocar até uma farmácia de um hospital público, com uma receita médica 

em mãos, para adquiri-los por um custo financeiro menor. Chegou a pesar em 

torno dos 99kg, depois de introduzida a medicação. Diante disso, Gabriela 

decidiu passar por uma consulta em uma endocrinologista que receitou uma 

medicação específica para a redução de peso (Xenical). Beatriz relata que tal 

medicamento ajudou a filha emagrecer, chegando a pesar 90kg. Segundo 

Beatriz, este é o peso atual de Gabriela. 



8.3.2 Comparando a cirurgia bariátrica

Beatriz sugere que eu poderia conversar com um de seus cunhados, o 

Felipe. Disse que este realizou uma cirurgia bariátrica, dizendo que o sucesso 

quanto à redução de peso ficou mais evidente nele comparado com o de sua 

filha. Justifica tal fato através de uma visão estética, dizendo que Felipe está 

visivelmente mais magro. Ela diz que não sabe qual a cirurgia que Felipe 

realizou. Complementa que a filha não mantém uma boa relação com Felipe, já 

que não gosta dele e de sua esposa, Ana. 

Ela faz uma nova comparação da cirurgia de sua filha com a de outros 

pacientes do hospital aonde realiza atendimento ambulatorial. Refere que sua 

filha “sempre foi a mais cuidadosa” (sic). Justifica tal fato através de uma 

observação feita por ela no período pós-cirúrgico, quando as pacientes 

precisam tomar apenas líquidos. Nesses dias, Beatriz conta que a filha não 

precisou fazer endoscopia como as demais pacientes pois seguiu as 

orientações médicas de forma correta. Menciona que elas comeram alimentos 

sólidos quando não poderiam, enquanto que Gabriela não agiu da mesma 

forma. 

8.3.3 Cuidados no pós-cirúrgico bariátrico

Beatriz relata como foram os ocorridos durante o pós-cirúrgico bariátrico. 

Disse que Gabriela precisou ficar com um dreno em seu estômago. Desse 

instrumento, saía uma secreção líquida e era necessário limpá-lo todos os dias.  

Relata ainda que Gabriela tinha grande dificuldade em tomar banho, 

sempre pedindo a sua ajuda. Disse que os pontos também eram outros 

cuidados necessários relatando que tinha uma “certa aflição” (sic) em passar as 

mãos sobre as regiões sensíveis para que não as infeccionassem. Depois de 

uma semana, os pontos foram retirados e não foi mais necessário o cuidado. 

Durante sessenta dias, Beatriz diz que precisou cozinhar os legumes e 

as verduras para Gabriela depois de passá-los em uma peneira. Refere que 

era muito paciente durante esses dias pois exigia um grande período de tempo 

para que os alimentos ficassem praticamente líquidos. Diz ainda que preparava 

algumas sopas para a filha e as trazia em sua cama.  



Nesse período, Gabriela ficou afastada do trabalho, passando a maior 

parte em sua casa sob os cuidados da mãe. Como foi relatado no item anterior, 

Beatriz refere que sua filha foi uma pessoa muito cuidadosa, passando a não 

comer sólidos nesses primeiros dias, tomando apenas líquidos. 

8.3.4 Situações do dia-a-dia em que o cuidado é necessário para o paciente 

obeso

Se por um lado o medicamento para a redução de peso trouxe 

vantagens visíveis, por outro proporcionou algumas conseqüências para 

Gabriela. De acordo com Beatriz, houve duas situações que a filha desmaiou 

enquanto voltava de seu trabalho para a sua casa. Em uma delas, disse que 

um de seus sapatos quebrou com a queda e Gabriela se viu obrigada a 

comprar novos sapatos em uma loja mais próxima de onde caiu. Relata que a 

filha não pediu ajuda de ninguém e caminhou até uma loja descalça. Disse que 

quando a encontrou em casa com os novos sapatos, perguntou o que havia 

acontecido. Relatado o fato pela filha, Beatriz finaliza: “poxa, essa menina não 

tem jeito: ela é cara de pau mesmo de andar descalça até a loja” (sic). Em 

outra ocasião, Gabriela chegou em sua casa descalça, andando apenas com 

meias em seus pés. Dessa vez, Beatriz complementa: “sobra pra mim limpar as 

meias dela!” (sic). 

Beatriz relata um outro aspecto do dia-a-dia que Gabriela necessita de 

cuidados. Diz que algumas vezes sua filha “come de tudo” (sic) e não vomita. 

Porém, há momentos em que os vômitos são freqüentes. Esses 

acontecimentos  ficam próximos do período em que Gabriela precisa realizar a 

endoscopia.  

Enquanto relatava tal situação, Beatriz lembra que no dia da entrevista, 

sua filha parecia estar “sufocada” (sic), pois o anel apresentava-se estreito, 

sendo necessário fazer o procedimento.  

Aqui aparece um pouco da relação entre mãe e filha. Beatriz diz que fica 

preocupada com a filha para que esta faça a endoscopia o mais rápido 

possível. Refere que a filha se sente muito mal e por isso a pressa para que o 

procedimento possa ser realizado. Mesmo assim, o médico de Gabriela prefere 

que ela faça a endoscopia com um médico indicado por ele. Para isso, mãe e 



filha deveriam aguardar um telefonema da secretária da clínica em que é feito a 

endoscopia. No dia da entrevista, B. comenta que a filha contou que a 

secretária já havia telefonado duas vezes para ela, mas que agendaria o 

procedimento para um dia mais conveniente. Beatriz pergunta por que ela não 

havia contado e Gabriela  responde: “não é da sua conta!” (sic). A mãe finaliza 

o assunto ressaltando a importância de sua presença no dia de tal 

procedimento pois diz que é necessário que alguém a acompanhe.  

Beatriz ainda relata a primeira vez que Gabriela precisou realizar a 

endoscopia após a cirurgia. Ela disse que as duas foram até a clínica e uma 

das enfermeiras disse que não poderia haver a possibilidade de realizar tal 

procedimento pois Gabriela não tinha uma autorização do médico que a 

acompanha. Disse que ela começou a gritar, dizendo que queria fazer a 

endoscopia naquele momento, pois havia ficado sem almoçar por duas horas 

para o exame. Naquele momento, uma enfermeira responsável a chamou em 

uma sala e conversou com ela. Quando as duas saíram, a equipe resolveu 

realizar a endoscopia na paciente., mesmo sem a autorização médica. Diante 

disso, perguntei como Beatriz se sentia naquela situação e ela responde que 

faria o mesmo, colocando razão para a sua filha. 

8.3.5 Comidas e relacionamentos

Beatriz continua seu relato falando sobre a alimentação de Gabriela. Diz 

que no momento ela pode “comer de tudo” (sic), sem restrições. Pergunto 

sobre uma provável dieta que ela segue e Beatriz me responde que não há. 

Disse que a única regra que usa é que não come em grande quantidade como 

fazia antes do procedimento cirúrgico. Naquele momento, Beatriz relata que 

sua filha “comia bem” (sic), abrindo a geladeira freqüentemente e comendo o 

que havia ali: doces e salgados. Refere um exemplo: se houvesse um bolo, 

Gabriela o comeria até acabar e depois pediria mais quatro pedaços de pizza. 

Relembra que após esses períodos, sentia-se enjoada e tomava um 

medicamento (Engov) para cessar tal sensação. 

Diz que sua filha come em torno de 180gr. Se ela ultrapassa esse limite, 

ela vomita tudo o que comeu. Pães é o alimento que Gabriela evita comer pois 

sente muitas dores na região abdominal. Come apenas um pedaço de pizza já 



que não agüenta comer de tudo. Beatriz justifica tal fato por conta da 

fermentação do alimento.  

Diz que geralmente as duas saem para o shopping nos finais de 

semana. A comida predileta de ambas é a japonesa. Diz que ela ainda prefere 

comer o que a filha consegue comer de forma a não ficar mal e o sushi é uma 

delas. Feijão, ela só come o caldo e prefere arroz integral. Gosta bastante de 

carne branca. Quando está em um restaurante por quilo, geralmente Gabriela 

escolhe o que gosta de comer, tomando apenas cuidado com a quantidade da 

refeição. Diz que se ultrapassa a marca de 180 gr, ela acaba deixando grande 

quantidade no prato. Quando está em horário de almoço em seu trabalho, 

Gabriela não come com seus colegas já que eles preferem comer em grande 

quantidade. Beatriz relata que Gabriela prefere comer pouco e opta por não 

sair com eles. 

Outra regra usada por Gabriela é por indicação de uma nutricionista que 

a acompanha: não tomar líquidos durante as refeições. 

8.3.6 Percebendo-se como cuidadora

Beatriz responde: “não tinha quem cuidar, né? Daí acabou sendo eu 

mesma” (sic). Menciona ainda que os cuidados assumidos por ela foi uma 

“missão que Deus” (sic) colocou em sua vida. Diz que seu filho Bruno também 

estava em sua casa no mesmo período, mas não assumiu os cuidados. Diz 

que ajudava de vez em quando, mas quem realmente fazia as coisas para 

Gabriela era ela.  Disse que o papel surgiu quando a enfermeira perguntou, 

enquanto Gabriela estava no hospital, se a mãe cuidaria da filha e logo em 

seguida, assumiu tal papel. Fala que é ela que auxilia a filha em suas 

atividades diárias e quem mora com ela atualmente. 

1. No hospital

No momento que a enfermeira explicou como proceder com o dreno, 

Beatriz diz que assumiu o papel de cuidadora. Refere que a filha não suportaria 

a sensação de enjôo que teria enquanto realizaria os procedimentos 



necessários. Denomina Gabriela como “nojenta” (sic). Ela diz que a filha nem 

queria olhar para a secreção que saía de sua barriga pois não gostava. 

Relata que os banhos que ela ajudava Gabriela foram apenas aqueles 

durante o período de internação. Diz que também ajudava a levar a filha até o 

banheiro para fazer as suas necessidades. E na época, ela precisava ficar com 

um suporte de soro que não poderia ser retirado. Assim, aonde ela ia, tinha que 

levar o suporte junto. Fala que o médico havia recomendado dar alguns 

passeios pelo hospital para exercitar o corpo da paciente. Finaliza o relato 

dizendo: “Eu a levava pra cima e pra baixo com aquele troço atrás! (risadas) 

Pai do céu! Falei pra ela que só eu podia fazer isso por ela!” (sic).  

Diz que às vezes dava comida pra Gabriela na boca quando precisava. 

Diz que Gabriela era “muito mimada” (sic) porque reclamava 

freqüentemente de dores no período da internação, no pós-cirúrgico. Beatriz 

refere que havia um dia em que estava cansada e que precisava dormir. 

Durante a madrugada acordou com a voz da filha discutindo com uma 

enfermeira do hospital. Reclamava por sentir calor e exigia para a profissional 

trazer um ventilador. Falou que atitudes como essa, é freqüente com a filha, 

justificando que ela tem “um gênio muito forte e terrível” (sic). 

2. Em casa

  

Diz que Gabriela era “terrível” (sic) na época em que voltou para casa 

depois da cirurgia, pois ficava a todo o momento irritada. Diz que a filha sentia 

fome, mas sentia-se satisfeita por conta da cirurgia.  

Além disso, diz que a filha reclamava que não podia dormir na posição 

que mais se sentia confortável por causa do dreno. Gabriela se sente mais 

confortável dormindo de bruços, mas não poderia porque estava com um 

procedimento em sua barriga. E mesmo dormindo com a barriga pra cima, o 

procedimento a incomodava dos seus lados, fazendo mais reclamações.  

Beatriz diz também que a ajudava a colocar as roupas íntimas pois a 

filha não gostava de ficar sem sutiã. Esta era a peça mais difícil de ser 

colocada em Beatriz pois a incomodava muito, reclamando de dores. 

Complementa: “tinha que alguém fazer, né?” (sic). 



Em casa, a filha permanecia deitada a maior parte do dia, assistindo à 

televisão. Quando se cansava, se dirigia até a sua cama: “daí eu tinha que ir 

até a cama dela, arrumar tudo de novo” (sic). 

Beatriz menciona que Gabriela dormia tranqüilamente durante a noite, 

não acordando para lhe pedir ajuda. Diz: “eu falava pra ela: qualquer coisa me 

chama, mas ela não chamava” (sic).  

Atualmente diz que Gabriela deixa toda a sua roupa e toalha dentro do 

banheiro após seu banho. Ela relata:  

 “Ela parece uma criança: eu vou lá e tiro tudo pra ela quando ela está 

em outro lugar da casa. Então, enquanto ela toma banho, eu faço o café da 

manhã dela. Quando ela sai do banho, eu aproveito e limpo todo o chão e tiro 

as roupas dela jogadas ali” (sic).  

Diz que ela fica muito cansada. Uma vez ela foi até o final da rua e 

quando percebeu que esqueceu  um dinheiro, voltou para buscá-lo em sua 

casa e ficou muito cansada. Diz que respirava alto e “parecia morta” (sic). 

Beatriz perguntou o por quê dela não ter avisado por telefone que ela se 

disponibilizaria para ajuda-la. 

8.3.7 Cuidando de você mesmo frente ao papel de cuidador

Beatriz diz: “primeiro cuidava dela pra depois cuidar de mim. Tinha que 

fazer tudo pra ela e depois pra mim” (sic). Diz que fazia o curativo na filha e 

depois pensava nela.  

Relembra que no momento em que a filha dormia, fazia os trabalhos 

domésticos: lavava e passava roupas, cozinhava e lavava o chão. Fazia 

também a comida dela mais cedo. Relata: “então você acaba ficando por 

último, mas tinha que ser assim. Fazer o que? Dava pra se cuidar sim. Eu 

consegui” (sic).  

Diz que tem bronquite e que as crises são controladas. Refere que 

tomava os remédios que precisava sem algum esforço. Quando precisava ir ao 

médico durante o pós-cirúrgico bariátrico, diz que Bruno permanecia com a 

irmã. 



8.4 Análise e interpretação dos dados

 Para iniciar a discussão dos dados obtidos a partir da entrevista semi-

dirigida, gostaria de colocar a sensação que tive ao longo do encontro com 

Beatriz. Esta, parecia relatar os fatos de forma agitada, emendando um 

assunto em outro, sendo muito difícil de intervir. Era como se precisasse contar 

algo que a estava angustiando. Diante disso, levantei a hipótese de que talvez, 

por passar a maior parte do dia sozinha, sem receber visitas, Beatriz sinta a 

necessidade de conversar. Justifico tal idéia a partir do fato de que a cuidadora 

passa a maior parte do dia realizando trabalhos domésticos, lendo um livro ou 

assistindo televisão. Ela ainda relatou que a maior parte de sua família 

encontra-se distante de sua casa e, apesar de manter contato com estes, não 

os vêem freqüentemente. A convivência com vizinhos é deixada de lado por 

preferir a companhia apenas da sua filha que passa a maior parte do dia 

trabalhando fora de casa.  

 Com a chegada de alguém que lhe abre um espaço para a conversa, 

Beatriz pode ter aproveito tal oportunidade para contar tudo o que gostaria de 

relatar. Penso também que talvez ela nunca tenha falado sobre o assunto 

deste trabalho com alguém. 

 Machado, Freitas e Jorge (2007) identificaram algumas características 

de cuidadores no exercício de seu papel diante de um familiar doente. Pude 

observar algumas dessas características ao longo do relato da cuidadora, 

sujeito deste trabalho. 

 Primeiramente ressalto o fato de Beatriz fazer parte da rede familiar de 

Gabriela e assumir o papel de cuidadora da filha. O tipo de cuidado prestado 

por Beatriz é informal, ou seja, ela não recebeu a formação técnica que 

profissionais da saúde receberam para lidar com um paciente obeso. Beatriz é 

mãe de Gabriela e assumiu tal papel pela própria disposição dos membros na 

família: ela é quem está mais próxima da filha. Todos os membros familiares 

citados pela entrevistada moram em outros estados brasileiros e a distância é 

um fator que os separa fisicamente. Seria inviável que qualquer outro membro 

assumisse o papel de cuidador da Gabriela, pois era necessário uma 

convivência diária com esta. Para prestar as atividades de cuidado junto à filha 



em sua casa, Beatriz relata que recebeu orientações de uma enfermeira do 

hospital.  

 A entrevistada relatou ainda alguns sentimentos que são despertados ao 

longo dos cuidados prestados à filha. Primeiro, ela percebe-se como cuidadora

quando a enfermeira do hospital pergunta a ela quem ajudaria Gabriela no 

exercício de suas atividades diárias. Para tal, ela significa a experiência de 

cuidar através de uma entidade religiosa: menciona que Deus colocou tal 

“missão” (sic) para ela. Na pesquisa de Machado, Freitas e Jorge (2007), 

significar a experiência de cuidar era caracterizado como um caráter caritativo e 

religioso dado pelos cuidadores aos cuidados prestados. Uma entidade 

superior proveria vida e forças ao cuidador e seu familiar no desempenho de 

suas atividades. Em nosso trabalho, a cuidadora menciona “missão” com um 

sentido de “tarefa a cumprir”. Acreditando em uma entidade superior, ela 

cumpre como um dever que lhe foi colocado, podendo suprimir sensações 

indesejadas em prol do cumprimento de seu papel.  A  mesma menção também 

pode revelar um mecanismo de enfrentamento da situação de cuidar. A 

cuidadora minora o seu sofrimento ou busca forças para enfrentá-lo.  

Uma outra maneira usada por Beatriz para enfrentar a situação de 

cuidado é colocando que somente ela poderia exercer tal papel. A importância 

atribuída ao cuidar parece gerar um significado para a sua atividade. 

 Beatriz continua percebendo-se como cuidadora quando se depara com 

algumas dificuldades em exercer procedimentos em sua filha: curativo, limpeza 

do dreno, pontos em sua barriga. Por mais que a enfermeira tenha orientado a 

mãe no hospital, esta menciona aspectos emocionais tais como “ter aflição”, 

“tomar cuidado” enquanto realizava as atividades em sua filha. Ao ajudar 

Gabriela a colocar suas roupas íntimas, Beatriz menciona ser um “sacrifício” 

(sic). Esses são alguns exemplos da insegurança e do despreparo emocional 

advindos da atividade de cuidar. Mostra-se a carga emocional enfrentada pelos 

cuidadores no exercício de suas atividades de cuidado. Por esse motivo, 

Machado, Freitas e Jorge (2007) destacam a importância de se haver um grupo 

de apoio destinado aos cuidadores com o intuito de estimular o fortaleciomento 

emocional deles.  

 Beatriz mencionou que o valor dos medicamentos necessários para a 

filha manter o tratamento da Bipolaridade, mostram as dificuldades financeiras 



enfrentadas pelos cuidadores no exercício de suas atividades. De acordo com 

a mãe, é necessário se dirigir até uma farmácia popular de um hospital com 

uma receita médica para conseguir os medicamentos que a filha precisa. 

Menciona que é “muito caro” (sic). Essa é uma preocupação citada por Beatriz 

para contribuir com o bem-estar de sua filha. Os demais gastos com 

alimentação e outros medicamentos não foram citados pela cuidadora. 

 Observei ainda um outro fator relevante: a vida social de Beatriz. 

Segundo seu relato, ela passa a maior parte do dia em sua casa, exercendo 

atividades domésticas. Diz que as visitas são esporádicas e na maior parte das 

vezes são de parentes. Além disso, ela menciona uma única atividade de lazer 

fora do ambiente doméstico: sair com a filha para realizar refeições em um 

shopping. Quando pergunto sobre como ela se cuidava enquanto prestava 

cuidados à filha, menciona atividades domésticas como lavar uma roupa, 

passar e secar. Depois continua mencionando cuidados com a filha. Refere 

ainda a seguinte idéia: “primeiro tinha que cuidar dela pra depois cuidar de 

mim. Tinha que fazer tudo pra ela e depois pra mim” (sic). Tais situações 

mostram um fato comum na vida dos cuidadores familiares: anular momentos 

de lazer próprios ou sonhos e planos de vida em prol do convívio com o familiar 

doente (Machado, Freitas e Jorge, 2007). É como se a vida de Beatriz 

estivesse centrada nas atividades de cuidar. Os sofrimentos gerados por 

postergar seus próprios desejos em prol do familiar, podem interferir na 

qualidade do cuidado prestado ao outro. Os estados de humor podem ser 

alterados por conta das privações e anulações, assim como sua forma de 

encarar a vida e seus desafios diários. Beatriz menciona algumas vezes o difícil 

relacionamento com a filha. Diz que Gabriela é uma pessoa “mimada” (sic) e 

“difícil de lidar” (sic). Essas são impressões que Beatriz têm da própria filha e 

que interferem no seu relacionamento com ela.   

 Essa mesma situação pode ser observada sob o ponto de vista 

sistêmico. Há famílias que apresentam uma dinâmica extremamente centrada 

nos cuidados prestados a um membro familiar específico, colocando sobre ele 

toda a energia do sistema. As condutas de superproteção destinadas a esse 

familiar podem limitar as condições que proporcionam autonomia para ambos. 

Penso que no momento que Beatriz anula os próprios desejos em prol dos 

cuidados prestados à sua filha, ambas se privam de viver situações próprias 



para a sua existência. A filha é impedida de exercer as suas próprias atividades 

individualmente e realizar os próprios desejos, à medida que parece haver uma 

certa imposição da mãe. Esta demonstra-se surpresa ao saber que a filha 

consegue realizar as próprias atividades sem a ajuda da mãe: volta para a casa 

quando esquece algo ou espera o momento apropriado para marcar o exame 

de endoscopia. Tarefas domésticas como tirar roupas de um banheiro ou 

arrumar a cama são realizadas pela mãe. Concentrando toda a energia na sua 

filha, Beatriz deixa de viver os próprios desejos como relatado anteriormente. 

Mãe e filha vivenciam um grau relevante de estresse familiar, que pode 

influenciar no relacionamento entre ambas. Esta situação de estresse me faz 

pensar em uma possível união simbiótica entre mãe e filha. É um contexto que 

ameaça a diferenciação e a autonomia de cada um dos membros pois eles 

desempenham os seus papéis de forma rígida, resistente às mudanças 

(Whitaker e Napier apud Desiderio, 1993). E dessa maneira, impede que cada 

membro desenvolva o seu processo de individuação (Desiderio, 1993). 

 O estresse ainda pode ser observado quando Gabriela parece 

reivindicar seu próprio espaço dentro da família. Quando enfrenta a mãe com 

comportamentos agressivos (menciona “não é da sua conta” (sic)), parece que 

ela quer manter seu próprio lugar dentro da família. Tal comportamento é 

mencionado no trabalho de Dallera e Sorrentino (1997): de forma patológica, o 

sujeito que quer reivindicar o próprio espaço dentro da família busca, através 

da alimentação, o seu lugar. Deduzo que, simbolicamente, Gabriela parece que 

incorporou quantidades excessivas de alimentos para colocar a sua presença 

dentro de um espaço, mostrando-se através de uma massa corporal física. 

 Dentro do contexto de superproteção que a mãe proporciona para a filha 

impede que esta assuma as próprias responsabilidades. Por exemplo, a mãe 

realiza todos os cuidados domésticos dentro da casa: lava a roupa da filha, 

cozinha e retira os pertences dela do banheiro. Quando acontece algum 

imprevisto com Gabriela, a mãe parece que lhe dá uma bronca para que ela lhe 

avise que poderá ajudá-la3. Beatriz parece que proporciona tudo o que a filha 

poderia fazer de forma autônoma. A situação descrita foi analisada por 

Minuchin (1981) quando estuda as famílias psicossomatogênicas. Ele aponta 

                                                
3 No item “Situações do dia-a-dia em que é necessário o cuidado para o paciente obeso” retrata 
as situações que me refiro.   



que algumas características encontradas nessas famílias que podem 

proporcionar o aparecimento de uma doença crônica. O emaranhamento4 e a 

superproteção5 são descrições que podem ser encontradas no ambiente 

familiar de Gabriela e Beatriz. Outra característica apontada por Minuchin 

(1981) e que pode ser encontrada no relato de Beatriz é a dificuldade de lidar 

com conflitos, chegando a ponto de negá-los. Diz que em meio às dificuldades 

de prestar cuidados à sua filha, conseguia realizar as suas atividades sem 

algum esforço: “dava pra se cuidar sim. Eu consegui” (sic).  

   

                                                
4 Quando há uma intensa proximidade e intensidade nas inter-relações familiares, chegando a 
restringir a autonomia individual dos membros. 
5 Quando existe um alto grau de preocupação pelo bem estar do outro e uma idéia de que o 
meio externo pode ser extremamente perigoso.



CAPÍTULO IX: CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Ao longo deste ano, tive a oportunidade de observar na prática como 

atuar na área de transtornos alimentares, assunto que me desperta grande 

interesse desde os meus primeiros contatos com a Psicologia. 

Durante a elaboração do presente trabalho, pude refletir sobre os 

possíveis fatores que levam algumas pessoas à recusa total ou restrição de 

alimentos, assim como ao consumo excessivo destes. O fato que mais me 

chamou a atenção nesses casos, não foi somente à atitude em si, ou seja, 

comer ou não exageradamente, mas o sofrimento que essas pessoas declaram 

nos momentos em que se sentam à mesa para se alimentar. 

No caso dos obesos, principalmente aqueles que apresentam 

compulsões alimentares, o alimento pode servir como uma tentativa de ocupar 

um espaço dentro de um ambiente, aplacar o sentimento decorrente da 

solidão, servir como uma proteção contra as responsabilidades, as pessoas, 

dentre muitos outros motivos.  

Nessa medida, pode-se observar como as refeições hoje não são 

apenas destinadas para saciar uma necessidade básica humana, a fome. A 

alimentação está envolvida por diversos simbolismos sócio-culturais que 

influenciam na maneira como cada indivíduo se porta diante das refeições. A 

preferência por determinados alimentos e a forma como são consumidos, por 

exemplo, dependem da cultura na qual um indivíduo está inserido.  

A sociedade também influencia o modo como as pessoas se relacionam 

com o próprio corpo. As imagens de corpos magros, sem defeitos, são 

divulgadas pelos meios de comunicação como um modelo a ser alcançado. A 

procura por clínicas de estética e academias são algumas saídas procuradas 

para se atingir esse ideal. O uso de substâncias conhecidas como “naturais” 

como o chá verde e a cafeína, além dos mais variados tipos de regime 

alimentar, são outras maneiras que despertam fantasias nas pessoas de se 

conseguir o corpo idealizado de forma rápida e eficaz.  

O grupo de indivíduos que não conseguem chegar ao modelo social 

imposto é marginalizado, muitas vezes considerado como “relaxados” com a 

sua saúde. Os obesos fazem parte desse grupo. 



O conforto da vida moderna como os meios de locomoção e de 

comunicação fazem com que as pessoas não tenham grandes dificuldades em 

se movimentar de um lugar para o outro. Os alimentos de fácil preparação e 

altamente calóricos são facilmente encontrados no mercado econômico e, 

muitas vezes, despertam mais interesses nos consumidores do que aqueles 

que ajudam no bom funcionamento da saúde. Por esses motivos, a incidência 

de Obesidade foi crescendo na população mundial, tornando-se um problema 

de saúde público. Penso que ainda são poucas as iniciativas tomadas pelas 

autoridades brasileiras sobre tal fato. Há um projeto de lei que foi aprovado em 

janeiro de 2007 facilitando a viagem dos obesos em transportes públicos, 

porém ainda não foi implementado. Além disso, o SUS cobre o tratamento 

cirúrgico de obesos. Mesmo assim, há um número significativo de pacientes 

que falecem enquanto aguardam o dia de realizar a sua cirurgia.  

Penso que as ações preventivas sobre a Obesidade em nossa 

população poderiam ser concentradas não somente sobre os obesos, mas 

também sobre as suas famílias. No momento em que proponho esse olhar 

ampliado para o problema da Obesidade, considero que a doença não 

repercute apenas sobre o paciente obeso em si, mas sobre quem convive 

diariamente com ele.  

As limitações do obeso impostas pela doença geram mudanças em todo 

o contexto familiar, obrigando os membros a se readaptarem diante de uma 

nova condição. Da mesma forma, no período do pós-cirúrgico bariátrico, a 

família geralmente é o lugar que proporciona cuidados para o paciente obeso 

em casa, durante a sua recuperação. 

Ao longo do tempo, diversas dificuldades podem aparecer para aqueles 

que assumem os cuidados. Desde dificuldades práticas tais como problemas 

de ordem financeira (o custo de medicamentos necessários para o tratamento 

do familiar) e realização de procedimentos médicos (não saber como proceder) 

até dificuldades de ordem psicológica. Muitas vezes, ao assumirem o papel de 

cuidadores, estes familiares se deparam com uma tarefa nova, da qual nunca 

haviam realizado. O novo, o não saber lidar, podem provocar sentimentos de 

incapacidade e inferioridade. Penso de forma mais exacerbada em cuidadores 

que concentram toda a sua energia nos cuidados com o familiar obeso. Assim, 

ele posterga seus desejos em prol das necessidades do familiar.  



Pensei sobre o fato do obeso ocupar um lugar especial dentro da família. 

Como no caso estudado pelo presente trabalho, o cuidador pode depender do 

familiar obeso não somente em termos financeiros, mas emocionais também. 

As atividades de cuidado prestadas passam a ser fator relevante para a vida do 

cuidador. Muitas vezes pode ser a única tarefa que lhe traz um sentimento de 

pertencimento no grupo familiar e de identidade própria. Assim, quanto mais 

significativa for a atividade para o familiar, mais ela poderá ser reforçada por 

ele. Portanto, a retirada da Obesidade nesse contexto, provocaria uma 

mudança, acarretando em grande ansiedade para o cuidador. Nesse sentido, 

seria de grande relevância que instituições destinadas ao tratamento de 

pacientes obesos organizassem um grupo terapêutico para os cuidadores 

familiares, facilitando a troca de experiências e o fortalecimento emocional 

deles.  

 Os cuidados prestados pelo obeso podem ser de grande importância 

para este pois pode ser a única maneira também do obeso se observar como 

fazendo parte do grupo familiar. A atenção que o cuidador lhe proporciona é de 

grande relevância para ele pois pode não receber a mesma atenção em outros 

contextos sociais. Portanto, a relação entre obeso e cuidador pode se tornar 

simbiótica a ponto de que a Obesidade surge como um sintoma, um modo de 

mostrar como o sistema familiar está funcionando. 
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ANEXOS 



TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Eu,_____________________________________,RG_______________, 

declaro, por meio deste termo, que concordei em ser entrevistado (a) no projeto 

de Trabalho de Conclusão de Curso intitulado “Ser cuidador familar: quando 

esse papel é vivido diante da Obesidade”, desenvolvido pela pesquisadora 

Denise Oliveira Monteiro da Faculdade de Psicologia da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo. O objetivo do trabalho é entender como o cuidador 

familiar estabelece os cuidados com o obeso e consigo mesmo. Afirmo que 

aceitei participar por minha vontade, sem receber qualquer incentivo financeiro 

e com a finalidade exclusiva de colaborar para o sucesso da pesquisa. 

Fui também esclarecido (a) de que os usos das informações por mim 

oferecidas estão submetidos às normas éticas destinadas à pesquisa 

envolvendo seres humanos, da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa do 

Conselho Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde. Minha colaboração se 

fará de forma anônima, por meio de entrevista. Estou ciente de que, caso eu 

tenha dúvida ou me sinta prejudicado (a), poderei contatar o pesquisador 

responsável ou seu orientador, ou ainda o Comitê de Ética em Pesquisa da 

PUCSP. A pesquisadora principal do estudo me ofereceu uma cópia assinada 

deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, conforme recomendações 

da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Fui ainda informado (a) de que 

posso m retirar deste estudo a qualquer momento, sem qualquer prejuízo. 

São Paulo, _____________________________________ 

Assinatura do participante:__________________________________________ 

Assinatura da pesquisadora:________________________________________ 

Assinatura da  orientadora:__________________________________________ 



TERMO DE CONSENTIMENTO PARA GRAVAÇÃO 

Eu,_____________________________________,RG_______________

_______, declaro que permito a gravação em áudio da entrevista realizada em 

__/__/____ por Denise Oliveira Monteiro da Faculdade de Psicologia da 

Pontifícia Universidade Catolica de São Paulo como parte da pesquisa “Ser 

cuidador familiar: quando esse papel é vivido diante da Obesidade”. 

São Paulo, _____________________________________ 

Assinatura do participante: _________________________________________ 


