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RESUMO 

 

A obesidade é uma das condições que afetam a saúde humana de forma 
especialmente intensa no século XXI. Apesar de ser reconhecida como uma 
patologia pela Organização Mundial da Saúde ela se encaixa em um perfil 
diferenciado do que é uma doença, por se tratar de uma Doença Crônica Não 
Transmissível, conceito que obriga o repensar sobre o que seria a saúde e a 
doença perante uma condição que deteriora o ser humano, tanto física quanto 
psiquicamente, porém de forma lenta e não aguda. A maneira como a 
obesidade tem alcançado proporções epidêmicas em diversos países também 
leva a uma profunda consideração sobre os aspectos históricos e culturais que 
a trouxeram ao patamar de prevalência em diversos pontos do planeta na 
atualidade. Ao se constituir como objeto de estudo de diversos campos do 
conhecimento humano, a obesidade acaba por produzir um foco permanente 
de tensão entre os diversos ramos científicos que a estudam, pois cada um 
privilegia um ou outro aspecto dos muitos fatores que a compõem. A proposta 
de pesquisa apresentada no texto busca unir informações pertinentes sobre a 
obesidade que pertencem a várias áreas do saber científico, reunindo-as de 
forma a produzir um questionamento sobre qual seria o estatuto da obesidade 
perante a Psicanálise. Ao questionar a possibilidade de a obesidade ser um 
objeto de estudo da pesquisa psicanalítica surge a necessidade de encontrar 
bases metapsicológicas que possam representá-la dentro da teoria e da prática 
em Psicanálise. A busca por conceitos que possam explicar o sofrimento 
psíquico do obeso trouxe ao texto um estudo sobre a instituição da função 
alimentar, assim como da sensação de saciedade e outras sensações 
corporais primitivas, e da possibilidade para que ocorra uma perversão no uso 
de tais funções na maneira como os obesos as utilizam para lidar com os 
desafios impostos diariamente ao seu psiquismo. O corpo obeso também traz 
consigo um questionamento sobre qual noção de corpo em Psicanálise poderia 
ser útil para sua compreensão, assim como qual proposta de tratamento seria 
útil para tais casos específicos. A contribuição da psicanalista Hilde Bruch é 
apresentada como um dos pilares sobre o qual o texto pôde ser construído, em 
especial ao propor a existência de dois tipos de obesidade, a reativa e a de 
desenvolvimento, e ainda uma metodologia terapêutica específica para ambas. 
Através da descrição de dois casos clínicos os tipos de obesidade e seu 
tratamento são ilustrados, o que almeja corroborar a descrição metapsicológica 
que utiliza o modelo da neurose atual como proposta explicativa para o 
sofrimento psíquico do obeso, marcado por uma angústia que carece de 
símbolos para se expressar. A proposta última do texto é que a obesidade 
pode ser um ponto de encontro importante para o diálogo entre as diversas 
disciplinas científicas, incluindo a Psicanálise, o que pode gerar contribuições 
férteis em estudos futuros, em especial se conseguirem empreender um 
diálogo interdisciplinar. 

  

Palavras-chave: Obesidade – Psicanálise - Psicossomática 



 

ABSTRACT 

 

Obesity is one of the conditions that affect human health in an especially 
intense way in the XXI century. Despite being recognized as a pathology by the 
World Health Organization it fits in a different profile about what is a disease, 
due the fact of being named as a Non-transmissible Chronic Disease, a concept 
that demands a rethink about what would be health and illness towards a 
condition that deteriorates the human being, both physically and mentally, 
although in a slow manner and not an acute one. The rate in which obesity has 
reached epidemic proportions in several countries also leads to a deep 
consideration about the historical and cultural aspects that brought it to the 
current prevalence in several places of the planet nowadays. By becoming the 
object of study of several fields of the human knowledge, obesity ends up 
producing a permanent focus of tension between the several branches of 
science that study it, since each of them highlight one or another factor of the 
many that compose it. The proposal of this research that is presented 
throughout the text seeks to unite relevant information regarding obesity that 
belong to many areas of the scientific knowledge, gathering them in a way to 
produce a questioning about the status of obesity towards Psychoanalysis. 
When questioning the possibility of obesity to become an object of study of the 
psychoanalytical research the need for metapsychological foundation arises 
that would allow representing it both within the theory and practice in 
Psychoanalysis. The search for concepts that could explain the psychological 
suffering of the obese brought to the text a study about the founding of the 
feeding function, as of the feeling of satiety and other early body sensations, 
and the possibility that a perversion in the usage of such sensations may be 
used in the way that obese use them to handle the daily challenges that are 
brought upon their psyche. The obese body also carries a questioning about the 
notion of body in Psychoanalysis that could be useful in its understanding, as in 
which treatment methods would prove to be useful in such specific cases. The 
contribution of Hilde Bruch, psychoanalyst, is presented as one of the 
keystones upon which this text could be written, specially by suggesting the 
existence of two types of obesity, reactive and development, and also a specific 
therapeutic approach to both cases. Through the description of two clinical 
cases the obesity types and their treatment are portrayed, which aims to 
corroborate the metapsychological description that uses the actual neurosis 
model as a suggested concept to explain the psychological suffering of the 
obese, marked by an anxiety that lacks symbols to express itself. The ultimate 
proposal of this text is that obesity may be an important point of convergence 
for the dialogue between many scientific fields, including Psychoanalysis, that 
can produce rich contributions in future studies, especially if an interdisciplinary 
dialogue is pursued. 
 
Key-words: Obesity – Psychoanalysis – Psychosomatic 
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INTRODUÇÃO 
 

Esta dissertação de mestrado tem como proposta estudar uma doença 

repetidamente descrita como sendo epidemia global, a obesidade, sob 

perspectiva psicanalítica. Entretanto, o estudo da obesidade oferece tantos 

desafios que a própria escrita de uma Introdução sobre o tema torna-se 

problemática, porquanto a obesidade ocupa um lugar híbrido, fluido, que até 

escapa das definições que comumente se aplicam a termos como ―doença‖ ou 

―epidemia‖. Tentar definir qualquer aspecto relacionado ao assunto parece ser 

sempre um desafio, pois cada tópico se desmembra em incontáveis outros 

assuntos, de forma que existe uma tendência a nunca concluir o estudo, ou 

acabar por escrever algo tão volumoso que perca totalmente o foco inicial da 

pesquisa. 

Considero que tal dificuldade para escrever a Introdução ao texto – algo 

que não ocorreu com o restante da escrita em si – seja sintomática da posição 

que a obesidade ocupa na contemporaneidade. Apesar de definida como 

doença, ela não se encaixa na descrição clássica de patologia, como 

demonstrarei no decorrer deste texto. Ao atingir quase a metade da população 

de certos países, outro tópico a ser abordado, ela se aproxima da noção de 

epidemia, mas também escapa da definição clássica do que seja uma 

epidemia, por não ser transmitida por nenhum agente contagioso. 

Uma doença de contradições talvez fosse um bom início de definição 

para o tema da obesidade. Ao mesmo tempo que representa, iconicamente, 

tudo o que a sociedade contemporânea não deseja ou espera do corpo 

humano, ela atende perfeitamente às demandas de uma sociedade que produz 

em massa e é cada vez mais homogênea. Portanto, fica claro que uma 

possibilidade de estudo da obesidade seria através da via do entendimento 

social, ao tentar compreender qual a função do obeso e seus sintomas em um 

mundo que demanda a magreza mas estimula o consumo de alimentos que 

conduzem à obesidade, assim como de hábitos com efeitos semelhantes. 

Ao ser considerada uma doença, a obesidade também penetra no 

domínio da Medicina, podendo ser diagnosticada, tratada e até mesmo 
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combatida ou prevenida, a depender do autor que estuda o assunto. A 

contemporaneidade exibe uma ampla gama de tratamentos e abordagens 

médicas, propondo-se a tratar do obeso e das consequências que essa 

patologia traria ao corpo humano. Estudar a obesidade pelo viés da Medicina é 

fascinante, uma vez que, em especial a partir do século XX, novas técnicas 

farmacológicas e cirúrgicas têm permitido avanços significativos em seu 

tratamento. Além da abordagem médica, científica, existe também toda uma 

indústria pseudocientífica que se propõe a tratar a obesidade por meios 

duvidosos.  

Ao avaliar as duas abordagens propostas acima: a que entende a 

obesidade como uma questão cultural, e a outra, que a enxerga como 

pertencente ao saber médico, é possível admitir que o assunto é amplo, sendo 

capaz de mobilizar tanto as ciências humanas quanto as biológicas ou da 

saúde, o que demonstra a amplitude do fenômeno a ser estudado. Mas o fato 

de despertar a curiosidade e de colocar em ação os mecanismos de duas 

áreas científicas tão relevantes, também evidencia o número de pessoas que 

vivenciam a obesidade, não como objeto de estudo ou curiosidade científica, 

mas como parte de suas vidas. Tal conclusão abre a possibilidade de pensar 

que deve haver uma reação psíquica a algo que atinge a sociedade nos 

campos da cultura e da saúde. 

Surge assim uma terceira proposta de estudo da obesidade, que é 

compreendê-la pela ótica da Psicologia. Ao buscar entender como indivíduos 

são afetados pela patologia, quais as consequências para seu psiquismo, 

elucidar se existem mecanismos psicológicos específicos da obesidade, 

enfrentam-se apenas algumas das muitas questões fascinantes que a terceira 

abordagem sugere. Pelo pressuposto das duas outras vertentes, a saber, que a 

obesidade é uma contradição cultural e uma doença, não é difícil imaginar que 

o obeso seja vítima de sofrimento não apenas corporal, mas que igualmente 

envolve seu psiquismo. 

Há autores que afirmam que o estudo histórico da obesidade demonstra 

diferentes explicações para a mesma doença, podendo existir de forma 

simultânea, pois apesar dos avanços científicos recentes, ainda continuamos a 

debater os fatores determinantes do comportamento humano. Concordo com 

isso, mas acabei por me deparar com um dilema, pois se diversas explicações 
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podem existir para uma doença, coexistir, como conduzir uma pesquisa 

científica sobre o assunto sem limitar a compreensão que já existe sobre o 

tema? Tal questionamento fez com que esta escrita, com a pesquisa sobre o 

assunto, fosse por muito tempo lenta e difusa, enquanto tentava abarcar 

diversos campos do conhecimento, desembocando às vezes num beco sem 

saída. A limitação de quanto se pode pesquisar e compreender sobre qualquer 

assunto, particularmente este, que comporta diversas vertentes de estudo, 

obriga que, em determinado momento, é necessário fazer uma escolha e 

delimitar claramente o objetivo da pesquisa. 

Ao pensar sobre tal dilema, uma metáfora surgiu-me na mente: a de 

comparar a obesidade com um tipo específico de formação vegetal, dando 

origem assim ao que denomino de ―metáfora da raiz‖. Existem diversos tipos de 

plantas, sendo que algumas possuem uma raiz chamada de fasciculada, 

composta de ramos de igual tamanho que se unem na base da planta. Quem 

observar a planta verá só ela, mas se escavar o solo encontrará uma massa de 

raízes de igual tamanho, geralmente três, que se entrelaçam e acabam por 

nutrir o produto final, a planta. Agora, se em vez de pesquisador fosse eu um 

jardineiro, possivelmente escolheria uma das três raízes para dispensar-lhe 

maior cuidado, sem descuidar das outras duas. Resolvi então tratar o tema da 

obesidade com base nesse aspecto porque não acredito que esta ou aquela 

vertente contenha a explicação, mas sim que as três, histórico-cultural, 

biológico-médica e psicológica sejam raízes de igual tamanho que contribuem 

para o fenômeno na mesma proporção. 

Deste modo surgiu um texto que abordará as três principais vertentes do 

estudo da obesidade, todavia com clara predileção pelo aspecto psicológico da 

patologia, com a ressalva de que os outros dois aspectos não são, de forma 

alguma, considerados menores, mas sim que não cabe, nos limites de uma 

dissertação de mestrado, tentar conduzir um estudo aprofundado das três 

vertentes. Tal empreitada demandaria não apenas uma dissertação, e ouso 

dizer que nem mesmo uma tese, mas na realidade, livros e mais livros sobre o 

assunto, pois o material sobre cada tópico é extremamente vasto. 

Ainda assim, ao escolher o estudo da obesidade pela vertente 

psicológica, encontro outra dificuldade, que é delimitar meu estudo dentro da 

Psicologia, também um vasto campo. Como opção teórica e como parte de 
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minha prática clínica escolhi a Psicanálise, com especial atenção para a obra 

freudiana – e se o tema já é por demais complexo, acredito que ele se tornaria 

ainda mais trabalhoso, senão indecifrável, caso tentasse abordá-lo através de 

várias escolas psicanalíticas. Talvez tal abordagem fosse viável em uma tese 

de doutorado, possível via de pesquisa futura. 

Tendo escolhido a Psicanálise freudiana como leitura teórica principal 

para este estudo, acreditava que meus dilemas perante a pesquisa haviam 

terminado, mas, na verdade, estavam por começar. Ao consultar três 

dicionários de Psicanálise: de Laplanche (2001)1, de Roudinesco (1998)2 e o de 

Mijolla (2010)3, não encontrei em nenhum deles uma definição para a palavra 

―corpo‖, termo cujo estudo é essencial para uma compreensão da obesidade. 

Tal fato causou-me certo espanto, pois tinha na memória os primórdios da 

Psicanálise, com as diversas descobertas que o corpo atribulado pela histeria 

proporciona ao conhecimento psicanalítico, o que me levou a questionar qual 

seria o estatuto do corpo em Psicanálise e o porquê de um termo tão comum, 

presente tanto na teoria quanto na prática de um analista, não ser sequer 

contemplado em um dos dicionários consultados. A primeira pergunta busquei 

responder brevemente no curso desta dissertação, enquanto a segunda ficará 

apenas como um questionamento, que talvez um dia possa auxiliar o início de 

nova pesquisa. 

Em seguida voltei-me à análise de qual mecanismo psíquico poderia ser 

utilizado para explicar a questão da obesidade, o que me levou a trilhar um 

caminho que teve início com a conversão histérica e terminou no campo da 

psicossomática psicanalítica. Entretanto, ciente da limitação de meu estudo, 

alerto que muito do trajeto realizado entre tais termos teve que ser conduzido 

de maneira resumida porque outra questão se impunha – a de definir qual seria 

a especificidade da obesidade dentro da Psicanálise. A pesquisa bibliográfica 

inicial não foi animadora, tendo encontrado poucas obras em português, assim 

como uma quantidade reduzida de artigos científicos sobre o assunto. Ressalto 

que li muitos livros e artigos sobre o tópico, sobretudo da área médica, seguida 

pela vertente histórico-cultural, mas pouquíssimos da Psicanálise. Ao conduzir 

                                                
1
 LAPLANCHE, Jean. Vocabulário de Psicanálise. São Paulo: Martins, 2001. 

2
 ROUDINESCO, Elisabeth. Dicionário de Psicanálise. São Paulo: Jorge Zahar, 1998. 

3
 MIJOLLA, Allain. Dicionário Internacional de Psicanálise. São Paulo: Imago, 2010.  
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uma pesquisa sobre o tema obesidade nos arquivos da Sociedade Brasileira de 

Psicanálise de São Paulo (SBPSP), vi artigos escritos desde o período de 

1945, que representaram um avanço em minha pesquisa. Mas o grande salto 

foi que os artigos me puseram em contato com a figura da psicanalista Hilde 

Bruch, expoente da abordagem psicanalítica da obesidade, cujas ideias 

continuam a influenciar os que estudam a área. 

Portanto, grande parte desta dissertação é dedicada às ideias de Hilde 

Bruch sobre a obesidade. Tive o cuidado de comparar o que fora escrito com a 

minha prática clínica, tendo atendido 20 obesos por períodos de tempo 

variados desde o início da minha prática clínica até a escrita da dissertação, 

assim como realizei 10 entrevistas livres com obesos. Pude constatar que as 

ideias de Hilde Bruch continuam em extrema consonância com a prática clínica 

que estava vivenciando em meu contato com pacientes obesos, o que se 

confirmou com o lançamento de alguns livros recentes, publicados próximos do 

término da escrita desta dissertação. Tais livros são citados no trabalho, 

significando que, aos poucos, uma biblioteca de conhecimento começa a se 

formar sobre o tema, não mais dependente apenas de artigos pertencentes ao 

passado. O conteúdo das entrevistas que conduzi, embora interessante, foi 

excluído da dissertação, por acreditar que os casos clínicos que utilizo ilustram 

a contento o material que me proponho a explicar. 

Como esclarecimento final, posso dizer que esta dissertação poderia ser 

definida como um produto nascido de constante tensão, que parece ser 

característica do estudo da obesidade, tensão gerada pela coexistência de 

vários fatores relevantes e explicativos para o mesmo fenômeno. A obesidade 

também gera tensão ao expor um sofrimento que, justamente por não 

apresentar um sintoma específico para ser analisado, acaba por criar um 

campo de difícil abordagem por uma disciplina como a Psicanálise, pois sem 

sintoma delimitado, o que restaria para se analisar? Talvez por isso, a epidemia 

de obesidade, a despeito de sua seriedade, não conseguiu mobilizar o 

interesse de muitos para seu estudo.  

A estrutura da dissertação pode ser apresentada como dividida em três 

grandes eixos, que correspondem às principais vertentes utilizadas para o 

estudo da obesidade. A parte I apresenta um panorama histórico, cultural e 

médico sobre a patologia, ao reunir informações que contribuem para o 
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entendimento do aspecto multifacetado característico da obesidade, sendo que 

esta parte termina com uma breve introdução sobre como o tema foi abordado 

por psicanalistas em distintas épocas. A parte II é dedicada a uma proposta de 

como a questão da fome, saciedade, as primeiras sensações corporais e a 

noção de corpo em Psicanálise poderiam ser utilizadas para compor a base 

metapsicológica para um estudo e uma possível proposta de tratamento 

psicanalítico para os que sofrem com o acúmulo de gordura. A parte III faz uma 

descrição dos tipos de obesidade segundo a psicanalista Hilde Bruch, que 

pode ser considerada uma das pioneiras no tratamento da obesidade dentro do 

campo psicanalítico, assim como a descrição de dois casos clínicos nos quais 

a metodologia de tratamento proposta por Hilde Bruch foi aplicada, com uma 

discussão sobre o benefício de tal aproximação terapêutica. A última parte do 

texto é dedicada às considerações finais, na qual tento realizar uma reflexão 

sobre o que neste texto almejei abordar, e como a obesidade constitui um 

objeto de estudo que propicia um campo fértil para a discussão entre as 

diversas disciplinas que se propõem a estudá-la, incluindo a Psicanálise, o que 

a transforma em um tópico que pode resultar em futuras construções teóricas 

fecundas, em especial através de diálogo interdisciplinar. 
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PARTE I – A OBESIDADE COMO OBJETO DE ESTUDO        

HISTÓRICO E MÉDICO 

 

1 ASPECTOS HISTÓRICOS E CULTURAIS DA OBESIDADE 

 

 

 
―O homem não passa de um junco, o mais fraco da natureza, mas é 
um junco pensante. Não é preciso que o universo inteiro se arme 
para esmagá-lo. Um vapor, uma gota de água, é o bastante para 
matá-lo. Mas, conquanto o universo o esmagasse, o homem seria 
ainda mais nobre do que aquilo que o mata, porque sabe que morre; 
e a vantagem que o universo tem sobre ele, o universo a ignora. Toda 
a nossa dignidade consiste, pois, no pensamento.‖ Blaise Pascal.

4
  

 
 

A intenção neste capítulo é apresentar alguns aspectos históricos e 

culturais que encontrei durante a pesquisa sobre a obesidade e que, 

pessoalmente, consideram-se relevantes para a compreensão da construção 

de seu conceito, tanto em termos temporais quanto de compartilhamento entre 

as culturas. O exercício de interpretar significados históricos e culturais 

atribuídos a obesidade e espalhados por mais de 10 mil anos de História não é 

tarefa simples, e traz o risco de uma interpretação apressada de fatos 

separados por tanto tempo. Apesar de tal dificuldade metodológica, buscou-se 

uma aproximação dos fatos históricos sempre com fundamento em autores que 

se dedicam ao estudo do significado socialmente construído da obesidade, o 

que, espera-se, tenha contribuído para gerar um capítulo que condense, sem 

simplificar em excesso, a esfera cultural que representa a construção do 

significado da obesidade através dos séculos. 

 

 

 

 

 

 

                                                
4
 PASCAL, Blaise. Pensamentos. São Paulo, Martin Claret: 2003,p.98.  
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1.1 Da Pré-História à Antiguidade Clássica 

 

Pensar no significado que foi construído historicamente sobre a 

obesidade implica envolver-se com um fenômeno que traz imagens ambíguas 

que despertam repulsa, ansiedade ou conforto e beleza, a depender da época 

e cultura analisadas. As primeiras evidências históricas consideradas 

relevantes sobre o tema, cuja interpretação foi reforçada por diversos autores 

que estudaram o tópico, parecem indicar que, em um primeiro momento, a 

obesidade era uma condição admirada e até mesmo desejada pelos homens 

primitivos. Por estar inserida em uma cultura obesofóbica, tal afirmação 

desperta nas pessoas a curiosidade de entender o porquê de povos primitivos 

reverenciarem uma condição que é cada vez mais percebida como patológica e 

preocupante, em termos atuais. 

A fim de compreender esse pensamento dos homens primitivos, faz-se 

necessário retornar aos primórdios da formação do ser humano, nos momentos 

em que ele começou a se destacar do restante da natureza e a constituir uma 

espécie única, com capacidades cognitivas e culturais claramente acima das 

demais espécies.  

Richard Wrangham5, antropólogo norte-americano lançou um livro 

instigante, intitulado Pegando Fogo – Por que Cozinhar nos Tornou Humanos, 

no qual ele lança uma hipótese que parece explicar o porquê de os 

antepassados do homem admirarem o corpo com acúmulo de gordura. 

Segundo Wrangham, algo que ele denominou de ―hipótese do cozimento‖ 

poderia explicar como o modo humano de preparar alimentos acabou por 

auxiliar os indivíduos a se constituírem como humanos. Tal hipótese é 

extremamente simples de ser explicada, mas com implicações complexas 

sobre o entendimento de como os corpos e mentes se desenvolveram com o 

passar do tempo. 

A grande transição que explicaria o apreço pela obesidade e também 

pela comida teria como gênese a passagem do gênero dos Australopithecus 

para o gênero Homo, sendo que os primeiros existiram há aproximadamente 

                                                
5
 WRANGHAM, Richard. Pegando Fogo – Como Cozinhar nos Tornou Humanos. São Paulo: 

Jorge Zahar, 2009. 
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três milhões de anos, enquanto o segundo teve seu início há 2,5 milhões de 

anos, o que situa o homem perante um período de transição de 

aproximadamente 500 mil anos, que pode explicar muito em termos evolutivos 

e culturais. Se o Australopithecus possuía alguma semelhança com o homem 

moderno, seria o seu andar ereto, mas em termos físicos ele se assemelharia 

muito mais a outros primatas do que ao que se está acostumado a considerar 

como humano. Sua altura era de aproximadamente 1,2 m, seu cérebro era 

35% menor que o de um ser humano contemporâneo, e seu domínio da 

linguagem era extremamente primitivo. No que, então, tal gênero teria se 

diferenciado dos demais primatas de forma a desembocar em uma linhagem de 

animais diferenciados dos demais? 

Há 2,6 milhões de anos os Australopithecus começaram a produzir 

ferramentas de rocha, cujo registro fóssil indica claramente que foram 

produzidas com o propósito de gerar instrumentos com a propriedade de corte. 

Assim como as facas primitivas foram desenterradas, junto com elas também 

surgiram ossos fossilizados de animais que haviam sido caçados, com marcas 

de utilização de instrumentos cortantes para a remoção da carne. Acostumadas 

como estão à facilidade do consumo da carne, talvez seja difícil às pessoas 

imaginar a diferença que tais facas de pedra fariam, mas basta lembrar que 

seus ancestrais, pequenos e frágeis perante outros animais da mesma época, 

tinham como vantagem basicamente o comportamento em grupo e a 

tecnologia, que no caso significava a capacidade de esfolar um animal 

rapidamente e transportar a carne de volta para o local de origem do grupo, 

evitando assim que a presa recém abatida fosse devorada por outro predador. 

Conforme o tempo passava e as diversas espécies de Australopithecus 

se sucediam, essas singelas, porém significativas vantagens evolutivas: a 

cooperação grupal e o fabrico de instrumentos cortantes e perfurantes, 

acabaram por levar ao surgimento do gênero Homo, muito mais próximo do 

homem atual em todos os sentidos, visto que além do andar ereto, ele não 

mais escalava árvores, mas corria e andava, com muita semelhança ao ser 

humano contemporâneo. A análise dos ossos fossilizados dessas diversas 

espécies de Australopithecus demonstra que sua dieta era constituída 

principalmente por carne, sendo este insumo responsável por mais da metade 

das calorias que tais grupos utilizavam para manter suas funções corporais. 
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Por este motivo, esse grupo começou a ser denominado de caçador-coletor, 

sendo a sua prioridade a caça, com a dieta complementada pela coleta. Então 

existia um diferencial em relação a outros primatas, que mesmo quando 

capazes de consumir carne não faziam dela o elemento principal da sua dieta, 

o que diferenciava o surgimento do ser humano em termos alimentares.  

Agressividade, cooperação, inteligência e habilidades sociais estavam em 

interação desde o início, como demonstrava a caça de animais 

significativamente maiores que qualquer hominídeo da época. 

Entretanto, apesar de a caça ser cada vez mais eficiente nesse período 

de transição do Australopithecus até o Homo, ela se constituía em uma 

atividade incerta, pois o consumo de carne provia ao grupo grande quantidade 

de nutrientes, mas estava sujeito à disponibilidade de presas, assim como ao 

fator sorte que existia em cada tentativa de caçada. Portanto, nada mais 

natural que tais espécies começassem a complementar sua dieta com 

alimentos coletados, como frutas e outros vegetais. Mas existe um problema ao 

considerar tanto o consumo de carne como de alguns vegetais por parte 

desses ancestrais: o fato de que possuíam ―maxilares e dentes pequenos, mal-

adaptados para comer a dura carne crua dos animais de caça‖6. A resposta 

para tal dilema reside em dois fatores: de um lado, uma evidência fóssil de 

consumo de carne e vegetais de difícil mastigação e digestão, e de outro, um 

maxilar extremamente frágil, apresentando como solução o início da utilização 

do fogo. Assim, a lenda grega do titã Prometeu, que teria entregue aos homens 

o fogo e assim dado início ao crescimento da humanidade, parece ter seu 

embasamento em evidências antropológicas. 

O fogo permitiu que os alimentos fossem cozidos ou assados, de forma 

que sua mastigação e digestão se tornaram mais simples. Os alimentos 

passaram a ser menos perigosos, pois o processo de cozimento eliminava 

diversos patógenos que poderiam transformar o alimento em fonte de doenças. 

A utilização do fogo também aumentou o tempo de duração dos alimentos, o 

que fez com que houvesse menor necessidade de estar constantemente 

caçando e coletando, sobrando tempo para a dedicação a outras atividades 

que apareciam no mesmo período histórico, como as pinturas primitivas, por 

                                                
6
 Idem, p.34. 
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exemplo. Em resumo, o ato de consumir alimentos cozidos fez com que todo o 

sistema digestório7 pudesse diminuir, de forma a permitir que as calorias 

consumidas fossem direcionadas a outras áreas do corpo, em especial o 

cérebro. O tempo de vida da espécie começou a aumentar, pela combinação 

da melhor alimentação com a maior oferta de alimentos.  

          Um protótipo de vida em sociedade se formava, com uma fonte de fogo 

sempre acesa, ao redor da qual é provável que se concentrassem em sua 

maioria mulheres e crianças, enquanto os homens saíam para a caça. Os 

homens dedicavam-se à busca de carne e as mulheres mantinham o fogo 

continuamente aceso, assim como coletavam vegetais que continuaram a 

complementar a dieta desses ancestrais. Iniciou-se dessa forma um período 

em que ―as trocas entre mulher e marido permeiam as famílias em todas as 

sociedades. (...) os machos, com um excedente de carne, deviam oferecer um 

pouco para as fêmeas, que deviam apreciar o presente e retribuir a gentileza 

colhendo vegetais para partilhar‖.8 

Durante a pesquisa, foram encontrados autores que não concedem ao 

fogo o mesmo papel civilizador que Richard Wrangham, contudo parece 

eticamente adequado citar que sua teoria não é um consenso antropológico. 

De qualquer modo, dentre as diversas teorias avaliadas, considera-se a deste 

autor uma excelente contribuição ao estudo da obesidade, pois ela parece 

explicar, de maneira convincente, o surgimento da cultura e da humanização 

como fatos imbricados ao ato de buscar alimento e consumi-lo, o que torna tal 

abordagem antropológica adequada para o estudo dos antecedentes históricos 

e culturais da obesidade. Tendo feito esta ressalva, acredita-se que é possível 

começar a compreender a fascinação dos povos antigos por corpos femininos 

grandes e corpulentos, como se explicará a seguir. 

Registros históricos de aproximadamente 30.000 anos atrás foram 

localizados, retratando uma figura de mulher extremamente obesa, com 

grandes seios, abdômen expressivo e vulva gigante. Tais figuras receberam o 

                                                
7
 A partir de 1998 a Sociedade Brasileira de Anatomia adotou o termo sistema digestório para 

designar o que antes era conhecido como sistema digestivo ou aparelho digestivo. Tal fato 
advém de uma tradução direta do termo latino digestorium, mas ainda persiste dúvida sobre a 
aplicabilidade do termo, se deveria ser restrito ao vernáculo anatômico ou incorporado em toda 
a língua portuguesa. Na escrita da dissertação foi feita uma opção pelo termo cientificamente 
apropriado, devido ao caráter acadêmico do trabalho apresentado. 
8
 WRANGHAM, op. cit., p.34. 
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nome genérico de ―Vênus de Willendorf‖, pois seu primeiro exemplar foi achado 

perto da aldeia de Willendorf, na Áustria, desenterrada em 8 de agosto de 1908 

pelo arqueólogo Josef Szombathy. Exemplares semelhantes ao primeiro foram 

encontrados próximos ao berço de civilizações antigas importantes, como a 

grega, a babilônica e a egípcia. A interpretação mais frequente de tais figuras, 

confirmada por Busse9, é que não é possível saber se essas figuras femininas 

chegaram a existir de fato, ou se representavam apenas um ideal estético. No 

entanto, a preferência por corpos femininos avantajados parece estar ligada ao 

fato de que mulheres com maiores reservas corporais de gordura deveriam ser 

capazes de sobreviver com mais facilidade a períodos de escassez alimentar, 

assim como amamentar por um longo período a prole e também procriar por 

mais tempo. É crucial considerar que, nessa época, a expectativa de vida 

humana era curta se comparada aos tempos atuais. Fala-se de uma mulher 

que iria sobreviver até a metade de sua segunda década de vida, se bem-

sucedida. 

A Vênus de Willendorf também pode ser uma demonstração daquilo que 

as civilizações primitivas consideravam como uma das poucas armas 

disponíveis contra o fantasma da falta de alimento, outro fator que acompanhou 

a humanidade desde seu início, o que também auxilia a compreensão sobre o 

porquê de mulheres corpulentas terem sido idealizadas milhares de anos atrás. 

A Estela da Fome, uma inscrição feita em granito pela civilização egípcia 

aproximadamente em 2686 a.C., mostra a imagem de um faraó que clama aos 

deuses para que ponham fim a uma seca contínua no reino Nilo, que durava 

por anos. Tal imagem retrata fatos que antecederam os relatos bíblicos sobre 

os eventos que teriam ocorrido no Egito durante a vida de José10, que teria 

interpretado corretamente um sonho de um faraó que também se referia à 

fome, só que, neste caso, um pouco adiante na história humana, o sonho já 

falava de sete anos de fartura seguidos de sete anos de fome. A presença de 

uma alternância entre fartura e penúria – em contraste com as evidências 

anteriores, que mencionavam apenas o pavor da fome – parece dar suporte à 

                                                
9
 BUSSE, Salvador de Rosis. Anorexia, Bulimia & Obesidade. São Paulo: Manole, 2004, p.22. 

10
 A vida de José, personagem bíblico, é localizada aproximadamente em 1600 a.C., pois 

faltam documentos históricos que apontem com maior precisão a época exata de sua 
existência.  
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ideia de que a humanidade já havia alcançado um grau maior de autonomia em 

relação aos alimentos, em especial com as técnicas de conservação por 

silagem, permitindo que fosse possível guardar alimentos por tempo 

considerável de forma a controlar o acesso a eles. 

 É curioso observar como o surgimento e a evolução das técnicas de 

conservação dos alimentos, assim como o aumento de sua produção pelo uso 

da inteligência humana, tanto na agricultura como na pecuária, levaram ao 

surgimento de uma mudança no padrão desejado ou almejado esteticamente, o 

que parece evidenciar uma evolução tecnológica e o surgimento de uma 

diferenciação por classes sociais relacionada ao formato corporal. A saída da 

horda primitiva e a entrada em definitivo no mundo cultural abriram espaço 

para uma intervenção sobre os padrões corporais, como bem demonstra o 

busto de Nefertiti (1380 – 1345 a.C.), que retrata uma rainha desejada e 

admirada em sua magreza, uma vez que seu nome significa ―A mais bela 

chegou‖.  

Outra demonstração da lenta transição de um padrão corpulento e 

desejável no universo feminino para um mais esguio, mas ainda associado à 

comida e à fertilidade, pode ser encontrada na declaração de amor de Salomão 

(1009 – 922 a.C.) a Sulamita, que assim pronuncia sua admiração pelo corpo 

feminino: 

 

―2 Os contornos de teus quadris são como colares: 
obra das mãos de artista. 
3 Teu umbigo é uma taça redonda: 
não lhe falte vinho mesclado! 
Teu ventre é um monte de trigo, cercado de lírios. 
4 Teus seios são como duas crias, 
como gêmeos de gazela. 
5 Teu pescoço é como uma torre de marfim‖ 
(Cântico dos Cânticos – 7,2-5)

11
 

 

 

O elogio ao corpo de Sulamita, feito por Salomão, fornece indicativos de 

duas mudanças significativas: a provável existência de um maior controle sobre 

as quantias de alimentos disponíveis, com referências alimentares nítidas em 

todo o texto, e a demonstração de que a magreza feminina começou a ser 

                                                
11

 BÍBLIA, TRADUÇÃO ECUMÊNICA (TEB). São Paulo. Edições Loyola, 1994. 
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valorizada quando o pescoço foi comparado a uma torre de marfim. O 

crescente domínio da natureza permitia que os padrões de beleza pudessem 

se descolar dos imperativos biológicos e começassem a migrar para o 

culturalmente construído. Entre a Vênus de Willendorf e a Sulamita de 

Salomão, a humanidade havia feito um longo percurso, do pavor da fome e da 

sensação de total descontrole sobre a natureza, para um mundo em que era 

possível planejar e prever como a alimentação ocorreria, ao menos entre as 

classes mais favorecidas, assim como também o surgimento de um mundo no 

qual o alimento pôde adquirir uma dimensão simbólica, distante dos ditames 

puramente biológicos. Alguns autores, como Busse,12 distinguem o alimento 

sendo qualquer substância que possa ser ingerida com algum propósito 

nutricional e biológico, em contraposição a comida, que conteria uma dimensão 

simbólica, o que também demarcaria uma transição do estado da horda 

primitiva para o mundo cultural.  

A transição histórica e cultural continuou, como bem demonstra a visão 

que a Medicina grega tinha da obesidade; Hipócrates (460 – 377 a.C), 

considerado o pai da Medicina, escrevia em seus aforismos que o obeso vivia 

menos que outros doentes, e prescrevia uma dieta rígida seguida por 

exercícios físicos como forma de tratamento para a obesidade. Outro médico 

da Antiguidade, Galeno (131 – 200 d.C), formulou uma classificação para a 

obesidade, que incluía a obesidade natural e a exagerada, considerando que 

as duas eram consequência de uma falta de vontade do indivíduo, que deveria 

se responsabilizar pelo seu tratamento através da disciplina, consumindo 

apenas alimentos que não conduzissem à obesidade, assim como reforçando a 

ideia hipocrática sobre a utilidade do exercício físico no tratamento. Galeno era 

um médico romano e sua classificação enfática sobre os tipos de obesidade e 

como tratá-la provavelmente refletem uma lenta mudança que começou na 

Grécia antiga e que se consolidou na Roma do passado, na qual os corpos 

femininos esbeltos eram cada vez mais valorizados. O corpo masculino, por 

sua vez, era cada vez mais apreciado por seu aspecto musculoso e delineado, 

                                                
12

 BUSSE, op. cit., p. 24. 
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com consequente utilidade para as muitas guerras que tanto a sociedade grega 

como a romana empreenderam. 

Assim, a cultura que se desenvolvia no mundo greco-romano começava 

a prezar o corpo livre da gordura, seja na extrema magreza das mulheres como 

no corpo atlético masculino. Seguindo a máxima de Hipócrates e Galeno, o 

controle do corpo passou a ser associado com disciplina e autocontrole, 

virtudes a serem buscadas. Platão, ao escrever A República, ilustra bem os 

aspectos que dominavam o pensamento grego e posteriormente o romano, ao 

afirmar que a ginástica era algo em que os cidadãos ―devem ser educados nela 

cuidadosamente desde criança, e pela vida afora‖13.  

Platão chegou a ser mais explícito quando se referiu à dieta dos 

soldados, em trecho que merece ser citado na íntegra, pois poderia 

perfeitamente ser transcrito em uma revista contemporânea, desde que 

trocadas algumas palavras, demonstrando a semelhança que começava a 

existir em relação à exigência sobre o corpo na Grécia, que parece se repetir 

hoje: 

 

É preciso uma dieta mais apurada para os nossos atletas guerreiros, 
que têm de estar sempre vigilantes, como cães, e porque precisam 
de ver e ouvir com toda a acuidade, e, apesar de experimentarem nas 
suas campanhas muitas mudanças de líquidos e de alimentação, 
solheira e intempéries, não devem ser de saúde vacilante.

14
 

 
 

 

Talvez um dos pontos principais desta breve revisão histórica e cultural 

sobre a obesidade seja o de demonstrar a rigidez alimentar a que chegaram os 

gregos e romanos, e quanto a sua valorização do corpo magro poderia ser 

facilmente comparada com a da contemporaneidade. Nestas duas culturas do 

mundo antigo, apenas nobres, artistas e políticos podiam se dar ao luxo de 

manter excentricidades alimentares, começando a dar os contornos de uma 

sociedade obesofóbica, talvez em moldes diferentes da atual, mas com um 

claro pavor do acúmulo desordenado da gordura. No dizer de Cordás15, uma 

                                                
13

 PLATÃO.  A República. Trad. Maria Pereira. 8.
a
 edição. Lisboa: Calouste Gulbenkian. 

junho/1996, p.72. 
14

 Idem, p. 97.  
15

 CORDÁS, Taki Athanassios. Fome de Cão – Quando o medo de ficar gordo se torna uma 
doença. São Paulo: Maltese, 1993, p.14. 
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evidência de tal afirmação poderia ser encontrada na recomendação de 

Hipócrates para que todo mês qualquer cidadão induzisse o vômito por dois 

dias consecutivos, como profilaxia para diversas doenças. Ainda segundo o 

mesmo autor, os romanos criaram um dispositivo chamado vomitorium, que era 

um espaço reservado para que as pessoas pudessem purgar após um 

banquete, e assim voltar a comer, sendo o vômito normalmente induzido por 

uma pena de ave. 

Começava a surgir uma divisão que se acentuaria em um momento 

histórico posterior, que na realidade nada mais era do que o embate entre os 

dois protótipos femininos existentes naquele momento, sendo o da mulher 

gorda e fértil em contraposição ao da mulher esbelta e associada a atributos 

eróticos. Com a queda do Império Romano do Ocidente, por volta de 476 d.C., 

uma nova força começou a ocupar o papel de agente civilizador e mantenedor 

de padrões estéticos e culturais, espaço este ocupado pela ascensão da Igreja 

Católica Romana, que já havia sido alçada ao papel de religião oficial do 

Império Romano pelo imperador Teodósio I em 391 d.C. Mas, ao contrário do 

Império Romano, a Igreja não só sobreviveu à sua queda, como aumentou sua 

influência, pois conseguiu transformar-se na religião de muitos dos povos que 

conquistaram o Império Romano. Assim, com o início da chamada Idade 

Média, marcada pela ausência de Estados propriamente ditos e muito mais por 

feudos, a Igreja prosperaria como unidade centralizadora e, por consequência, 

como fonte de orientação sobre diversos assuntos, incluindo a estética e o 

modo de cuidar do corpo. 

 

 

1.2 Idade Média e Renascimento 

 

 

Busse16 assegura que a Idade Média trouxe a disputa entre duas figuras; 

de um lado, a Eva do Gênesis, protótipo da mulher ideal, com um corpo 

branco, virginal, delicado, esguio, gracioso, imagem de mulher pura e mulher-

mãe, e de outro, Lilith, a mitológica primeira mulher de Adão, que teria optado 

                                                
16

 BUSSE, op. cit., p. 06. 
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por se rebelar contra Deus e viver em eterno prazer com os demônios, sendo 

esta retratada de maneira muito menos cortês que Eva. Essa foi uma época 

importante, quando começou historicamente uma separação entre ideal 

estético masculino e feminino, sendo o último cada vez mais associado a 

padrões de magreza, enquanto aos homens era concedida certa indulgência 

com referência ao aspecto corporal. Apesar de Santo Tomás de Aquino (1225 

– 1274 d.C.) ter incluído a gula como um dos sete pecados capitais da teologia 

católica, nesse período histórico tal preceito era aplicado de forma diferente 

entre homens e mulheres, pois aos homens, especialmente os nobres ou 

membros do clero, uma estatura corpulenta era considerada sinal de poder e 

distinção. 

As mulheres, por sua vez, ficavam aprisionadas entre os protótipos de 

Lilith e Eva, porém o julgamento sobre a gula feminina, nessa época, parece ter 

sido muito mais intenso do que sobre a gula masculina. Brumberg17 comenta 

sobre o crescimento dos casos de anorexia nervosa entre as santas medievais, 

fenômeno que a autora denominou de anorexia mirabilis, por entender que a 

forte motivação religiosa o diferencia da anorexia nervosa contemporânea. 

Uma evidência aparentemente forte sobre a diferença de percepção que existia 

entre a gordura masculina e a feminina é o fato de que não existe registro de 

um único santo que tenha falecido por não comer, enquanto o número de 

santas é diverso, tendo como caso clássico o de Santa Catarina de Siena 

(1347 – 1380 d.C.) que, segundo registros históricos, insistia em sobreviver por 

dias apenas pela ingestão da eucaristia. O contraste entre a magreza das 

santas e a corpulência dos santos, incluindo Santo Tomás de Aquino nesse rol, 

conhecido por sua obesidade, deve servir como ilustração para a diferenciação 

que começava a existir entre homens e mulheres no tocante à gula, à 

obesidade e ao como comer e por que comer. 

O Renascimento, movimento histórico e cultural que começou a demolir 

as estruturas medievais, trouxe consigo um ideal feminino muito mais 

proporcional do que a magreza das santas medievais, como fica bem 

demonstrado na obra de Agnolo Firenzuola (1493 – 1545), poeta e escritor 

italiano que definiu as proporções da mulher com bases clássicas e 
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matemáticas, sendo o nariz ideal do mesmo comprimento que os lábios, a 

altura do corpo tendo oito vezes o tamanho da cabeça, formando uma figura 

feminina alta, com ombros largos, cintura fina e quadris amplos, uma mulher 

muito mais sensual e erótica que a medieval. As mudanças da Renascença, 

entretanto, não sobreviveram por muito tempo, porque o movimento da 

Reforma, iniciado por Martinho Lutero (1483 -1546 d.C.) trouxe de volta o ideal 

da mulher pudica, detentora de altos padrões morais, com o cabelo e o corpo 

envoltos por roupas que generosamente escondiam os contornos corporais. 

A partir do movimento da Contrarreforma, é possível afirmar que as 

noções sobre certo, errado, pecado e santidade por toda a Europa estavam em 

intenso debate, com cada região do antigo continente defendendo este ou 

aquele ponto de vista, a depender de seu posicionamento político ou religioso. 

O luxo da corte francesa, por exemplo, demonstra bem quanto as mulheres 

que habitaram o palácio de Versalhes podiam alimentar-se mais, com ―corpos 

que ficaram roliços, realçados por rostos doces e delicados (...); os traços já 

não eram necessariamente regulares, mas a mulher precisava ser vivaz e 

alegre‖.18 Nesse momento histórico, o obeso era uma figura enigmática, 

condenado em alguns lugares e louvado em outros, associado ao masculino 

em certas regiões e ao feminino em outras, vale dizer, em um estado de fluidez 

e indefinição. Tal situação passaria por nova definição a partir do início do 

movimento romântico, que voltou a estilizar a figura da mulher magra, 

esquálida, pálida e melancólica, mas que, por sua vez, lançou a figura do 

homem obeso em um estado de limbo, pois não ficava bem definido qual seria 

o padrão masculino mais adequado e qual seria a relação entre obesidade e 

masculinidade durante o movimento romântico. 

 

1.3 Do século XIX até a Contemporaneidade 

 

 

Tal hesitação sobre a obesidade pode ser observada na ópera Falstaff 

de Verdi (1813 – 1901 d.C.), pois a figura de Falstaff sempre fora, em todas as 
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operas precedentes, ocupada por um baixo cômico, timbre de voz masculina 

utilizado em muitas óperas para denotar um personagem que, embora 

masculino, possuía nítidos traços femininos devido ao tom grave de seu cantar. 

O Falstaff de Verdi é diferente19, pois é representado por um barítono, posição 

musical que sinaliza a passagem do baixo ao tenor, sendo o último a 

expressão total da masculinidade. Portanto, ao colocar um personagem obeso 

sendo representado por um barítono, Verdi conseguiu capturar com maestria o 

estado de indefinição que pairava sobre a obesidade no início do século XIX, 

em especial o da obesidade masculina. Gilman20 interpreta o Falstaff de Verdi 

como uma verdadeira demonstração da hesitação que pairava sobre o corpo 

masculino, visto que o século XIX demandava que o homem burguês fosse 

corpulento, porém não obeso, sendo seu acúmulo de gordura um sinal de 

prosperidade econômica. Não é difícil imaginar que a linha entre corpulência e 

obesidade era extremamente tênue, o que pode ter gerado uma verdadeira 

confusão sobre qual seria, de fato, o ideal de corpo masculino naquela época, 

ao contrário do que acontecia com o feminino, que também passava por 

transformações, mas já estava bem mais definido. 

O corpo feminino no século XIX parecia ocupar dois papéis distintos. A 

mãe burguesa deveria ser gorda, fértil, roliça, cintura grossa e coxas redondas, 

cujos seios generosos deveriam demonstrar seu papel de mãe e também o 

status social que sua família ocupava, refletindo o sucesso econômico de seu 

marido. As garotas, por sua vez, antes do casamento eram fortemente 

influenciadas pelo ideal de corpo feminino romântico, buscando uma constante 

magreza e grande aversão a vários tipos de alimentos, em especial a carne 

vermelha e alimentos condimentados, pois ambos eram associados à 

sexualidade, sendo que garotas que demoravam muito para menstruar 

chegavam a receber prescrições médicas indicando o consumo de carne 

vermelha e especiarias todos os dias, como forma de ―despertar a sexualidade 

feminina‖. O casamento garantiria à mulher do século XIX a possibilidade de ter 
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um corpo que não fosse o corpo magro e subnutrido que as jovens da época 

ostentavam, ou lutavam para alcançar. 

A transição do século XIX para o XX foi extremamente significativa na 

atribuição de diversos significados ao corpo, à obesidade e aos ideais 

corporais. O período de 1900 a 1910 pode ser considerado praticamente como 

um prolongamento dos ideais do século anterior, mantendo os papéis 

masculinos e femininos previamente estabelecidos. Se algo pode ser 

mencionado sobre este período é que o corpo feminino, malgrado 

rechonchudo, valia-se do uso do espartilho, que acabava por imprimir uma 

silhueta denominada de ―mulher-flor‖, com uma cintura considerada ideal de 42 

centímetros, que ressaltava os seios e as nádegas. Após 1910 começou uma 

verdadeira revolução no estilo feminino: surgiu o sutiã e a subsequente 

abolição do uso do espartilho, com vestidos desenhados de forma a permitir 

maior mobilidade. O início da Primeira Guerra, em 1914, também obrigava as 

fábricas, por questão de economia, a diminuir a quantidade de tecido utilizado 

na confecção de vestimentas, o que diminui ainda mais o tamanho das roupas. 

A maquiagem se torna mais ousada e a tonalidade de pele clara passa a não 

ser o único padrão de beleza, abrindo espaço para o corpo bronzeado ou 

moreno. 

O espaço entre a Primeira Guerra e a Segunda foi marcado por dois 

fatores importantes. A fonte da moda continuava sendo a Europa, apesar da 

devastação causada pelo primeiro grande conflito mundial, mas os Estados 

Unidos da América (EUA) já ascendiam como poder militar e econômico, o que 

gerava uma situação curiosa de poder concentrado em dois focos diferentes, o 

norte-americano, marcado pela sua pujança industrial, econômica e militar, e o 

europeu, calcado em sua tradição e economia construídas há séculos. Esse 

período assistiu a mudanças significativas referentes à forma como o corpo 

passaria a ser encarado, sendo que diversas companhias de seguro norte-

americanas começaram a contratar estatísticos com a intenção de aperfeiçoar 

a venda de produtos, e descobrir a forma mais eficiente de vender e cobrar de 

cada cliente. Um padrão matemático foi descoberto, o de que obesos, em 

especial homens, morriam antes ou sofriam de mais doenças crônicas do que 

os magros, o que fez com que as empresas patrocinassem as primeiras 

tabelas correlacionando altura e peso ideal, instrumento inicialmente utilizado 
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como justificativa para cobrar mais ou menos por um seguro de vida ou saúde. 

Entretanto, conforme o tempo passava, médicos começaram a adotar as 

tabelas de peso e altura, sendo que rapidamente o padrão do Índice de Massa 

Corporal (IMC) acabou sendo adotado pelo consenso médico, numa tentativa 

de organizar e padronizar as diversas tabelas que circulavam pelos diferentes 

consultórios e hospitais. 

Conquanto não parecesse um evento de maiores proporções, a adoção 

crescente do IMC entre o período de 1910 e 1940, como a forma mais utilizada 

para avaliar o padrão corporal de cada pessoa, representava uma reviravolta 

no pensamento médico, pois pela primeira vez um critério específico começava 

a ser aceito como padrão universal, tanto de saúde como de doença, assim 

como de estética e beleza. Os indivíduos, independentemente de sua origem, 

história, e outros fatores que denotassem subjetividade, passavam a ser 

avaliados por um critério numérico centralizado, válido para todos. Ao longo da 

dissertação haverá mais detalhes sobre o IMC, suas limitações e aplicações, 

mas, no momento, basta dizer que estar de posse de um instrumento de fácil 

utilização, que poderia ser utilizado até mesmo por um leigo, que em minutos 

obteria um número que indicaria se seu corpo estava magro ou obeso, 

saudável ou doente, correto ou incorreto perante os padrões da época, foi uma 

mudança significativa na forma de tratar o corpo humano e as variações 

individuais. 

A outra mudança dessa época é que o crescimento econômico norte-

americano e a decadência europeia devido à Primeira Guerra criaram uma 

geração de banqueiros e industriais norte-americanos que possuíam um poder 

antes reservado apenas àqueles que residiam na Europa, ou seja, uma nova 

classe de ricos e poderosos começava a se formar em outra parte do mundo. 

As esposas e filhas pertencentes a esta nova classe dominante começaram a 

buscar formas de expressar sua posição social, e se valeram da tradição 

europeia sobre a indústria da moda, sendo o período 1910 – 1940 marcado por 

um verdadeiro desfile de adereços femininos comprados na Europa, e 

utilizados pela ascendente classe dominante dos EUA. Tal ocorrência teve 

duas consequências importantes, sendo a primeira que Hollywood já começava 

a expandir sua influência cultural e acabou por propagar diversos modelos de 

roupas, penteados, sapatos, significando que uma mulher bem vestida e 
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provocativa começava a se transformar em um padrão corriqueiro nas telas do 

cinema. 

Por outro lado, a nascente e poderosa indústria norte-americana não 

tardou a ter a ideia de produzir em massa a nova moda feminina que estava 

sendo utilizada pelas classes abastadas. Fabricar em série, entretanto, 

significava que era necessário ter um padrão sobre o qual produzir, o que teve 

como consequência a criação de uma numeração unificada para os objetos do 

vestuário, isto é, mais uma vez o corpo humano passou por um processo de 

padronização e medição universal. Tal fato também levou a uma mudança de 

pensamento, pois em momentos anteriores uma pessoa que quisesse um 

vestido recorreria a uma costureira e teria uma peça produzida para o seu 

corpo. A nova lógica apresentava diversas opções e o corpo de cada um 

deveria, de alguma forma, encaixar-se nas medidas propostas pela produção 

em massa. Não parece ser coincidência que essa época observasse uma 

explosão de opções de dietas e tratamentos para a obesidade, em especial 

voltados ao público feminino, ansioso por ter um corpo ―adequado‖ aos novos 

manequins. 

A Segunda Guerra gerou, por um breve instante, um padrão de beleza 

baseado na sobriedade e sutileza, um modelo ajustado aos momentos de 

escassez alimentar. Entretanto, logo após o fim do conflito e com o início do 

plano Marshall de recuperação econômica da Europa e do Japão, um novo 

modelo começou a surgir, baseado em abundância, refletindo a expansão 

econômica e cultural do estilo norte-americano, que também se valia de todos 

os instrumentos culturais disponíveis para travar uma verdadeira Guerra Fria 

cultural contra a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), com a 

criação de mitos de beleza como Marilyn Monroe e Brigite Bardot, para se 

contraporem à austeridade do modelo socialista. Os soviéticos não ficaram de 

todo calados nesse embate cultural, com seus atletas sendo uma constante 

entre os melhores campeões dos jogos olímpicos do pós-guerra, ou seja, um 

lado exibia a abundância e a sedução, enquanto outro mostrava o controle e a 

rigidez como formas de atingir o corpo desejado. 

A partir de 1960 uma nova revolução ocorreu, com o surgimento da 

pílula anticoncepcional e a consequente liberação e valorização do feminino 

como parte integrante da sociedade; a mulher agora não apenas poderia 
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trabalhar, como também ter controle sobre seu corpo, no que se referia aos 

aspectos reprodutivos. A mistura do feminino com o masculino, que começava 

a acontecer com mais e mais frequência em todos os ambientes, podia ser 

bem exemplificada pela modelo Twiggy, cujas formas corporais deixavam o 

observador na dúvida se estava a ver um menino ou uma menina. A década de 

1970 assistiu ao nascimento do movimento hippie, com uma grande liberação 

sobre os costumes sexuais, mas com um contraponto alimentar importante, 

pois os hippies trouxeram consigo diversas teorias sobre o que seria um corpo 

saudável. Assim, conceitos como o corpo saudável, o não-consumo de 

alimentos gordurosos ou de origem animal, bem como a prática esportiva 

atingiram um valor nunca antes visto. 

A década de 1980 demonstraria o crescimento do poder feminino 

através da mulher bem cuidada, com o corpo saudável como símbolo de sua 

ascensão profissional e social. Os homens também começavam a ser cada vez 

mais cobrados pela sua magreza, sendo que ambos, transpirando nas salas de 

ginástica, consumiam apenas alimentos saudáveis e se transformavam em um 

objeto de desejo para a maior parte das pessoas, e numa figura idealizada, 

porém tirânica, para aqueles cujo corpo demonstrava propensão à corpulência. 

Encerra-se esta análise em 1990, pois se trata de um momento histórico por 

demais próximo desta época, o que dificulta uma análise clara do que tem 

acontecido desde então. Todavia, o que pode ser dito é que com o advento da 

Internet e a expansão das diversas formas de comunicação, os padrões de 

beleza tornaram-se cada vez mais universais, revelando uma verdadeira 

mistura de praticamente todos os aspectos aqui citados. Com isso, constata-se 

que se vive em uma época que valoriza o magro, com certeza, e que é 

obesofóbica, também sem sombra de dúvida, mas que apresenta espaço social 

e cultural para diversos modelos corporais. Na contemporaneidade existe 

espaço tanto para o homem e a mulher atlética, como para aquela ou aquele 

que prefere um modelo mais intelectual e saudável, sem ser necessariamente 

atlético.  

Contudo, o pavor da gordura parece ser generalizado em todos os 

cantos do planeta. Este comentário remete ao início deste capítulo, em que se 

diz que a gordura passou a ser ao mesmo tempo objeto de desejo e ódio, 

repulsiva mas indispensável. Os alimentos produzidos em massa, sem sombra 
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de dúvida, estão entre os que possuem o maior potencial para induzir a 

obesidade no ser humano, e existe uma grande rede de propaganda e 

marketing a distribuí-los a todos. Por outro lado, para a pessoa cujo corpo 

enveredou pelas tramas da corpulência existe toda uma cadeia de 

procedimentos para emagrecer, alimentos com supostas propriedades 

medicinais e clínicas especializadas, assim como a proliferação dos 

tratamentos mágicos para a obesidade, como as famosas dietas hipocalóricas, 

assim como o crescente arsenal farmacológico e cirúrgico disponível para seu 

tratamento. 

Se existe algo que pode ser descrito como um elemento aglutinador do 

pensamento sobre o corpo contemporâneo, é provavelmente que a gordura e a 

imobilidade física são indicativos de doença, ou de desvios morais por parte 

daquele que as ostenta. Há algumas tendências tímidas de reação contra tal 

ditadura da magreza, como blogs de obesos a favor do direito dos corpulentos, 

iniciativas de alguns países para incluir em desfiles de moda modelos cujo 

manequim escapa da ditadura do corpo perfeito, e assim por diante, mas tais 

movimentos parecem magros quando comparados com todo o movimento anti-

obesidade global. Em 9 de fevereiro de 2010, a primeira dama norte-

americana, Michelle Obama, lançou uma campanha oficial contra a obesidade 

infantil entre os norte-americanos, assim como acompanhou a assinatura de 

um memorando oficial intitulado “Let´s Move” (Vamos nos movimentar, em 

tradução livre), no qual o governo dos EUA se compromete a melhorar o valor 

nutricional das refeições oferecidas em escolas públicas, assim como aumentar 

a oferta de espaços para a prática de exercícios físicos para crianças e 

adolescentes.  

Não parece coincidência que do outro lado do planeta, na potência em 

ascensão, a China, diversas iniciativas governamentais estão sendo 

implantadas para pôr fim à obesidade infantil, como a manutenção de 

acampamentos de verão para crianças obesas, que ficam ali internadas por um 

período que varia de um mês a alguns meses, sendo acompanhadas por 

médicos e outros especialistas, com o intuito de diminuir o crescimento da 

obesidade nas gerações futuras. Se as duas grandes potências da atualidade 

demonstram tamanha preocupação com a obesidade, em especial nas 

gerações que estão se formando, acredita-se que se pode encerrar esta 
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argumentação sobre o estabelecimento de uma sociedade obesofóbica global, 

com a consequente difusão deste modelo entre os países periféricos dessas 

potências. A partir do momento em que o primeiro e o segundo países mais 

ricos do mundo, considerando o PIB de cada um no ano de 2010, transformam 

a obesidade em política de Estado prioritária, é possível pensar em quanto os 

processos de acúmulo de peso e sedentarismo têm efeitos que atingem até 

mesmo os níveis mais altos das decisões políticas. Um número maior de 

obesos significa maiores gastos com saúde pública, aumento no número de 

adultos incapazes de exercer atividades profissionais de forma adequada, 

incremento nas despesas com a seguridade social, assim como outros 

dispêndios em diversos setores correlatos.  Em virtude das muitas 

comorbidades que acompanham a obesidade e podem levar um adulto a se 

afastar temporária ou definitivamente da atividade laboral, e ainda 

considerando um aspecto que deve ser extremamente preocupante para duas 

nações que estão melhorando constantemente o seu aparato militar, que é o 

fato de obesos não poderem atuar como soldados, ao menos não em 

combates, o que faz lembrar as advertências platônicas sobre como deveria 

ser a dieta dos ―guardiães da cidade‖. 

Ao empreender esta breve revisão histórica e cultural da obesidade, 

foram mantidos dois objetivos em mente, com os quais pretende-se encerrar 

este capítulo. O primeiro foi o de tecer um pano de fundo no qual o leitor 

pudesse enxergar que a obesidade não foi sempre vista da mesma forma, 

sendo, na realidade, um fenômeno percebido de formas extremamente 

diferentes conforme a história da civilização avançava. Como, por definição, a 

obesidade é um fenômeno multifatorial que comporta elementos culturais na 

sua construção, acredita-se que uma dissertação sobre o tema ficaria 

incompleta sem um breve histórico do fenômeno. Ademais, parece de extrema 

importância observar como os diversos conceitos históricos e culturais sobre a 

obesidade, que pertencem ao passado, continuam presentes no mundo 

contemporâneo, talvez alguns com maior ou menor expressão, mas, ainda 

assim, eles sobrevivem e podem ser observados quando o fenômeno é 

analisado com maior cuidado. O segundo propósito é o de chamar a atenção 

para a circunstância de que todas as mudanças sobre a maneira como a 

obesidade foi vista e tratada, com o passar do tempo demonstram que o corpo, 



33 

 

afora ser um elemento claramente biológico, possui também uma dimensão 

simbólica que pode variar conforme o tempo passa e a cultura muda. Portanto, 

assim como o corpo possui um significado histórico e cultural, chama-se a 

atenção para o fato de que deve existir também um espaço para o corpo na 

teoria psicanalítica, um significado próprio da Psicanálise para o conceito de 

corpo, tema a ser explorado em outro momento da dissertação. 
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2 ASPECTOS MÉDICOS E BIOLÓGICOS RELACIONADOS AO ESTUDO 
DA OBESIDADE 
 

 
 
 

Existe outra parte da raiz que compõe a obesidade, que são seus 

aspectos diretamente relacionados com o corpo como objeto biológico, sua 

fisiologia, anatomia e, por consequência, as formas como a Medicina se propôs 

a utilizar para tratar a obesidade. Após a leitura do capítulo anterior, espera-se 

ter colocado em evidência que nem sempre a obesidade foi considerada um 

problema relacionado à saúde, o que leva, em um primeiro momento, a 

analisar o debate sobre o que seria saúde e doença, quais seriam as 

justificativas para tratar ou não um determinado quadro, com toda a discussão 

ética que segue tais debates. O objetivo deste capítulo é apenas de situar o 

leitor em alguns dos fatos considerados mais relevantes no que concerne à 

obesidade vista como um problema médico, e sua descrição biológica, com a 

ressalva de que o tema é extenso e seria necessário muito mais que um 

capítulo para abordá-lo de maneira minimamente integral. Entretanto, pela 

limitação nas pesquisas e também com as limitações que incidem na 

especificidade de uma dissertação psicanalítica, a proposta é de escrever 

algumas páginas sobre o acúmulo de gordura visto sob a ótica médica. 

 

 

2.1 Definição Médica da Obesidade 
 

 

 

A primeira questão a ser respondida, provavelmente, é o que seria a 

obesidade de um ponto de vista médico. No percurso desta pesquisa foram 

encontradas diversas definições, algumas simples e outras extremamente 

complexas sobre o mesmo fenômeno, o que parece um indicativo de que o 

corpo obeso ainda não é um consenso absoluto entre todos os autores da 

área, pois cada definição parece privilegiar um aspecto em detrimento de outro.  
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Cohen21 define a obesidade como ―um estado físico em que a pessoa 

tem peso acima do que se espera para sua constituição musculoesquelética e 

seu sexo. Além do peso maior, os indivíduos obesos apresentam quantidade 

de gordura superior à considerada normal‖. Esta definição é interessante por 

lançar o conceito de excesso de peso22 em relação à constituição corporal da 

pessoa, assim como também mencionar um excesso de gordura no organismo 

que está sendo analisado. Algumas dificuldades que tal definição pode trazer 

são as do que seria um peso acima do esperado e qual seria a quantidade de 

gordura desejável para cada ser humano, e quais instrumentos poderiam ser 

utilizados para obter tais índices. Por enquanto deixam-se tais questões em 

aberto, mas pretende-se abordá-las ainda neste capítulo. 

Busse23 utiliza outra abordagem para definir a obesidade, ao afirmar que 

a maior parte dos autores que estuda o tema define-o como ―um desequilíbrio 

entre as calorias ingeridas e sua queima pelo organismo. Quando a quantidade 

calórica ingerida é maior que a necessidade (balanço calórico positivo), o 

excedente se acumula na forma de gordura‖. Observa-se que existe uma 

diferença na maneira de definir a obesidade quando se compara a primeira e a 

segunda definições, pois a última privilegia o aspecto energético e metabólico 

do funcionamento do organismo, sem fazer referências diretas a um padrão 

específico de como julgar o acúmulo de gordura. A vantagem de pensar desta 

forma é a possibilidade de considerar o corpo humano como uma entidade em 

constante transformação, o que abre maior possibilidade para interpretações 

subjetivas sobre o que seria a obesidade. Por outro lado, a definição é um tanto 

quanto vaga sobre como chegar à conclusão de que alguém é ou não obeso, o 

que também deixa em aberto algumas questões que continuarão a ser 

abordadas no decorrer deste trabalho. 

                                                
21

 COHEN, Ricardo. A Obesidade. São Paulo: Publifolha, 2004, p.09. 
20

 O correto seria utilizar o termo massa, e não peso, pois o primeiro se refere à inércia ou 
resistência que um corpo apresenta em relação à aceleração, enquanto o segundo conceito 
relaciona a massa de um corpo com a força gravitacional exercida sobre ele. Entretanto, o 
termo ―peso‖, para se referir ao conceito de massa, está de tal forma popularizado que parece 
preferível utilizá-lo, apesar do erro científico que ocorre ao trocar um conceito pelo outro. 
23

 BUSSE, op. cit., p.329. 
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Nunes24 traz como definição o conceito de que a patologia decorre de 

uma situação na qual ―o aporte energético é cronicamente maior que o gasto 

energético. A causa desse distúrbio no balanço energético é menos clara‖. Não 

obstante a semelhança com a definição anterior, que utiliza um critério 

energético para definir o corpo obeso, a presente definição traz algumas 

vantagens sobre as demais, sendo a primeira delas o enunciado expresso de 

que o excesso de ingestão calórica que ocasiona a obesidade deve ser 

crônico, a saber, sustentado por períodos prolongados da existência do 

indivíduo. A segunda vantagem é a de deixar em aberto a noção da causa para 

este desequilíbrio no balanço energético, o que abre a possibilidade para se 

pensar em causas e não apenas em uma causa específica.  

Talvez seja possível unir as três definições em uma única, na qual a 

obesidade passa a ser caracterizada como uma doença crônica multifatorial, 

quando a reserva de gordura do organismo aumenta até o ponto de estar 

associada a problemas de saúde ou taxas maiores de mortalidade, sendo 

usualmente o resultado de um processo de ingestão alimentar em que o 

indivíduo consome mais calorias do que utiliza, o que gera um balanço 

energético positivo, isto é, a quantidade de energia consumida excede 

cronicamente a utilizada. Ao tentar efetuar uma junção das três definições da 

obesidade, buscou-se enfatizar o que é considerado mais significativo em cada 

uma delas, ou melhor, o fato de ser considerada uma doença causada por 

múltiplos fatores que atuam em conjunto, que usualmente advêm de um 

consumo crônico e excessivo de calorias que excedem as necessidades de 

cada indivíduo, ao passo que tal excesso energético acaba sendo convertido 

numa reserva de energia, que no ser humano se traduz em gordura. 

 

2.2 Fatores que influenciam o desenvolvimento da obesidade 
 

 

Apesar de considerar que a definição proposta consegue unificar a maior 

parte das aspectos envolvidos sobre o assunto, não se acredita que ela seja 

                                                
24

 NUNES, Maria Angélica. Transtornos Alimentares e Obesidade. São Paulo: ARTMED, 2006, 
p.265. 
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autoexplicativa, pois contém diversos conceitos que precisam ser explicados 

em detalhes. Por exemplo, o que caracteriza uma doença? Se a doença é 

multifatorial, quais seriam os fatores envolvidos? Qual o motivo do excesso de 

calorias ingeridas ser transformado em gordura, e não em qualquer outro 

composto químico presente no corpo? Sendo uma doença, quais os 

tratamentos disponíveis para ela e quando se deve tratá-la? Tais 

questionamentos devem pavimentar um caminho que se inicia com uma breve 

explicação sobre o funcionamento do corpo humano e como ele aproveita os 

alimentos ingeridos. 

Uma maneira simples, mas eficaz de considerar o funcionamento do 

corpo humano é compará-lo com uma máquina que necessita de energia para 

funcionar. Ao contrário da maior parte das máquinas, o corpo humano não 

utiliza como fonte energética a eletricidade ou um combustível específico, mas 

ele se vale de sua capacidade para buscar alimentos, pois sendo o ser humano 

uma espécie onívora, esta é capaz de aproveitar alimentos de origem vegetal e 

animal. Logo, o ser humano está no topo da cadeia alimentar ao ter a 

habilidade de consumir fontes nutricionais mistas, ou seja, o processo de 

alimentação é moldado muito mais por questões culturais, econômicas e de 

disponibilidade deste ou daquele alimento em cada região geográfica, do que 

por uma limitação orgânica para o consumo de alimentos, como ocorre com 

herbívoros, por exemplo, que podem apenas consumir nutrientes de origem 

vegetal. 

Entretanto, ser capaz de utilizar uma variedade tão ampla de alimentos, 

apesar de se constituir em uma vantagem evolutiva, que permite à espécie se 

adaptar a diversos ambientes, apresenta também um problema para o 

organismo, que é o de ser capaz de transformar toda essa diversidade 

alimentar em compostos básicos que possam ser utilizados organicamente. 

Para tal fim o corpo humano conta com um sistema digestório complexo, capaz 

de realizar as transformações necessárias aos muitos tipos de alimentos 

ingeridos diariamente pelas mais variadas culturas espalhadas pelo planeta. O 

conjunto de órgãos que forma o sistema digestório humano é: boca, faringe, 

esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e reto. Alguns destes 

órgãos serão explicados em pormenores, enquanto outros, graças ao propósito 
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específico da dissertação, serão apenas citados, por desempenharem um 

papel menos relevante no fenômeno que se propõe a estudar. 

Em termos médicos, o que mais interessa no processo de alimentação é 

a nutrição em si que é um processo involuntário, que tem início quando o 

alimento começa a ser triturado pela boca, passa pela absorção de nutrientes e 

termina com a eliminação dos resíduos não aproveitáveis. Os nutrientes que o 

ser humano consome podem ser divididos, basicamente, em macronutrientes 

(carboidratos, proteínas e gorduras) e micronutrientes (vitaminas e minerais). 

Apenas o primeiro grupo é responsável pelo fornecimento de energia ao corpo, 

que no caso dos alimentos começou a ser medida pela unidade caloria que, 

quando aplicada a alimentos, exprime a quantidade de energia necessária para 

elevar a temperatura de um quilograma de água (aproximadamente um litro) de 

14,5º C para 15,5º C, sendo a abreviação cal muito utilizada neste sentido. Em 

termos físicos, entretanto, tal medida deveria ser corretamente chamada de 

kilocaloria ou kcal, mas este termo tem sido pouco utilizado, até mesmo na 

literatura especializada. O consumo médio de calorias de um ser humano foi 

padronizado em duas mil calorias diárias, mas tal valor pode variar 

significativamente de pessoa para pessoa, a depender do gasto energético e 

do aporte de calorias individual que cada um realiza. Alguns países adotaram 

padrões próprios para o consumo de calorias, tendo em vista a especificidade 

étnica de cada local, mas o padrão médio continua sendo o citado acima.  

Uma breve explicação sobre os macronutrientes25 se faz necessária, até 

para que uma melhor compreensão sobre a obesidade possa ser alcançada. 

Os carboidratos são a maior fonte de energia que o corpo humano utiliza, 

sendo que grande parte é transformada em glicose pelo processo de digestão, 

que é utilizada diretamente pelas células do corpo ao entrar na corrente 

sanguínea. As proteínas são consideradas nutrientes construtores, porque 

participam da formação de diversos tecidos no corpo, enquanto as gorduras, 

tanto as de origem animal quanto vegetal, são os elementos mais calóricos que 

podem compor uma alimentação. Aqui se faz necessária uma pausa no 

pensamento que remete ao ser humano que talhou a figura da Vênus de 

                                                
25

 Não se abordará a questão dos micronutrientes, limitando esta escrita à consideração de que 
são elementos químicos necessários em doses baixas, mas essenciais para a ocorrência de 
uma série de reações químicas indispensáveis à manutenção da vida. 
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Willendorf, lançando a pergunta sobre qual seria a forma mais eficiente de 

armazenar energia, em especial para uma espécie que evoluiu em um 

ambiente que durante milhares de anos alternou-se entre abundância e 

escassez de alimentos? A própria definição de cada um deles fornece uma 

resposta, porquanto carboidratos e proteínas fornecem 4 kcal/g de energia, 

enquanto as gorduras fornecem 9 kcal/g, ou seja, armazenar energia na forma 

de gorduras é a estratégia mais eficiente para um organismo que está em luta 

constante para se manter vivo e não sabe quando será sua próxima refeição. 

Aqui deseja-se assinalar um dos primeiros fatores que contribuem para a 

obesidade, que é o fato de que os corpos evoluíram através de milhares de 

anos, no intuito de serem unidades eficientes de conservação de energia, 

preparados para o próximo período de escassez alimentar. O mundo 

contemporâneo, ao oferecer alimento em abundância, coloca tal processo 

evolutivo e de seleção natural em xeque, gerando um efeito indesejável para 

esta época e momento histórico. 

Tendo estabelecido um primeiro parâmetro explicativo sobre um dos 

fatores que levam à obesidade, acredita-se ser necessário explicar em mais 

detalhes o que compõe o balanço energético do organismo humano, que pode 

ser negativo ou positivo, e que faz parte das definições sobre a patologia. O 

balanço energético de um ser humano pode ser dividido em três partes, sendo 

a primeira a Taxa de Metabolismo Basal (TMB), que é a quantidade de energia 

que o corpo de cada um necessita para se manter em funcionamento, em 

estado de repouso, sendo a TMB responsável por 60 – 70% das calorias 

gastas diariamente. O restante está dividido entre as calorias gastas nas mais 

diversas atividades físicas, assim como na quantia de energia que o organismo 

utiliza para digerir os diversos alimentos ingeridos. Aqui fica mais uma 

observação sobre a luta contra a obesidade, pois se a TMB é responsável por 

60 ou 70% do gasto energético no organismo, qualquer tentativa de interferir no 

balanço energético estará, por definição, lidando com a parte menor do 

componente energético. Com isso deixa-se claro que o aumento da atividade 

física ou a mudança alimentar estará atuando sobre uma faixa estreita do 

balanço energético, o que pode ajudar a explicar o porquê da prática de 

exercícios físicos e da reeducação alimentar serem estratégias para a redução 
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do peso, mas consideradas, por muitos obesos, como ineficientes ou 

demoradas demais.  

Cabe agora analisar por que de a obesidade ser considerada uma 

doença. Como mencionado no capítulo anterior, diversas companhias de 

seguro começaram a utilizar tabelas que correlacionavam peso e altura como 

critério para a venda de seus produtos, tabelas estas que começaram a ser 

adotadas pelo meio médico. Aos poucos a necessidade de uma padronização 

começou a se tornar patente, assim como a proliferação de estudos nos quais 

médicos e outros profissionais da saúde ligavam determinadas patologias a 

certas alterações encontradas nos desvios dos padrões do peso em relação à 

altura. Em 1991, a Organização Mundial de Saúde (OMS) classificou a 

obesidade como Doença Crônica Não-Transmissível (DCNT), e consagrou os 

critérios do IMC para o cálculo da obesidade. O IMC foi criado pelo matemático 

belga Adolphe Quetelet em 1830, sendo que o índice passou por sucessivos 

processos de revisão matemática até a sua adoção pela OMS. Basicamente o 

IMC foi escolhido por sua simplicidade, aplicabilidade e alto grau de 

confiabilidade. Apesar de existirem críticas ao índice, ainda não existe nenhum 

outro padrão ou medida que seja considerado tão crucial para os estudos sobre 

a obesidade, tanto em pequena escala quanto epidemiológicos. O IMC busca 

uma relação entre o peso da pessoa e sua altura, através do seguinte cálculo 

matemático: o peso da pessoa, em quilos, é dividido pela sua altura, em 

metros, elevada ao quadrado. 

Se o resultado da fórmula estiver abaixo de 18,5 considera-se que a 

pessoa está abaixo do peso esperado para sua altura. A próxima faixa de 

resultados está entre 18,5 e 24,9, que representa um indivíduo com peso 

normal para sua estatura. O sobrepeso pode ser encontrado entre os 

resultados que se estendem de 24,9 a 29,9, enquanto a Obesidade grau I entre 

30 a 34,9, grau II entre 35 e 39,9 e, finalmente, a de grau III ou mórbida para 

resultados acima de 40. Os números citados são correspondentes ao padrão 

adotado pela OMS, mas está cada vez mais em discussão a possibilidade do 

uso do termo ―superobeso‖ para resultados acima de 50, pois pesquisas 

recentes parecem indicar que as taxas de mortalidade são ainda maiores a 

partir de tal limiar. No momento da escrita desta dissertação o termo 

―superobeso‖ ainda não faz parte do padrão aceito pela OMS, mas o rumo das 
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pesquisas parece indicar que tal conceito será incluído nos critérios sobre a 

obesidade em um futuro próximo. 

A inclusão da obesidade como uma doença representou uma mudança 

de paradigma sobre de que modo classificar um fenômeno como patológico, 

pois existia uma herança classificatória herdada da medicina grega que 

separava as doenças em acidentais (katatyken) e naquelas provenientes do 

modo de vida ou do destino da pessoa (katananken), sendo que apenas as 

primeiras poderiam ser tratadas pela prática médica, enquanto as segundas 

teriam como origem a vida pouco virtuosa levada pela pessoa. A doença, neste 

contexto, é vista como antinatural, o oposto da beleza e da virtude. Essa 

classificação se manteve por muito tempo e até recentemente, enquanto as 

doenças infecciosas eram as grandes causadoras de mortes e pandemias. 

Com a introdução dos antibióticos, programas de vacinação e medidas de 

higiene, o padrão das patologias que começou a afetar a população em geral 

mudou, pois esta, livre das doenças de caráter agudo, começou a viver mais e 

a padecer daquelas de caráter crônico, como diabetes, hipertensão, problemas 

cardiovasculares, problemas respiratórios, problemas nas articulações, certos 

tipos de câncer e alta incidência de dor crônica, entre outras. Conforme as 

pesquisas eram conduzidas, um padrão começou a se delinear, que é o que 

praticamente todo indivíduo – cujo IMC está acima de 30 – tem a probabilidade 

de desenvolver qualquer uma das patologias citadas acima, e conforme a 

obesidade se intensifica, também aumenta a probabilidade de cada uma delas 

se manifestar. 

Outro fator que auxiliou a inclusão da obesidade no quadro de doença 

foi a sua taxa de expansão no século XX, que vem se mantendo no século XXI. 

Segundo o Center for Disease Control26 (CDC)27, apenas três estados norte-

americanos apresentavam 30% de sua população obesa em 2007, número que 

subiu para nove estados em 2010. O mesmo instituto acredita que a obesidade 

em geral nos EUA esteja em torno de 35% da população, considerando apenas 

a obesidade, isto é, aqui não estão contabilizados os dados referentes às 

                                                
26

 ―Centro Para Controle de Doenças‖ em tradução livre. 
27

 CDC. Overweight. Disponível em: <http://www.cdc.gov/nchs/fastats/overwt.htm>. Acesso em 
2 fev. 2011. 
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pessoas com sobrepeso. O próprio CDC faz uso do termo ―sociedade 

obesogênica‖ para descrever o conjunto de fatores que levou a maior economia 

mundial a enfrentar um estado de saúde preocupante, fazendo com que haja a 

crença de que os obesos da atualidade viverão menos que seus pais, o que 

acabará por inverter uma tendência mundial, que é do aumento da expectativa 

de vida da população em geral. 

Caso a tendência de crescimento da obesidade não seja revertida nos 

EUA, é esperado que a população atinja a marca de 40% de obesos ainda na 

década 2010 – 2020, com possibilidades reais de um país com 50% de 

indivíduos classificados como obesos existirem entre 2020 – 2030. O 

crescimento dos casos de diabetes deverá ser de 165% entre 2000 e 2050, 

sendo que cada pessoa que desenvolva o diabetes tipo II viverá em média 14,5 

anos a menos do que outro norte-americano com condições sociais e 

econômicas semelhantes. As diversas doenças associadas à obesidade já 

respondem por um gasto de 165 bilhões de dólares por ano ao sistema de 

saúde dos EUA, representando uma quantia considerável, superior ao PIB de 

diversas nações ao redor do planeta. 

A situação brasileira também não é das mais confortáveis no quesito 

crescimento da obesidade. O Ministério da Saúde (MS) desenvolve um 

programa anual chamado VIGITEL, que basicamente consiste em realizar uma 

série de chamadas telefônicas que seguem um padrão estatístico programado 

por computador, que tenta harmonizar as características da amostra analisada, 

onde os indivíduos que atendem as ligações telefônicas respondem 

anonimamente a diversas questões sobre seus hábitos de vida, padrões 

alimentares, tabagismo, e outros fatores que podem ajudar a mapear o 

desenvolvimento de DCNTs no Brasil. O relatório de 2009 não é nada 

animador, pois o sobrepeso foi identificado em 46,6% dos adultos, e a 

obesidade em si em 13,9%. A despeito de existir uma diferença significativa 

entre os dados norte-americanos e os brasileiros, o relatório VIGITEL/2009 

aponta uma tendência de crescimento tanto do sobrepeso quanto da obesidade 

em todas as classes sociais e faixas etárias brasileiras. 

Em 2010, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) realizou 

o censo nacional com dados considerados mais precisos que os do relatório 

VIGITEL, visto que a pesquisa do IBGE se baseia em uma amostra muito 
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maior, e com a visita dos recenseadores diretamente no local pesquisado 

ultrapassando os limites de uma pesquisa realizada por telefone. Os dados do 

último censo apontam que o sobrepeso atinge, agora, 56,8% dos adultos na 

Região Sul e 52,4% na Região Sudeste, dados que, ao se somarem a índices 

levemente abaixo de 50% nas demais regiões do Brasil, permitem afirmar que 

o sobrepeso atinge metade da população adulta brasileira. A obesidade em si, 

no Brasil, alcança o relevante número de 16,9% da população, com expectativa 

de crescimento nas próximas décadas, pois uma em cada três crianças 

brasileiras apresenta sobrepeso, o que dá a ideia do crescimento explosivo que 

pode ocorrer tanto com o sobrepeso como com a obesidade nos próximos anos 

no País. Aqui é necessário detalhar os conceitos, pois parecem próximos mas 

não são, já que por sobrepeso entende-se o excesso de peso em geral previsto 

para um indivíduo de acordo com padrões estatísticos, enquanto a obesidade é 

considerada quando existe um acúmulo de gordura em proporções maiores do 

que o esperado em diversas áreas do corpo, que supera a quantidade de 

massa magra do indivíduo.  

Apesar de se ter comparado apenas os dados do Brasil e dos EUA, é 

importante ressaltar que a tendência de crescimento da obesidade é global, 

sendo que apenas pouquíssimos países não apresentam tal viés de 

crescimento do número de obesos na população em geral. Nunes ressalta que 

―a prevalência da obesidade vem aumentando em quase todos os países, a 

ponto de ser considerada, atualmente, uma epidemia28 de grandes 

proporções‖29, o que, em conjunto com a queda da expectativa de vida 

ocasionada pela obesidade, facilita o entendimento do porquê de a obesidade 

ter sido classificada como uma doença pela OMS, pois ela está cumprindo, na 

contemporaneidade, o papel que antes era reservado aos agentes causadores 

                                                
28

 O uso do termo epidemia, para se referir à obesidade, gera controvérsias entre alguns 
profissionais da área da saúde, que argumentam que o termo deveria ser reservado apenas 
para doenças que contam com um agente que espalhe a infecção, como um vírus ou bactéria, 
como seria o caso de uma epidemia de cólera, tuberculose e outras doenças. Gilman (2005, 
p.18) rebate tal objeção ao afirmar que o termo epidemia começou a ser utilizado com 
frequência na literatura médica a partir do século XVII, exatamente no mesmo momento em 
que a obesidade começava a ser tratada como uma condição médica por alguns especialistas, 
como no livro de Tobias Venner sobre dieta saudável. Algumas décadas mais tarde, em torno 
de 1643, John Milton escreveu um texto criticando a ―epidemia de maus costumes‖ que o 
divórcio geraria na sociedade, consagrando o uso metafórico do termo e afastando-o das 
doenças estritamente contagiosas.  
29

 NUNES, op. cit., p.251. 
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de doenças agudas, como vírus, bactérias, e outros organismos capazes de 

induzir a doenças graves. Se antes as pessoas faleciam cedo em razão de 

alguma doença contraída de forma súbita e inesperada, agora existe um 

paradoxo: as pessoas conseguem viver mais, contudo desenvolvem doenças 

que lentamente degradam seu organismo e levam à morte. Ao ser encontrada 

entre as crianças a patologia assume um caráter ainda mais grave, pois passa 

a comprometer a expectativa de vida das gerações futuras, ao comprometer o 

desenvolvimento saudável desde o início da vida. 

Os dados das diversas agências de saúde espalhadas pelo planeta 

parecem reforçar que a obesidade está em franco crescimento. Países que 

atingiram alto nível de industrialização, como os EUA, e os que compõem a 

Europa parecem sofrer de uma combinação de oferta abundante de alimentos 

altamente calóricos, em combinação com um estilo de vida que estimula o 

sedentarismo e, por consequência, o baixo dispêndio de energia, assim como o 

uso acentuado de tecnologias que reduzem o padrão de movimentação 

humana, como automóveis para percorrer distâncias pequenas, aparelhos 

eletrônicos que permitem que a pessoa realize diversas atividades sem sair de 

casa, e outros fatores semelhantes. Países emergentes como Brasil, Índia e 

África do Sul estão assistindo ao desaparecimento de sua forma de se 

alimentar tradicional, que comprovadamente é mais saudável que os alimentos 

industrializados, tanto na qualidade como na quantidade, caracterizando uma 

verdadeira transição nutricional que está em curso no século XXI. É possível 

afirmar que culturas tradicionais como a da mandioca e do feijão estão em 

decadência, enquanto grãos de alta produtividade e rentabilidade, em especial 

transgênicos, apresentam uma expansão vertiginosa, como o trigo, o arroz e a 

soja. 

Ferro (2011)30 lista 21 tipos de alimentos que antes eram comuns no 

Brasil e que correm sério risco de entrarem em processo de extinção na 

contemporaneidade, como pinhão, mel de abelhas nativas, pirarucu, palmito 

juçara, entre outros. Embora aqui não se ter citado todos os 21 tipos de 

alimentos, é possível fazer uma breve consideração sobre os mencionados, 

                                                
30

 FERRO, Rogério. Brasil tem 21 sabores sob risco de extinção. Disponível em: 
<http://mercadoetico.terra.com.br/arquivo/brasil-tem-21-sabores-sob-risco-de-extincao/>. 
Acesso em: 18 jan. 2011. 

http://mercadoetico.terra.com.br/arquivo/brasil-tem-21-sabores-sob-risco-de-extincao/
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pois eles envolvem espécies vegetais, alimentos produzidos por insetos e 

peixes, o que deve fornecer uma ideia de que o cultivo global de alimentos 

caminha para uma certa homogeneização de produtos, com a consequente 

erradicação da diversidade que compõe a flora e a fauna, e que foi sustentada, 

por muito tempo, pelos hábitos alimentares diferenciados dos seres humanos 

em diversas áreas do globo. Na verdade, tal fato acaba sendo danoso para a 

espécie humana tanto em termos de diversidade de nutrientes que podem ser 

oferecidos, assim como em termos de culturas que foram preservadas 

historicamente e agora começam a desaparecer, assim como pela crescente 

utilização de alimentos denominados como ―alimentos de calorias vazias‖. Tais 

alimentos possuem grande quantidade de calorias, em geral pela junção de 

carboidratos, gorduras e açúcares em excesso, e contêm pouco ou nenhum 

nutriente que seria saudável, como proteínas, fibras, vitaminas e minerais. 

Como ilustração será utilizado o trigo, a segunda planta mais cultivada 

no planeta com propósitos alimentares. O grão de trigo é composto de 75% de 

carboidratos, sendo o restante proteínas, fibras e gorduras. A grande utilização 

deste grão, atualmente, é na forma de cereal não-integral, ou seja, utilizam-se 

apenas os 75% de carboidratos com o propósito de produção de farinha, que 

será posteriormente utilizada para produzir massas, tanto para salgados quanto 

para doces. Assim, de uma planta que poderia fornecer ao ser humano uma 

quantidade de proteínas e fibras, o que acaba sendo consumido, como no 

clássico exemplo do pão francês, é apenas a porção calórica da planta, sem os 

benefícios que ela poderia trazer à dieta humana. Tal consideração se estende 

a praticamente todos os alimentos que são cultivados em proporções 

industriais na contemporaneidade. 

Um exemplo clássico de alimento considerado como ―caloria vazia‖ é o 

do refrigerante, que costuma conter teores altos de açúcar e sódio e apenas 

estes dois componentes como fatores nutricionais, sendo o restante de sua 

composição básica dedicada a elementos químicos que lhe conferem sabor ou 

aumentam sua duração. Ao consumir um refrigerante tradicional, a pessoa está 

literalmente fornecendo ao organismo uma bomba de calorias sem nenhum 

benefício que poderia acompanhar tal excesso energético, como seria o caso 

de uma alimentação calcada em elementos tradicionais, como sucos feitos de 

frutas e grãos integrais. É justamente o consumo dos alimentos considerados 
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como ―calorias vazias‖ que justifica o paradoxo de muitos obesos estarem 

desnutridos, pois o acúmulo de gordura ocorre apesar de o organismo estar 

sofrendo, muitas vezes, com a falta de ferro, proteínas, vitamina D e outros 

elementos essenciais para o bom funcionamento do corpo humano. 

 

 

2.3 Etiologia da Obesidade 
 

 

Tendo estabelecido alguns dados básicos sobre a obesidade vista de 

perspectivas médica e biológica, passa-se a discutir os fatores etiológicos, 

como são percebidos pela Medicina, que podem ser utilizados para 

compreender a patologia. Loli31 apresenta como fatores etiológicos da 

obesidade os seguintes: neurológico, endocrinológico, genético, farmacológico 

e ambiental, temas que serão analisados a seguir. 

Sob o aspecto de condição neurológica, é importante lembrar que o 

hipotálamo é a área do cérebro responsável pelo controle das sensações de 

fome e saciedade, pois tal área cerebral é extremamente sensível a variações 

de composição na corrente sanguínea, ou seja, tal região cerebral consegue 

perceber quando há excesso ou falta de nutrientes, se o corpo está a precisar 

de mais energia ou se já atingiu seu patamar desejável. Tumores ou traumas 

que afetem o hipotálamo, ou áreas adjacentes a ele, podem gerar quadros de 

consumo alimentar exagerado, pois este perde sua capacidade regulatória. 

Esse tipo de obesidade costuma ser raro, mas alguns poucos casos podem ser 

explicados puramente por questões neurológicas. 

O sistema endocrinológico do corpo humano está intimamente 

relacionado com todos os aspectos que envolvem o consumo energético, a 

taxa de metabolismo, e até mesmo alguns padrões comportamentais. 

Benedetti32cita problemas na tireoide, hipófise e suprarrenais como possíveis 

causas da obesidade. Devido às limitações do presente estudo, não é possível 

explicar o funcionamento de glândula por glândula, mas a título de ilustração, a 
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 LOLI, Maria Salete Arenales. Obesidade como sintoma. São Paulo: Vetor, 2000, p.29. 
32

 BENEDETTI, Carmen. De obeso a magro – a trajetória psicológica. São Paulo: Vetor, 2003, 
p.28. 
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tireoide, por exemplo, produz um hormônio que pode aumentar ou diminuir, em 

muito, o metabolismo corporal. Se essa glândula sofrer algum problema, por 

causa de tumores, traumas, ou outras doenças que possam afetá-la, seu 

funcionamento pode ser alterado a ponto de baixar, em muito, o metabolismo 

corporal como um todo, que é o caso do hipotireoidismo. Entretanto, poucos 

casos de obesidade podem, realmente, ser atribuídos apenas ao sistema 

endocrinológico, pois o que acaba acontecendo é um efeito em cascata, no 

qual a pessoa se torna obesa, desenvolve diversas complicações orgânicas, e 

ao procurar um serviço de saúde considerável tempo após o início do processo 

de acúmulo de gordura, algumas taxas hormonais estão alteradas em razão de 

uma falha de funcionamento global do organismo, decorrente das profundas 

alterações que o corpo obeso impõe ao metabolismo. Tais casos devem ser 

estudados com cautela, para que não se atribua como causa uma 

consequência do processo de engordar cronicamente. Lordelo33 resume bem a 

questão em seu artigo dedicado ao assunto ,ao expor o tema com a seguinte 

pergunta: ―Eixos Hormonais na Obesidade: Causa ou Consequência?‖, frase 

que resume toda a argumentação anteriormente apresentada. 

A causa genética, uma grande vedete do século XXI, que comemora os 

10 anos de existência do Projeto Genoma, que sequenciou o DNA humano e 

agora busca alterações genéticas que possam explicar as diversas 

características humanas, tem contribuído pouco para o estudo da obesidade, 

apesar de diversos estudos terem sido conduzidos sobre o assunto. Ao 

escrever esta dissertação, ou seja, no início de 2011, já foram encontradas 22 

mutações genéticas que são responsáveis por alguns casos de obesidade, 

assim como algumas síndromes que reconhecidamente causam acúmulo de 

gordura, como a de Prader-Willi.  Tais mutações genéticas conseguem explicar 

um número limitado de casos, fazendo com que a busca pelo gene da 

obesidade continue. Independentemente da continuidade da busca, salvo 

alguma grande descoberta ocorra nos próximos anos, Benedetti34 afirma que ―a 

carga genética modula a suscetibilidade, mas não constitui fator inevitável da 

                                                
33

 LORDELO, Roberta A. et al. Eixos hormonais na obesidade: causa ou efeito?. Arq Bras 
Endocrinol Metab,  São Paulo,  v. 51,  n. 1, fev.  2007 .   Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-
27302007000100007&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 18  jan.  2011.  
34
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expressão fenotípica‖, pois a carga genética de um humano pode explicar o 

porquê de ele acumular gordura com mais facilidade que outro indivíduo, ou o 

porquê de ele absorver com maior facilidade açúcares do que outro, mas o 

comportamento alimentar é complexo e influenciado por diversos fatores, o que 

faz com que o componente genético continue sendo, provavelmente, mais um 

fator que contribui para a obesidade neste e naquele caso, não em todos, como 

uma explicação global. 

Como causa farmacológica, Claudino35 explica que ―ganho de peso é um 

efeito colateral de muitos medicamentos, entre eles: antidepressivos tricíclicos, 

antipsicóticos, anticonvulsivantes e antidiabéticos orais‖, o que demonstra que 

uma ampla gama de medicamentos, e por consequência de pessoas, pode 

estar exposta a remédios que induzam ao ganho de peso. Alguns o fazem por 

estimular o hipotálamo e aumentar a sensação de fome, ou diminuir a 

sensação de saciedade; outros modificam a forma como o corpo metaboliza 

gorduras, enquanto alguns alteram o funcionamento corporal como um todo. 

Esses medicamentos costumam ser prescritos para doenças severas, o que 

faz com que sua utilização deva ser combinada com orientação ao paciente 

sobre o possível acúmulo de peso e estratégias que poderiam ser utilizadas 

para minimizar tais efeitos. 

A causa ambiental é, provavelmente, a que melhor explica a maioria dos 

casos de obesidade e também a mais complexa para ser alvo de intervenção. 

Esta causa implica uma combinação de padrão alimentar cronicamente 

empobrecido, sedentarismo físico constante e uma série de fatores adjacentes 

que podem influenciar o indivíduo, como a presença ou não de espaços 

públicos para a prática de esportes, incentivos governamentais para uma 

alimentação saudável, nível de penetração de serviços de saúde entre a 

população em geral, e sua ênfase sobre o processo saúde-doença, ou seja, se 

tais serviços de saúde atuam de forma preventiva ou não, e muitos outros 

fatores podem ser citados como aqueles que se juntam para compor a 

obesidade denominada de ambiental. No entanto, justamente por unir tantos 

fatores, ela também é extremamente complexa de ser estudada, porque uma 
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obesidade dita ambiental não exclui necessariamente uma predisposição 

genética para o acúmulo de gordura. A diferença aqui está no fato de que os 

fatores ambientais explicam o motivo de tal carga genética se manifestar, mas 

não a excluem como parte integrante do processo. A compreensão da 

obesidade como um fenômeno ambiental demanda abordagens de diversos 

profissionais, tanto da área médica como ligados às ciências sociais e a 

diversas outras disciplinas. 

Loli lembra que a obesidade ―é uma patologia cuja explicação no plano 

anatomopatológico se restringe a menos de 5% dos casos‖36, o que direciona o 

pensamento para a possibilidade de que a grande maioria dos casos de 

obesidade poderia ser encontrada no plano da obesidade dita ambiental. 

Pensar na obesidade como um fenômeno complexo, com diversos fatores que 

o determinam, é ao mesmo tempo um desafio e um alento. O desafio ocorre 

porque tal conclusão leva ao fato de que cada indivíduo precisa ser estudado 

em detalhes, e que um tratamento realmente efetivo deve incluir um grande 

número de intervenções individuais ou grupais, mas extremamente voltadas 

para cada público específico, por exemplo, grupo de orientação para pacientes 

obesos que consomem medicamentos que ocasionam acúmulo de gordura, 

grupo de orientação para gestantes com tendência para ganho de peso, e 

assim por diante. O desafio continua ao ficar patente que a intervenção estatal 

é provavelmente imprescindível, em especial junto às porções menos 

favorecidas da população, que obtêm muito de sua alimentação através de 

programas governamentais e também dependem destes para a inclusão ou 

não de práticas de vida mais saudáveis. O alento repousa sobre o resgate que 

pode ser feito da subjetividade de cada indivíduo, pois sendo uma patologia 

multideterminada, é evidente que ela também abre espaços para modos de 

tratamento que resgatem a individualidade e preservem as diversas formas de 

ser no mundo, o que inclusive permite considerar causas psicológicas para a 

obesidade, tema que ocupará um capítulo específico desta dissertação. 
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2.4 Parâmetros utilizados para o diagnóstico da obesidade 
 

 

Antes de abordar a questão do tratamento médico da obesidade, 

acredita-se que o último tópico a ser delineado seja o de como identificar a 

obesidade em um indivíduo. Apesar de a OMS ter escolhido o IMC como 

padrão para a identificação da obesidade, a utilização de tal índice tem pontos 

positivos e negativos, sendo que os negativos dificultam que tal parâmetro 

possa ser considerado definitivo para o diagnóstico da patologia. A vantagem é 

a facilidade da aplicação, pois o método é tão simples que pode ser utilizado 

inclusive por profissionais que não sejam da área da saúde, como professores 

em áreas rurais, membros de organizações religiosas que atuam em áreas 

remotas, assim como por qualquer instituição que esteja espalhada por um 

país, porque é simples e seguro e contribui em muito para o mapeamento da 

obesidade como um quadro geral. Apesar dessas vantagens, o IMC apresenta 

problemas, pois ele é uma extrapolação matemática que leva em consideração 

padrões médios do ser humano, deixando pouco espaço para diferenças 

individuais. Existem atualmente tabelas de IMC adaptadas para crianças, 

adolescentes e determinadas etnias, como japoneses, chineses e também para 

certos países europeus. Entretanto, mesmo as tabelas adaptadas podem 

incorrer em erro grave, por não levarem em consideração diferenças 

subjetivas. Por exemplo, um atleta que tenha acumulado grande quantidade de 

massa magra, em especial muscular, pode apresentar um IMC que indique 

obesidade, mas, na realidade, o que acontece é que o tecido muscular pesa 

mais que o gorduroso, portanto um atleta musculoso terá um peso que, de 

acordo com o IMC, o colocaria entre indivíduos obesos. Por outro lado, uma 

pessoa idosa, que tenha perdido muito de sua musculatura mas esteja 

pesando pouco, pode ser classificada como magra quando, na realidade, seu 

corpo apresenta um excesso de acúmulo de tecido adiposo, mas como seu 

peso está dentro dos parâmetros estabelecidos pela tabela, ela receberá um 

indicativo de magreza quando, na verdade, deveria começar a ser tratada em 

seu acúmulo de gordura. 

Ao desconsiderar diferenças individuais e apresentar problemas quando 

aplicado a determinados grupos específicos, como atletas e idosos, assim 
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como etnias específicas, o IMC continua sendo utilizado mas, é essencial que 

ele seja combinado com outras formas de mensuração do tecido gorduroso que 

permitam uma avaliação mais precisa do quadro individual. Um método muito 

utilizado é a obtenção de medidas com um adipômetro, que é um instrumento 

feito para ―pinçar‖ a pele da pessoa em pontos específicos, chamados dobras 

cutâneas, e o aparelho fornece uma medida da resistência oferecida pela dobra 

cutânea ao pinçamento. Ao medir tais pontos do corpo é possível ter-se uma 

ideia aproximada da distribuição da gordura. Tarastchuck37 demonstra a 

importância da utilização de dois outros índices para uma obtenção mais exata 

de quão obeso um indivíduo é, que é a utilização da medida da Circunferência 

da Cintura (CC) e a relação Cintura/Quadril (RCQ). A CC é especialmente útil, 

pois existe uma tendência em muitos indivíduos de que o acúmulo de gordura 

se concentre na região abdominal, de forma que a CC acaba sendo um 

instrumento valioso para, muitas vezes, identificar uma pessoa com acúmulo 

excessivo de gordura em uma área específica e significativa do corpo. As 

medidas aceitas para a CC atualmente são de 88 cm para mulheres e 102 cm 

para homens, sendo que a combinação de um IMC elevado com uma CC 

acima do esperado costuma ser um forte indicativo de obesidade. A RCQ é 

obtida através de uma conta simples, em que se divide a circunferência da 

cintura pela circunferência do quadril, sendo que resultados acima de 0,8 para 

mulheres e 1,0 para homens também são considerados indicativos de 

obesidade. 

Todos os métodos citados no parágrafo anterior são importantíssimos 

para a avaliação individual da obesidade, mas cada um apresenta sua 

desvantagem. De maneira geral, é possível dizer que a aplicação de cada um 

deles implica maior custo ou maior treino por parte do profissional que aplica a 

metodologia. No caso do adipômetro, existe uma questão de custo, que pode 

ser significativa para programas que tenham como ambição alcançar parcelas 
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amplas da população, assim como a necessidade de treinamento para 

encontrar as dobras cutâneas específicas e interpretar os resultados. Tanto a 

CC quanto a RCQ também dependem de profissionais bem treinados, pois a 

medida da cintura e do quadril precisam ser retiradas de pontos específicos e 

delimitados do corpo humano, ou seja, cintura não é simplesmente algum 

ponto no abdômen, existe toda uma metodologia científica para localizar a 

cintura e o quadril de um indivíduo, o que acaba tornando os dois métodos de 

menor aplicabilidade geral. Portanto, o IMC continua sendo um índice válido, 

em especial para medições de amostras significativas da população ou para 

uma avaliação inicial sobre quais indivíduos precisam de uma avaliação 

posterior. Caso haja suspeita de obesidade ou sobrepeso, métodos adicionais 

devem ser utilizados para que haja uma ideia precisa de quanto aquele 

indivíduo está realmente obeso ou não, a fim de que um eventual tratamento 

seja direcionado às necessidades reais de cada um. 

Após discutir as causas da obesidade e sua relevância epidemiológica, o 

próximo passo lógico seria abordar as diversas formas de tratamento que 

existem para a obesidade, uma vez que a partir do momento em que o 

acúmulo de gordura se transformou em problema médico ou estético, a 

medicina e até mesmo outras áreas relacionadas à saúde direcionarão 

esforços e recursos para o tratamento da patologia. Os métodos de tratamento 

disponíveis na contemporaneidade são diversos, com graus de sucesso 

diferentes, e isto implica a necessidade de uma revisão sistemática de seus 

principais representantes. 

 

 

2.5 Propostas de Tratamento Médico para a Obesidade 
 

 

A abordagem mais tradicional do tratamento da obesidade está baseada 

na alteração do balanço energético positivo, usualmente por intermédio de uma 

combinação de mudança de padrão alimentar, com redução no número de 

calorias ingeridas, e o aumento de calorias gastas pelo corpo, normalmente 

pela prática de exercícios físicos. Tal tipo de intervenção possui uma lógica 

inerente, que é a de inverter o balanço energético do corpo, de forma que o 
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organismo se veja às voltas com carência de calorias, o que o forçará a 

consumir as reservas de energia que estão armazenadas em forma de gordura. 

Entretanto, para que tal abordagem tenha sucesso, ela deve ter um caráter 

crônico, assim como a manutenção do balanço energético positivo previamente 

foi crônica por tempo significativo, e aqui reside um dos grandes problemas 

dessa forma de tratamento. Damaso38 relata uma experiência bem- sucedida 

baseada em tal tipo de intervenção em um grupo de adolescentes obesos, no 

qual 40 indivíduos com diferentes classificações de obesidade (tipo I, II ou III) 

foram submetidos a 12 semanas de intensa reeducação alimentar e exercícios 

físicos supervisionados, sendo que mais da metade dos adolescentes 

conseguiu voltar um degrau na escala da obesidade, a saber, quem iniciou 

como obeso tipo II terminou o programa de 12 semanas como obeso tipo I, e 

assim por diante. Esses tipos de estudos – e foram encontrados vários 

semelhantes durante a pesquisa bibliográfica –, são interessantes por 

demonstrarem a eficácia do chamado tratamento clássico, em especial quando 

acompanhado por uma equipe multidisciplinar que o ajusta às peculiaridades 

de cada indivíduo. Contudo não foram encontrados exemplos do tipo de 

acompanhamento de obesos por períodos prolongados, como semestres ou 

anos, e os próprios autores de estudos semelhantes costumam admitir que 

uma limitação deste tipo de pesquisa é a observação dos sujeitos por um 

tempo limitado.  

A intenção ao enfatizar o curto tempo pelo qual os adolescentes foram 

acompanhados é de apontar que existem poucos estudos que monitorem 

obesos submetidos ao tratamento clássico por longos períodos de tempo, ou 

seja, o tratamento clássico possui uma eficácia demonstrada a curto prazo, 

mas a capacidade dos indivíduos de manter a perda de peso conquistada 

parece continuar uma questão em aberto, em especial se eles deixam de ser 

monitorados por uma equipe especializada no tratamento da obesidade. A 

questão que deve ser lançada é: Qual seria a efetividade, de fato, do 
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tratamento clássico? Sem recorrer a especulações, pode-se utilizar como 

resposta a informação que Nunes39 oferece, ao afirmar que o maior desafio do 

tratamento nutricional é a sua manutenção, pois o uso de uma dieta com ―20% 

de gorduras e 55% de carboidratos é atualmente recomendada (...) para o 

tratamento da obesidade‖, mas a própria autora reconhece que a aderência a 

tal reeducação alimentar costuma ser baixa, devido à combinação de múltiplos 

fatores, como o alto custo de uma dieta saudável, a oferta maciça de alimentos 

que quebram tal padrão saudável e são baratos e sustentados por uma 

poderosa indústria de marketing, entre outros. O objetivo desta intervenção é o 

de conseguir perda de peso gradual, em geral 0,5 kg a 1,0 kg por semana, mas 

são números considerados baixos ou insatisfatórios por diversos pacientes, 

que acabam desestimulados e abandonam o tratamento. Um fator preocupante 

neste tipo de abordagem é a existência das dietas populares, muitas vezes 

consideradas ―dietas milagrosas‖, que normalmente são hipocalóricas, com 800 

kcal/dia ou menos, compostas por alimentos que não atendem às 

necessidades mínimas do corpo humano. Este tipo de intervenção apresenta 

dois problemas: o primeiro é que a manutenção dela é insustentável, fazendo 

com que haja uma perda de peso rápida e uma consequente recuperação 

rápida do peso, o conhecido ―efeito sanfona‖, pois o indivíduo não passou por 

um processo de reeducação alimentar, ele apenas se privou temporariamente 

dos alimentos que usualmente consome; o segundo problema é que o corpo 

humano entende a escassez alimentar proporcionada pela dieta como um 

indicativo de falta de alimentos, o que faz com que o organismo tente conservar 

suas reservas energéticas ao máximo, e assim que o alimento volta a estar 

disponível, a tendência biologicamente construída é consumir o máximo 

possível de nutrientes, em uma tentativa de preparação para o próximo 

momento de escassez alimentar. O uso frequente de dietas com pouco 

embasamento científico acaba por desregular os mecanismos metabólicos 

corporais, pode levar a quadros de desnutrição severa, e ainda causar ganho 

de mais peso do que o perdido originalmente. 

Portanto, é crucial diferenciar a abordagem clássica de tratamento da 

obesidade, que inclui atividade física e reeducação alimentar supervisionada, 
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das tentativas amadoras que quase sempre são inócuas ou acabam por gerar 

mais danos que ganhos para aquele que busca a perda de peso. As ―dietas 

milagrosas‖ também podem ocasionar a perda de massa magra no indivíduo, 

que terá a falsa sensação de ter emagrecido, quando, na realidade, ele pode 

continuar com depósitos de gordura e ter perdido tecido muscular, outra 

condição preocupante. A desnutrição que tais dietas geram pode ocasionar um 

desequilíbrio de eletrólitos no corpo, com consequências que chegam até a 

parada completa do funcionamento muscular e cerebral, com morte causada 

por parada cardiovascular. O tratamento clássico continua sendo a primeira via 

de tratamento que deve ser experimentada; ele envolve dois componentes 

essenciais para a perda de peso, que são a prática de atividade física e a 

reeducação alimentar, fatores estes que caso sejam adotados e mantidos 

ocasionarão não apenas a perda de peso, mas a melhora da saúde como um 

todo no indivíduo. 

Algumas pessoas tentam utilizar apenas a atividade física ou a 

reeducação alimentar, o que pode ocasionar resultados positivos, em especial 

em casos de sobrepeso ou obesidade tipo I, mas se for considerada a perda de 

peso lenta que a combinação dos dois eventos proporciona, é possível 

imaginar que a utilização de um em detrimento do outro prolongará o processo, 

com maiores chances de recaídas e ganho de peso. A combinação dos dois 

elementos costuma seguir um padrão lógico: aumenta o gasto energético e 

diminui a entrada de energia, o que força o organismo a um processo 

adaptativo. Optar apenas por um dos dois elementos pode colocar o indivíduo 

em uma situação na qual seu balanço energético fique neutro, isto é, nem 

positivo nem negativo, com a manutenção do peso atual. 

Com a evolução do entendimento sobre os processos químicos, 

fisiológicos e anatômicos responsáveis pela sensação de fome e saciedade, 

sobretudo no século XX, uma nova forma de tratamento começou a se mostrar 

como alternativa viável, que é a farmacológica. Outro fator que estimulou a 

busca de medicamentos que auxiliassem a perda de peso foi o alto índice de 

fracasso da combinação entre dietas e exercícios, pois ―passados cinco anos, 

pelo menos 95% das pessoas que perderam peso com tal combinação 
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recuperam o peso perdido – e alguns quilos a mais‖40, e isto proporcionou um 

campo de consumidores ávidos por auxílio em sua busca pela magreza. Os 

principais medicamentos que podem ser utilizados no combate à obesidade 

são aqueles que diminuem a ingestão de calorias, que podem ser 

anorexígenos ou sacietógenos, e aqueles que inibem a absorção de gorduras 

ou carboidratos. 

Os anorexígenos são herdeiros químicos das primeiras anfetaminas, que 

foram sintetizadas no final do século XIX e começaram a ser comercializadas 

no início do século XX. Seu objetivo é atuar diretamente no hipotálamo de 

forma a induzir uma aversão ao alimento e perda de apetite. Os primeiros 

anorexígenos levavam à dependência química, assim como a alterações 

extremas de humor, sono e complicações cardíacas, pois toda anfetamina é 

também um estimulante do sistema nervoso central (SNC). Atualmente, uma 

nova geração de anorexígenos é utilizada, incluindo femproporex, 

anfepramona, dietilpropiona e mazindol. Com exceção do mazindol, são todos 

herdeiros diretos das primeiras anfetaminas, ou seja, apesar da diminuição 

significativa dos efeitos colaterais, seus riscos continuam altos, pois 

apresentam elevado potencial de vício, e devem ser utilizados com cautela em 

pacientes com problemas cardiovasculares, pacientes com problemas 

relacionados ao sono ou distúrbios psiquiátricos. A vantagem desse tipo de 

medicação é a perda rápida de peso que proporciona e o sofrimento diminuído 

da pessoa que, literalmente, não sente fome. Entretanto, se tais medicamentos 

não forem combinados com uma reeducação alimentar e mudança de estilo de 

vida, com a consequente inclusão de atividade física, existe um risco de que, 

após um ano de uso, o organismo desenvolva tolerância a substância química, 

o que pode fazer com que o paciente utilize doses cada vez mais altas ou 

retorne ao peso original. Existe um debate intenso na comunidade médica 

sobre a proibição definitiva dos anorexígenos, sendo sua venda cada vez mais 

controlada, conforme novos estudos que apontam para a forte correlação entre 

seu uso e efeitos colaterais permanentes. 

Os sacietógenos atuam de outra forma, induzem à sensação de 

saciedade sem influenciar em grau tão alto a sensação de fome, o que os 
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transforma em drogas que normalmente apresentam menores riscos do que as 

anteriores. Os grandes representantes desta classe são os inibidores de 

recaptação seletiva de serotonina (IRSS), entre os quais se incluem a 

fluoxetina, sertralina e, em especial, a sibutramina.  A sibutramina é 

particularmente interessante porque além de induzir à sensação de saciedade, 

também favorece o aumento do gasto calórico, ao alterar o metabolismo 

corporal. Tais substâncias, no entanto, também apresentam o problema de 

passarem por um processo de tolerância por parte do organismo de quem as 

consome, ou seja, após um ano de uso é esperado que o apetite retorne e que 

as doses tenham que ser reajustadas. A despeito de apresentarem riscos 

significativamente menores que os anorexígenos, os sacietógenos não devem 

ser consideradas medicamentos isentos de risco, sendo evidência disto o fato 

de que em março de 2010, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) reclassificou a sibutramina, que passou a ter sua venda controlada e 

a dosagem máxima diária limitada a 15 mg/dia, em virtude de uma série de 

relatos de aumento de acidentes cardiovasculares devido ao seu uso, em 

especial em pacientes com histórico de hipertensão.  Se existe alguma 

vantagem no uso tanto dos anorexígenos quanto dos sacietógenos, é a de 

induzir a uma perda rápida de peso e diminuir o sofrimento daquele que está 

em processo de reeducação alimentar, mas tanto um quanto o outro são inúteis 

a longo prazo, se não forem acompanhados do chamado tratamento clássico 

da obesidade. Como tais drogas possuem efeitos colaterais consideráveis, seu 

uso indiscriminado é preocupante e muitas vezes inócuo, caso não sejam 

administradas de forma correta. 

A principal substância que atua na absorção de nutrientes é um 

medicamento chamado Orlistate, que neutraliza a ação da enzima lipase, que 

atua no intestino delgado na digestão de gorduras. Basicamente seu 

mecanismo de ação pode ser entendido da seguinte forma: a pessoa que 

deseja perder peso ingere o medicamento junto com as refeições, de forma 

que quando a comida chegar ao intestino delgado, este terá sua capacidade de 

digestão e absorção de gorduras diminuída pela ação do remédio. As gorduras 

não digeridas são eliminadas nas fezes, o que pode ocasionar efeitos 

colaterais como diarreia, urgência de evacuação e flatulência. O maior 

obstáculo ao uso do Orlistate é o seu chamado ¨fator antissocial‖, visto que 
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seus efeitos colaterais costumam limitar o dia a dia do usuário. Esses 

problemas poderiam ser minimizados se a pessoa passasse por um processo 

de mudança no padrão alimentar, com menor ingestão de gorduras e, como 

consequência, menor quantidade de lipídeos não digeridos sendo liberadas nas 

fezes. Assim como os remédios anteriores, o Orlistate é ineficaz sem a prática 

de exercícios físicos e a alteração do padrão alimentar, e seu efeito sobre a 

perda de peso é considerada moderada  se comparado com outras drogas, 

com a vantagem de não apresentar efeitos colaterais relacionados ao SNC ou 

ao sistema cardiovascular. Outro problema associado ao uso do Orlistate é que 

ele pode reduzir a absorção de vitaminas lipossolúveis, que por se encontrarem 

dissolvidas na gordura do alimento acabam sendo eliminadas junto com a 

gordura não digerida, podendo levar a severas carências nutricionais. 

Especial atenção deve ser dada a medicamentos sem comprovação 

científica que são utilizados na perda de peso, em especial os fitoterápicos, nos 

quais se inclui a quitosana, assim como outros medicamentos que carecem de 

evidências científicas sólidas que suportem seu uso na perda de peso. 

Também são pouco eficazes as substâncias denominadas de termogênicos; 

são drogas que aumentam a taxa com que o organismo consome as calorias, 

como a cafeína, efedrina e derivados de hormônios da tireoide. Apesar de 

alterarem o balanço energético do organismo, tais substâncias possuem 

eficácia ainda mais limitada que as anteriores, e podem ocasionar efeitos 

colaterais severos em indivíduos predispostos. O metabolismo humano é 

complexo e tentar alterá-lo de forma artificial, sem contrapartidas 

comportamentais, parece apenas uma tentativa de solução mágica para o 

problema, com eficácia duvidosa. 

Portanto, o tratamento médico proposto para a obesidade poderia ser 

dividido em etapas, por assim dizer. A primeira tentativa deveria englobar a 

reeducação alimentar e a introdução de atividade física, e apenas estes dois 

elementos, pois existem algumas pessoas que conseguem se adaptar bem a 

esta verdadeira mudança de vida e perdem peso, ao mesmo tempo em que 

conseguem tolerar a sensação de fome e a frustração da perda gradual de 

peso. Caso a primeira tentativa não funcione, o próximo passo seria tentar 

combiná-la com alguma intervenção farmacológica, sendo o medicamento 

escolhido de acordo com o perfil de cada paciente. A ideia de não iniciar o 
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tratamento imediatamente com medicamentos, ou iniciar o tratamento 

farmacológico com anorexígenos está baseada no princípio de não queimar 

etapas, ou seja, não utilizar medicamentos ou procedimentos sem 

necessidade. Iniciar um processo de perda de peso no mesmo instante em que 

se utiliza uma medicação pode significar que um indivíduo que conseguiria 

perder peso apenas com exercícios e reeducação alimentar está sendo 

medicado sem necessidade, com as possíveis consequências que todo 

fármaco pode ocasionar. 

Agora, existem alguns casos que desafiam as duas abordagens citadas 

anteriormente, que são os pacientes que passam por constantes efeitos- 

sanfona, ou que atingiram um IMC tão preocupante, que sua perda de peso 

necessita ser tão rápida que não é possível mais aguardar por mais uma 

tentativa. Tais pacientes normalmente já passaram por diversas propostas 

frustradas de perda de peso, o que os desencoraja a iniciar uma nova tentativa 

baseada nos mesmos princípios que embasaram as anteriores. Para tal grupo 

de obesos surgiu uma alternativa, que está sendo cada vez mais utilizada, que 

é a intervenção cirúrgica, assunto a ser tratado a seguir para encerrar este 

capítulo. 

A cirurgia bariátrica, também chamada de cirurgia da obesidade, 

começou a ser pesquisada na década de 1950, mas os procedimentos 

desenvolvidos entre 1950 e 1980 apresentavam diversos efeitos colaterais, 

taxas de mortalidade relativamente altas, e a manutenção da perda de peso 

continuava a ser um desafio, mesmo após a cirurgia. Portanto, a tentativa de 

tratar a obesidade cirurgicamente não é uma novidade no meio médico, o que 

acontece é que apenas a partir de 1988 técnicas realmente seguras e efetivas 

foram desenvolvidas, e o método começou a ser difundido pelos diversos 

países do mundo. Em outro trecho deste capítulo serão explicados os tipos de 

intervenção cirúrgica, pois primeiro define-se quem poderia se beneficiar com 

essa intervenção. Fandiño41 afirma que ―são candidatos para o tratamento 

cirúrgico (...) os pacientes com IMC maior que 40 kg/m2 ou com IMC maior que 
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35 kg/m2 associado a comorbidades (hipertensão arterial, dislipidemia, diabetes 

tipo 2, apneia do sono, entre outras)‖, o que já indica bem um perfil específico 

para o tratamento cirúrgico. A definição da autora, que reflete o consenso 

médico contemporâneo, reserva a cirurgia apenas para aqueles que 

alcançaram a obesidade tipo III, ou aqueles classificados como obesos tipo II, 

mas que apresentam complicações à saúde que representam uma relação 

custo X benefício favorável para a realização da cirurgia. Estão em curso 

discussões no meio médico para que o tratamento cirúrgico da obesidade seja 

disponibilizado a pacientes com obesidade tipo I com comorbidades 

associadas e refratários aos métodos alternativos de emagrecimento, mas 

ainda não existe consenso sobre uma mudança no padrão para quem pode ou 

não ser operado. 

O consenso médico atual prescreve que o paciente deve ter um histórico 

de tratamento da obesidade de cinco anos, nos quais os métodos alternativos à 

cirurgia foram efetivamente tentados sem sucesso. Também é importante 

observar os critérios de exclusão, pois pessoas com problemas cardíacos 

graves, insuficiência renal, pneumopatias graves ou doenças psiquiátricas 

graves são pacientes que preenchem os critérios para a exclusão do 

procedimento cirúrgico. Tal fato é relevante, pois a utilização de anestésicos é 

extremamente delicada em pacientes cuja obesidade é extrema, uma vez que 

seus sistemas cardíaco e pulmonar já lidam com um estresse excessivo para 

levar sangue e oxigênio por um corpo cujas proporções dificultam a circulação 

de ambos os fatores. Bagatini42, ao revisar os procedimentos anestésicos em 

pacientes com obesidade severa ou associada a comorbidades, explicita: 

 

 

A anestesia para cirurgia bariátrica é um desafio para o 
anestesiologista. Trabalha-se com um grupo de pacientes que 
apresentam suas próprias características que devem ser observadas 
desde a avaliação pré-anestésica até o período pós-operatório. Sabe-
se que mesmo com os recentes avanços no conhecimento da 
fisiopatologia da obesidade, esses pacientes continuam apresentando 
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índices superiores de morbimortalidade quando comparados com 
pacientes não-obesos, e é dever do anestesiologista conhecer as 
suas particularidades para oferecer a eles o melhor atendimento 
possível. 

 

 

O mesmo autor reconhece que ainda não existe um consenso médico 

internacional para quais as dosagens de anestésico que devem ser utilizadas, 

pois o peso de alguns obesos extrapola todos os padrões consagrados pelos 

anestesistas, e a quantidade de fármacos administrada costuma ser calculada 

de acordo com o peso do indivíduo. A depender das complicações que cada 

paciente apresenta, determinados anestésicos precisam ser evitados, o que 

torna necessárias: uma extensa avaliação pré-operatória, a realização de 

diversos exames laboratoriais para a exclusão de certas doenças e a 

realização de um histórico da saúde da pessoa, pois algumas condições, como 

a existência de refluxo gastroesofágico ou ronco durante o sono podem se 

converter em complicações sérias durante a cirurgia, sendo que a primeira 

pode fazer com que o obeso sofra de um afogamento de suas próprias 

secreções gástricas durante a cirurgia, enquanto o segundo sintoma pode 

indicar complicações respiratórias que podem levar a uma parada 

cardiorrespiratória durante a cirurgia. A cirurgia da obesidade costuma requerer 

muita atenção do anestesista, que precisa acompanhar o paciente instante 

após instante, pois qualquer sinal de retomada de consciência requer a 

administração de mais anestésico, enquanto qualquer alteração nos sinais 

vitais pode indicar uma complicação séria no decorrer da cirurgia. 

O paciente que está a se preparar para o tratamento cirúrgico da 

obesidade também costuma passar por um processo de reeducação alimentar 

prévia, pois ele precisa demonstrar sua capacidade para conter seu apetite 

antes da cirurgia, pois caso tal processo não ocorra existe um sério risco de um 

paciente recém-operado experimentar sintomas psiquiátricos agudos devido a 

combinação da impossibilidade repentina do não comer, em conjunção com um 

aparelho psíquico e neurológico que horas antes do procedimento cirúrgico 

ainda emitia comandos para a ingestão de quantidades significativas de 

alimentos. Alguns pacientes em início da reeducação alimentar como 

preparação para a cirurgia podem fazer uso de dietas hipocalóricas, por tempo 
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limitado, em geral de duas semanas até um mês, mas após este período inicial 

a dieta de baixa caloria terá que ser substituída por uma dieta saudável com 

restrição de calorias. Tal cuidado mudança do hábito alimentar antes da 

cirurgia se justifica pelo fato da maioria dos procedimentos cirúrgicos 

possuírem um caráter permanente, ou seja, o paciente precisa estar apto a 

controlar a ingestão de alimentos pois seu corpo estará cirurgicamente 

impossibilitado de recebê-los na mesma quantidade que anteriormente.  

Assim, tendo explicado os critérios de indicação da cirurgia e algumas 

de suas complicações, acrescentam-se alguns detalhes que explicam a 

complexidade do procedimento. Normalmente os hospitais não possuem 

macas cirúrgicas adequadas para suportar um peso maior que 250 

quilogramas, o que faz com que alguns pacientes sejam operados utilizando 

duas macas ao mesmo tempo, apesar de cada vez mais hospitais estarem 

investindo em equipamento específico para obesos mórbidos. Caso haja 

alguma complicação durante a cirurgia, a intervenção da equipe médica é mais 

complexa, pois mover um corpo que pesa mais do que 200 ou 300 quilogramas 

para a realização de um procedimento de emergência não é tarefa simples. 

Muitos obesos possuem tamanho acúmulo de gordura no pescoço, que é difícil 

realizar uma traqueostomia de emergência, caso seja necessária durante uma 

parada respiratória. Estes pormenores devem fornecer uma ideia de quão 

delicada e arriscada a cirurgia da obesidade é, e quão preparada deve ser a 

equipe que irá realizá-la. 

Existem basicamente três tipos de intervenção cirúrgica para a 

obesidade, explicados brevemente a seguir. As técnicas podem ser 

classificadas em disabsortivas, restritivas e mistas, sendo que cada uma 

apresenta vantagens e desvantagens. As técnicas disabsortivas buscam 

reduzir a capacidade do organismo para absorver nutrientes, de forma que a 

pessoa, apesar de ingerir alimentos, não os absorve e acaba por perder peso. 

Em geral tais técnicas retiram um pedaço do intestino delgado ou alteram o 

ponto no qual o suco pancreático encontra o alimento, de forma que porções 

menores dele são digeridas e, por consequência, absorvidas. O intestino 

delgado pode ser reduzido entre 70 e 150 cm, a depender de cada paciente. A 

vantagem de tal técnica é que ela não interfere tanto na capacidade de 

ingestão de alimento; o paciente pode continuar a ter refeições de tamanho 
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próximo do usual, sendo também uma técnica que costuma levar à perda de 

peso rápida, pois os nutrientes não são absorvidos. Como desvantagem existe 

um sério risco de desnutrição, devido a pouca absorção de nutrientes e à 

necessidade de um comprometimento do paciente com uma dieta adequada, 

porquanto sua capacidade de ingestão não foi significativamente alterada. A 

manutenção da perda de peso depende principalmente da adoção de uma 

dieta adequada, que garanta os nutrientes corretos, sem exageros no campo 

dos lipídeos e carboidratos. A cirurgia de Scopinaro ou a técnica de desvio 

biliopancreático com derivação duodenal são exemplos desta modalidade 

cirúrgica.  

As técnicas restritivas têm como ideia principal reduzir a capacidade do 

indivíduo para ingerir alimentos. O exemplo mais comum é o da banda gástrica 

ajustável, que nada mais é do que um anel de silicone que é aplicado em volta 

do estômago, de forma a dividi-lo em duas partes, uma extremidade superior 

pequena chamada neoestômago e uma inferior maior. Quando a pessoa ingere 

alimentos, estes ―param‖ no neoestômago, que por ser pequeno demora um 

tempo considerável para realizar a digestão, até que o conteúdo possa passar 

para o restante do órgão. Tal procedimento gera uma sensação de 

estufamento no obeso, que não consegue ingerir alimentos com a mesma 

rapidez e intensidade que antes. A vantagem de tal técnica é que a banda 

gástrica pode ser constantemente ajustada, de acordo com a necessidade da 

pessoa. Outra vantagem é que a técnica não interfere na absorção de 

nutrientes, e isto reduz o risco de desnutrição. A grande desvantagem da 

técnica é que os principais responsáveis pela sensação de fome são os 

hormônios emitidos pelo intestino delgado na ocasião da digestão, que não são 

alterados neste procedimento, ou seja, apesar de se sentir preenchida, a 

sensação de fome não passa, o que pode levar muitos pacientes a 

―enganarem‖ a cirurgia, ingerindo alimentos de alto valor calórico e fácil 

digestão, que acabam passando rapidamente pelo neoestômago, como leite 

condensado, bebidas alcoólicas e até mesmo papinhas feitas com macarrão, 

arroz, ou qualquer alimento que já esteja ou em estado líquido ou que possa 

ser rapidamente digerido. Apesar de promover perda de peso, o sucesso desta 

técnica depende em grande escala de o paciente alterar sua rotina para uma 
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dieta apropriada, sendo que muitos acabam recuperando o peso perdido 

inicialmente através dos alimentos citados acima. 

Os procedimentos mistos buscam utilizar o que as duas técnicas 

anteriores possuem de melhor, sendo que a cirurgia de Fobi-Capella é 

considerada o padrão-ouro para tratamento da obesidade mórbida pela 

Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM), que a 

considera o tratamento mais eficaz e com maior número de pesquisas 

científicas que comprovem sua eficácia, tanto na perda de peso quanto na 

manutenção do peso perdido. No caso da técnica de Fobi-Capella ocorre um 

grampeamento do estômago, que gera um neoestômago pequeno, com 

aproximadamente espaço para 15 ou 20 cm3 de alimento, sendo o restante do 

estômago totalmente grampeado e separado do neoestômago. Esta primeira 

parte do procedimento é crucial – garante que o indivíduo consiga ingerir pouco 

alimento, ao mesmo tempo em que ativa um dos primeiros mecanismos que 

indicam a saciedade para o cérebro, que é o enchimento do estômago. O 

conteúdo estomacal é desviado para uma parte mais baixa do intestino 

delgado, reduzindo a capacidade de absorção de nutrientes, sendo que, em 

alguns pacientes, trechos do intestino delgado podem ser removidos para 

dificultar ainda mais a absorção de nutrientes. Ao fazer desta forma a cirurgia, 

o pouco alimento que é digerido pelo neoestômago chega ao intestino delgado, 

que não consegue absorvê-lo por completo, mas é capaz de ativar a sensação 

de saciedade, e faz com que a pessoa não sinta fome excessiva ao ingerir 

menos alimentos. 

Existem outras técnicas mistas além da de Fobi-Capella, mas todas 

seguem padrões parecidos de junção das duas primeiras modalidades. A 

vantagem da cirurgia mista é a rapidez da perda de peso, a existência de 

estudos que demonstram que após cinco anos da cirurgia a maior parte dos 

pacientes continua mantendo a perda de peso, e o fato de ela gerar uma 

sensação dupla de saciedade que auxilia a adesão ao tratamento. A 

desvantagem de tais técnicas é que elas são as mais invasivas de todas, ou 

seja, são também as mais propensas a gerar complicações no pós-operatório. 

Outro fator importante é que embora com alta taxa de eficiência, ela também 

depende da manutenção de uma dieta adequada, e é provável que o paciente 

operado por meio desta técnica tenha que passar por suplementação 
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nutricional, em especial vitaminas e minerais, pelo restante da vida, devido à 

redução drástica da capacidade de ingestão e absorção de alimentos que a 

técnica proporciona. Aproximadamente 80% das cirurgias bariátricas realizadas 

no Brasil atualmente pertencem a alguma técnica mista, a saber, ela vem 

sendo mais e mais utilizada. As técnicas mistas também têm sido associadas 

com a melhora geral da qualidade de vida do paciente, com reversão de casos 

de diabetes tipo 2, diminuição de problemas do sistema cardiovascular, assim 

como a redução de outras comorbidades. 

Se existe um fechamento adequado para o presente capítulo é que 

todos os procedimentos médicos envolvem um fator em comum, que é o 

tratamento nutricional, e independentemente da técnica utilizada, o paciente 

precisará reaprender a comer. Parece uma consideração simples, mas tem 

consequências significativas, pois a forma e a maneira de se alimentar remonta 

aos primórdios do processo de individuação;  fala-se de como pessoas, agora 

obesas, aprenderam a obter nutrientes desde o início de suas vidas. Tal 

afirmação abre um questionamento importante, que é o de pensar no que pode 

ter ocorrido de errado no aprendizado de quanto e como comer, o que também 

levanta a hipótese de que pode ter acontecido uma falha na interação entre o 

bebê e seus primeiros cuidadores no delicado processo de aprender a se nutrir. 

Portanto, com este questionamento em mente, encerra-se este capítulo, 

acreditando que ele embasa a necessidade de pensar na obesidade também 

como uma questão que pertence ao domínio do psíquico, de como as 

sensações mais básicas e primitivas se formaram em cada pessoa, o que 

permite apontar à possível existência de um fator psicológico em alguns 

indivíduos obesos, tema dos próximos capítulos. 
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3 OBESIDADE, UMA HISTÓRIA CONTADA EM ARTIGOS 
 

Os sintomas de uma doença nunca existem em 
um vácuo cultural. Mesmo em uma doença 
estritamente biomédica, as respostas do paciente 
ao desconforto e à dor são estruturadas em parte 
por quem o paciente é, pela natureza de seu 
cuidador e das ideias que predominam naquela 
sociedade. Brumberg, Joan J.

43
 

 

Após ter realizado um trabalho de pesquisa em torno de duas grandes 

raízes utilizadas com frequência no estudo da obesidade: a visão histórica e 

cultural e a médica, depara-se com a especificidade do trabalho, que é 

encontrar uma abordagem teórica que possa analisar a obesidade como 

questão psicológica, e ainda mais, iniciar um questionamento psicanalítico 

sobre o obeso. Teria a obesidade algo específico que a tornaria passível de ser 

objeto de um estudo psicanalítico? A primeira inspiração para se ter algum 

entendimento sobre a obesidade veio de uma pesquisa bibliográfica realizada 

na biblioteca da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo (SBPSP), 

que trouxe um número pequeno de artigos como resposta, mas que permitiram 

o início de um pensar sobre o tema proposto. 

A amostra obtida de artigos sobre o assunto, em um primeiro momento, 

se estendia de 1945 a 2000, o que despertou o desejo de organizá-los 

cronologicamente, procurando as semelhanças, as ausências e as mudanças 

presentes em 55 anos de história sobre o assunto. Com o objetivo de limitar o 

presente texto, que pode ser considerado como um texto de revisão, limitou-se 

o número de artigos a 12, sendo todos de embasamento psicanalítico. 

Duas linhas de pensamento guiaram a escrita, ao analisar a história da 

obesidade contada pelos que a pesquisaram. A primeira vem de um texto de 

Mezan44, que ao comentar a evolução das escolas de Psicanálise em relação a 

Freud, afirma que ―qualquer herança teórica pode ser assim parcelada: uma 

parte sobrevive praticamente intacta, outra sofre modificações importantes, 

uma terceira é abandonada ou recusada pelos legatários‖. Decidiu-se aplicar 

este critério aos artigos, almejando encontrar o que se manteve, o que se 
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 BRUMBERG, op. cit., p.161. 
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 MEZAN, Renato. Paradigmas em Psicanálise: uma proposta. Disponível em: 
<http://www.centrowinnicott.com.br/modules/mydownloads/>. Acesso em: 5 out. 2008. 
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modificou e o que foi esquecido. O segundo princípio que guia este texto é uma 

constatação de Brumberg45, que descreve os textos psicanalíticos sobre 

transtornos alimentares, escritos entre 1940 e 1969, como dominados pela 

percepção de que haveria uma associação simbólica entre a gordura 

abdominal e a fantasia de gravidez, constituindo uma espécie de equação 

simbólica. Outro tema que supostamente seria recorrente nos artigos era o da 

ligação entre fantasias de introjeção fálica e distúrbios alimentares. Foi apenas 

mais tarde, com autores como Hilde Bruch46, que a conjuntura familiar 

começou a fazer parte de uma espécie de quebra-cabeça terapêutico. 

Portanto, teve-se a intenção de verificar nos artigos do período citado a 

presença das fantasias orais, que supostamente dominaram o pensamento 

psicanalítico sobre o assunto. 

Uma ressalva que deve ser feita é que a amostra de artigos é pequena, 

o que não deve impedir o exercício de analisá-los, deixando em aberto a 

possibilidade da expansão de textos utilizados. Após um breve resumo dos 

artigos, ocorrerá a sua análise segundo os critérios adotados. 
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 BRUCH, Hilde. Eating Disorders: Obesity, Anorexia and the Person within. New York: Basic 
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 Artigo 1 – Abordagem psicossomática nas desordens da infância 

                  Hilde Bruch47 
 

É a nossa herança biológica e cultural comum que 
são responsáveis pelo fato de que, apesar das 
infindáveis diferenças individuais, somos todos 
mais humanos do que qualquer outra coisa, tanto 
quando somos saudáveis ou doentes, mental e 
fisicamente.

48
 

 

 

 

Escrito em 1945, o texto apresenta o termo ―psicossomático‖ como de 

origem recente, ao considerar as experiências de vida e fatores da 

personalidade como objetos da pesquisa médica, elementos que começaram a 

ser estudados como parte da explicação do porquê de uma pessoa sucumbir a 

esta ou aquela doença em particular. O modelo psicossomático inova ao 

investigar o aspecto psíquico e somático ao mesmo tempo, em uma tentativa 

de integrá-los. Ao levar em consideração que as crianças estão em um 

momento marcado pelo crescimento e maturação, estas oferecem um material 

rico para a pesquisa psicossomática, pois o infante ainda mantém uma ligação 

próxima entre o psiquismo e o corpo, devido à sua incipiente capacidade de 

comunicação e simbolização. O ambiente doméstico da criança obesa é 

descrito como um local que não respeita a sua individualidade, um local onde 

―oferecer e receber comida é um ato permeado de valor emocional exagerado 

frente à relação precária que existe entre a mãe e a criança‖49. O pai é visto 

como uma figura submissa e fraca perante uma mãe todo-poderosa. As mães 

são ambivalentes diante de crianças obesas, protegendo-as e ao mesmo se 

ressentindo pelo fato de terem um filho que, de alguma forma, não corresponde 

ao seu ideal. A criança obesa aceita a superproteção, abre mão de seu direito 

de crescer em troca de uma promessa de nutrição eterna, presente na comida. 

A passividade da criança obesa é apenas aparente, pois caso suas demandas 

não sejam  saciadas  de imediato,  elas irão manifestar um descontentamento 

profundo.  A barreira de gordura dá ao jovem obeso uma sensação de poder ao 
                                                
47

 BRUCH, Hilde. Psychosomatic approach to childhood disorders. In: Modern Trends in 
modern psychiatry. New York, 1945. 
48

 Idem, p.25. 
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 Idem, p.28. 
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se sentir grande, e forma uma espécie de muralha defensiva contra o mundo 

exterior, considerado hostil. O caso de um menino obeso, que ao entrar na 

adolescência nega a sua masculinidade, em uma tentativa de atender ao 

desejo materno de ter uma filha, e não um filho, é descrito em detalhes. O texto 

sugere que a obesidade é uma tentativa do garoto de se identificar com um 

corpo de formas femininas.  

 

 

Artigo 2 – Aspectos psicossomáticos da obesidade – Alfred                                          
Schick50 

 

                          
Datado de 1947, o texto coloca ênfase no modelo da adicção como um 

paradigma para a explicação do comer compulsivo do obeso, como um ―desejo 

inconsciente de experimentar novamente a satisfação uma vez vivida como 

bebê, ao se alimentar‖51. A descrição da primeira etapa da infância é atribuída 

a Freud, como um momento no qual a atividade sexual não é separada da 

ingestão de alimentos. Todo o trato digestivo, portanto, seria uma zona libidinal 

nos primórdios da infância. O comer compulsivo é descrito como uma 

regressão oral, que implica desejos sexuais e impulsos sádicos típicos da 

oralidade. O autor afirma que a literatura psicanalítica sobre obesidade é rara, 

o que não contribui para o tratamento dos casos. Wulff é citado como o 

primeiro a demonstrar uma relação ―definitiva entre um complexo neurótico 

relacionado à adicção, ciclotimia e histeria em pacientes obesos‖52. A 

obesidade é considerada um tipo de histeria, onde o acúmulo de gordura é a 

expressão de atitudes orais. O obeso é uma pessoa imatura, despreparada 

para lidar com a sexualidade genital. A relação com a mãe é ambivalente, 

sendo esta idealizada e ao mesmo tempo vítima de fantasias canibais, ambas 

expressas no comer compulsivo. A fantasia de gravidez e o desejo de um 

relacionamento oral com o pai são atribuídos às mulheres com obesidade 

severa. O obeso possui um desejo de ser, ao mesmo tempo, sujeito e objeto, 
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 Idem, p.175. 
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provedor e aquele que recebe o alimento, em uma espécie de fantasia 

onipotente. 

 

Artigo 3 – Sobre obesidade neurótica     Gustav Bychowski53 
 

 

Artigo de 1950 que coloca ênfase nos processos autoplásticos e 

aloplásticos do Ego, como uma possível explicação para a obesidade. O Ego 

aloplástico, mais desenvolvido, tenta alterar a realidade para atingir seus 

objetivos, enquanto o primeiro busca alterar o próprio corpo como um meio de 

expressão e comunicação com o exterior. Na obesidade o Ego volta a um 

estado autoplástico, onde existe uma protopsique muito próxima do somático, 

que é uma espécie de Ego puramente corporal. O Ego autoplástico não utiliza 

processos mentais para se expressar, mas sim descargas motoras, hormonais 

e metabólicas. O obeso, possuidor de um Ego frágil, utiliza a comida para se 

fortalecer e apaziguar suas ansiedades, derivadas de uma relação frágil com a 

mãe e o consequente desejo de incorporá-la de uma maneira canibal. O ataque 

à mãe desperta uma grande ambivalência no obeso, que sofre de tendências 

depressivas e culpa. O texto associa o ego autoplástico com diversos 

mecanismos do organismo para a retenção de líquidos e gorduras, com o 

intuito de criar uma corporeidade feminina, que lembra o corpo materno. A 

fantasia de gravidez, associada à obesidade, é mencionada como outro fator 

comum, que leva o Ego autoplástico a buscar a gordura abdominal. Ao rivalizar 

com a mãe e temer uma punição da mãe castradora, a menina obesa também 

passa por uma identificação com o pai, onde a comida funciona como um 

substituto do falo paterno. Não só a comida, mas a retenção de fezes também 

funciona como um substituto do falo paterno. O autor estabelece a equação 

simbólica ―peito-comida-pênis-fezes‖ como um modelo para entender os 

desejos de incorporação da mulher obesa. 
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Artigo 4 – A importância do fator psicanalítico no tratamento da                
obesidade – Luiz Paiva54 

 

Escrito em 1957, é o primeiro artigo em língua portuguesa desta lista. 

Um dos primeiros raciocínios do autor é que a polifagia não é a causa da 

obesidade, mas sua consequência. Após uma breve explicação dos 

mecanismos fisiológicos da obesidade, o autor inicia uma exploração 

psicanalítica do assunto. A obesidade seria, neste caso, uma resposta à 

ansiedade, assim como o cigarro e outras drogas. Ao citar o caso de uma 

paciente obesa, o autor descobriu nela: ―fixação materna, traumas sexuais na 

infância, homossexualismo e ódio inconsciente ao marido‖55. A obesidade é 

descrita como uma regressão oral, que funciona como uma espécie de colchão 

que absorve os impactos da agressividade psíquica do obeso. O obeso é 

descrito como alguém que sofreu perante ―uma mãe má, internalizada, 

proibidora da genitalidade do indivíduo (castradora e obrigando-o a se 

alimentar de substâncias gordurosas, sendo estas um substituto materno)‖56. 

Portanto, o comer é um alimentar-se de amor e ódio. A capa de gordura 

funciona como uma recuperação da mãe boa e também como um freio à 

sexualidade genital, que tem dificuldades para se manifestar no obeso. 

 

 

Artigo 5 – Obesidade – Danilo Perestrelo57 
 

O texto é a transcrição de um debate que ocorreu em 1963 entre vários 

médicos, em uma associação de endocrinologia do Rio de Janeiro. O psiquiatra 

e psicanalista Danilo Perestrelo descreve a mãe do obeso como uma pessoa 

frustrada, ativa e dominadora. Todo o afeto desta mãe desequilibrada é 

depositado no filho, que recebe alimento em excesso, pois a mãe o trata como 

gostaria que a tratassem. A zona oral fica polarizada e o desenvolvimento físico 
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do obeso é pobre, pois seu sistema muscular é pouco estimulado. Sendo o 

sistema muscular o responsável pelas descargas agressivas, o obeso é uma 

pessoa impossibilitada de descarregá-la por seus músculos, assumindo uma 

atitude passiva perante a vida. O pai é ausente, o que faz com que o obeso se 

identifique com a mãe. A perda de gordura pode gerar uma psicose, pois se 

trata de uma defesa altamente estruturada. 

 

Artigo 6 – Aspectos psicossomáticos da obesidade     Paulo de Paula 
e Silva58 

  

 Escrito em 1973, o artigo realiza, em um primeiro momento, toda uma 

descrição de como os aspectos neurológicos poderiam influenciar os aspectos 

constitucionais da pulsão de vida e da de morte. A obesidade psicogênica é 

descrita como o ―grande manancial de obesos na prática diária – é mais 

problemática‖59. O artigo descreve uma mobilização da libido em certos pontos 

do desenvolvimento, que se transformam em fixações. A mãe do obeso, diante 

da criança em desenvolvimento, não consegue interpretar sua linguagem 

corporal, pois é uma pessoa imatura, e tenta compensar os desconfortos do 

filho com a alimentação. Assim, a característica alimentar da mãe é 

supervalorizada pela criança, gerando um modelo de ―mãe nutridora – vínculo 

afetivo precário‖, típico em casos de obesidade. Assim, a patologia decorre de 

um aprisionamento na zona oral, pois outras possibilidades da evolução da 

libido ficaram prejudicadas. O acúmulo de gordura é uma tentativa de manter a 

fantasia de mãe boa e nutridora, junto a um eterno bebê, o que também evita o 

contato com sentimentos persecutórios, devido aos ataques que foram 

desferidos à figura materna no início da vida. 
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Artigo 7 - Uma criança em silêncio – Noé Marchevsky60 
 

O artigo é o relato do tratamento de um menino obeso, que ficou em 

silêncio perante o analista durante um ano. Após diversas tentativas de 

interpretação, o menino iniciou um diálogo com o terapeuta, sendo que todo o 

tratamento durou três anos, o que levou o menino a emagrecer e diminuir suas 

crises de asma. O garoto é descrito como alguém que dirigiu ataques 

onipotentes à mãe, pai e irmãos, sendo a inveja a força principal guiando suas 

relações. Devido aos ataques, o garoto experimenta uma culpa persecutória, 

empobrecimento do ego, esvaziado devido ao uso maciço de identificações 

projetivas e cisões. O superego do menino é descrito como severo, o que leva 

o menino a experimentar intensa ansiedade. Devido à incapacidade de reparar 

seus ataques, o único caminho do garoto é atacar novamente, em uma guerra 

sem fim. Escrito em 1977, o artigo não é sobre a obesidade em si, mas fala de 

um garoto obeso e descreve mecanismos que apareceram em outros artigos, 

como a alta carga de agressividade, problemas no relacionamento com os pais 

e ego empobrecido. 

 

Artigo 8 – Obesidade: causas psicológicas, correlações e                                                                              
especulações – Gloria Leon61 

       
Este texto revisa um grande número de estudos sobre a obesidade, e 

busca uma correlação entre fatores que possam explicar a obesidade. Os 

estudos sobre o efeito de fatores externos, oferta de comida e presença de 

fatores ansiogênicos no ambiente, como causadores do comer compulsivo, não 

apresentam dados consistentes que levem a uma conclusão, pois as variáveis 

de controle mudam muito de pesquisa para pesquisa. A variável resposta ao 

gosto chegou à conclusão de que obesos ingerem maior quantidade da comida 

que lhes parece apetitosa. Os estudos que tentaram avaliar aspectos 

psicodinâmicos do obeso não são conclusivos, pois trabalharam com 
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populações diferentes, em termos de etnia, idade, escolaridade e configuração 

familiar. Hilde Bruch é criticada por se basear apenas em obesos com 

psicopatologia grave, o que invalidaria suas conclusões. O mérito do artigo é o 

de questionar diversos pensamentos recorrentes no estudo da obesidade. 

 

Artigo 9 – Aspectos psicodinâmicos da obesidade – Jorge Amaro62 
 

O texto trata de uma experiência realizada em 1979, no Hospital das 

Clínicas, na qual um grupo de obesos foi mantido como grupo-controle e outro 

foi tratado com psicoterapia psicanalítica. O início do artigo salienta a 

importância da relação mãe-bebê para a etiologia da obesidade. Melanie Klein 

é apontada como uma autora importante para a compreensão do quadro, 

devido às suas descrições da identificação projetiva e introjetiva na formação 

do psiquismo. O obeso é aquele que introjetou um objeto interno mau, ficando 

preso na pré-genitalidade, sob a ameaça de castração e/ou devoração. O 

obeso é, na realidade, uma pessoa próxima à psicose, mas que consegue 

contrabalançar a existência de um mundo interno povoado por objetos maus 

com a ingestão de comida, identificada com objetos bons e com a mãe 

nutridora. O pai é descrito como débil e existe uma hipertrofia do núcleo oral e 

hipotrofia dos núcleos sádicos anais e genital. Apesar de não haver diferença 

de emagrecimento entre os dois grupos, o grupo que participou da terapia em 

grupo continuou o tratamento, enquanto o outro apresentou desistências. 

 

Artigo 10 – Representação de  distúrbios psicossomáticos: metáfora   

                    e metonímia – Italo Carta63 
 

 
 

Escrito em 1986, o autor propõe avaliar três grupos de pacientes, sendo 

dois com distúrbios psicossomáticos e um de pacientes considerados sadios, 
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mas que estão em crise no momento, devido a eventos traumáticos que 

ocorreram há pouco tempo. Os 90 pacientes, sendo 30 obesos, 30 com asma e 

trinta que se denominará como portadores de uma neurose atual. O autor 

convidou os pacientes a desenharem o seu problema e/ou a causa de seu 

sofrimento, e avaliou o uso de metáforas e metonímias nas respostas que 

recebeu. O critério de avaliação se justifica, pois as metáforas são figuras de 

linguagem que indicam uma maior capacidade de abstração mental do que a 

metonímia, sendo indicativas de um psiquismo mais desenvolvido. Os 

pacientes obesos usaram exclusivamente metonímias, os com asma tiveram 

um predomínio de metonímias sobre metáforas e o terceiro grupo apresentou 

um equilíbrio entre as duas figuras de linguagem. O autor aponta o obeso como 

uma pessoa que possui uma grande deficiência em sua capacidade de 

simbolização, sem entrar em detalhes sobre a etiologia desta falha. 

 

 

 

Artigo 11 – Obesidade: um vazio – Alexandre Kahtalian64 
 

Diante de uma mãe que responde aos seus anseios apenas pela 

comida, o obeso desenvolve um psiquismo que possui um repertório limitado 

para lidar com o mundo, exceto por sanar seus problemas através de vivências 

de satisfação. Este modo de responder, altamente focado na oralidade, 

comporta tanto vivências de incorporação do alimento como algo bom-amoroso 

e de destruição do objeto mau-hostil. A voracidade tem um papel importante 

em toda esta estrutura de personalidade. A gordura é uma capa de proteção, 

que protege o obeso do mundo externo e de seus sentimentos agressivos, 

tendo também alguns significados em outros pacientes, como o de ser forte, 

fantasia de gravidez e outros. Toda a angústia da pessoa obesa tem uma 

localização corporal, que é a sua gordura, pois sua vida se revolve em torno do 

tema peso e de nada mais. Esta população apresenta altos níveis 

psicopatológicos, sendo a psicose maníaco-depressiva e a depressão os 
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quadros mais comuns. É difícil para o obeso cessar sua alimentação 

compulsiva, pois o fim da alimentação tem um caráter de castração. O tipo de 

alimento preferido aponta para o grau de regressão do paciente, sendo que 

doces e bebidas gasosas representam o mais alto grau de fixação em etapas 

primitivas do desenvolvimento. O paciente gordo tem dificuldade em associar 

sua obesidade a qualquer evento emocional, o que torna sua análise difícil. 

Artigo de 1992.  

 

Artigo 12 – Organização patológica da personalidade   

                    Cláudio Tavares Cals de Oliveira65 
 

 

Texto de 1997, que aborda a obesidade dentro do contexto das 

organizações patológicas da personalidade, num grupo de pacientes de difícil 

acesso e com resultados terapêuticos pobres. O Ego de tais pacientes é 

deformado, devido ao uso excessivo de defesas, o que o coloca em uma 

posição estagnada que vai da paralisia na posição esquizoparanoide, 

depressiva, ou entre as duas. A pulsão de morte é um dos grandes fatores 

responsáveis por este congelamento. O ego, ao se defender da pulsão de 

morte excessiva, acaba por se tornar rígido, mas, ao mesmo tempo, ele obtém 

um prazer perverso desta estrutura, o que dificulta a sua modificação. A busca 

pela análise, nestes casos, não se deve a um desejo de progresso, mas sim de 

regresso à antiga posição estruturada e confortável. O obeso possui uma 

fantasia de retorno à vida intrauterina, o que explica sua capa de gordura. Seu 

caráter é voraz, e a mãe tem que ser continuamente introjetada de forma 

concreta, através dos alimentos. O mecanismo de introjeção apresenta uma 

falha, que justifica a necessidade de objetos concretos para realizar o processo 

introjetivo. A gordura também tem um significado de potência, uma prótese de 

pênis, tanto para homens quanto para mulheres. O obeso sofre de um grande 

número de perversões sexuais. Com relação à fixação oral, esta é 

caracterizada por uma intensa agressividade aos objetos primários, uma falsa 
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atividade reparadora e um horror à cena primária, que percebe os pais como 

comilões insaciáveis. Em face dos ―crimes‖ cometidos pela agressividade oral, 

a gordura é uma forma de penitência que expia as culpas do obeso. Entretanto, 

ao mesmo tempo, ela serve como um eterno lembrete de seus ataques, o que 

lhe traz o sentimento de culpa. Outro fator importante é que o ato de engolir 

garante a permanência da estrutura, mas o que é engolido não se transforma 

em algo bom, se converte em gordura, material que não nutre, desvitalizado. O 

obeso simboliza pouco, como pessoas regredidas ou psicóticas, existindo aí 

uma necessidade de satisfação concreta e imediata a todo o tempo. 

 

3.1 Comentário sobre os artigos 
 

A leitura dos artigos parece mostrar que, realmente, no período 1940-

1969 há uma grande ênfase na fantasia de gravidez e de incorporação do falo. 

Tal raciocínio não desapareceu completamente dos artigos, mas deixou de ser 

a única explicação para o quadro da obesidade. A descrição da mãe invasiva e 

da precariedade do vínculo se manteve como uma constante nos artigos, assim 

como a ideia de que o comer é uma defesa contra uma grande 

ansiedade/angústia. A ênfase na oralidade permaneceu, mas foi completada, 

aos poucos, com outros mecanismos. O pai ausente também é uma referência 

constante. Outro fator que se manteve é a ideia de que a gordura representa a 

mãe introjetada e também um símbolo de força, poder e proteção. A dificuldade 

de simbolização do obeso parece ser um consenso entre os autores. O modelo 

da adicção é proposto com intensidade nos primeiros artigos e continua a 

aparecer nos textos, mas sem este nome, através de menções sobre a busca 

do prazer imediato e da incapacidade de suportar frustrações. 

A leitura dos artigos proporcionou um grande avanço para esta pesquisa 

por diversos motivos. O primeiro é que, apesar da diversidade de informações 

que cada um deles proporciona, é possível distinguir quase que uma linha 

mestra que unificaria todos os artigos, que poderia ser representada da 

seguinte forma: 
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A) primeiras relações com a mãe/primeiro cuidador, problemáticas, onde o 

primeiro cuidador interpreta mal os sinais emitidos pelo bebê e a comida é o 

veículo principal de transmissão de afetos   

B) problemas na formação do psiquismo decorrentes desta aprendizagem 

inicial  

C) consolidação de um aparelho psíquico empobrecido de recursos, onde a 

função alimentar e a obesidade substituem a carência de recursos psíquicos. 

 

Portanto, tal esquema de pensamento leva a pensar que o estudo da 

obesidade deveria ser voltado, ou ao menos pesquisado, nos primórdios da 

formação do psiquismo, na constituição das primeiras sensações, incluindo as 

de fome e saciedade, assim como uma investigação de como poderia ter 

ocorrido a formação de um psiquismo empobrecido nos obesos. Todos os 

fatores citados apontam para momentos muito precoces da formação do 

processo de individuação de cada ser humano, o que parece indicar, em um 

primeiro momento, que a obesidade estaria associada a questões também de 

caráter arcaico e que refletem as primeiras experiências de cada um. A 

segunda contribuição que a leitura dos artigos trouxe foi tomar conhecimento 

da figura da psicanalista Hilde Bruch, que é reconhecidamente uma pioneira no 

tratamento dos Transtornos Alimentares, incluindo a obesidade, mas que não 

possui nenhuma de suas obras traduzidas para o português, o que 

provavelmente dificulta o acesso aos seus escritos. Antes da leitura dos artigos 

já se havia deparado com o nome de Hilde Bruch, em especial em livros que 

lidavam com a temática da Anorexia Nervosa (AN) e Bulimia Nervosa (BN), 

mas não se tinha noção de que a autora havia sido um dos, se não o grande 

expoente do tratamento psicanalítico dos Transtornos Alimentares, ou seja, 

saber a qual autor recorrer também foi uma contribuição crucial que a leitura 

dos artigos trouxe para esta pesquisa. Assim, com a ciência de ter que iniciar 

um percurso pelos aspectos mais primitivos que formam o ser humano, e 

também em busca do que Hilde Bruch teria escrito sobre o tema, acreditou-se 

poder iniciar a pesquisa sobre a obesidade de um ponto de vista psicanalítico. 

Cabe a ressalva de que a leitura dos artigos demonstra que diversas 

escolas psicanalíticas podem servir como referenciais para o estudo da 

obesidade, pois nesta pequena amostra pôde-se identificar artigos kleinianos, 
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lacanianos e freudianos, por exemplo. Ressalta-se que não se tem a intenção 

de explorar as diversas vertentes psicanalíticas em relação ao estudo da 

obesidade, e que a leitura dos artigos cumpriu apenas o propósito que foi 

exposto acima, o de fornecer um esquema básico de como a obesidade se 

constituiria sob o aspecto de questão psíquica, e também de apontar qual autor 

consultar sobre o assunto. Portanto, sabendo das múltiplas possibilidades 

dentro da teoria psicanalítica que a leitura dos artigos fornece, esta abordagem 

está restrita à contribuição freudiana, com os adendos necessários conforme o 

texto for escrito. 
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PARTE II       A FUNÇÃO ALIMENTAR E A NOÇÃO DE CORPO   

                      EM PSICANÁLISE 

      

 

 

4 PRIMEIRAS SENSAÇÕES CORPORAIS, FOME E 

SACIEDADE 

 

  
 
 Esta dissertação irá tratar de indivíduos que utilizam de forma 

inapropriada a função de comer em suas tentativas de resolver ou camuflar 

problemas de suas vidas, que lhes parecem insolúveis de outra forma. A 

escolha da comida como objeto preferencial para cumprir a função de 

―apaziguador interno‖ será melhor detalhada no decorrer da dissertação, mas, 

por enquanto, basta apontar que a comida se presta facilmente a tal uso, pois 

alimentar-se e ser alimentado são partes constituintes do crescimento de 

qualquer ser humano que atingiu algum tempo de vida. Ao oferecer comida, 

não é incomum que se misturem aspectos interpessoais e culturais, ou seja, a 

comida é, seguramente, o primeiro traço de civilização palpável com o qual um 

ser humano toma contato. 

O tipo de obesidade analisado nesta dissertação possui como 

característica a quantidade anormal de comida ingerida, o que se traduz na 

aparência. Algumas pessoas comem e se tornam extremamente obesas, 

outras engordam e emagrecem a ponto de chegar próximo de uma magreza 

quase anoréxica. Ao abordar a obesidade em si, sabe-se que se está 

reportando a uma minoria de pessoas e não à maioria, pois qualquer estatística 

sobre a obesidade no mundo atual mostra uma proporção de pelo menos 25% 

da população como obesa, tendo em consideração países desenvolvidos e em 

desenvolvimento, tema já abordado em outra sessão deste trabalho. Portanto, 

fica óbvio que seria praticamente impossível que um quarto, ou mais, da 

população de um país sofresse de sérias complicações mentais, e que tal dado 

passasse despercebido. É evidente, portanto, que uma parcela significativa de 
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obesos não deve demonstrar, pelo menos não em nível preocupante, 

sintomatologia que a leve a buscar a ajuda de um profissional da saúde mental. 

Assim, sobre essa vasta maioria dos obesos pode-se afirmar que há pouco ou 

nada a dizer, pois se algo se sabe sobre essa população, tal conhecimento 

advém de estatísticas e estudos de outras áreas, como ortopedia, cardiologia e 

fisioterapia. Acredita-se também que existam pessoas que conseguem conviver 

com sua obesidade, ou até mesmo que conseguem seguir um tratamento sem 

dificuldades significativas, o que explica o porquê de tal população não fazer 

parte da experiência clínica deste pesquisador, nem de ser mencionada nas 

estatísticas sobre doenças mentais. Ou seja, sobre aqueles que convivem com 

sua obesidade ou que conseguem reduzi-la sem grandes transtornos, tem-se 

pouco, ou nada a dizer. Os indivíduos que chamam a atenção são aqueles que 

tentam de diversas maneiras reduzir ou controlar seu peso, com considerável 

sofrimento psíquico, físico, ou dificuldade para manter os progressos 

alcançados.  

Não se deve esquecer que há pessoas que, malgrado as óbvias 

desvantagens físicas que a obesidade apresenta, parecem funcionar melhor 

quando se encontram gordas. Algumas dessas pessoas até mesmo 

consideram a perda de peso como algo secundário em suas vidas e preferem 

buscar outros objetivos, chegando a procurar uma clínica por outros motivos 

que não a sua evidente obesidade. Curiosamente, após a análise de cada 

caso, percebe-se que para alguns indivíduos a obesidade não parece ser uma 

questão fundamental em seu psiquismo, enquanto para outros ela ocupa um 

lugar central.  Questiona-se se tais pessoas realmente precisam passar por um 

processo de emagrecimento ou não – outro tópico a ser abordado no decorrer 

deste trabalho.  

Um aspecto que parece fundamental é sobre aqueles que conseguem 

seguir um programa de redução de peso sem demonstrar grande prejuízo físico 

ou psíquico, e outros que sofrem de maneira intensa a qualquer tentativa de 

reduzir a ingestão de alimentos. A observação de tais pessoas leva a concluir 

aquilo que é dito por todos os que escrevem sobre o assunto: que a obesidade 

é um fenômeno complexo, que não pode ser explicado nem por mecanismos 

biológicos, psicológicos ou culturais individualmente. A contradição que parece 

evidente é que, apesar de quase todo autor definir a obesidade como um 
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fenômeno multifatorial, a ―receita‖ para a sua cura costuma ser reduzida a um 

ou dois fatores, ou seja, existe um paradoxo entre a definição do problema e a 

solução para ele apresentada, o que desperta um alerta para o fato de que a 

teoria sobre a obesidade pode estar se distanciando da proposta de tratamento 

predominante.  

 

4.1 A sensação de fome e sua perversão 
 

A fome é uma sensação universal tão comum, familiar a todos os seres 

humanos, através de experiências que datam de tão longe quanto a memória 

possa alcançar, que ela sempre é considerada como um impulso inato. Se 

existe algo que pode ser apreendido com os pacientes obesos é que existe a 

possibilidade de que a sensação de fome seja percebida de uma forma 

errônea, mal utilizada, ou talvez nem reconhecida como fome em si. Na 

realidade, o fato de uma sensação corporal básica, que provenha 

primariamente de estímulos internos, não poder ser reconhecida e utilizada 

corretamente, parece ser um indicativo do funcionamento desses pacientes em 

diversas condições de suas vidas. 

Agora, se uma condição tão básica para a existência, não só humana 

mas da vida como um todo, pode estar funcionando de maneira inadequada, a 

grande questão talvez seja sobre o porquê ou o como de ela não estar em 

funcionamento adequado. Tal dúvida carrega diversas respostas, e talvez 

nenhuma delas seja mutuamente exclusiva entre si. Entretanto, faz parte desta 

proposta iniciar com uma visão que se aproxime da biologia para depois chegar 

ao simbólico. Assim, aqui estão algumas das teorias encontradas sobre o 

funcionamento dos mecanismos da fome, da saciedade e das sensações 

corporais em geral, tópico crucial para a compreensão da obesidade. 

O primeiro fato a ser considerado é a pergunta básica, ou seja, quando 

um bebê nasce, ele nasce com qual referencial sobre o mundo que o circunda? 

Ao nascer, seu corpo já conta com bilhões de neurônios, prontos para receber 

estímulos externos e já programados com algumas respostas biológicas, o que 
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se chama de instinto. Segundo Souza66, o cérebro do novo ser humano já 

possui muitas células de seu SNC, mas as ligações entre elas ainda não estão 

feitas, e é necessário que exista estímulo externo para que um neurônio forme 

ligações novas com um neurônio vizinho. Ao utilizar a linguagem de maneira 

tão explícita, é porque a referência é a um fato real; a estimulação de um 

neurônio visual, por exemplo, fará com que ele crie conexões com outros 

neurônios visuais que estão próximos ou que são ligados a ele de alguma 

forma. Se tais ligações não forem feitas a tempo, é possível perder algumas 

das janelas de aprendizagem, períodos críticos do desenvolvimento do cérebro 

humano para desenvolver certas funções. A maturação da criança obedece a 

padrões muito mais rígidos do que se imagina. Até o primeiro ano de vida, as 

janelas disponíveis para desenvolvimento são as dos sentidos – "a criança está 

aberta para receber", período em que ouvir histórias, música, agarrar e beijar, 

brincar com a fala, todos são estímulos que ajudam o aperfeiçoamento das 

ligações neurais das regiões do cérebro. É um processo que dura até os dois 

anos, quando se ligam os circuitos da compreensão, chamada de "intelectual" 

das frases. Nesta idade, quanto mais vocábulos a criança ouve, mais rica será 

a sua expressividade linguística na fase adulta. Até os cinco anos, as crianças 

desenvolvem a percepção de formas, enquanto os circuitos neurais da 

linguagem, que já vinham amadurecendo, entram em rede com a habilidade 

motora. É quando a criança fala: "Eu vou abrir a porta", vai e abre. A linguagem 

organiza as ações, que passam a ser intencionais. 

Davidoff67 afirma que a quantidade de estímulos que um ser humano 

recebe é responsável diretamente pelo desenvolvimento ou não do SNC, e 

comenta que um ambiente que oferece diferentes tipos de estímulos é 

responsável por um aumento de neurônios como um todo, assim como pela 

multiplicação de conexões sinápticas que existem entre um neurônio e outro. É 

curioso notar que o efeito da estimulação pode ser sentido em todas as fases 

da vida, desde o nascimento até em pessoas idosas, algo denominado de 

plasticidade cerebral, que é a capacidade do cérebro de se remodelar em 
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função das experiências do sujeito, reformulando as suas conexões conforme 

as necessidades e os fatores do meio ambiente. Há alguns anos admitia-se 

que o tecido cerebral não tinha capacidade regenerativa e que o cérebro era 

definido geneticamente, ou seja, após certo período da vida não haveria a 

possibilidade de desenvolvimento posterior do cérebro. No entanto, não era 

possível explicar o fato de pacientes com lesões severas obterem, com 

técnicas de tratamento, a recuperação da função cerebral perdida. Drauzio 

Varella68 explica que além da capacidade dos neurônios de projetar 

ramificações novas, às vezes a centímetros de distância do lugar a ser 

atingido, um novo conceito revolucionou o entendimento do cérebro, que é a 

chamada neurogênese – a capacidade do cérebro de gerar neurônios novos, 

algo que se acreditava impossível até a década de 1990.  

Entretanto, se a neurogênese é capaz de atualmente explicar o porquê 

de algumas pessoas serem capazes de recuperar movimentos e funções 

cerebrais após a perda destas, por acidente ou doença, como um traumatismo 

craniano ou um Acidente Vascular Cerebral, é importante lembrar que a 

neurogênese não é capaz de suprir as chamadas janelas de aprendizagem, 

isto é, certas capacidades devem ser aprendidas pelo ser humano em 

determinado período de sua vida. Um bebê ou uma criança que passe por 

privação de estímulos terá como consequência uma redução do tamanho de 

dendritos e axônios, assim como da capacidade de ligar percepções internas 

com externas, ou seja, a privação sensitiva está também ligada à ineptidão 

comportamental. Existem diversas experiências sobre a dificuldade que um 

adulto terá para aprender um fonema que não seja nativo de sua língua 

materna, ou até mesmo consequências mais drásticas, como a incapacidade 

de reconhecer certos objetos típicos do ser humano, como ocorrem com as 

crianças-lobo ou criança-feral. Tais crianças, criadas por animais, ao serem 

recuperadas já em idade ―avançada‖, por isso se entendendo algo como 

próximo da adolescência, não conseguem recuperar algumas capacidades 

humanas básicas, como o falar, o pensar, desenvolver o pensamento, ou seja, 
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a privação com o contato humano tem consequências devastadoras para a 

criança. 

Portanto, tendo feito essa introdução, deseja-se perguntar o porquê de a 

fome também não ser passível da necessidade de aprendizagem no contato 

com outro ser humano. Não se refere à necessidade óbvia de ingerir alimentos, 

mas sim à capacidade de discernir quanto é necessário comer, quando parar, o 

que é bom e o que não é, qual a diferença entre a fome e outras sensações 

corporais. Acredita-se que a quantidade de comida ingerida por obesos e seu 

oposto, a privação de comida por parte das anoréxicas, demonstra com 

facilidade quanto a fome e a sensação de saciedade são habilidades que 

precisam ser aprendidas e não inatas. No entender de Bruch,69 por muito 

tempo a Psicanálise se preocupou com o significado simbólico que a comida 

possui, sem considerar a possibilidade que alguns indivíduos pudessem ser 

totalmente carentes de referenciais simbólicos básicos, ou seja, por certo 

tempo a Psicanálise tratou a questão dos distúrbios relacionados a alimentação 

conferindo-lhe um simbolismo que não condiz com a pobreza psíquica dos 

pacientes acometidos por tais patologias. Na concepção da autora a comida 

passa a ser um elemento de expressão de diversas sensações corporais, ou da 

não- capacidade de utilizar sensações psíquicas corretas para cada situação, o 

que demonstra uma falha no processo de aprendizagem sobre o que o ato de 

comer significa. 

Na experiência clínica com pacientes obesos70, foi percebido que a 

sensação de fome é descrita não como algo simbólico, mas como ―algo‖, e a 

palavra fome lhe é associada aparentemente por simples convenção social de 

que ―aquilo‖ se chama ―fome‖. Expressões como ―quando fico nervoso preciso 

comer algo‖, ―não estou com fome, mas sinto que preciso de mais comida‖, 

―meu estomago está cheio mas minha boca pede mais comida‖ e outras frases 

desse tipo são bem claras ao expressar que o que os obesos estão 

denominando de fome não é exatamente o que o vocábulo designa. Por 
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definição, Fome (do latim faminem) é o nome que se dá à sensação fisiológica 

pela qual o corpo percebe que necessita de alimento para manter suas 

atividades inerentes à vida. A fome do obeso não é a fome dos manuais de 

medicina, pois não é incomum que os obesos descrevam tais momentos de 

alimentação como não prazerosos, como algo que é feito por obrigação, como 

se uma força maior os obrigasse a comer, ou como se eles experimentassem 

um tipo de ―apagão mental‖ quando ingerem muito alimento, sem perceber que 

o fazem e, em geral, relatam que alcançam um alívio temporário de suas 

ansiedades e sentimentos depressivos ao comer, mas que tal alívio é 

passageiro,  o que gera um circuito de comilança sem fim. 

Portanto, é neste momento que se concorda parcialmente com Contardo 

Calligaris71, que afirma em seu artigo ―Cuidado com o peso e a forma‖, que: 

 

(...) quando alguém sente que tudo na sua vida está fora de controle, 
ele sente também que os alimentos, o peso, o exercício são coisas 
que, em princípio, ele poderia controlar. Tanto faz, aliás, que alguém 
consiga seguir um regime à risca, emagrecer ou aumentar de peso e 
fazer ginástica regularmente. O que importa é que as consultas, as 
propostas, as leituras e as conversas intermináveis sobre dieta e 
exercício têm um valor em si: elas mantêm viva a promessa de um 
controle que é difícil, mas que é, em tese, possível. À diferença do 
que acontece, em geral, com nossa vida amorosa e profissional, 
acreditamos (com uma certa razão) que nosso peso e nossa forma 
dependem de nós. Nesse campo, podemos não fazer o necessário, 
mas sempre se trata de um não fazer "ainda": um dia, faremos e, 
quando fizermos o necessário, controlaremos nosso peso e nossa 
forma. É tentador propor uma equação: quanto menos estamos em 
controle de nossa vida (amorosa, profissional, social e mesmo moral), 
tanto mais nos preocupamos com peso e forma, que, bem ou mal, 
podem ser controlados. 

 
 

Pode-se afirmar que se concorda parcialmente com o autor, pois 

acredita-se que a concordância ou discordância depende muito da 

interpretação do que ele escreveu. Sabe-se que existem tipos de pacientes 

obesos nos quais a noção de fome está tão desconectada de qualquer função 

simbólica, que o comer não poderia ser atribuído a uma tentativa de controlar, 

que seriam casos mais graves, enquanto outros casos, menos graves, 
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possuem alguma consciência da relação entre o comer e o controle, o que 

daria sustentação ao argumento do autor.  

De qualquer forma, tanto na primeira opção como na segunda, fica 

extremamente claro que existe a utilização de mecanismos de defesa primitivos 

nas pessoas que se valem da ingestão de alimentos para lidar com situações 

cotidianas. O importante, talvez, seja fazer uma diferenciação entre os tipos de 

obesos que solicitam ajuda profissional. 

Antes de avaliar os tipos de obesos que podem ser tratados, acrescenta-

se que parte da confusão que existe sobre o termo ―fome‖ é pelo fato de ele ser 

polissêmico, isto é, com múltiplos sentidos. Quando um conceito é muito 

complexo, parece conveniente adjetivá-lo, e acredita-se que aqui também seria 

o caso, pois existe a fome biológica, que é aquela definida acima. Existe 

também a fome psicológica, o momento no qual o psiquismo se dá conta das 

carências nutricionais do organismo e coloca em movimento todo o seu aparato 

para corrigir a situação. Há a fome-apetite, aquela que denota uma forma 

prazerosa de busca por um tipo específico de alimento, um desejo de se 

alimentar com este ou aquele alimento. Pode-se até mesmo dizer que existe 

uma fome-desejo, aquela que designa um buscar pela incorporação de coisas 

que gratifiquem, como um empreendimento intelectual, a busca por elevação 

espiritual, a procura por objetos que estimulem o pensamento. Entretanto, no 

falar coloquial, e até mesmo no acadêmico, é difícil encontrar autores que 

adjetivem a fome, o que parece ser um sintoma de como a palavra é 

considerada algo inato, que não necessita de maiores explicações. 

É provável também que os diversos estudos que são conduzidos sobre o 

assunto não expliquem sobre qual fome se referem, de forma a aumentar a 

confusão sobre o assunto; à medida que um autor que escreveu sobre a fome-

biológica debate com um que fala sobre a fome psicológica, e ambos podem 

ser citados por um terceiro que escreve sobre a fome-desejo e resolve citar os 

dois autores anteriores. A confusão deve ser proporcional ao nível de mistura 

com que os diferentes conceitos se encontram, se chocam e nada podem dizer 

um sobre o outro, pois cada um fala de uma fome diferente. 

Algumas características comuns são observadas no tratamento de 

obesos, que podem dar pistas sobre como ocorreu o processo pelo qual a fome 

parece ser mal interpretada ou considerada como representante de outras 
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situações. É comum nos pacientes obesos constatar uma sensação de não 

haver controle do próprio comportamento, das suas necessidades e impulsos, 

como se não fossem proprietários de seus próprios corpos. Outro ponto comum 

é que eles relatam situações nas quais se sentem sob controle de forças 

externas, agindo como se seus corpos e ações fossem o produto das ações e 

influências de outras pessoas. Bruch72 observou algo semelhante em seus 

pacientes e desenvolveu uma teoria para explicar o tema, que envolve, de 

certa forma, a ideia de interação entre estímulos internos e externos 

comentados anteriormente. A autora acredita que o recém-nascido, apesar de 

demonstrar um grande desamparo, em especial por não poder se mover, já 

possui inúmeras faculdades, como enxergar, ouvir e sentir cheiros. Ele é 

sensível à dor e ao toque, assim como possui um reflexo de colocar o mamilo, 

ou uma mamadeira, dentro de seus lábios para poder se alimentar. Ao ouvir um 

som ou ser tocado, ele consegue virar sua face, acompanhar objetos com os 

olhos, chorar ao ser incomodado, virar o rosto para coisas das quais não gosta, 

engolir, vomitar, e chutar pequenos objetos com seus pés. Sua arma mais 

importante certamente é o choro, pois é principalmente através dele que o 

bebê pode fornecer um indicador sobre seus estados internos, como um 

desconforto, vontades ou necessidades. 

Apesar de considerar o choro como a principal forma de comunicação do 

infante, acredita-se que não se pode desconsiderar a capacidade do bebê de 

comunicar tais estados através de mobilidade ou imobilidade excessiva, assim 

como sua expressão facial. De qualquer forma, seja qual for a maneira pela 

qual o bebê tenta, resolve ou consegue iniciar uma comunicação sobre seu 

estado interno, é necessário diferenciar dois tipos de comportamento. O 

primeiro tipo é aquele que é iniciado pelo bebê, e o segundo é aquele que 

decorre de um estímulo externo, ao qual o jovem ser humano reage. A maneira 

pela qual os comportamentos do bebê são respondidos, se são acolhidos, 

negligenciados ou totalmente ignorados parece ser de crucial importância para 

o entendimento da questão. Um adulto que esteja a responder ao chamado por 

ajuda do bebê pode ser meramente respondente ou estimulante, assim como a 
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interação entre o infante e o ambiente que o circunda poderia ser creditada 

como apropriada73 ou inapropriada.  

Uma das vantagens de pensar no desenvolvimento assim é que o peso 

não recai nem sobre o bebê, nem sobre a mãe ou seu cuidador principal. Caso 

um bebê possua algumas deficiências ao nascer, ele ainda poderá comunicá-

las, e caso aquele que ouve esteja em condições de interpretar corretamente o 

sinal que está sendo fracamente emitido, ele poderá ser respondido da maneira 

correta. Da mesma forma, se o cuidador não for uma pessoa especialmente 

apta a se comunicar, mas se o bebê possuir vitalidade suficiente para insistir, é 

provável que mesmo um adulto não tão qualificado para a tarefa consiga 

atender às demandas infantis, pelo menos de forma mínima. É quase como 

comparar os dois lados com algum equipamento eletrônico capaz de emitir e 

receber sinais em determinadas frequências.  

Do bebê espera-se que ele possua um repertório naturalmente menor, 

enquanto o adulto seria, supostamente, capaz de regular suas frequências com 

maior amplitude. Portanto, é necessário ocorrer uma série de acidentes de 

percurso para que haja uma falha nesta comunicação preliminar, pois a falha 

implica uma falta de recursos para captar e regular sua percepção em relação 

ao outro por um longo período de tempo, ou seja, o crescimento da criança, 

provavelmente durante seu primeiro ano de vida.  

Por exemplo, um bebê saudável, que perceba que seu choro habitual 

produz pouco resultado, poderá tentar aumentar o ritmo de seus movimentos 

ou até mesmo chutar algo para fora do berço. Um adulto, por sua vez, ao 

perceber que sempre atende o bebê com atraso, pode começar a ficar mais 

atento a outros sinais, como colocar o berço mais próximo de si, instituir uma 
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 O uso da palavra apropriada ou inapropriada não deve ser interpretado aqui como sendo 
sinal de uma rigidez teórica da autora, pelo contrário, seu modelo de desenvolvimento abre 
espaço para diversos tipos de interação entre bebê e cuidador. Apropriado, segundo Hilde 
Bruch, seria simplesmente uma resposta que se aproxima, minimamente, da mensagem que o 
bebê desejou transmitir ao exibir determinado comportamento. Assim, se o bebê faz 
determinada expressão facial para expressar a sensação de fome, uma resposta apropriada 
seria aquela que, de uma forma ou de outra, o leve a ser compreendido como um ser que 
passa fome. Pode ser que ele necessite de alimentação, ou que ele já tenha sido alimentado e 
esteja, na realidade, necessitando de maternagem, onde uma resposta apropriada seria não a 
de alimentá-lo novamente, mas sim de acalmá-lo.  A castração também é uma resposta 
adequada, como ficará explícito mais adiante no texto. Portanto, o termo apropriado significa, 
simplesmente, que deve haver um esforço mútuo para a compreensão do que o bebê está 
tentando transmitir. 



90 

 

rotina de checar a criança de tanto em tanto tempo, e outras alterações 

necessárias. Acredita-se que esta verdadeira sintonia fina que ocorre entre 

bebê e cuidador é essencial para que ele aprenda sobre seus próprios 

impulsos internos e a traduzir os impulsos externos. 

Oferecer respostas apropriadas aos indicadores emitidos pelo bebê, em 

todos os campos, da fome até o social, faz parte daquilo que se chamaria de 

pilares fundadores da sensação de autoconsciência e autoefetividade.  

Imagine-se a seguinte situação: caso um bebê emita um clamor por um adulto 

e caso não haja resposta, ou a resposta seja totalmente inadequada à 

demanda do bebê74, ele crescerá em total confusão, perplexo em relação às 

próprias sensações que provêm do seu interior, com dificuldades para 

diferenciar entre o que é urgente e o que não é, o que assusta e o que não 

assusta, o que realmente vem de dentro e o que mostra origem externa.  

O desenvolvimento sadio implica que tanto quando o bebê emite um 

estímulo, assim como ele reage a um, os indicadores que ele percebe dentro 

de si ou fora de si devem ser confirmados pelo cuidador. A função alimentar se 

presta muito bem para explicar tal dado, mas dá-se outro exemplo: uma criança 

que sente frio e chora devido a isso, e sempre recebe brinquedos ou comida 

para aplacar seu frio, provavelmente terá dificuldades para compreender a 

noção interna de frio. O mesmo pode ocorrer quando um cuidador é 

extremamente funcional com a criança, higienizando-a corretamente e na hora 

apropriada, mas se proceder de forma acelerada, abrupta, os indicadores 

externos serão confusos, pois apontarão para cuidado e para indiferença.  

É provável que seja muito confuso para o bebê quando ele é respondido, 

mas a resposta vem sempre na forma do que é interpretado a partir apenas 

das percepções do cuidador. Voltando à criança que sente frio, mas cujo 

cuidador calhou de ser uma pessoa que sente muito calor. Se a toda demanda 

por aquecimento a criança receber uma resposta cujo referencial é o sentir 

calor que o cuidador tem, é provável que o bebê não consiga crer em sua 

capacidade de sentir e transmitir algo, ficando preso na sensação de que é o 

outro quem sempre possui a resposta correta para seus problemas. As 
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 A referência aqui é a um processo que tem que falhar diversas vezes para produzir algum 
efeito prejudicial. É obvio que a probabilidade das primeiras interações bebê-cuidador serem 
falhas são gigantescas, mas o que parece assustador é que elas continuem se perpetuando, 
apesar de o bebê tentar demonstrar seu descontentamento com a situação presente. 
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respostas corretas e incorretas acabam sendo codificadas lentamente, uma 

após a outra, tanto em termos neurológicos quanto psíquicos, nos diferentes 

estágios de desenvolvimento e maturação da criança, o que acaba por criar 

uma série de padrões, algo que se aproxima do conceito de caráter. Aprender 

a confiar nas sensações internas e nos indicadores externos é um aprendizado 

para toda a vida, que continuará na convivência com outros seres humanos, 

até a morte. Entretanto, é impossível negar que as primeiras experiências 

sirvam como fundação para o início de todo esse processo, e fala-se de um 

começo que influenciará todo o resto do percurso. Na realidade, quanto mais 

respostas apropriadas a criança receber nas áreas mais diversas (fome, sono, 

sede, frio, calor, dor, desejo, alegria), mais a criança se tornará um ser 

diferenciado, capaz de perceber que seu corpo, suas sensações e percepções 

são provenientes dele e diferenciadas dos outros humanos e até mesmo dos 

aspectos não humanos do ambiente.75 Descreve-se aqui a criação de um ser 

humano que sente ser uma pessoa, que independentemente das dificuldades 

da vida ou do ambiente será capaz de sentir que possui um direcionamento 

interno próprio e seguro em relação ao mundo. A falta das respostas 

adequadas poderá acarretar algo que se considera como a não-aquisição de 

uma identidade corporal, conceito a ser discutido depois. 

Viver e sofrer a angústia de sempre ter os próprios referenciais 

desautorizados por forças exteriores acaba por criar um ser humano 

robotizado, que poderá até ser altamente funcional em determinadas tarefas da 

vida, mas seu déficit ficará evidente toda vez que ele se confrontar com 

situações inesperadas, onde a falta de iniciativa e direcionamento interno 

autônomo ficarão evidentes. Na experiência clínica deste autor com pacientes 

obesos, foi percebido que a puberdade costuma ser relatada como um dos 

momentos em que tal falha na humanização de uma pessoa se torna evidente, 

pois costuma ser o momento no qual o jovem ser humano se confronta, 

sozinho e de fato, com situações totalmente novas, como viajar, ficar longe dos 

pais, estabelecer relações de cunho sexual e afetivo e outras experiências do 
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 Fala-se aqui de pessoas que confundem sensações internas, como a de medo, com o fato 
de um lugar ser pouco iluminado, por exemplo. Dá-se um exemplo simples, mas que 
demonstra a confusão que pode acontecer entre um indicador externo ser confundido com uma 
sensação interna, gerando verdadeiro pavor naquele que sente. É provável que tal pessoa 
experimente uma angústia profunda por se sentir ―uma‖ com o ambiente que a circunda. 
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tipo. Aqui fica uma nota de que este seria um dos motivos pelos quais várias 

psicopatologias eclodem com maior facilidade na adolescência, pois tal período 

da vida coloca em xeque a programação robotizada que antes havia 

funcionado relativamente bem.  

Assim, ao considerar o desenvolvimento humano desta forma, 

subscreve-se a teoria de Bruch76, na qual a ênfase recai naquilo que não 

aconteceu da maneira que deveria ter ocorrido, numa sequência de eventos, e 

não em uma ou outra situação traumática específica. Talvez tal modelo tenha a 

vantagem de apresentar a criança como um participante ativo do seu próprio 

desenvolvimento, e não apenas como um ser que responde a estímulos de fora 

de maneira adequada ou não. Faz parte deste modo de pensar a consideração 

sobre as diferenças individuais, como o indivíduo que nasce com mais pulsão 

de vida ou menos pulsão de vida, por exemplo, mas tais características inatas 

só poderão persistir se ocorrer uma sensação de pertencimento ao próprio 

corpo, algo que ocorre através de uma interação contínua e também de 

experiências seguidas com  o ambiente que circunda a pessoa.  

Assim, o infante fornece os seus próprios indicadores de necessidades e 

sensações, e adquire um indicativo de adequação e competência ao perceber 

que o que sentiu, necessitou ou desejou foi confirmado pelo ambiente. Bruch77 

não está a propor um modelo de desenvolvimento totalmente ―feliz‖, pois ela 

está se referindo a respostas adequadas, ou melhor, caso uma criança esteja 

sendo totalmente inconveniente, mesmo após ter sido alimentada, higienizada, 

cuidada, é provável que seja importante que ela receba uma noção de limite 

externo, ou seja, uma confirmação do exterior de que seu comportamento está 

transbordando e deve ser contido. A falta também pode ser uma resposta 

adequada, a depender da situação que está sendo tratada com aquela criança 

específica, naquele determinado momento. 

Basicamente, ao aderir a este modelo, propõe-se que, pela confirmação 

ou pela falta, o cuidador principal seja capaz de confirmar e discriminar as 

diversas sensações do bebê desde o início, de maneira que ele saiba a 

diferença entre estar com um pouco de fome, muita fome, alguma fome, um 

leve desconforto, um grande desconforto, e assim por diante, o que deverá 
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conduzi-lo a um constante processo de diferenciação de sensações, 

sentimentos, e sua eficácia sobre o ambiente. Também explicita-se que Bruch78 

afirma com clareza que não deseja que sua teoria seja embasada com 

vocabulário puramente psicanalítico, e expressa o desejo de que sua forma de 

escrever possa atingir um público amplo. Segundo a autora: 

 

Eu encontro dificuldade em comparar meus conceitos com o das 
diversas escolas psicanalíticas, com a exceção de mencionar que a 
maior parte das diferenças parecem ser mais baseadas em 
construções teóricas do que embasadas em fatos verificáveis. As 
controvérsias entre as teorias de desenvolvimento que priorizam o 
interno ou o relacionamento interpessoal não possuem nenhuma 
base realista, já que o desenvolvimento biológico do ser humano 
requer contato próximo e contínuo com outro ser humano. 

 

 

Portanto, existe uma escolha consciente por parte de Bruch79 de não 

utilizar o referencial deste ou daquele autor de alguma escola psicanalítica. A 

proposta da teoria tem a intenção de criar um modelo explicativo que não 

valorize apenas os aspectos pulsionais, nem os de relação de objeto, mas sim 

um que considere ambos, pois um seria dependente do outro por definição, de 

acordo com a autora. Assim, não se utilizam referenciais de diversas escolas 

psicanalíticas que abordem o desenvolvimento, em especial a kleiniana ou a 

winnicottiana, devido ao fato de se ter feito uma opção pelo modelo proposto 

por Hilde Bruch80 e concordar com sua argumentação sobre o assunto, em 

especial no que se refere ao estudo da obesidade. 

Apenas para esclarecer, quando se utiliza a palavra ―aprendizado‖, é no 

sentido de a criança aprender a utilizar suas capacidades inatas em uma 

interação constante com o ambiente que a circunda, o que é diferente do 

conceito comportamental de aprendizado, que implica considerar a mente 

quase como uma tábula rasa, na qual os mais diversos comportamentos 

podem ser punidos ou recompensados, sem levar em consideração a 

capacidade inicial do bebê de responder a tais estímulos de forma diferenciada. 

Se algo pode ser concluído deste pequeno percurso realizado sobre a 

sensação de fome e saciedade, é que as duas são fruto de uma construção 
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que pode ocorrer muito bem ou muito mal, a depender de diversos fatores que 

interferem nas primeiras interações da criança. Ajuriaguerra81 chama a atenção 

para o fato que a região oral possui ligações extensas com a área cortical do 

cérebro, desde o nascimento, sendo um indicativo da proporção cerebral que 

está destinada ao importante aprendizado sobre o que é conseguir se nutrir 

corretamente ou não. Os reflexos de sucção e deglutição também estão 

presentes desde o nascimento, o que demonstra o nascimento de um corpo 

que está pronto para aprender como se nutrir, pois todo o seu aparato 

anatômico e instintual está em grande parte voltado para esta atividade. 

Para o mesmo autor, os primeiros contatos que ocorrem entre a criança 

e a mãe não formam ainda uma verdadeira relação objetal, mas sim um estado 

fusional, no qual a criança se encontra com a ―mãe-alimento‖. Anna Freud82 já 

fazia uma distinção entre duas satisfações diferentes geradas pela 

alimentação, sendo uma a da fome saciada e a outra sendo uma satisfação 

erótica oral. Tal distinção parece fazer apenas sentido quando se considera 

que existe um estado no qual a criança ainda tem seu corpo dominado por 

pulsões anárquicas, desorganizadas, no qual a ingestão de alimentos apenas 

faz com que seu psiquismo oscile entre a tensão da fome e a satisfação 

ocasionada pela diminuição de tal tensão. Posteriormente, com maior 

desenvolvimento psíquico, é que poderá haver uma diferenciação entre o 

alimento, a comida como alimento que é proveniente da mãe e os prazeres que 

a oralidade pode gerar por si só, quando, por exemplo, a criança refaz o 

percurso alimentar original ao inserir o polegar em sua boca. Exercitar a 

atividade oral é, segundo todos os autores citados neste capítulo, incluindo 

Bruch, Ajuriaguerra e Anna Freud, uma atividade que tende ao duplo, pois em 

pouco tempo deverá se transformar em uma fonte de satisfação e também ser 

uma apaziguadora das necessidades biológicas de nutrição. 

Portanto, seguindo esta linha de raciocínio, fica em aberto a 

possibilidade para considerar que as experiências de nutrição estariam no seio 

de dois aprendizados vitais, sendo um que é básico para a existência humana, 

que é a capacidade para se nutrir de forma autônoma, enquanto o segundo 

                                                
81

 AJURIAGUERRA, Jean. Manual de Psiquiatria Infantil. São Paulo: Atheneu, 1976, p.98. 
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 FREUD, Anna. Infância Normal e Patológica. Rio de Janeiro: Guanabara, 1976, p.55. 
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seria que tal exercício proporcionaria o descolamento da necessidade do 

desejo, aprendizado também essencial para que o ser humano funcione dentro 

da civilização. Palladino83 exemplifica tal raciocínio ao escrever que: 

 

 A zona oral, portanto, é uma das zonas erógenas corporais, isto é, 
um espaço sustentado pulsionalmente, no qual muitas funções se 
embaralham no plano comum do funcionamento simbólico. A boca 
(órgão) é, neste sentido, território da alimentação, da linguagem e dos 
afetos. 

 

Sendo, pois, local de primeiro contato com o humano em diversos 

sentidos, é natural que a boca e a zona erógena por ela compreendida sejam 

responsáveis por alguns dos aprendizados mais essenciais ao ser humano. É 

através dela que surgem as primeiras experiências de prazer e desprazer, 

dentro e fora, pertencimento e rejeição e muitas outras. Por ser também uma 

zona propícia para a mistura de diversas funções, e que é ativada desde os 

primórdios do funcionamento psíquico, tal compreensão abre a possibilidade 

para que deva haver, com o passar do tempo, uma separação mínima entre as 

diversas funções embaralhadas, a fim de que o indivíduo possa funcionar em 

sociedade. A questão da ingestão excessiva de alimentos por muitos obesos 

parece indicar que tal distinção mínima entre as diversas funções que são 

exercidas e aprendidas pelo exercício oral não se efetuaram a contento, de 

forma que fome, saciedade, prazer, desprazer, afeto e desafeto continuam 

misturados, sendo que um toma o lugar do outro numa verdadeira anarquia 

pulsional. 

O objetivo deste capítulo era, unicamente, o de argumentar sobre a não- 

naturalidade da função alimentar, que de tão básica que é acaba por se 

apresentar para muitos como algo inato, independentemente de aprendizado e 

contato humano. O fato de indivíduos obesos relatarem a ingestão de 

alimentos em quantidades significativamente superiores à necessária, ou de 

utilizarem alimentos para aplacar sentimentos ou até mesmo demonstrá-los 
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parece dar suporte à ideia de que a função alimentar, que pode ser dividida em 

um primeiro momento no estabelecimento da sensação da fome e da 

saciedade, que posteriormente também se ramificará entre necessidade e 

desejo, é profundamente dependente da interação com outro ser humano, que 

moldará aos poucos o que, em um primeiro momento, não deixava de ser um 

impulso instintual. A confusão que ocorre entre as diversas sensações que 

vários obesos relatam, entre elas a de trocar este ou aquele sentimento por 

comida, parece confirmar bem a afirmação de Freud: 

 

Se o fato da zona labial for patrimônio comum de duas funções é a 
razão porque a ingestão de alimentos gera uma satisfação sexual, 
esse mesmo fator nos permite compreender que haja distúrbios na 
nutrição quando as funções erógenas da zona comum são 
perturbadas.

84
  

 
 

Tendo estabelecido uma primeira tentativa de marco conceitual, que é a 

de classificar a obesidade como um estado que pode ser proveniente de uma 

falha precoce na formação e na distinção das sensações mais básicas do ser 

humano, assegura-se que existe agora espaço para considerar como se forma 

o corpo sob o aspecto de conceito psicanalítico, e de que modo tal 

embaralhamento pulsional da função oral, ou até mesmo uma perversão da 

função oral, pode nele se manifestar. 
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5 O CORPO EM PSICANÁLISE E A SOMATIZAÇÃO 

 

 

Fernandes85 comenta que o corpo, na atualidade, está em alta, levando 

as diversas ciências, como a Antropologia, a Sociologia e a História a se 

interessarem, cada vez mais, ―por tudo o que as culturas anteriores à nossa 

fizeram ao corpo‖. A autora continua seu texto, explicando que é justamente 

este múltiplo interesse pelo corpo por várias ciências que torna necessário 

distinguir o corpo da Psicanálise do corpo das demais disciplinas. Tal distinção 

é importante, tanto no plano conceitual como também ao delimitar a visão e 

campo de ação da Psicanálise sobre o corpo. 

Birman86 também aponta a importância do corpo na Psicanálise, ao dizer 

que ―uma parcela substantiva da comunidade analítica se esqueceu de que a 

subjetividade sofrente tem um corpo e que é justamente neste que a dor 

literalmente se enraíza‖. O autor, ao longo do texto, discutirá quanto o 

esquecimento do corpo custou à Psicanálise, permitindo que a Medicina e a 

Psiquiatria cuidassem do corpo, guardando para a Psicanálise apenas o 

psiquismo. Continuando com Birman,87 é possível compreender que esta 

separação entre corpo e sujeito é artificial, pois ―a separação entre corpo e 

psiquismo não é sustentável pela leitura freudiana da subjetividade‖, propondo 

a existência de um corpo-sujeito. O corpo da Psicanálise, segundo Birman88 ―é 

de ordem sexual e pulsional‖.  

Haveria, portanto, uma diferença a ser estabelecida entre o corpo da 

Medicina, regido por suas leis homeostáticas, e o corpo psicanalítico, ―em 

ruptura com a natureza, aberto simultaneamente sobre ela e sobre o outro‖.89 O 

corpo biológico, guiado por seus instintos, atende às demandas da 

necessidade, enquanto o corpo da Psicanálise, por sua vez, apresenta os 

aspectos do desejo. É essencial destacar que o corpo do qual a Psicanálise 

fala, que pela mediação da pulsão, cuja fonte é o corpo e que funciona como 

um estímulo para o psíquico, acaba por criar uma unidade, o que se traduz 
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bem pela expressão ―corpo-sujeito‖, onde se pode considerar o hífen como a 

pulsão, ligando o somático ao psíquico. 

O corpo obeso, portanto, pertence a qual registro? Ao puramente 

biológico? Mas os próprios estudos sobre obesidade ressaltam a existência de 

um aspecto psicológico, ou emocional, que influencia a hiperfagia. A questão 

da necessidade, no corpo obeso, se encontra satisfeita, pois ele já acumulou 

suas calorias, a sua vantagem evolutiva, mas ainda assim, deseja. Acredita-se, 

então, que é necessário compreender melhor o corpo obeso e a visão que a 

Psicanálise tem dele. 

Ao iniciar o estudo sobre a obesidade, a primeira ideia surgida foi 

referente à histeria, pois o mecanismo que parecia mais evidente em relação à 

manifestação de sintomas psíquicos no corpo era o da conversão histérica. 

Ressalta-se que estava ainda em uma fase preliminar da pesquisa, e que tinha 

pouco contato com trabalhos psicanalíticos realizados sobre o processo de 

somatização. Portanto, a primeira pesquisa referente ao corpo psicanalítico e 

também ao corpo obeso começou pelo entendimento do que a histeria traz 

sobre a noção de corpo. A histeria e seu mecanismo conversivo pareciam 

candidatos fortes para ocupar uma explicação no campo da obesidade, pois 

recorda-se que a noção de um corpo psicanalítico começou a se formar 

justamente quando Freud estudou as histéricas e descobriu que as 

manifestações corporais conversivas não correspondiam ao que seria 

esperado de uma doença orgânica, o que demonstrava a existência de outro 

corpo, que não apenas o biológico. Assim, uma paralisia histérica da mão 

direita obedecia ao critério do que se conhece como ―mão‖, e não ao que 

deveria estar paralisado, se fossem levadas em consideração as diferentes 

ramificações nervosas que conduzem o movimento da mão. Nas palavras de 

Freud: 

 

Eu, pelo contrário, afirmo que a lesão nas paralisias histéricas deve 
ser completamente independente da anatomia do sistema nervoso, 
pois, nas suas paralisias e em outras manifestações, a histeria se 
comporta como se a anatomia não existisse, ou como se não tivesse 
conhecimento desta.
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Este trecho dos primórdios da Psicanálise já demonstra que Freud 

percebia que a sintomatologia histérica desafiava os conhecimentos 

anatômicos e fisiológicos adquiridos até aquela época, o que apontava para a 

existência de outra anatomia que respondia por aqueles sintomas, não uma 

anatomia orgânica, mas sim uma anatomia de cunho psíquico, que já 

começava a dar os contornos iniciais do que seria o conceito de corpo regido 

pela pulsão, que faria uma ligação entre o somático e o psíquico. Ao afirmar 

que a histeria se comporta como se não tivesse conhecimento da anatomia 

orgânica, Freud91 também já começa a abrir espaço para considerar patologias 

nas quais existe uma cisão entre o funcionamento psíquico e o orgânico. 

Uma distinção que Freud92 utilizou desde o início, com sucessivas 

modificações mas mantendo uma essência que basicamente não se modificou, 

foi a de dividir a psicopatologia psicanalítica em psiconeuroses e neuroses 

atuais, uma distinção que também seria importante para compreender o papel 

da histeria e o porquê de ela não ser o modelo explicativo ideal para o corpo 

obeso. Laplanche93 afirma que a psiconeurose é utilizada por Freud como uma 

contraposição à neurose atual, pois a primeira seria uma ―afecção psíquica em 

que os sintomas são a expressão simbólica dos conflitos infantis‖, enquanto a 

neurose atual representaria um quadro no qual os ―sintomas não são uma 

expressão simbólica e superdeterminada, mas resultam diretamente da 

ausência ou da inadequação da satisfação sexual‖. 

Após citar Freud, que faz uma importante distinção entre as neuroses 

atuais e as psiconeuroses, complementa-se este raciocínio sobre a histeria 

como modelo explicativo do corpo obeso, mas primeiro as palavras do pai da 

Psicanálise, que ressalta: 

 

Agora, entretanto, devo chamar a atenção dos senhores para a 
decisiva diferença entre os sintomas das neuroses ‗atuais‘ e os das 
psiconeuroses, das quais o primeiro grupo, as neuroses de 
transferência, nos manteve tão ocupados até agora. Em ambos os 
casos, os sintomas se originam da libido, e constituem, portanto, 
empregos anormais da mesma; são satisfações substitutivas. Mas os 
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sintomas das neuroses ‗atuais‘ — pressão intracraniana, sensações 
de dor, estado de irritação em um órgão, enfraquecimento ou inibição 
de uma função — não têm nenhum ‗sentido‘, nenhum significado 
psíquico.
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As psiconeuroses, entre as quais se incluem as neuroses de 

transferência e as neuroses narcísicas, possuem sintomatologia com um 

significado psíquico, ao contrário das neuroses atuais, que são descritas como 

sem sentido psíquico, sem a utilização dos intrincados mecanismos de 

deslocamento e condensação que constituíam a conversão histérica. Enquanto 

a paralisia de um braço devido a uma conversão histérica poderia ser 

interpretada como uma representação simbólica de uma questão fálica, e a 

presença de catarro na garganta como representante de um desejo de felação, 

os sintomas da neurose atual, frutos da inadequação da função sexual, 

carecem de tamanha simbologia, ocupando um espaço predominantemente 

corporal. Se for feito um retorno às diversas descrições que os autores 

analisados no capítulo ―Obesidade: uma história contada em artigos‖ fornecem 

do obeso, este é descrito, com unanimidade, como portador de um psiquismo 

carente de recursos simbólicos, o que faz com que a aplicação do modelo 

conversivo, como uma explicação para a constituição do corpo obeso, pareça 

cada vez mais distante. Sim, o corpo obeso apresenta e representa um 

significado, mas que parece ser muito mais difuso do que aquele fornecido pelo 

mecanismo da conversão histérica. 

Ao afastar-se do modelo da histeria, encontra-se novamente em busca 

de um mecanismo que possa servir para a explicação da constituição do corpo 

obeso. Um caminho alternativo que parece ser proposto pela própria 

construção freudiana é o de perseguir o caminho das neuroses atuais, pois 

elas apresentam sintomas estritamente corporais desprovidos de significado 

simbólico. O próprio Freud parece explicitar tal possibilidade ao enfatizar que: 
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Minha opinião ainda é a mesma da primeira ocasião, há mais de 
quinze anos: a saber, que as duas ‗neuroses atuais‘ — a neurastenia 
e a neurose de angústia (e talvez devêssemos adicionar a 
hipocondria propriamente dita como uma terceira ‗neurose atual‘) — 
fornecem às psiconeuroses a necessária ‗submissão somática‘; elas 
fornecem o material excitativo, que é então psiquicamente 
selecionado e recebe um ‗revestimento psíquico‘, de maneira que, 
falando de modo geral, o núcleo do sintoma psiconeurótico — o grão 
de areia no centro da pérola — é formado de uma manifestação 
sexual somática.
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Desse modo, Freud deixa claro que o material que compõe as 

psiconeuroses é proveniente das neuroses atuais, isto é, por trás de uma 

psiconeurose existiria sempre um núcleo de neurose atual, a fornecer material 

que excitaria o psiquismo, de forma a dar-lhe substrato para a formação dos 

sintomas com significado simbólico. Verhaeghe96 utiliza a distinção entre 

neurose atual e psiconeurose para estabelecer duas outras distinções que 

parecem fundamentais para o entendimento do corpo obeso, entendido como 

um corpo inserido dentro do saber psicanalítico. A primeira é que existiriam 

dois tipos de sintomas, sendo o primeiro grupo composto por sintomas fóbicos, 

obsessivos, conversivos, assim como também os sonhos e atos falhos 

deveriam estar inclusos nesta classificação. O segundo grupo de sintomas 

seria representado pela angústia, em especial uma angústia primitiva e sem 

mediadores simbólicos entre ela e o psíquico, com manifestações 

predominantemente somáticas.  

Tal distinção parece interessante também se o primeiro grupo de 

sintomas for considerado como um que proporciona ao sujeito algum tipo de 

papel construtivo, ou seja, para o bem ou para o mal ele constrói algo com 

aqueles sintomas e obtém algum benefício deles. O segundo grupo, por sua 

vez, colocaria o sujeito em uma posição passiva, no qual ele recebe os efeitos 

de tamanha descarga de angústia, sem poder lidar de forma minimamente 

efetiva com ele. 
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O primeiro grupo de sintomas seria característico das psiconeuroses, 

enquanto o segundo, das neuroses atuais. Se uma linha explicativa pudesse 

ser descrita, ela pareceria como algo do tipo:  

 

A) Angústia automática/primeiras vivências   

B) Primeiros sintomas/formação da borda do psiquismo  

C)  Elaborações subsequentes, sintomas significativamente mais 

elaborados, formação de significados diversos e capacidade de 

simbolização, angústia de sinal. 

 

A passagem da neurose atual para a psiconeurose estaria justamente no 

espaço ocupado entre os itens segundo e terceiro do esquema. Freud 

exemplifica essa diferença:  

 

 Aqui estamos mais uma vez fazendo uma distinção correta entre dois 
casos: o caso no qual ocorre algo no id que ativa uma das situações 
de perigo para o ego e que o induz a emitir o sinal de ansiedade para 
que a inibição se processe, e o caso no qual uma situação análoga 
ao trauma do nascimento se estabelece no id, seguindo-se uma 
reação automática de ansiedade. Os dois casos podem ser mais 
aproximados, se se ressaltar que o segundo corresponde à situação 
de perigo mais antiga e original, ao passo que o primeiro corresponde 
a qualquer um dos determinantes ulteriores de ansiedade que dela se 
tenha originado; ou, conforme aplicado a perturbação com que de 
fato nos defrontamos, que o segundo caso é atuante na etiologia das 
neuroses ‗atuais‘, ao passo que o primeiro permanece típico para o 
das psiconeuroses.
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Até o momento tem-se demonstrado que a histeria e seu mecanismo 

conversivo não seriam bons paradigmas para explicar a existência do corpo 

obeso, segundo as evidências bibliográficas encontradas sobre o assunto. 

Afastando-se do mecanismo conversivo como modelo explicativo para a 

formação do corpo obeso, iniciou-se uma busca por outro modelo explicativo 

que pudesse dar conta não apenas do corpo como conceito psicanalítico, mas 

também do corpo obeso. Ao unir as principais categorias de sintomas ou 
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descrições que diversos autores atribuem à obesidade, chegou-se à distinção 

entre psiconeurose e neurose atual, com a conclusão de que o modelo da 

neurose atual seria mais adequado para explicar o que já foi citado como 

descritivo da obesidade como quadro psíquico. Entretanto, a neurose atual 

aponta para o uso e a existência de um corpo extremamente primitivo como 

inscrição psíquica, marcado pela presença de maciças quantidades de 

angústia. Tal modelo que sugere uma espécie de anarquia pulsional poderia 

ser delimitado na descrição psicanalítica do corpo? 

Fernandes98 organiza a construção do conceito corporal de acordo com 

a obra freudiana, da seguinte forma, tomando como primeira referência a 

construção que Freud realizou na ―Interpretação dos Sonhos‖, ao acrescentar 

dois pontos importantes para a concepção do corpo na Psicanálise, sendo o 

primeiro ao afirmar que o aparelho psíquico é fundado por: 

 
(...) uma ―vivência de satisfação‖, e a isso já pudemos acrescentar 
uma segunda hipótese, no sentido de que o acúmulo de excitação 
(acarretado de diversas maneiras de que não precisamos ocupar-
nos) é vivido como desprazer, e coloca o aparelho em ação com 
vistas a repetir a vivência de satisfação, que envolveu um decréscimo 
da excitação e foi sentida como prazer.
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Nesse contexto, se é a vivência de satisfação, experimentada no contato  

com outro ser humano que funda o psiquismo está aberta aqui outra via para a 

compreensão de quão crucial a questão do estabelecimento da função 

alimentar pode ser para os primórdios do psiquismo, pois não é difícil imaginar 

que a vivência de satisfação esteja associada a alimentação. Outro ponto 

importante da obra freudiana, neste momento, é o de apontar que após a perda 

do objeto original o aparelho psíquico começará diversas tentativas de repetir a  

experiência original, dando origem ao autoerotismo, onde o corpo é 

atravessado por pulsões autoeróticas, desorganizadas, buscando satisfação 

em si próprias, sem uma orientação comum. 

                                                
98

 FERNANDES, op. cit. 
99

 FREUD, Sigmund. (1900) A Interpretação dos Sonhos. São Paulo: Imago, 1969, p.327. 
Edição Standard Brasileira das Obras Completas de Sigmund Freud (ESB), v. 5.  
 



104 

 

Apenas mais tarde, quando Freud introduziu o conceito de narcisismo 

em sua obra, é que seria possível imaginar um corpo integrado ao aparelho 

psíquico, no qual as pulsões autoeróticas se organizam para formar uma 

imagem identitária única. Fernandes100 descreve a passagem do corpo auto-

erótico para o narcísico ao escrever que ―o ego se desenvolve como imagem 

unificada do corpo, tornando-se assim objeto da libido narcísica. A unidade em 

questão é então definida por oposição ao funcionamento anárquico e 

fragmentado da sexualidade no autoerotismo‖. O contato com outros seres 

humanos, a maturação biológica que advém da passagem do tempo e as 

demandas que o viver impõe ao psiquismo acabam por levar o aparelho 

psíquico a unificar suas pulsões, conduzindo à construção de um eu que agora 

pode se reconhecer como unidade. 

Essa passagem pode ser complementada com a noção de imagem 

corporal, outro conceito psicanalítico que pode facilitar o que significa a palavra 

―corpo‖ em Psicanálise. Segundo Roudinesco101, o termo imagem do corpo foi 

cunhado por Paul Schilder em 1923, que por sua vez se baseou na ideia de 

esquema corporal, proposta por um neurologista inglês, Henry Haed.  

Sir Henry Haed (1861 – 1940) propôs a noção de esquema corporal 

como um modelo postural que o aparelho neurológico possuiria do corpo, com 

noções de localização e posicionamento. É importante frisar que tal noção é a 

de um neurologista que conduzia experimentos em si próprio, cortando 

terminações nervosas e depois as reconectando, de forma a mapear o tempo 

que demorava para uma sensação retornar e como ela retornava. A noção de 

esquema corporal é, acima de tudo, uma descrição de como, 

neurologicamente, o SNC possui alguma noção de localização e orientação 

perante o mundo externo. 

Schilder (1886 – 1940) foi um psiquiatra e psicanalista vienense que 

desenvolveu a noção de esquema corporal para incluir uma representação 

consciente e inconsciente do corpo (ou seja, já sob a influência das 

descobertas da Psicanálise), com três aspectos básicos, que seriam o de 

proporcionar um suporte fisiológico, uma estrutura libidinal e uma significação 
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social, com a designação de imagem corporal. Ao pensar sobre o significado 

do termo, parece que ele é de uma importância gigantesca para a 

compreensão dos transtornos alimentares e da obesidade, mas que sua 

definição pode ser um tanto vaga, a depender do autor consultado. Talvez 

parte da indefinição do conceito venha do fato de que ele começou com 

neurologistas que observavam o efeito de lesões em partes do sistema nervoso 

e suas consequências para a percepção do corpo, como por exemplo no caso 

de uma pessoa que tem uma porção do nervo ulnar102 seccionado, que tem 

início na medula espinhal e é responsável por metade da percepção do 4º dedo 

de cada mão e pela percepção total do 5º dedo, assim como pela capacidade 

de flexionar certos músculos do braço e antebraço. Uma lesão nele pode gerar 

o fato de a pessoa perceber apenas metade do 4º dedo, por exemplo, algo que 

intrigou os neurologistas contemporâneos de Freud. Apesar de o assunto ter 

sido extensivamente pesquisado, até hoje não existe uma maneira de 

realmente aferir o esquema corporal de uma pessoa, muito menos o da 

imagem corporal.  

De qualquer forma, por mais indefinido que seja, o conceito é muito útil 

para o entendimento dos problemas alimentares, que normalmente possuem 

uma associação com a imagem corporal que a pessoa tem de si, e como são 

capazes de expressá-la e alterá-la. Schilder publicou em 1935 o artigo ―The 

Image and Appearence of the Human Body‖103, no qual defendia a ideia de 

uma imagem corporal que se formaria na mente da pessoa e seria a forma 

como o corpo aparece para si próprio, de acordo com a percepção da pessoa. 

Tal construção é um somatório de todas as experiências sensoriais e psíquicas 

da pessoa, constantemente integradas em seu SNC, ou seja, supostamente 

fala-se de um conceito que deveria ser altamente plástico, capaz de sofrer 

alterações com as mudanças que ocorrem. A imagem corporal é muito mais 

que uma simples percepção da situação postural do corpo e de seus 

movimentos, como era o esquema corporal; ela é um conceito que representa 
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um padrão integrado de diversas experiências orgânicas e psíquicas, 

combinadas em um conjunto único.  

Não obstante representar um avanço significativo, o conceito de imagem 

corporal não parece ainda ser capaz de dar conta do corpo pulsional 

psicanalítico, e para fins deste estudo, o corpo obeso. Dolto104 propôs um novo 

conceito, o de imagem inconsciente do corpo, que supera o de imagem 

corporal e parece ser satisfatório para os propósitos desta pesquisa. Em um 

primeiro momento, a autora afirma que esquema corporal e imagem 

inconsciente do corpo não são conceitos que devem ser confundidos, 

exemplificando com o fato de que muitas pessoas possuem seu aparelho 

neurológico e os mecanismos psíquicos básicos preservados, de forma que o 

seu esquema corporal esteja preservado, mas ―sua utilização funcional 

adaptada ao consciente do sujeito encontrava-se impedida‖. Em tais casos, 

apesar de o esquema corporal estar correto, e dir-se-ia que até mesmo a 

imagem corporal de Paul Schilder também deve estar correta, tais 

representações corporais não poderiam ser utilizadas devido a quantidades 

maciças de libido que se encontram associadas a imagens inconscientes do 

corpo com caráter patológico. 

Talvez tal conceito se torne mais claro se a ideia de imagem 

inconsciente do corpo for um pouco mais explicitada. Dolto105 acredita que três 

aspectos dinâmicos interagem para formar a imagem inconsciente de um 

mesmo corpo, aspectos estes que estarão em constante interação com os 

primeiros cuidadores e também com aqueles que posteriormente vierem a 

ocupar espaço relevante nas relações interpessoais. O primeiro componente é 

chamado de Imagem de Base, que pode ser definido como aquele componente 

que permite à criança sentir que ela existe em uma ―mesmice de ser, ou seja, 

em uma continuidade narcísica ou em uma continuidade espaço-temporal que 

permanece e vai se preenchendo desde o nascimento, apesar das mutações 

da vida‖.106 

Contudo, em especial nos primórdios da existência, o surgimento da 

Imagem de Base depende, em muito, de que certas sensações corporais sejam 
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confirmadas a todo instante, de modo a fornecer ao infante a sensação de que 

outro ser humano está a lhe sustentar o corpo, o que lhe dá segurança e a 

noção de ser íntegro, denso, estável. Mais tarde, detalhes como o chão 

estável, a cama que ampara, o pai que fica ao lado enquanto a criança aprende 

a andar de bicicleta são exemplos singelos, mas que permitem compreender 

como a criança vai formando esta Imagem de Base. 

A Imagem de Base vai variar conforme o desenvolvimento da libido da 

criança, a saber, um recém-nascido que está no auge da sua oralidade, 

provavelmente sentirá sua Imagem de Base sustentada ao ser amparado pela 

mãe ou pelo primeiro cuidador no momento de se alimentar.  Portanto, a cada 

estágio da libido existe uma Imagem de Base fundamental para que esta se 

constitua de fato na criança, tendo início com a tríade respiratória-olfativa-

auditiva, ou seja, os três sentidos que mais são despertados ao nascer, que 

logo se unem ao funcionamento de toda a zona bucal, o que inclui a faringe, a 

laringe e o tórax. Ao atingir a fase anal, a criança terá o acréscimo da Imagem 

de Base de retenção e expulsão do tubo digestivo, e assim por diante. Para o 

estudo da obesidade parece interessante ater-se ao conceito direcionado à 

oralidade, devido aos aspectos primitivos evocados pela patologia. 

O segundo elemento da Imagem Inconsciente do Corpo é a Imagem 

funcional, que Dolto107 designa como uma ―imagem estênica de um sujeito que 

visa à realização de seu desejo‖.  Aqui se fala de um corpo dinâmico, longe da 

imagem densa e estável oferecida pelo primeiro fator, que está em constante 

movimento para aplacar as demandas de seu desejo. Assim, ao sentir vontade 

de satisfazer sua fome, ou talvez já se esteja falando da gratificação erótica 

oral, é a Imagem Funcional que fornece à criança um esquema do que fazer, 

como buscar, como encontrar, isto é, é aquele corpo representado que se 

direciona para o objeto de seu desejo, que visualiza o ato de se aproximar, 

puxar para perto, chorar, de alguma forma modificar o ambiente e fazer com 

que a ânsia de seu desejo se aplaque. É neste contexto que a mão pode 

assumir diversos papéis na Imagem Funcional, pois no início ela está 

associada à oralidade, tanto em termos de busca de alimento como de 

satisfação autoerótica. Mais tarde, a mão estará ligada à analidade, permitindo 
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que a criança manipule os próprios excrementos e, assim, consiga iniciar sua 

própria higiene. Em suma, a Imagem Funcional representa um corpo que 

deseja, um corpo que pulula em direção aos objetos que proporcionam prazer 

e que lançará mão dos recursos disponíveis para atingir seus objetivos. 

O terceiro e último componente da Imagem Inconsciente do Corpo é a 

chamada Imagem Erógena, sendo esta associada a uma ou outra zona 

erógena do corpo, que em um instante intenso de sua utilização ou ativação faz 

com que a criança sinta, naquele instante, como se fosse apenas aquela zona 

erógena. Dolto108 define-a como um ―lugar onde se focaliza o prazer ou 

desprazer erótico na relação com o outro‖, ou seja, um bebê quando está 

sendo alimentado pode ter a sensação de ser apenas um grande tubo 

digestivo, que está sendo preenchido da boca até onde sua sensação lhe 

permitir chegar, provavelmente algum ponto do abdômen.  

O importante sobre os três conceitos é que eles deverão estar em 

constante interação, de forma a que um proporcione suporte ao outro e permita 

o desenvolvimento sadio da criança. As três imagens atuando em conjunto 

acabam por constituir uma imagem dinâmica, que poderia ser representada 

como o somatório das três, em constante estado de tensão, almejando atingir o 

outro ou sua intenção corporal. Fernandes109 afirma que a ―imagem 

inconsciente do corpo se apoia no outro, forma-se como referência intuitiva ao 

desejo do outro, ordenando-se corporalmente no sentir, no dizer e no corpo da 

mãe‖, o que exemplifica que a imagem dinâmica representa uma pintura em 

constante transformação, da qual parecem brotar novas imagens a todo 

instante, com vistas a atingir o outro, tomar o outro como referência e aplacar 

as demandas do próprio desejo. 

 Nasio110 considera que dos três componentes da Imagem Inconsciente 

do Corpo, a mais importante de todas seria a Imagem de Base, pois ela 

proporcionaria à criança a sensação de ser, em cada um dos instantes do 

desenvolvimento da libido. Sua importância residiria justamente por ser o 

grande refúgio do ser humano, aquela imagem à qual todos recorrem quando 
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são, de algum forma, testados ou agredidos, pois é ela que proporciona à 

criança, e depois ao adulto, a sensação de ter uma certeza de ser ela própria, 

não importando o tamanho dos problemas que o existir proporciona a todo ser 

humano. Idealmente a Imagem de Base deveria ser capaz de proporcionar 

uma fundação sobre a qual todo ser humano poderia se apoiar em momentos 

difíceis, mas não é impensável que caso uma situação ultrapasse o limiar do 

suportável para uma pessoa, que ela regrida a uma Imagem de Base anterior, 

o que pode fazer com que ela possua, objetivamente, um corpo adequado para 

sua idade e maturação, mas que sinta estar de posse de um corpo pertencente 

a um tempo anterior. É provável que o psiquismo tente adaptar, realizar uma 

formação de compromisso entre o corpo real, biológico, e a Imagem de Base 

que está predominando, de forma a gerar uma tensão entre estes dois corpos, 

o que pode propiciar o aumento do uso de mecanismos defensivos e 

somatização. 

O ideal seria que a Imagem Inconsciente do Corpo se desenvolvesse de 

acordo com o esperado para cada indivíduo, ou seja, que conforme sua 

maturação biológica e suas interações sociais atinjam níveis maiores, a sua 

Imagem também acompanhe tal crescimento, de forma que o corpo biológico 

estará bem representado como Imagem Inconsciente do Corpo. Para que tal 

fato ocorra é crucial que certas castrações simbólicas ocorram, de modo a 

impulsionar o desenvolvimento, tanto psíquico quanto da própria Imagem 

Inconsciente do corpo. Dolto111 acredita que a castração oral é de suma 

importância, pois ao representar psiquicamente a ocasião do desmame, ela 

obrigará a criança a desenvolver uma linguagem que não seja mais de 

comunicação exclusiva entre criança-mãe, mas uma linguagem que permita 

que os desejos possam ser satisfeitos por outros adultos que não apenas a 

mãe. Quando o desmame não ocorre, não em termos de diminuição de vezes 

que a criança é de fato nutrida pela mãe, mas sim em termos simbólicos, em 

geral devido a uma mãe que apresenta o desmame como algo confuso, que 

separa bruscamente mas que depois mima a criança, não ocorre o trabalho de 

desmame, um desligar gradual da criança e da mãe como relação de 

dependência oral. Uma das consequências é que o desmame não chegue a 
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ocorrer, de maneira que o desenvolvimento de uma outra linguagem, que não a 

da mãe, não se torne um imperativo para a criança, transformando-a em um 

ser que depende inteiramente da sensação de continuar em ligação com a 

fonte de nutrição original. Qualquer separação, neste caso, é acompanhada de 

angústia profunda e de um desejo inexplicável de retorno ao estado anterior. 

O que também é muito importante ao avaliar esta questão, é que os 

relatos dos autores que estudaram a obesidade, assim como a experiência 

clínica deste pesquisador, não parecem indicar um problema no esquema 

corporal dos obesos, pois eles têm uma noção do seu tamanho, do local que 

ocupam, de como se locomover e outros fatores que poderiam estar afetados 

pelo esquema corporal. Parece muito mais que os obesos que possuem um 

fator psicológico determinante na sua constituição sofrem de um esquema 

corporal correto em constante tensão com Imagens Inconscientes do Corpo de 

conteúdo primitivo, o que reforça algumas ideias expostas em outro trecho da 

dissertação, como a de não se sentir no controle da própria vida, de perceber a 

existência como uma sequência de eventos perante os quais o indivíduo se 

sente pequeno, dependente de forças externas, como um bebê deve se sentir 

ao demandar alimento e ficar aguardando pela resposta de um ser externo 

percebido como muito grande e forte, a grande fonte de nutrição, a mãe. 

Tendo realizado todo este percurso sobre o corpo em Psicanálise e uma 

possível explicação para a existência de um mecanismo patológico na 

formação da Imagem Inconsciente do Corpo do paciente obeso, acredita-se ser 

necessário relançar a questão sobre qual mecanismo psíquico poderia dar 

conta de explicar a condição do acúmulo de gordura em excesso, quando esta 

apresenta um claro componente psicológico. Tendo descartado a histeria e seu 

mecanismo conversivo como paradigmas explicativos, encontra-se a palavra 

somatização entre alguns dos textos lidos sobre o assunto, o que lança a 

questão de se o conceito de somatização poderia fornecer um modelo 

explicativo para o corpo obeso. 

Ao apontar o mecanismo da neurose atual como possível modelo 

explicativo para algumas características da obesidade, também se teve a 

intenção de deixar claro que a obra freudiana permite o entendimento da 

sintomatologia corporal por outro viés que não apenas o da conversão 

histérica. Se Freud não excluiu a possibilidade de que alguns sintomas 
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estivessem no campo das neuroses atuais e não das psiconeuroses, ao 

mesmo tempo é verdade que ele dedicou cada vez menos atenção ao campo 

das neuroses atuais. Verhaeghe112 afirma que o pouco interesse demonstrado 

por Freud quanto às neuroses atuais, em especial a partir de 1900, 

provavelmente se deve ao fato de que elas, por demonstrarem uma 

sintomatologia com pouquíssimo simbolismo, acabam se transformando em um 

problema para o trabalho psicanalítico clássico, pois sem simbolismo não 

existe questão-problema claramente formulada pelo paciente, não existe 

sintoma psiquicamente delimitado para ser analisado, e o analista se depara 

com um indivíduo que sofre muito, mas que apenas consegue expressar que 

sente angústia, vazio, sensações sem explicação, num discurso vago. 

A partir de 1940 duas escolas distintas, as Escolas de Chicago e de 

Paris iniciaram trabalhos com pacientes somatizadores, sendo que ambas 

criticaram a utilização do modelo da histeria como paradigma único para a 

explicação dos fenômenos que se manifestam no corpo. A Escola de Chicago 

efetuou todo um esforço para ligar doenças orgânicas a traços de 

personalidade, enquanto a Escola de Paris rompeu com tal causalidade, ponto 

a ponto, entre traço de personalidade e adoecimento corporal, ao sinalizar as 

deficiências simbólicas dos pacientes somatizadores e todo um modo de ser e 

se relacionar no mundo, que os tornaria propensos ao fenômeno da 

somatização. Fernandes113 acredita que o trabalho das duas escolas ampliou 

muito o alcance teórico e prático da Psicanálise, ao permitir que ela lidasse 

com quadros como as toxicomanias, os transtornos alimentares e as 

perversões, assim como uma compreensão mais profunda até mesmo das 

neuroses clássicas, pois ―é possível que a manutenção do equilíbrio psíquico 

se realize, na maior parte das situações da vida, pela produção de sintomas 

somáticos, muito mais do que pela produção de sintomas psíquicos‖. Assim, ao 

ouvir o corpo como parte da conceituação psicanalítica, as próprias fronteiras 

de atuação da Psicanálise se abriram para uma ampla gama de demandas. 

Apesar de estar ciente dos muitos desenvolvimentos que a 

psicossomática psicanalítica apresentou no século passado, a intenção não é 

aprofundar-se no assunto; apenas buscam-se alguns critérios metapsicológicos 
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que possam ser utilizados a partir da obra freudiana, para embasar as 

propostas aqui apresentadas sobre a obesidade como uma condição também 

psicológica. Talvez um campo interessante de partida seja recorrer novamente 

a Freud114, que ao escrever a ―Interpretação dos Sonhos‖ deixou um modelo 

metapsicológico que parece ser muito importante para as questões relativas à 

somatização. Um primeiro indicativo dessa abertura fornecida pode ser 

encontrado em sua descrição sobre como os sonhos podem ser influenciados 

por sensações corporais que ocorrem durante o sonhar, como as excitações 

sensoriais externas, objetivas (barulhos, luzes), excitações sensoriais internas, 

subjetivas (excitação da retina, do tímpano), e estímulos somáticos internos, 

que são sensações provenientes dos órgãos, como um estômago que passa 

por dificuldades para efetuar a digestão, uma bexiga cheia, sensação que a 

temperatura corporal está a subir e assim por diante. Tais considerações são 

importantes porque elas apontam que, neste momento em que a Primeira 

Tópica dominava e a diferenciação Id, Ego, Superego ainda não havia sido 

estabelecida, Freud115 já deixava claro que o aparelho psíquico, mesmo em um 

estado de profundo ―estar consigo mesmo‖, que é próprio do sonhar, poderia 

ser influenciado diretamente pelo corpo e suas manifestações e percepções. 

Portanto, aqui fica explícito que o psiquismo está em constante contato com o 

orgânico e é por este influenciado. 

Ao propor um aparelho psíquico, Freud dividiu-o em Inconsciente, Pré-

Consciente e Consciente no capítulo VII da Interpretação dos Sonhos, e 

também atribuiu um papel importante ao Pré-Consciente, pois este, 

diferenciado do Inconsciente, atuaria como uma espécie de passagem 

obrigatória para que uma representação atingisse a consciência. O Pré-

Consciente é decisivo para uma compreensão psicossomática, pois conserva, 

em si, representações psíquicas que estão próximas do Consciente e do 

Inconsciente, ou seja, ligadas a fontes representacionais, somáticas e 

pulsionais. O esquema freudiano da época apresenta um modelo no qual uma  

representação terá acesso à consciência desde que ela seja apropriadamente 

investida de afeto, sendo necessária uma certa quantidade de afeto para que 

uma representação possa romper a barreira do Pré-Consciente e atingir o 
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Consciente. O recalque, a censura, a defesa poderiam operar justamente nesta 

ligação entre Representação  Afeto ( R  A), ao destruir a ligação entre os 

dois, forçando a representação a retornar ao sistema Inconsciente, deixando o 

afeto livre para buscar a descarga ou novas ligações. 

Portanto, o afeto que foi separado da representação agora possui duas 

vias de descarga: ou ele se une a uma nova representação numa tentativa de 

atingir o sistema consciente, ou busca uma descarga puramente somática. O 

mecanismo do deslocamento acaba por explicar a busca do afeto por novas 

representações, como é o caso da conversão histérica, em que o afeto se 

apresenta através de uma representação em muito deslocada quanto à 

original. Volich116 exemplifica a diferença entre as neuroses atuais e as 

psiconeuroses, ao afirmar que nas psiconeuroses ocorreria uma separação 

entre afeto e representação com os seguintes destinos: na Histeria, a 

conversão; na Obsessão e na Fobia, o deslocamento, enquanto na Psicose 

ocorreria uma ruptura com a realidade. Já nas neuroses atuais, onde ocorre 

uma perturbação da descarga atual de excitação, tanto no modelo da 

neurastenia, da neurose, da angústia, quanto da hipocondria, ocorreria uma 

descarga corporal. Tal distinção, baseada no primeiro modelo metapsicológico 

freudiano, parece muito interessante para pensar o corpo obeso, pois ela 

desvela a possibilidade de que certas quantias de afeto sejam descarregadas 

pela via corporal, sem uma representação. 

Fernandes117 afirma que o modelo das psiconeuroses convida a pensar 

em um corpo de representações, enquanto ―a somatização nos sugere, por sua 

 vez, (...) o modelo de um corpo do transbordamento, em que o sintoma 

corporal pode ser compreendido como uma descarga‖. Transbordar aqui evoca 

a ideia da manifestação corporal descontrolada, sem uma associação simbólica 

que a traduza para o que se conhece no mundo das representações. O 

sofrimento apresentado por este corpo, justamente por evocar o que há de 

mais arcaico e primitivo no ser humano, e acaba por representar um desafio 

para a clínica psicanalítica, pois tal sofrimento não é representado por palavras 
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ou outros mediadores simbólicos, ele apenas representa uma quantidade de 

excitação em constante descarga, uma verdadeira hemorragia pulsional. Este 

tópico será revisto em outro momento, mas acrescenta-se que parte do 

tratamento de tais casos parece residir na transformação de quantidade em 

qualidade, em mudar a lógica de um corpo que transborda para a de um corpo 

que oferece representações, que pode falar de seus sofrimentos em vez de 

apenas demonstrá-los corporalmente. 

Neste momento, julga-se imprescindível citar a contribuição de Hilde 

Bruch (1904-1984), psicanalista nascida na Alemanha e que se mudou para os 

EUA em 1934, devido às pressões causadas pela ascensão do nazismo na 

Alemanha, pois Bruch era judia. Ao chegar aos EUA, ficou impressionada com 

a quantidade de pessoas acima do peso, o que despertou precocemente seu 

interesse para a área dos transtornos alimentares. Hilde Bruch escreveu uma 

dissertação de mestrado, ainda na Alemanha, defendida em 1928 e orientada 

pelo pediatra Carl Noeggerath, na qual ela testou a capacidade pulmonar de 

crianças com um aparelho novo na época, o espirômetro. O espirômetro 

permite medir o volume e o fluxo de ar no pulmão, o que é extremamente 

importante no controle de doenças incapacitantes do funcionamento pulmonar. 

O interesse de Bruch, entretanto, era medir as mudanças fisiológicas em 

crianças submetidas a diversos tipos de trabalhos físicos, como exercícios, e 

as relações que existem entre consumo de energia e metabolismo corporal. 

Pouco se sabe sobre a vida da autora nessa época, mas uma das crianças que 

participaram de sua dissertação de mestrado já era descrita como obesa. De 

qualquer forma, o tema da dissertação demonstra uma inclinação para o 

estudo dos mistérios do metabolismo humano e para a utilização de 

tecnologias de ponta. Ao imigrar para os EUA, Bruch continuou seu trabalho na 

Baylor Medical School, onde se tornou professora titular de Psiquiatria. Ao 

mesmo tempo em que desenvolvia seus talentos como médica, ela passava 

por análise didática com Frieda Fromm-Reichmann (1889-1957), psiquiatra 

alemã contemporânea de Freud, que também fugiu da Alemanha devido à 

perseguição do nazismo. Não há muitas informações sobre a mentora de Hilde 

Bruch, exceto que foi esposa do conhecido psicanalista Erich Fromm e que 

teve também outros pacientes ilustres, como Rollo May. 
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Sob a tutela de Frieda, Bruch começou a perceber padrões de interação 

complexos nas crianças com transtornos alimentares, tanto no caso da 

obesidade como da anorexia nervosa. Na realidade, Hilde Bruch ficou 

conhecida para o público como a psiquiatra que popularizou o conceito de 

Anorexia Nervosa, pois seu segundo livro, The Golden Cage (A Gaiola 

Dourada, em tradução livre), publicado em 1978, pode ser considerado como 

uma introdução para o leigo sobre o tópico da anorexia nervosa e da bulimia 

nervosa, que na época era chamada de anorexia atípica. Entretanto, se o livro 

The Golden Cage  encontrou grande receptividade no público leigo, o 

verdadeiro trabalho da autora, seu livro Eating Disorders: Obesity, Anorexia 

Nervosa and the Person Within (Transtornos Alimentares: Obesidade, Anorexia 

Nervosa e a pessoa em tais corpos), publicado em 1973, é um verdadeiro 

desconhecido do público brasileiro. O primeiro grande livro da autora é, na 

realidade, muito mais complexo que suas outras publicações, mas é também 

aquele no qual ela reúne e resume suas ideias de uma maneira científica, e 

será a ele que se reportará ao falar do trabalho da autora. Um dado importante 

que deve ser mencionado, antes de citar as ideias de Bruch, é que sua posição 

como médica psiquiatra lhe deu acesso à observação de pacientes com 

transtornos alimentares por um período de 40 anos, uma janela temporal que 

pode ser considerada um verdadeiro privilégio, pois são poucos os que podem 

ter acesso a tantos dados por tanto tempo. A explicação é um tanto quanto 

óbvia, pois Hilde Bruch foi se transformando em uma conhecida especialista na 

área e pacientes com transtornos alimentares de toda a América do Norte, 

assim como de outros países, corriam em busca de seu auxílio. A posse do 

poder médico lhe dava acesso e contato com o histórico médico dos pacientes 

em um nível que poucos poderiam imaginar hoje, pois ao ler seus livros é 

comum encontrar frases como ―ao rever o histórico de atendimento pediátrico 

da criança‖, quando, na realidade, ela está a falar de um atendimento 

pediátrico que ocorrera em outro hospital ou outra cidade. Fala-se de alguém 

que possuía não só a capacidade intelectual, mas também os recursos 

materiais para empreender um estudo de longo prazo sobre a obesidade. 
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PARTE III  TIPOS DE OBESIDADE E CASOS CLÍNICOS 

 

6 TIPOS DE OBESIDADE SEGUNDO HILDE BRUCH 

 

  

Bruch118 distingue dois tipos básicos de obesidade, a obesidade reativa 

e a obesidade de desenvolvimento. Os mecanismos básicos das duas foram 

explicados anteriormente, ou seja, o não-estabelecimento correto da função 

alimentar, problemas na sensação de fome, saciedade e outras sensações 

corporais, ocorrência de uma perversão da função oral para atender a outras 

demandas, que não as nutricionais, em quantidades significativamente maiores 

que o esperado, assim como a não-ocorrência da castração oral, com 

consequentes falhas simbólicas e a permanência de um estado de 

indiferenciação dos primeiros cuidadores. Todavia, existem diferenças entre os 

dois tipos de obesidade, que este pesquisador gostaria de citar agora, pois 

encontrou tais diferenças em sua própria experiência clínica. 

A obesidade reativa é aquela que ocorre logo após uma experiência 

traumática, e ela provavelmente foi uma das primeiras que apontaram para a 

relação entre fatores psicológicos e a ocorrência da obesidade. Loli119 indica 

que durante a Primeira Guerra Mundial, médicos observaram a ocorrência de 

obesidade, em especial em mulheres que haviam perdido filhos ou familiares 

no conflito, o que gerou o uso do vocabúlo Kummerspeck, que em alemão 

significa gordo de tristeza. Tal forma de obesidade seria mais comum em 

adultos, que antes não seriam necessariamente obesos, podendo até mesmo 

ser magros antes do evento traumático. Ela seria comum em indivíduos mais 

maduros, com um aparelho psíquico com maior capacidade simbólica, sendo 

evidência disto a necessidade de um evento traumático de grandes proporções 

para desencadear a obesidade como sintoma. Tal tipo de obeso possui maior 

consciência de quanto come, que está a comer mais do que deveria, percebe 

com mais facilidade a ligação entre o comer e variações do estado emocional, 

possuindo uma consciência razoável de que existe um comer por necessidade 
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real e um comer desenfreado, que é posto em movimento por situações 

emocionais. 

Os obesos do tipo reativo costumam esconder seus problemas 

emocionais sob uma expressão complacente, o que provavelmente contribuiu 

para a construção do estereótipo do ―gordo feliz‖, que não se irrita, que está 

contente com  tudo. Tal felicidade só seria possível devido ao uso da hiperfagia 

como uma defesa contra sentimentos de raiva ou angústia depressiva. Para 

Bruch120 , são os obesos reativos que melhor ilustram as vantagens psíquicas 

que a obesidade pode trazer, pois normalmente são indivíduos que após o 

ganho e a manutenção do peso acabam por manter um estado emocional 

estável, com taxas de suícidio abaixo da média, não apenas de obesos mas da 

população em geral. Apesar de a obesidade implicar diversos problemas de 

saúde, como explicado em outro trecho da dissertação, ela certamente ―é uma 

reação defensiva menos destrutiva que o suicídio ou um estado depressivo 

paralisante‖. 

O obeso reativo também comporia a grande parte dos pacientes 

considerados, pelos médicos e nutricionistas, como pouco cooperativos, pois 

―seu controle sobre as angústias subjacentes a obesidade são tão precárias 

que qualquer abordagem que indique a perda desse controle gerará uma 

reação inconsciente de abandono do emagrecimento‖.121  Um apontamento 

clínico que a autora realiza é que o obeso reativo, quando começa seu 

processo de emagrecimento também costuma apresentar níveis cada vez mais 

elevados de angústia e melancolia, o que deveria servir para que o profissional 

de saúde percebesse que se trata de um caso de obesidade que necessita de 

apoio psicológico. O apetite, para este tipo de obesidade, serviria como a fonte 

suprema de prazer, único bastião de defesa contra angústias profundas, ou  

seja, a retirada da única fonte de prazer segura para aquele indivíduo o 

colocaria frente a frente com um mundo povoado apenas por sensações 

desprazerosas.  

O padrão comum do obeso reativo é que a patologia se desenvolva após 

um acidente, em especial se o acidente envolveu hospitalização e imobilização 

prolongadas. Outras situações que seriam típicas desse tipo de obesidade 
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seriam: o engravidar, a situação do pós-parto com a separação mãe-bebê, 

divórcio, perda de entes queridos, separação dos filhos quando estes crescem 

e saem de casa. Em si, qualquer evento estressante poderia, teoricamente, 

precipitar o início desta espécie de obesidade. Para que ela possa ser 

corretamente identificada, o profissional de saúde precisa formular, aos 

poucos, um histórico do peso da pessoa, de maneira a identificar se realmente 

ela nunca foi obesa antes do suposto evento traumático, ou se o que realmente 

ocorreu foi um processo de engorda gradual. Outro fator importante seria a 

observação de é sua reação à perda de peso e à diminuição de ingestão de 

alimentos, pois se sinais psicopatologicos começarem a se tornar evidentes, é 

provável que a obesidade exerça uma importante função defensiva nessa 

pessoa. 

A obesidade de desenvolvimento representa um desafio muito maior, 

pois costuma ser acompanhada da existência do que Bruch122 denomina de 

―constelação familiar esquizofrênica‖. Com tal termo, a autora não quer dizer 

que, necessariamente, um ou outro membro da família seja esquizofrênico, 

mas sim que o funcionamento da família como um todo lembra o movimento 

psíquico anárquico e desorganizado de um esquizofrênico. A mãe, neste caso, 

é significativamente mais fusionada com a criança do que no caso anterior, e a 

função paterna é praticamente inexistente, a saber, o estado de funcionamento 

simbiótico com a figura da mãe não só tem um início extremado, mas também 

não é castrado por nenhuma figura familiar. O estabelecimento da função 

alimentar costuma ser muito confuso, no qual a mãe alimenta a criança quando 

e como ela quer, variando a rotina de alimentação a todo momento, de acordo 

com o seu estado de espírito. Tal mãe é diferente da típica mãe do obeso 

reativo, que normalmente apresenta uma mãe funcional, que o alimenta e 

cuida, provavelmente sem interpretar corretamente seus sinais de fome e 

saciedade, mas que pelo menos mantém um padrão consistente de 

alimentação. Portanto, na obesidade de desenvolvimento a criança se vê às 

voltas com um mundo extremamente assustador, pois fora a percepção de que 

suas sensações corporais não exercem influência alguma sobre o mundo 
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externo, ela ainda não tem a menor segurança sobre como e quando será 

alimentada.  

O histórico do paciente com obesidade de desenvolvimento costuma 

trazer familiares com algum tipo de doença mental que ou está ou já esteve em 

tratamento. Tal fato não está sendo associado a nenhuma questão genética 

relacionada à obesidade, mas sim à grande possibilidade de que esta criança 

seja cuidada por adultos que já apresentam deficiências simbólicas 

significativas na sua própria constituição psíquica. Não é incomum que tais 

famílias sejam também confusas (esquizofrênicas) quanto à forma como 

percebem a função alimentar, pois a comida é, em geral, o único veículo de 

transporte de afetos, mesmo quando a criança já adentrou o mundo da 

linguagem. Assim, ao invés de abraços, elogios ou broncas por algo que não 

deveria ter ocorrido, a criança recebe mais ou menos comida, conforme o 

estado que se quer ―elogiar‖ ou ―desvalorizar‖. Não é raro que haja um 

imperativo para que a comida seja sempre compartilhada ou consumida em 

conjunto, ou seja, a unidade narcísica familiar se fortalece principalmente no 

momento da nutrição. Como a comida é forma quase única de punição ou 

gratificação, não é incomum que as demandas sobre o corpo sejam diferentes 

das que são feitas sobre a comida, uma vez que o corpo magro pode ser 

extremamente desejado e buscado, com mãe e filha/o em constante busca por 

regimes e dietas, enquanto a própria dupla quebrará o tratamento em 

momentos de angústia ou alegria extrema. 

Indivíduos com obesidade de desenvolvimento costumam apresentar 

sobrepreso ou obesidade desde a infância, mas sua condição psicopatológica 

pode permanecer escondida por muito tempo, em especial se ele continuar 

vivendo dentro do ambiente da família com funcionamento esquizofrênico. 

Nesse contexto,  é perfeitamente possível que tal indivíduo passe pela 

adolescência sem demonstrar sinais acentuados de psicopatologia, pois aqui 

se fala de um adolescente que vai à escola, tem pouco contato com seus 

colegas, mas estes provavelmente não lhe chamam tanto a atenção assim, 

porque ao final do dia ele poderá retornar ao ambiente aconchegante de sua 

família. Esse tipo de paciente, ao ser submetido a qualquer espécie de 

emagrecimento, corre um risco sério de desorganização psíquica, com alta 
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probabilidade de desenvolvimento de surtos psicóticos ou manifestações como 

abuso de substâncias químicas, por exemplo.  

Existe, portanto, uma diferença fundamental entre os dois tipos de 

obesidade, algo que o analista só poderá concluir pela relação transferencial e 

pelo histórico familiar que o paciente trouxer. A grande questão aqui não é 

sobre ―como‖ a obesidade se tornou uma via preferencial de manifestação 

psíquica, mas sim quanto ao ―grau‖, ou à ―intensidade‖ com que os primeiros 

eventos da vida ocorreram. Bruch123 adverte para a necessidade de uma 

diferenciação entre os dois casos, pois enquanto o primeiro tipo pode 

facilmente começar a participar de programas de redução de peso, desde que 

devidamente acompanhado, o segundo precisa de significativa melhora 

psíquica antes de iniciar a perda de peso. A autora também chama a atenção 

para o fato de que o histórico familiar oferecido por tais pacientes costuma ser 

falho, pois eles sempre se comportaram como apêndices de suas famílias, em 

especial da mãe. 

É justamente devido a este estado fusional que o histórico familiar, 

inclusive o da instituição da função alimentar, deve ser questionado, sendo que 

o paciente pode apenas repetir a história que lhe foi dita e nunca questionada. 

Para não ferir o princípio da associação livre, Bruch124 argumenta que o 

paciente, ao buscar ajuda psicanalítica para a obesidade, e em especial 

quando ele fala sobre sua relação com a comida, já forneceu ao analista 

autorização para explorar o histórico alimentar. Portanto, não se trata aqui de 

perguntar e questionar o histórico alimentar de todos os obesos, mas sim 

daqueles que, de uma forma ou de outra, se reportam a ele. A autora 

apresenta diversos casos em que pacientes, ao reexaminar fotografias ou 

conversar com parentes que não sejam a mãe, acabam por descobrir uma 

história de desenvolvimento infantil muito diferente daquela que eles 

carregaram por anos e anos. Assim, alguém que se descreve como um eterno 

gordo pode, ao olhar fotos antigas, perceber que não era obeso até a 

adolescência, enquanto outro, que sempre ouvira que ele, como bebê, 

recusara o leite materno, pode descobrir que na realidade a mãe se negou a 

amamentá-lo por diversas razões. 
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A última advertência da autora sobre os dois tipos de obesidade é sobre 

um tipo especial de obesidade, que ela denomina de ―gordo-magro‖. São 

pacientes que na verdade alternam entre a obesidade e a magreza de tal forma 

que eles podem chegar ao consultório em um momento de tamanha magreza, 

que o analista nem desconfiará de um problema relacionado à função 

alimentar. Então, o ―gordo-magro‖ não é o paciente ―efeito sanfona‖, ele de fato 

emagrece, permanece assim por um tempo considerável e depois ganha peso 

e permanece obeso por outro período de tempo considerável. Para 

compreender o ―gordo-magro‖, Bruch125 aponta para a necessidade de 

observar  ―como‖ o emagrecimento ocorre em cada caso. 

No caso do obeso reativo, a perda de peso por meios convencionais 

começa a ocorrer, desperta sintomas psicopatológicos de grau médio, ele 

interrompe a perda de peso e recupera seu peso original. O obeso de 

desenvolvimento, ao perder peso sente angústia tamanha que seu 

comportamento começa mais e mais a se aproximar de sintomas e defesas 

psicóticas, o que normalmente o leva a recuperar o peso perdido com rapidez. 

O ―gordo-magro‖, por sua vez, consegue perder peso, mantém seu estado de 

magreza, mas a magreza lhe traz uma série de consequências psíquicas que 

nem sempre o analista associa à perda de peso, como irritabilidade, insônia, 

perda de interesse sexual, crescente dificuldade para a realização de tarefas 

simples e manutenção de vínculos sociais, etc.  Bruch126 defende que, nas 

pessoas, a nossa visão obesofobica faz com que vejam tais pacientes com 

admiração, devido à sua beleza exterior, o que não lhes permite perceber o 

sofrimento que a desnutrição crônica traz a tais pacientes, que normalmente 

―são medicados com antidepressivos e tranquilizantes, quando  três refeições 

completas por dia seriam uma receita muito mais lógica‖127. Tal tipo de obeso 

parece ser intermediário entre os dois outros tipos, pois é capaz de suportar a 

magreza e desenvolver sintomas moderados, mas seu sofrimento pode se 

estender por muitos e muitos anos, o que pode transformar um caso que seria 

inicialmente mais fácil de tratar, em um caso crônico e de díficil acesso. 
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O grande desafio imposto pelo ―gordo-magro‖ seria justamente o de 

perceber que se está lidando com um caso de obesidade. O analista teria que 

estar profundamente atento a menções vagas sobre alterações de peso no 

passado, que podem ser descritas como algo sem importância, indicativos de 

preocupação exagerada com o corpo e suas mudanças, sem uma justificativa 

aparente para tamanha preocupação, e citações sobre alimentos ou 

comportamentos proibidos, em especial relacionados a alimentos. Porém, o 

grande diferencial do ―gordo-magro‖ é que é provavel que tais fatos de sua 

história não ocupem grande parte de sua narrativa, particularmente se ele 

procurar tratamento psicanalítico durante um de seus períodos de magreza. 

Esse paciente demanda do analista, segundo a autora, uma atenção especial 

no que toca a um sofrimento crônico, mas de intensidade leve, que devora a 

pessoa lentamente sem dizer abertamente que o acúmulo de peso é, sim, um 

problema constante em sua vida. 

Após ter repassado os três tipos principais de obesidade, segundo 

Bruch,128 acredita-se ser interessante pensar sobre as possibilidades de 

tratamento que podem ser oferecidas para a obesidade, em específico como 

um tratamento psicanalítico poderia ser útil a tais indivíduos, pois as opções de 

tratamento propostas pela Medicina já foram revistas em um capítulo anterior. 

A primeira questão a ser considerada é se o paciente que busca 

tratamento psicanalítico é um daqueles nos quais a obesidade pode ser 

considerada como um elemento estruturante na formação de seu psiquismo, e  

por consequencia, na formação de seus mecanismos de defesa e na sua 

maneira de se relacionar com o mundo. Embora pareça óbvio, acredita-se que 

a cultura obesofóbica em que se vive pode, facilmente, levar aquele que 

conduz o tratamento à conclusão de que a obesidade é uma questão para a 

pessoa que deve ser abordada, mas isto pode não ser a realidade. Existe uma 

diferença crucial entre receber uma pessoa que é obesa e que deseja perder 

peso, mas que não apresenta a obesidade como um dos sustentáculos de seu 

aparelho psíquico, enquanto outra pode nem mesmo se referir à perda de peso 

em um primeiro momento, e ter a obesidade como uma de suas principais 

questões psíquicas. 
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Aqui subscreve-se a teoria de Bruch129, que defende a ideia de que a 

obesidade em si, até mesmo por se encaixar na categoria das neuroses atuais 

e no grupo das somatizações, não apresenta características uniformes, o que 

acaba por trazer diversos tipos de manifestações clínicas da obesidade, ao 

menos na superfície, para a clínica psicanalítica. Os aspectos, segundo a 

autora, que definiriam a obesidade como um fator psicológico, o que a  tornaria 

uma questão a ser trabalhada seriam, em primeiro lugar, o uso inadequado da 

função alimentar, que aparece associado a diversos sintomas difusos, onde  se 

alimentar se transforma em uma panaceia para aquele indivíduo, ao menos 

temporariamente. Os outros fatores, acentua a autora, seriam ―uma sensação 

de não-efetividade perante a vida, falta de determinação para realizar escolhas 

e uma convicção de estar sendo influenciada e à mercê do desejo de 

outros‖130. Tais caracteristicas podem não ser fáceis de identificar, mas o 

discurso do paciente lentamente começa a mostrá-lo como um sujeito passivo, 

impotente perante as mudanças que o viver impoe ao psiquismo. 

Desta maneira, o analista terá que emprestar o seu psiquismo e até 

mesmo o seu corpo, como reflexo de imagem inconsciente do corpo, para 

fornecer a tais pacientes, através da transferência, as primeiras vivências que 

não lhe foram dadas, ou que lhe foram dadas de acordo sempre com o desejo 

do cuidador, de forma que ele consiga reconectar suas sensações mais 

básicas com seu funcionamento psíquico, a fim de recomeçar o 

desenvolvimento do uso de tais sensações como instrumento de vida. Assim os 

impulsos, as sensações, sentimentos e necessidades muitas vezes precisam 

ser confirmados pelo analista, quando claramente se originam do indivíduo, 

mas este não consegue nomeá-los ou dar-lhes um rumo. Existe, portanto, uma 

necessidade de valorizar e confirmar os conteudos que emanam do paciente, 

como se o analista estivesse refazendo todo o processo de comprovar se 

aquela sensação realmente é fome, sede, calor, raiva, ou todas as outras que 

podem surgir. 

Tal aproximação de sentimentos tão íntimos, difusos e primitivos pode 

requerer do analista a necessidade de algumas mudanças no funcionamento 

do setting clássico. Como está a lidar com um paciente que não conseguiu 
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estabelecer as funções mais básicas, qualquer tentativa de diferenciação 

precoce pode ser causadora de uma falha terapêutica, como no caso do divã. 

Apesar de alguns obesos aceitarem o uso do divã, aqueles em que a sensação 

mais precária de autonomia ainda não foi estabelecida, podem sentir a falta de 

contato olho-a-olho como uma separação inaceitável. Se a meta do tratamento 

é em direção ao reaparelhamento do psiquismo, de forma a fornecer a tais 

pacientes condições para que estabeleçam suas funções mais básicas, o início 

do tratamento provavelmente envolverá quase que um estado fusional com o 

paciente, assim como o da mãe que oferece leite e libido pela primeira vez. 

Uma aproximação que se baseie no princípio de que o paciente fale 

sobre suas sensações, pensamentos secretos e devaneios, e estes são 

interpretados pelo analista, podem levar a uma revivência da sensação inicial 

de estar diante de um ser todo-poderoso, onde o verdadeiro conhecimento 

sobre seus próprios conteúdos continua calcado na lógica de que ―o cuidador‖ 

é quem sabe o que realmente está ocorrendo, passando, e o que deve ou não 

ser feito, ou seja, o trauma da não-confirmação das sensações próprias do 

paciente pode facilmente se repetir no tratamento interpretativo. Como este 

paciente já apresenta uma tendência à passividade, eles poderá aceitar  a 

condição por certo tempo, mas é provável que essa abordagem não 

desenvolva nele a capacidade para utilizar os próprios recursos. 

Bruch131 propõe que os obesos passem por um primeiro estágio do 

tratamento, que inclua o descobrimento dos fatos mais básicos sobre suas 

próprias reações. Assim, quando o paciente usa expressões estereotipadas ou 

desprovidas de significado acurado, como ―fome‖, ―desejo de comer‖, 

―angústia‖, ―comer por ansiedade‖, e outros termos relacionados à relação 

entre hiperfagia, obesidade e a maneira como ele lida com a vida, o analista 

teria que se valer de uma minuciosa exploração dos detalhes que 

acompanharam a cena que está sendo narrada, explorando as nuances de 

com quem aquilo ocorreu, onde, quando, como, de forma que o paciente 

comece a perceber que responde muitas vezes de modo estereotipado a certos 

eventos característicos, e que ele não tinha consciência de tal padrão de 

repetição. 
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Assim, por não distinguir as proprias sensações, a começar pela da 

fome e da saciedade, mas também a propria entonação de voz, a maneira de 

utilizar o olhar, e as demais ferramentas de interação que o corpo oferece, esse 

paciente pode não perceber o alcance de seu comportamento ao interagir com 

outras pessoas. Por não perceber suas próprias manifestações corporais, ele 

acaba por provocar reações que não compreende, e se confirma novamente o 

ciclo de que não importa o que ele faça, a reação do outro será inesperada e, 

de certa forma, onipotente sobre o desejo do paciente.  

Aqui surge algo que talvez seja uma novidade para esses obesos, que é 

a experiência de ser ouvido e de ser encorajado a prestar atenção ao que está 

sendo dito, sem que seja proposto, logo em seguida, um significado ou sentido 

externo para aquelas sensações. É um trabalho lento, de perceber variações 

na entonação da voz, na posição corporal, nas maneiras de olhar e de se 

portar, que ao serem narradas junto com determinadas situações podem abrir 

espaços para questionamentos, por exemplo, se não haveria relação entre tal 

pensamento e o uso de tal tom de voz com outras pessoas.  

Ao explorar a relação entre o uso de funções corporais, situações vividas 

no cotidiano e a relação com o analista, o obeso poderá ter a chance de 

descobrir, por conta própria, qual é realmente o efeito e o alcance que seu 

corpo possui no universo que o cerca, mas é essencial que se existe alguma 

descoberta, algum insight, que ele venha como uma conclusão do paciente, e 

não como uma descoberta realizada pelo analista. Apesar de a distinção 

parecer clara, na prática ela pode se tornar uma dificuldade, pois o trabalho 

com este grupo de pacientes começa muito mais através de um 

questionamento progressivo, que utiliza os elementos que ele próprio fornece, 

levando-o a conclusões, mas que devem ser enunciadas por ele. Aqui, por 

exemplo, é crucial que ele chegue à conclusão de que um tom de voz mais alto 

em um ambiente de trabalho pode gerar problemas reais para ele, enquanto o 

mesmo  tom, numa situação de festa ou confraternização pode ser um evento 

normal. 

Bruch132 defende que o analista se coloque numa posição de ―uso 

construtivo da ignorância‖, pois ao se apresentar como um ser que ―não sabe, 
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imediatamente, o que o paciente precisa ou deve fazer‖, o analista acaba por 

assumir uma posição de suposta ignorância sobre os processos mentais mais 

básicos do paciente, que começa a se transformar em um colaborador no 

processo de descoberta das próprias sensações. É como se o analista não 

fosse apenas uma prancha em branco sobre a qual o paciente pudesse 

projetar seus conteúdos, mas é quase como se o analista formasse um espaço 

vazio, um útero por assim dizer, onde o paciente possa sentir-se protegido, 

possa expressar suas sensações e perceber as respostas que o mundo 

externo oferece às suas manifestações. 

Loli133 propõe uma abordagem semelhante à de Bruch134, ao dizer que 

os obesos precisam passar por uma fase de ―mínimo contato com o próprio 

movimento psíquico‖. Esta autora também identificou um padrão de 

pensamento confuso, misturado, onde as sensações são simplesmente 

engolidas pelo aparelho psíquico, sendo que este não as utiliza para resolver 

os problemas oferecidos pelo dia-a-dia. Assim, pacientes que antes apenas 

expressavam que ―sentiam uma necessidade inexplicavel de comer‖, começam 

a construir e dão um salto qualitativo em seu aparelho psíquico, ―do nível de 

inexistência de conflitos emocionais para a construção desse conflito que, 

somente verbalizado, poderia (...) ser elaborado psiquicamente‖. O trecho 

anterior não aponta para pacientes desprovidos de conflitos emocionais, mas 

para indivíduos que não são sequer capazes de reconhecê-los como conflitos, 

muito menos explicitá-los em palavras. É assim que assuntos que pertencem 

ao campo do que não se fala, não porque não exista algo a ser dito,  mas 

porque o conteúdo não possui representação simbólica, começam a ser 

nomeados e passíveis de verbalização. 

O paciente que passar por este salto qualititativo começará a perceber 

que o alimento e suas demais sensações básicas não são, sempre, algo 

dirigido e confirmado ou desconfirmado pelo outro, mas que existem conteúdos 

que se originam dele e conteúdos que pertencem ao outro, assim como uma 

terceira classe, que são aqueles construídos em conjunto. Comer não é mais a 

expressão máxima de afeto, pois agora o paciente pode comer, mastigar, 

saborear, digerir e até mesmo expulsar o ―alimento‖ atraves de outras funções, 
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como o falar, o pensar, o reconhecer as próprias necessidades e limites. Assim 

o analista, ao ficar na posição daquele que estimula a castração oral, no 

sentido de estimular o desenvolvimento de uma linguagem própria do paciente, 

acaba por fazer com que toda uma série de funções básicas possa ser utilizada 

de forma separada, coesa, como deveria ter ocorrido nos primórdios da 

existência de cada um. A partir de tal instante fome é fome, e não uma 

expressão de amor, raiva ou culpa. 

Maciel135 expressa como essa mudança ocorre durante a psicoterapia, 

ao dizer que esta tem início com uma proposta de ―desenvolver o hábito de se 

observar, tanto na relação consigo mesmo quanto na relação com o outro‖. A 

citação anterior condensa as ideias apresentadas anteriormente, pois implica 

desenvolver, no paciente, em primeiro lugar uma capacidade de observação 

dos próprios estados corporais e psíquicos não utilizada ou pouco utilizada, 

antes do início do tratamento psicanalítico. A aquisição desta capacidade de 

observação própria é justamente o momento em que deve ocorrer um estado 

quase fusional com o analista, que se permite preencher por uma ampla gama 

de sensações desprovidas de significado, e sugere a necessidade de observá-

las. Após tal aquisição, que inclui a certeza de possuir, de fato, sentimentos, 

sensações e pensamentos autônomos, começa a fase de perceber o efeito que 

todo este repertório antes desconhecido tem sobre si próprio e sobre o outro. 

Aqui começa um processo de desfusão com a figura do analista, que deverá 

realizar os movimentos de castração necessários. 

Spada136 sintetiza os mesmos pontos de vista expressos acima ao 

afirmar que quando o alimento é utilizado pela dupla mãe/criança como 

expressão de afeto, em detrimento de conhecer e aprender com os estados 

emocionais, a criança, por não identificar o que está sentindo, não pode buscar 

soluções adequadas para seus problemas. ―Explicar, mostrar, apresentar a 

realidade para a criança é uma das formas mais importantes de exercer a 

função materna‖137, papel este que terá de ser exercido pelo analista durante a 

relação transferencial. Literalmente, o processo de tratamento psicanalítico de 

pacientes obesos com as características mencionadas no decorrer desta 
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 MACIEL, Salvio Ferreira. Obesidade, uma doença do afeto. São Paulo: Health, 2001, p.97. 
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 SPADA, Patrícia Vieira. Obesidade e Sofrimento Psíquico. São Paulo: Unifesp, 2009, p.115. 
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 Idem. 
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dissertação, envolve um reaprender de todas as funções mais básicas e 

primitivas, o que também deve servir como indicativo de que não se trata de 

uma proposta de psicoterapia breve, mas de um trabalho psicanalítico que 

levará tempo considerável para ser efetuado. 

Ao citar os autores acima e sua proposta de tratamento psicanalítico, 

espera-se ter reunido argumentos para sustentar a hipotese de que existe um 

pobre estabelecimento da capacidade de sentir e perceber as sensações mais 

básicas,  que faz parte do tratamento aprender a utilizá-las e, em seguida, 

aprender a utilizá-las em relação ao outro. Tais afirmações foram retiradas de 

autores que trabalham com psicoterapia psicanalítica, o que fez pensar se 

existiria outra forma de demonstrar que esse procedimento faz sentido com 

relação ao tratamento psíquico do paciente obeso. 

 Ao comparar a proposta de tratamento psicanalítico para pacientes 

obesos com o que é sugerido pela abordagem médica, encontrou-se uma 

semelhança julgada interessante. Os tratamentos da medicina, de forma geral, 

baseiam-se na reeducação alimentar, como exposto em outro capítulo. Os 

casos de obesidade mais severos costumam ser tratados com a cirurgia 

bariátrica, sendo esta cirurgia a forma de tratamento mais eficaz para casos em 

que outras tentativas de tratamento fracassaram, ou quando a obesidade 

atingiu um ponto clinicamente perigoso, que coloca o paciente em risco de 

vida. A semelhança encontrada pode começar a ser ilustrada pela forma como 

a cirurgia bariátrica força o paciente a reaprender a lidar com seu corpo, 

cuidado que Sanches138 descreve: 

 

 

A dieta se inicia com líquidos (...)Uma a duas semanas após a 
cirurgia pode-se iniciar alimentos pastosos e após um mês, dieta leve. 
As recomendações variam de um profissional para o outro, assim 
como a tolerância alimentar depende de cada paciente. Náuseas e 
vômitos são geralmente causadas por superalimentação ou pela 
deglutição de fragmentos maiores de alimento. 
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Ao que parece, a cirurgia bariátrica, e a reeducação alimentar em menor 

escala, forçam o indivíduo a refazer diversos estágios do desenvolvimento 

libidinal, através das limitações impostas pelo procedimento cirúrgico e pela 

aprendizagem forçada que a nova configuração anatômica do sistema 

digestório impõe ao paciente. Basicamente fala-se de um adulto que terá que 

passar por duas semanas, talvez um pouco mais, se alimentando apenas de 

líquidos, o que é idêntico ao que um bebê passa ao nascer. A ingestão de 

combinações diferentes produzem sensações diferentes, o que coloca o 

paciente em contato direto com a sua função alimentar e as primeiras 

sensações corporais. 

Em seguida começa a dieta pastosa, depois a introdução de sólidos de 

fácil digestão, para, após um longo período, voltar aos alimentos que são 

típicos de uma dieta adulta. Cada paciente começa um processo de 

experimentação para descobrir o que consegue comer, o que não consegue, o 

que lhe faz mal, o que lhe faz bem, e assim por diante. Portanto, a cirurgia 

bariátrica acaba por forçar todo um percurso pelos primeiros estágios da libido, 

no qual o paciente tem contato intenso com sua função oral. Com o 

prolongamento do tubo digestivo, não é incomum que ocorra constipação após 

 a cirurgia, o que faz com que a dieta o coloque em contato com a fase anal, ou 

seja, todo um percurso da libido acaba sendo refeito, em paralelo à cirurgia. 

Talvez por isso que Spada139 afirme: ―a meu ver, reeducação alimentar nada 

mais é do que reeducação psíquica‖, pois ao forçar por meios cirúrgicos a 

restrição alimentar, o paciente é colocado frente a frente com tudo o que não 

ocorreu durante a sua maturação psíquica, e acaba tendo que lidar com a 

situação. 

Benedetti140, ao conduzir entrevistas com diversos obesos no pré-

operatório e no pós-operatório, chega a uma conclusão semelhante, mas sem 

mencionar a questão do desenvolvimento libidinal. Primeiro a autora afirma que 
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―todos os entrevistados reconheceram que, antes de serem operados, tinham 

com o alimento uma relação peculiar, muito dependente das emoções e 

diferente da que observavam em outras pessoas‖. Os obesos entrevistados no 

momento pós-cirúrgico pela autora foram unânimes em afirmar que a cirurgia 

era apenas o início do tratamento, pois envolvia um reaprender constante 

sobre como se relacionar com a comida, com o corpo e com o mundo a partir 

daquele instante. O momento logo após a cirurgia foi descrito como de 

profunda angústia, o que parece condizente com o que deve sentir um bebê 

quando é alimentado e sofre fome pela primeira vez, após a sua primeira 

vivência de satisfação. A introdução da comida sólida foi descrita como ―um 

período em que vomitavam muito; no entanto, esse também foi o período em 

que aprenderam a lidar com as novas condições a que estavam impostos‖141. 

Assim, as entrevistas com obesos no pós-cirúrgico parecem corroborar a 

hipótese de que a cirurgia acaba por forçar a uma readequação que ultrapassa 

em muito as questões corporais, mas que envolverá todo um reaprendizado 

sobre como utilizar as próprias sensações para lidar com os desafios impostos 

pela nova realidade. Tal proposta parece muito semelhante ao que os autores 

que propõem o tratamento psicanalítico da obesidade descrevem como sendo 

os passos do tratamento, com a diferença da intensidade com que uma 

intervenção é feita, enquanto a outra é gradual. Assim, se um esquema para o 

tratamento psicanalítico da obesidade pudesse ser descrito, com base em 

todos os autores pesquisados e também de acordo com a própria experiência 

clínica deste autor, ele seria assim: 

 

A) estabelecimento de uma relação transferencial próxima da fusão  

B) criação de um espaço vazio, por parte do analista, no qual o obeso é 

levado a observar, questionar e explorar suas próprias sensações e a 

relação destas com suas vivências  

C) cuidado para o não estabelecimento de uma relação que confirme a 

posição passiva do obeso, que daí continuará a receber conteúdos 

―prontos‖ por parte do analista  

                                                
141

 Idem. 
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D)  através da transferência o analista começa a estimular a 

confirmação da existência de estados mentais e sensações corporais 

autônomas no paciente  

E)  paciente e analista exploram o efeito que tais sensações e 

pensamentos autônomos, recém-descobertos, possuem sobre ele e 

o outro  

F)  desenvolvimento de novas potencialidades psíquicas, em especial 

pelo processo de simbolização  

G)  o analista realiza a função da castração oral, que não fora realizada 

nos primórdios da vida  

H)  início de um tratamento com viés interpretativo. 

 

A seguir serão descritos dois casos de obesidade tratados na clínica do 

autor desta dissertação que, acredita-se, ilustram as teorias propostas 

até o momento.  
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6.1 Um caso de obesidade reativa 
 

Silmara buscou ajuda psicológica com uma queixa que não parecia 

indicar, necessariamente, um problema relacionado à obesidade. Sua queixa 

inicial era de que ela não conseguia estabelecer relacionamentos amorosos, 

tendo no máximo ―ficado‖ com alguns rapazes, mas não conseguia 

compreender o porquê de nunca conseguir um relacionamento fixo, assim 

como o fato de nunca ter tido um admirador secreto ou ter sido cortejada. 

A seguir, o analista142 que atendeu Silmara, autor desta dissertação, 

explica como se deu esse tratamento: 

―Seu processo analítico começou de maneira usual, ela parecia muito 

cooperativa no início, ao ouvir tudo o que eu tinha para dizer e ficar admirada 

com minha capacidade para ‗dar sentido a tudo o que ela estava sentindo‘ 

(palavras da paciente). Aqui comecei a perceber que as sessões estavam  

assumindo um contorno diferente do usual, pois eu falava mais do que ela 

durante as sessões, o que começou a gerar em mim uma sensação de 

estranhamento. Ao perceber tal dinâmica que estava a se instalar nas sessões, 

apontei a minha percepção e questionei o porquê de ela não falar mais e 

simplesmente me ouvir. Silmara respondeu que durante toda a sua vida ela 

sempre preferiu que lhe dissessem o que fazer ou pensar, porque se ela 

falasse algo dela ou sobre ela, poderia acontecer o que ela temia muito, que 

era o fato de não ter controle sobre o que o outro pensaria sobre o que ela 

dissera. 

Ainda não havia compreendido o que realmente estava a ocorrer com 

Silmara, até que em outra sessão ela disse que tinha vontade de me diminuir, 

me colocar dentro de sua bolsa e me levar para cima e para baixo, para que eu 

pudesse interpretar o mundo para ela, sempre que ela precisasse. Foi neste 

momento que comecei a ficar pensativo sobre a sua dinâmica, o seu modo de 

se relacionar comigo, e a queixa inicial de não conseguir estabelecer 

relacionamentos amorosos. Sua obesidade não me chamara a atenção em 
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 Houve uma escolha pelo termo ―analista‖, sem a pretensão de querer sugerir que completei 
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apenas foi utilizado para designar um profissional da saúde mental que trabalha com uma 
abordagem psicanalítica e almeja utilizar o referencial psicanalítico em seus atendimentos. 
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especial nos primeiros momentos, porque a moça, com aproximadamente 30 

anos, se vestia e se arrumava muito bem, o que, conforme ela própria 

confessou em outras sessões, ajudava a esconder seu formato corporal. No 

momento do início da análise ela também estava se submetendo a uma dieta 

hipocalórica, fato que ela não informou, por não achar relevante para sua 

queixa inicial. Por conseqüência, seu peso estava um pouco abaixo do usual, 

fato que estava exacerbado pelo uso de derivados de anfetamina, outro fator 

que não fora revelado no início da análise, pois a paciente também não o 

julgou relevante. 

Comecei a alterar minha postura terapêutica, quando ela trazia algum 

fato de sua vida, em geral algo banal, e logo em seguida perguntava o que eu 

achava da situação. Então comecei a simplesmente devolver os 

questionamentos, como a imitar o processo da ninfa Eco em sua tentativa de 

aproximação com Narciso, no mito grego. Também sugeri o uso do divã, o que 

gerou um pânico intenso na paciente, que 5 minutos após se deitar pediu para 

sair dali, pois precisava me observar, ver meus movimentos corporais, ter 

‗alguma noção do que você está pensando sobre mim‘ (fala da paciente). 

Também percebi que as figuras parentais, e o restante da família eram 

pouquíssimo mencionados, embora a paciente passasse tempo significativo de 

sua vida dentro da casa e supostamente em interação com a família. 

Aqui o processo analítico teve uma reviravolta. Comecei a unir os 

seguintes fatos, que seriam: sensação de que o outro é todo-poderoso e sabe 

mais sobre minhas próprias sensações do que eu própria; incapacidade de 

estabelecer vínculos com pessoas fora do núcleo familiar; necessidade de 

controlar e observar o que o outro pensa, de forma a se certificar sobre o que 

ele estaria pensando ou interpretando sobre a informação fornecida; 

incapacidade de conversar com alguém sem manter um contato olho-a-olho, 

necessitando de uma aproximação quase fusional, confirmada por seu desejo 

de me encolher, colocar dentro de sua bolsa, ou seja, me devorar e incorporar. 

Comecei um processo de questionamento progressivo sobre como eram suas 

tentativas de relacionamento social e como era sua vida familiar, sempre 

tomando o cuidado para não introduzir assuntos que não fossem trazidos pela 

paciente, tanto para respeitar a regra da associação livre, como também para 
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não confirmar sua posição passiva. Por enquanto a obesidade como fator 

central era ainda uma suspeita distante. 

Aos poucos a paciente começou a demonstrar desespero por não obter 

mais respostas (interpretativas) da minha parte, pois ela queria ouvir alguém, 

afinal ela estaria me pagando para isso, para que eu a ensinasse como se 

comportar. Comecei a questionar o porquê de ela não poder falar o que 

pensava, assim como também o porquê do seu visual, que estava sempre 

impecável, sendo que a própria paciente demonstrava poucas alterações em 

sua expressão facial ou corporal. Ela repetiu seu raciocínio de que não gostaria 

de falar algo para mim e perder o controle sobre a informação, que preferia do 

‗outro jeito‘, no qual ela falava um pouco e eu completava toda a informação. 

Também explicou que ela não poderia modificar sua imagem do corpo, pois as 

pessoas poderiam pensar ‗coisas sobre ela‘, então ela tinha que viver em um 

constante estado de perfeição. 

Comecei a pensar nesta paciente em termos de ser ou não uma estátua, 

pois ela se comportava como uma. Se nada lhe fosse perguntado, ela nada 

falaria; se ela fosse escolher suas roupas e como arrumar o cabelo, ela sempre 

estaria vestida como que pronta para um desfile de moda. Tal modo de ser e 

funcionar, como se fosse uma estátua, começou a chamar minha atenção. 

Conforme a paciente começou a descrever seus poucos encontros amorosos, 

que acabavam em fracasso, ela disse que ao sair com um rapaz ela não 

escolhia o restaurante, o filme que seria assistido, o horário, ou seja, ela não 

escolhia nada, pois poderia desagradar a pessoa. Após o evento que motivara 

a saída, ela não expressava sua opinião sobre o filme assistido, o sabor da 

pizza escolhido e assim por diante, pois preferia que o outro falasse, para não 

magoá-lo ou para que ele não compreendesse de forma errada o que ela 

queria dizer. 

Ao utilizar várias sessões como exemplo, demonstrei que ela também 

fazia o mesmo comigo, que ela nunca discordava do que eu dizia, que ela 

preferia que eu escolhesse o tópico da conversa, e questionei se tal tipo de 

relacionamento poderia realmente ser considerado um relacionamento. Ao 

perguntar o porquê da minha pergunta, eu respondi que um relacionamento 

entre dois indivíduos implicava reciprocidade, ou seja, se você toca algo este 

algo também lhe toca, e as duas partes acabam modificadas pelo contato. 
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Expliquei que no meu caso o contato era parte de um vínculo terapêutico, mas 

que não parecia que ela fizesse de forma diferente com as outras pessoas do 

mundo. Aqui a paciente complementou que ela sempre teve ‗uma‘ melhor 

amiga, com quem estabelecia uma relação muito próxima e íntima, e que esta 

amiga acabava funcionando como um faz-tudo em sua vida, chegando até 

mesmo a acompanhá-la em encontros românticos para que a amiga ‗pudesse 

falar por mim, para que os dois ficassem dando risada e eu não tivesse o 

trabalho de ter que inventar o que falar‘. 

Perguntei se tal estratégia tinha alcançado algum grau de sucesso até o 

momento, e comecei a questionar como ela gostaria de estar com alguém se a 

pessoa não tinha nenhum indicativo sobre o que ela pensava ou sentia. Foi aí 

que ela começou a falar que sempre fora assim em sua vida, que na casa dela 

ninguém falava nada e todos estavam felizes e se relacionando. Questionei o 

que ela queria dizer com isso e ela respondeu que seus familiares falavam 

pouco mas que todos se entendiam, informação que não fez sentido em um 

primeiro momento, mas que depois ajudou a compreender o quadro. Ao 

começar a falar sobre a família, a paciente permitiu que eu questionasse sobre 

sua interação familiar, e alguns detalhes interessantes surgiram. 

Ela explicou que ela era a irmã mais velha, e que considerava que havia 

sido criada como filha única até os sete anos de idade, quando sua irmã 

nasceu, e um ano depois nasceu seu irmão caçula. Sua vida teria sido perfeita 

até o nascimento dos irmãos, mas ela insistia, na descrição, não sentir nenhum 

tipo de sentimento negativo em relação aos irmãos. A vida familiar começou a 

ser descrita como um compartilhamento intenso de tudo como comida, ou seja, 

se uma pessoa comprasse uma barra de chocolate ela não poderia comê-la 

sem avisar o resto da família, para que todos desfrutassem do chocolate. Caso 

alguém fizesse isso, a reação familiar era de bastante desagrado, ou seja, toda 

a comida deveria ser compartilhada. A cozinha foi descrita como o grande 

ponto de encontro da família, onde todos se viam e trocavam palavras, 

enquanto os outros cômodos da casa eram verdadeiras prisões, nas quais 

cada indivíduo se trancava e parecia viver uma existência quase que 

autônoma, fora os momentos em que ‗algum cheiro, algum barulho, avisasse 

todos que havia comida na casa‘. 
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O comportamento dos pais em relação à comida começou a ser descrito 

como extremamente ambíguo. Caso Silmara comesse pouco, sua mãe lhe 

dizia que ela estava ficando fraca, desnutrida, que ela precisava comer mais, e 

fazia questão de preparar pratos e mais pratos para ela. Entretanto, assim que 

a moça ganhava algum peso, tanto o pai como a mãe a recriminavam por ter 

engordado e encorajavam algum tipo de dieta. O relacionamento com o pai era 

marcado em especial pelo sábado, momento em que este saía para fazer 

compras e adquiria os pratos favoritos de cada um da casa, mesmo que a 

pessoa estivesse em processo de dieta ou tentando perder peso. Segundo 

Silmara, caso o pai percebesse que a comida não seria consumida, ele 

demonstrava muita magoa, o que fazia com que ela e os irmãos ou comessem 

tudo o que o pai trazia, ou utilizassem artimanhas para enganá-lo, como dar 

comida para o cachorro, jogar o excedente pelo muro em direção a um terreno 

baldio, e outras estratégias semelhantes. 

A mãe, por sua vez, era descrita como a guardiã da cozinha, aquela que 

sabia o que deveria ou não ser consumido, e o mais interessante, todos os 

filhos, ao chegar em casa após um dia de trabalho, se dirigiam à cozinha e 

contavam todo o seu dia para a mãe, enquanto esta preparava a comida. Caso 

a mãe não soubesse de um detalhe da vida de um dos filhos, ela ficava 

extremamente agressiva em termos verbais, o que sustentava esse tipo de 

relação. A aprovação ou desaprovação da mãe sobre o que os filhos viviam no 

seu dia-a-dia era demonstrada pela forma e pela quantidade de comida 

servida, onde variações no tempero ou na quantia demonstravam a aprovação 

materna. Tal dependência da mãe se estendia para as coisas mais básicas, por 

exemplo, se Silmara fosse picada por um inseto durante a noite ela deveria 

reportar o fato para a mãe, apesar de saber perfeitamente onde se encontrava 

o creme utilizado para picadas de insetos. A mãe também mantinha um 

controle rígido sobre a saída e entrada dos filhos, se posicionando 

estrategicamente numa janela que ficava entre a televisão e a entrada principal 

da casa, de maneira que sabia o horário em que os filhos haviam chegado, se 

estavam a falar com alguém, e assim por diante. 

Comecei a introduzir perguntas sobre como era a alimentação na casa 

de Silmara e ela disse que todos, com exceção do pai, viviam em dieta, pois 

engordavam e emagreciam constantemente. A procura por endocrinologistas e 
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nutricionistas era sempre feita de forma coletiva, ou seja, se a mãe buscava um 

profissional, as filhas a acompanhavam e o inverso também era verdade. Foi 

aqui que Silmara relatou que comia compulsivamente, em diversas situações, 

pois se ela soubesse que existia uma barra de chocolate sobre a mesa da 

cozinha, ela não podia ‗se desligar dela, pensando que ela estava sozinha ali 

sobre a mesa, eu tinha que comê-la por inteiro‘. Momentos de tensão eram 

descritos como momentos de intenso consumo alimentar, sendo que Silmara 

chegava a comer comida fria ou até mesmo congelada, pois não suportava 

esperar que a comida ficasse pronta no fogão ou no microondas. Caso a 

situação vivida fosse sentida por Silmara como muito intensa, ela misturava, 

em uma mesma panela, comidas diversas e frias, como arroz, feijão, macarrão, 

verduras, legumes, carnes, e sem esquentar devorava tudo, sem mastigar. 

Foi também nesse momento que Silmara me revelou que já havia sido 

muito obesa, e que estava agora se aproximando de recuperar o peso original, 

sendo que ela trouxe fotos de sua época da obesidade mórbida. Ao ser 

questionada sobre quando o evento ocorrera, ela disse que quando decidira 

fazer intercâmbio e ficou distante da família ela começou a comer ainda mais, 

de forma a atingir uma obesidade mórbida. Quando a mãe foi visitá-la no 

exterior ela emagreceu um pouco, mas assim que a mãe retornou ao Brasil ela 

voltou a engordar. No dia em que a mãe voltou ao Brasil, o desejo por doces de 

Silmara foi tamanho que ela simplesmente jogou açúcar e arroz numa panela, 

esquentou e começou a devorar aquela mistura de caramelo com arroz cru, 

chegando a quebrar dois dentes assim. 

Perguntei à Silmara como era seu histórico alimentar, e ela disse que a 

descrição de sua mãe era que ela havia rejeitado o leite materno desde o 

nascimento, o que fez com que ela fosse alimentada por fórmulas específicas 

para recém-nascidos. Incentivei a paciente a fornecer detalhes de como tudo 

isso ocorrera, e como ela não soube fornecer os detalhes demonstrou 

curiosidade e decidiu que questionaria a mãe sobre o ocorrido. Na próxima 

sessão ela trouxe o fato de que, na realidade, a mãe não sabia amamentá-la e 

preferiu que ela fosse alimentada por fórmulas, pois tinha a sensação de que a 

filha iria machucá-la no ato de mamar. 

Tendo como base todos esses fatos, que foram sendo coletados aos 

poucos em várias sessões, iniciei um trabalho com Silmara para fazer com que 
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ela prestasse atenção às suas funções e sensações corporais mais básicas. 

Seguindo a orientação de Bruch143, incentivei que ela prestasse atenção aos 

movimentos do seu estômago quando engolia um alimento, e assim ela 

começou a perceber que tal alimento a deixava levemente cheia, enquanto 

outro provocava contrações do tudo digestivo, ao passo que outro a fazia se 

sentir estufada. Comecei também a encorajá-la para que começasse a dar 

nome às suas sensações e que utilizasse tais nomes com seus familiares, ao 

invés de oferecer comida como moeda de troca afetiva. Assim ela começou a 

poder dizer não para os quitutes que o pai lhe trazia aos sábados, mas 

expressar ao mesmo tempo quanto ela o amava e quanto percebia que ele se 

preocupava com ela. 

Em relação à mãe, ela começou a deixar claro que compreendia a 

preocupação da mãe com seu estado nutricional, mas que ela escolheria um 

médico e uma nutricionista para cuidar dela, e que preferiria ir às consultas 

sozinha. Apesar do choque inicial, o evento ocorreu e foi muito saudável para 

Silmara, que começou a conduzir suas próprias dietas, retirando da mãe a 

função de ser uma pessoa todo-poderosa, que podia punir ou recompensar 

através da comida. Silmara também teve que aprender a realizar várias tarefas 

sozinha, sem contar à mãe, como ir ao médico sem perguntar quem a mãe 

indicava, passar uma pomada sem a autorização materna, e assim por diante. 

Com relação ao cuidar do corpo, Silmara começou a fazer uma distinção 

entre se arrumar para trabalhar, para sair com as amigas, para comparecer a 

um evento social ou para um encontro romântico. Assim ela começou a 

perceber que o seu trabalho, na sua posição atual, não exigia dela perfeição 

corporal completa, o que lhe permitiu ficar mais solta em seu ambiente de 

trabalho. Por outro lado, ao sair com um rapaz ela compreendera como utilizar 

seu melhor, e não utilizar a figura da melhor amiga como porta-voz, apesar de 

tal aprendizado ter sido muito difícil para ela. 

Após uma sugestão minha, Silmara procurou um psiquiatra que a 

auxiliou com uma medicação específica para controlar a sua compulsão por 

alimentos, o que foi o suficiente para completar a primeira fase do trabalho 

analítico, com três sessões semanais durante um ano. Silmara aprendeu a 
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nomear suas sensações, a utilizá-las no contato com outros seres humanos, a 

considerar que sua capacidade para agredir ou não um ser humano não estava 

necessariamente ligada ao fato de concordar ou discordar de alguém, por 

exemplo. Pequenos eventos simbólicos começaram a ocorrer na casa como, 

por exemplo, Silmara começou a ter um sabonete apenas para si, uma toalha 

apenas para si, assim como reformulou seu quarto para que pudesse levar 

amigos ou futuros namorados ali, sem ter que passar pela cozinha. Seu quarto, 

que antes consistia apenas em uma cama e um computador, começou a ser 

preenchido pelos seus gostos, seus livros, suas fotos, ou seja, ela passou a 

existir como indivíduo dentro da casa. 

Silmara atualmente está com um peso normal, ou seja, não apresenta 

nem sobrepeso, e não foi necessário recorrer a uma intervenção cirúrgica para 

tal. Seu caso me parece o de uma obesidade reativa, pois seu ganho de peso 

efetivo, e sua hiperfagia começaram, de fato, devido ao início de seu 

intercâmbio, quando ela se viu separada bruscamente da figura materna, que 

sempre fora sua intérprete em relação ao mundo. A separação da mãe, apesar 

de ter sido causada, provavelmente, por um lado psíquico saudável de Silmara, 

não pôde ser suportada, o que a levou a recorrer ao uso do alimento como 

grande apaziguador mental. Ressalto que a dinâmica familiar de expressar 

afetos por comida já existia na casa de Silmara, o que mudou foi que a 

separação da figura materna fez com que ela criasse uma necessidade 

imperativa de ingerir, ingerir, ingerir todo o afeto que ela sentia e que não 

estava mais recebendo. 

O caso de Silmara apresenta os elementos típicos esperados para um 

caso em que a obesidade é uma questão psicológica essencial. A mãe 

claramente estabeleceu uma relação confusa com sua filha desde o início, 

acobertando a história inicial de que fora a mãe quem rejeitara alimentar a filha 

com uma fábula infantil de quanto a garota rejeitara o alimento materno. Talvez 

aí resida a base da fantasia infantil que fazia com que Silmara julgasse que 

qualquer atitude sua poderia ser mal interpretada pelo outro, de forma que 

seria melhor sempre esperar que a pessoa lhe oferecesse algo e não o 

contrário. A figura do pai é descrita como débil, ou seja, um provedor de 

dinheiro e alimentos especiais aos sábados, impotente perante os mandos e 

desmandos da mãe. O aspecto de fusão que existia entre toda a família 
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aparecia quando todos tinham que saber o que todos estavam comendo, sendo 

que o não cumprimento desta regra parecia ser a ofensa suprema dentro 

daquele ambiente familiar. A posição passiva em que Silmara se colocava, 

sempre aguardando que a nutrição, o cuidado e o conhecimento viessem de 

fora, também parece típico. 

Cabe ressaltar que Silmara possuía uma estrutura psíquica 

razoavelmente boa, o que lhe permitiu permanecer no trabalho psicanalítico, 

experimentar tudo o que era conversado em sessões e buscar uma autonomia 

em relação aos pais. Após o início do trabalho, Silmara deixou de ter apenas 

uma amiga, representante fusional máxima, e passou a ampliar seu círculo de 

relações sociais. Em uma das últimas sessões ela relatou, muito feliz, que pela 

primeira vez um admirador secreto deixara um presente sobre sua mesa de 

trabalho, algo que nunca antes acontecera. Sim, eu completaria, porque ela 

finalmente começou a falar, a expressar suas sensações, então finalmente 

alguém pode conhecê-la e desenvolver sentimentos por ela.‖ 
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6.2 Um caso de obesidade de desenvolvimento 

 

Novamente o autor fala sobre seu atendimento a um cliente em sua 

clínica: 

―Rodolfo chegou até a minha atenção profissional após ter passado por 

diversos profissionais da saúde mental. Ele já havia buscado auxílio psicológico 

com 14 anos de idade, tendo, no momento do início de sua análise, 

aproximadamente 30 anos. Sua obesidade era marcante, pois seu IMC já o 

colocava no quadro de casos de obesidade mórbida, mas não era essa a única 

queixa do paciente. 

Apesar de procurar o tratamento psicanalítico para a sua obesidade, 

Rodolfo também já havia passado por tratamento psiquiátrico, devido a 

condições que relatarei mais adiante. Suas queixas eram difusas, pois ele 

sentia diversos tipos de mal-estar corporais, procurando diversos médicos, que 

lhe asseguravam não haver nada de errado com ele, exceto sua obesidade. 

Assim o paciente sofria de dores de cabeça periódicas, impotência sexual, 

problemas no funcionamento intestinal, dores na coluna que não poderiam ser 

atribuídas diretamente à obesidade. A inteligência e cultura de Rodolfo eram 

acima da média da maior parte dos pacientes, tendo como origem uma família 

tradicional de sua cidade, com os pais ocupando cargos de alta posição na 

esfera pública. 

Rodolfo tivera alguns relacionamentos românticos, mas suas namoradas 

eram descritas sem muita animação, quase como se o encontro romântico 

fosse uma obrigação de todo ser humano. O paciente também se queixava de 

sentir que não conseguiria iniciar sua vida profissional, pois estava formado há 

apenas dois anos, com sucesso mínimo em sua profissão. Ao iniciar a análise, 

ele namorava uma moça que era descrita como possuindo um rol de 

qualidades, mas que não parecia despertar animação alguma no paciente. Seu 

hábito alimentar era o pior possível, pois o paciente descrevia as três refeições 

diárias como gigantescas, ou seja, o café da manhã era normalmente 

acompanhado de bacon frito, pão recheado com embutidos, que são alimentos 

ricos em gorduras e sódio, assim como doces e mais doces. O mesmo padrão 

ocorria no almoço e jantar, com pequenas variações, mas a quantidade de 

comida ingerida pode ser descrita como imensa. Apesar de não dispor de 
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dados exatos para fazer cálculos, posso afirmar com segurança que apenas 

uma das refeições de Rodolfo provavelmente já excederia as necessidades 

máximas de um ser humano de sua idade e altura em diversos elementos, 

como quantidade de calorias, sódio e gorduras, por exemplo. 

Entre as refeições Rodolfo possuía um comportamento de ―beliscar‖, 

pois tanto em casa quanto no trabalho ele sempre possuía à sua disposição 

alimentos de fácil ingestão, como bolachas recheadas, salgadinhos, e a 

descrição de tais atos de ―beliscar‖ também beirava  quantidades gigantescas, 

como dois pacotes de bolacha recheada devorados em 5 minutos, por 

exemplo. O sedentarismo de Rodolfo também era patente, pois ele descrevia 

todas as tentativas de realizar um exercício físico como frustrantes. O fato de o 

paciente possuir uma inteligência e cultura acima da média se transformaram 

em um obstáculo, pois a sua real passividade ficava disfarçada nas muitas 

palavras que ele despejava para justificar seus atos. Assim o não fazer 

exercícios era algo relacionado à liberdade de ser no mundo, sendo que tal 

conceito seria justificado por algum autor renomado, o que escondia o fato de 

que, na realidade, Rodolfo estava paralisado. 

O caso de Rodolfo foi mais explícito que o anterior, pois a obesidade já 

era um problema declarado para ele, apesar de ele utilizar diversas 

racionalizações para justificar que o corpo não era uma questão principal para 

ele. Ao citar filósofos como Santo Agostinho e Santo Thomás de Aquino, ele 

dizia que o importante era realmente seu cérebro, pois o cérebro representava 

a proximidade com o mundo da alma, enquanto o corpo era apenas um 

acessório periférico. O cérebro também era seu órgão preferido para sintomas 

hipocondríacos, pois o paciente tinha uma grande propensão a ingerir carne de 

porco e, em seguida, ao sentir uma dor de cabeça ou um pensamento fora do 

esperado, ele já acreditava estar com seu cérebro sendo devorado por 

cisticercos provenientes da carne de porco. O paciente já havia feito várias 

ressonâncias magnéticas para se certificar da integridade estrutural de seu 

cérebro. 

Um fator que pode ter auxiliado a psicoterapia psicanalítica de Rodolfo 

foi o fato de que ele já havia passado por diversos psicólogos antes de se 

consultar comigo, o que lhe fornecera um repertório de percepções e 

interpretações, apesar de superficiais. Uma das primeiras coisas que lhe 
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comuniquei  é que o trabalho com ele envolvia uma dose grande de sofrimento, 

pois o contato com os outros terapeutas lhe dera uma boa ideia de como era 

seu funcionamento mental, mas não sobre o porquê e de como prosseguir. 

Assim ele sofria ao perceber certos comportamentos dos quais não conseguia 

se desvencilhar. 

Talvez por já ter tido contato com outros profissionais da saúde mental, 

Rodolfo começou a contar a história da sua infância, desde o início, como se 

esta fosse a sua obrigação ali. Apesar de ter explicado que não era 

estritamente necessário começar por esta via, o paciente parecia preso a tal 

modelo analista – analisando, o que parece significativo da posição passiva em 

que ele se colocava perante todos. Entretanto, já que ele estava disposto a 

fornecer tais informações, pude trabalhar com elas desde o início, o que foi de 

grande auxílio. Rodolfo é filho único, sendo que seu pai e mãe se uniram mas 

não puderam casar oficialmente em uma cerimônia religiosa, pois o pai de 

Rodolfo já havia casado anteriormente. Como a mãe de Rodolfo era 

extremamente religiosa, e sua avó materna também, ele nascera como fruto de 

uma ―união proibida‖. 

Tal fato começou a ficar aparente no fato de que a mãe de Rodolfo, após 

engravidar, pediu para que seu pai se retirasse do quarto pois agora ela já teria 

um companheiro para cuidar dela. Portanto, desde o útero Rodolfo já ocupava 

no imaginário materno a posição daquele que completaria a mãe, que viveria 

em fusão com ela, suprindo todas as suas necessidades. A fraqueza do pai 

não precisa ser explicitada, pois ele não apenas aceitou a situação como se 

distanciou progressivamente, primeiro da esposa grávida e depois do filho, até 

que, quando Rodolfo tinha 9 anos de idade, os pais se separaram em caráter 

definitivo. 

Rodolfo possuía uma série de teorias sobre o porquê de ser da forma 

como era, pois todos os seus traços de comportamento indesejados eram ditos 

como sendo provenientes ―da genética paterna‖. Apesar do grau de cultura e 

inteligência, tanto do paciente quanto de sua família, que faziam com que 

soubessem, conscientemente, que a genética paterna não poderia ser 

responsabilizada por tantos fatores, o discurso materno sobre o filho 

predominava nesta direção. Comecei a explorar a infância de Rodolfo e ele 

contou que não dispunha de informações sobre sua amamentação, mas que 
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ele sabia que quando as papinhas foram introduzidas na sua dieta, ocorria algo 

curioso, que era o revezamento entre mãe e avó para que ele não sentisse 

fome. Assim, uma fruta era cortada ao meio, e enquanto a mãe dava comida 

para Rodolfo, a avó já estava raspando a fruta em paralelo, pois quando ele 

engolisse a fruta fornecida pela mãe, ele já receberia o alimento da avó. Ao ser 

questionado sobre o porquê disso ocorrer, ele apenas disse que sua mãe não 

queria que ele chorasse. Portanto, fica claro aqui que Rodolfo não aprendeu a 

lidar com a sensação de fome e saciedade, desde o início. Tal fato parece ser 

confirmado pela forma como sua avó cuidava dele, pois como pai e mãe 

trabalhavam fora, a avó materna era responsável pelos cuidados diários com o 

garoto. A avó materna era descrita como extremamente funcional, mas 

pouquíssimo afetiva, o que parece autorizar o pensamento de que ela deve ter 

cuidado do garoto de acordo com o que ela considerava cuidar, sem considerar 

os sinais emitidos por ele. Evidência disso é que Rodolfo sempre estava 

agasalhado, mesmo em dias de intenso calor, pois sua avó, que já faleceu, lhe 

havia ensinado que ele ficaria resfriado. O paciente parecia completamente 

desconectado de suas sensações corporais, pois era possível observar seu 

corpo todo suado em um dia de verão, mas ele afirmava não sentir desconforto 

algum, que havia crescido estando sempre agasalhado. 

Ao nascer Rodolfo continuou a ocupar o espaço privilegiado perante a 

mãe, pois dormia no mesmo quarto e na mesma cama que ela. A justificativa 

materna para tal fato é que assim seria mais fácil cuidar do menino, mas a 

própria mãe admitiu mais tarde para Rodolfo, que diversos profissionais da 

saúde haviam incentivado que o garoto tivesse seu próprio quarto, incluindo 

pediatra e outros médicos, conselhos que foram ignorados. Rodolfo era 

descrito pela mãe como o bebê mais chorão, pois ela ‗nunca mais conseguiu 

dormir direito após meu nascimento‘. A única forma de acalmar Rodolfo era a 

comida, inicialmente leite materno, depois diversas substâncias para bebês, 

mas o leite materno foi utilizado até os quatro anos de idade, ou seja, toda vez 

que Rodolfo demonstrava algum desagrado, ele recebia o seio materno como 

compensação. Não ficava claro na descrição do paciente se a mãe ainda 

possuía leite materno ou se apenas o seio lhe era oferecido como apaziguador, 

mas o fato em si demonstra o uso da função alimentar de forma perversa. 
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Rodolfo não poderia ser frustrado, e não era. A boa condição econômica 

de sua família fazia com que ele tivesse todos os brinquedos, pudesse 

começar qualquer atividade para depois desistir, sem nenhuma consequência 

prática. A única demanda familiar que parecia ser feita para ele, fora a de 

ocupar o espaço de companheiro da mãe, era a de apresentar um 

desenvolvimento intelectual acima da média. Por tal motivo Rodolfo foi 

alfabetizado e estimulado intelectualmente de forma bem precoce, mas como 

tais atividades eram ministradas pela mãe, elas não pareciam incomodá-lo, 

pelo menos não no início. Conforme Rodolfo cresceu, seu apetite era voraz, 

mas extremamente seletivo, recusando todo tipo de comida que se 

assemelhasse a legumes ou vegetais. Sua alimentação se baseava em muitos 

carboidratos, alimentos processados e muita carne ou fontes de proteína, como 

leite e ovos. 

Rodolfo viveu em uma espécie de palácio de cristal até a entrada em 

sua adolescência, quando começou a desenvolver uma sombra de interesse 

por garotas. A primeira menina da qual se aproximou o rejeitou, e tal fato o 

deixou em uma profunda confusão mental, pois, segundo ele, ‗era inconcebível 

que alguém não gostasse de mim‘. A primeira rejeição da adolescência pode 

ser considerada como a primeira grande experiência de frustração de Rodolfo, 

mas ele não obteve suporte algum para lidar com a experiência. O pai, figura 

extremamente enfraquecida, nem sequer tocava no tópico ‗mulheres‘ ou 

‗paquera‘ com o filho. A partir desta rejeição Rodolfo desenvolveu uma aversão 

por garotas, sendo incapaz de cumprimentar uma moça, mesmo que através 

de um simples aperto de mão. 

A experiência de rejeição foi tão intensa para Rodolfo, que ele começou 

a comer ainda mais e a se envolver com cultos místicos, nos quais 

desenvolveu a fantasia de ser um enviado divino, um emissário de Deus que 

iria purificar o mundo e que tinha uma missão especial neste planeta. Ao 

mesmo tempo, já com seus 16 anos, ele continuava a dormir na mesma cama 

que a mãe, e seus delírios religiosos eram acompanhados de fobias, como 

medo do escuro, medo de que o quarto fosse enchido por demônios caso ele 

ficasse sozinho à noite, ou seja, angústia crua e generalizada, expressa 

através da linguagem religiosa típica da família. Foi nessa época que Rodolfo 

buscou ajuda psiquiátrica e começou a ser medicado. Apesar do relativo 
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sucesso da medicação psiquiátrica em pôr um fim a certos sintomas, a 

medicação auxiliou no seu processo de engorda, o que criou um ciclo que 

poderia ser esquematizado assim: somente minha mãe e minha avó me amam 

 as demais mulheres são monstros  não importa o que aconteça ao meu 

corpo, o amor da minha mãe e avó estão assegurados  não preciso cuidar do 

corpo, pois já tenho o amor de que necessito. 

O trabalho com Rodolfo foi feito em etapas bem delimitadas. Ao iniciar a 

análise havia muita tensão no seu relacionamento com a mãe, pois esta ainda 

o recompensava com muitas coisas, mas também era extremamente ambígua 

ao se relacionar com ele. Um dos primeiros tópicos que pude trabalhar com 

Rodolfo é que ele havia crescido e que sua mãe havia envelhecido, e que ele 

continuava a se relacionar com ela como se ela tivesse 30 anos e ele 4. 

Portanto, ao aceitar, de fato, que sua mãe não era mais uma superfigura do 

universo, Rodolfo pôde começar a aplicar uma demanda menos intensa sobre 

sua mãe, e começou a pensar mais sobre qual seria seu papel no mundo, já 

que sua mãe não poderia mais lhe prover para sempre. 

Uma segunda parte do trabalho com Rodolfo consistiu em apontar 

mudanças corporais que ocorriam nele, conforme o assunto mencionado ou a 

situação vivenciada. Por exemplo, a sua expressão facial na sala de espera era 

uma, enquanto durante a sessão era outra, muito mais alegre, mas ele não 

tinha consciência alguma disso. Apesar de estar noivo, Rodolfo nutria 

sentimentos tímidos por uma garota, mas toda vez que ele mencionava o nome 

da moça seu rosto se modificava de tal forma, que pude apresentar essa 

situação para ele. Rodolfo começou a perceber que seu corpo tinha mais a 

dizer do que ele sempre acreditara. Meus olhos tinham que ser emprestados 

para Rodolfo e servir como espelhos, nos quais ele pudesse enxergar, como 

que pela primeira vez, que seu corpo expressava sensações e sentimentos e 

que estes tinham valor e eficácia. 

A função alimentar começou a ser explorada também, pois com a ajuda 

de um nutricionista e um psiquiatra de minha confiança Rodolfo começou a 

adquirir a capacidade para parar, ao menos por alguns instantes, antes de 

ingerir alimentos. Rodolfo começou a utilizar sua capacidade para a escrita, 

que era bem desenvolvida, para expressar sentimentos e sensações, que 

antes eram apenas devorados e mal digeridos. O paciente começou a falar 
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para as pessoas o que sentia e começou a perceber que havia uma eficácia 

interna no que ele dizia. Algo muito importante a ser trabalhado com Rodolfo foi 

o fato de que o controle obsessivo que ele tentava exercer sobre as situações 

era ilusório, pois diversos fatores escapavam ao seu suposto poder. O paciente 

começou a valorizar mais sua capacidade para realizar integralmente uma 

ação, no sentido de unir razão e emoção no mesmo ato, ao invés de tentar 

prever o desfecho do ato. 

A perda efetiva de peso começou quando Rodolfo reconheceu que os 

sentimentos que nutria pela garota eram maiores do que ele costumava admitir, 

e que sua atual noiva havia sido escolhida apenas por critérios racionais. 

Conforme ele admitia seu amor pela outra mulher, diversas fantasias 

começaram a surgir, em especial a de que ele não seria grande o suficiente, 

bom o suficiente, suficiente no geral para uma moça tão especial quanto 

aquela. Aqui foi o momento de trabalhar a separação eu – não eu, até que 

Rodolfo compreendeu que quem poderia julgar se ele era ou não suficiente 

para a moça seria a moça, e não ele. Parece que Rodolfo ficou impressionado 

com a ideia de que ele era onipotente ao tentar prever a escolha da moça, pois 

tal ato retiraria o poder de decisão dela. 

Ao optar por uma nova mulher, escolhida por critérios que envolviam 

corpo e mente, sensação e razão, Rodolfo começou um lento processo de 

desligamento da figura da mãe todo-poderosa, que começou a dar espaço para 

a nova mulher que agora ocupava seu psiquismo. Ao mesmo tempo, Rodolfo 

intensificou o contato com seu pai, e começou a ouvir a versão paterna dos 

fatos que haviam ocorrido na sua infância, o que foi muito importante, pois 

desconstruiu alguns mitos criados pela versão unicamente materna sobre a sua 

vida. Rodolfo começou a controlar a ingestão de alimentos, iniciou atividade 

física com frequência e teve a coragem de buscar uma nova mulher para 

ocupar o espaço de seu psiquismo, antes preenchido apenas pela figura 

materna. Não se pode dizer que Rodolfo emagreceu, mas ele conseguiu sair 

da obesidade mórbida e, na última vez que o vi ele estava a caminho da 

obesidade tipo I, o que já é um ganho considerável. Seus exames médicos 

melhoraram em todos os sentidos, assim como os psíquicos, pois o desejo de 

ser ativamente suficiente para uma nova mulher que não a mãe fez com que 
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um ciclo de eventos se iniciasse, a começar por um aumento na atividade 

profissional. 

Rodolfo sempre fora obeso, e seu grau de fusão com a figura materna 

era gigantesco. As teorias maternas sobre o funcionamento do mundo e da sua 

própria existência predominavam em seu psiquismo. O paciente não tinha a 

menor consciência de seus estados corporais quando começou a análise. A 

única parte saudável, por assim dizer, era realmente seu intelecto, mas que 

estava sempre sendo utilizado para alimentar mais e mais fantasias negativas 

a respeito de si próprio. O uso positivo da própria inteligência também foi um 

passo importante para o desenvolvimento de Rodolfo. Por estar cindida do 

corpo, não é à toa que Rodolfo apresentasse fantasias de destruição do 

cérebro, sua única parte ainda saudável. Foi necessário estabelecer um elo 

com este intelecto que se apresentava de forma bruta e ajudá-lo a empregar 

um vocabulário simbólico que ele já possuía, mas que estava totalmente 

desconectado da realidade, sendo constituído apenas de conceitos lançados 

ao ar, teóricos.‖  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



149 

 

6.3 Comentário sobre os dois casos 

 

 

Os dois casos podem parecer muito semelhantes, e talvez sejam quanto 

ao tipo de mecanismo que foi trabalhado com os dois pacientes, mas o grau de 

comprometimento psíquico de cada um é muito diferente. Silmara possuía uma 

estrutura psíquica muito mais constituída do que a de Rodolfo, apesar de o 

último apresentar um grau de inteligência superior ao de Silmara. Silmara 

recorria à comida e à perversão da função oral ocasionalmente, sendo que tal 

fato só se transformou em uma constante em sua vida após o acontecimento, 

traumático para ela, que foi a separação desejada mas forçada da figura 

materna. Sem uma intérprete para suas sensações, Silmara sentiu-se à mercê 

do mundo, e aí, sim, a função alimentar como último bastião de defesa psíquica 

foi ativada com toda a intensidade. 

Rodolfo sempre fora obeso e seu processo de engorda era constante. 

Sua exposição a frustrações era mínima, apesar de já estar formado e tentando 

exercer uma atividade profissional. Silmara, por outro lado, tinha mais contato 

com ambiente de trabalho e pessoas. A despeito de Rodolfo ter 

relacionamentos amorosos e Silmara se queixar de não tê-los, Rodolfo não 

tinha relacionamentos de verdade, ele apenas escolhia jovens que preenchiam 

sua lista mental de quesitos desejáveis para mulheres e tentava conquistá-las 

com o que seu intelecto lhe comandava, isto é, galanteios, flores, mas tais atos 

eram desprovidos de emoção. Silmara em pouco tempo começou a diversificar 

seu círculo de relações, e enquanto Rodolfo já estava em tratamento desde os 

14 anos de idade, Silmara buscava ajuda psicológica pela primeira vez. 

As defesas ativadas por cada um também eram de intensidade diferente. 

Rodolfo tinha fantasias de desintegração corporal, fobias, delírios, e chegou a 

experimentar alucinações auditivas. Silmara apresentava uma sintomatologia 

muito mais corporal, e quando questionada sobre algo ela costumava apenas 

dizer que nunca pensara sobre aquele assunto, ou seja, ela poderia não 

possuir símbolos para lidar com o tópico, mas este também não despertava 

nela angústia desproporcional. 

O tratamento de Rodolfo deve ser considerado como o trabalho contínuo 

de pelo menos oito psicoterapeutas, enquanto Silmara apenas começara o 
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tratamento, até onde se sabe. Portanto, Rodolfo, ao chegar à clínica para 

tratamento, já possuía diversos avanços, embora as questões típicas da 

obesidade não terem sido abordadas em detalhes. Silmara respondeu com 

rapidez à abordagem de tais tópicos. O próprio tratamento psiquiátrico de 

ambos diferia em muito, pois Silmara apenas necessitava de ajuda para 

diminuir sua compulsão alimentar, enquanto Rodolfo necessitava de medicação 

para induzir o sono e controlar seu humor, que era muito instável. 

Enfim, em termos básicos, os dois pacientes tiveram que passar pelo 

processo já descrito, que foi o de ter contato com suas funções corporais, ligá-

las ao psiquismo e desenvolver símbolos para elas. Após esse processo foi 

realizado um outro de desfusão da figura materna, como grande fonte de 

nutrição e conforto, e a consequente castração oral, que leva ao 

desenvolvimento de uma linguagem própria de cada indivíduo, o qual aprende 

a se expressar sem a ajuda de intérpretes, conseguindo ser um indivíduo no 

mundo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Ao longo da escrita deste texto buscou-se deixar claro que o estudo da 

obesidade não deve ser empreendido apenas por uma ou outra área do saber. 

Todos os exemplos e teorias citados no decorrer do texto tiveram sempre a 

intenção de demonstrar que se existe algum consenso sobre a obesidade, ao 

menos em teoria, é que ela é uma patologia complexa, multideterminada e que 

demanda de qualquer profissional que se consagre a pesquisá-la, um 

conhecimento amplo sobre diversos tópicos. 

Acredita-se que esta escrita também teve um propósito não declarado, 

mas que deve ficar evidente conforme o texto é lido, que é o de demonstrar 

que das três principais vertentes de estudo da obesidade, a psicológica é a que 

demanda mais estudos e que coexiste com as demais em estado de carência 

nutricional-teórica, por assim dizer. Os estudos médicos e da área histórico-

cultural estão bem avançados e já começam a apresentar sinais de maior 

concordância entre os autores que se dedicam ao tema. A vertente psicológica, 

por sua vez, se assemelha ao tratamento psicológico proposto para os obesos, 

isto é, ainda está no início do seu processo de formação de símbolos e 

individuação. 

Ao continuar o processo de estudo em direção à Psicanálise, tencionou-

se reunir e sintetizar o pensamento dos poucos autores encontrados que se 

debruçaram particularmente sobre o tema, complementando suas ideias e 

teorias com autores de alcance mais amplo. Aqui não houve a intenção nem a 

pretensão de explicar ―a‖ obesidade, mas sim de avaliar ―um tipo‖ de obesidade 

específico, que é aquele no qual o fator psíquico apresenta preponderância 

sobre os demais. 

Assim, ressalta-se que se compreende e se une aos autores citados 

durante o texto, que direta ou indiretamente definem a obesidade como uma 

equação complexa, com muitos fatores que podem ser somados, subtraídos, 

multiplicados, e todas as operações matemáticas imagináveis podem se aplicar 

a esta equação, de forma que, na realidade, a obesidade deveria sempre ser 

tratada como uma patologia individual. 
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Se, por um lado, existem intervenções efetivamente voltadas ao público 

como um todo, como a intervenção do aparelho estatal no sentido de 

providenciar espaços para a prática de atividade física, auxiliar o acesso a 

alimentos saudáveis e estabelecer procedimentos de saúde preventivos, 

constata-se que simplesmente tais iniciativas não seriam suficientes, pois até 

mesmo países do chamado mundo desenvolvido, onde tal tipo de intervenção 

governamental está bem aprimorado, não parecem ter conseguido conter o 

aumento dos casos de obesidade. 

Por outro lado, existem aqueles pacientes que devem ser respeitados 

em sua condição de obesos, pois estão cientes de seus riscos e conseguem 

conviver de forma satisfatória com a patologia. Surge então um dilema ético 

sobre até onde os profissionais da saúde poderiam se esforçar para modificar o 

comportamento alimentar e a rotina de vida de tais pessoas. Parece mais 

sensato que as pessoas que são obesas e que desejem permanecer obesas 

sejam informadas a todo instante sobre os riscos que correm, mas sem que 

haja punição direta ao obeso. Entretanto devido ao crescimento desordenado 

da obesidade e dos altos custos que sua expansão impõe aos diversos 

sistemas de cuidado a saúde, tanto estatais quanto particulares, parece haver 

uma tendência para que o poder público intervenha no sentido de desencorajar 

cada vez mais comportamentos que possam propiciar o crescimento estatístico 

da patologia. É provável que o Estado negocie com as indústrias alimentícias 

cronogramas para a redução da quantidade de sódio, açúcar e gordura 

presentes em diversos tipos de alimentos. Assim como acontece com o cigarro 

e as bebidas alcoólicas também existem indicativos que alguns alimentos 

começarão a pagar impostos extras, devido ao seu potencial obesogênico, 

assim como também a promulgação de leis que tornem cada vez mais 

evidentes o prejuízo que certos alimentos causam ao corpo humano, através 

da divulgação expressiva na embalagem e na propaganda dos próprios 

produtos. Em suma o papel estatal deverá ficar em um estado de conflito, pois 

ao mesmo tempo que tentará prevenir o crescimento da obesidade e gastar 

menos com seu tratamento, também terá que respeitar direitos individuais que 

foram duramente conquistados, o que parece apontar para futuros conflitos 

éticos nesta esfera. 
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Por fim, existem aqueles que sofrem em sua luta com a obesidade, que 

tentam de diversas formas abordar o problema e não conseguem resolvê-lo, 

vítimas de dezenas de tentativas frustradas, em geral devido ao despreparo 

dos profissionais que os atenderam. A obesidade refratária a tratamentos não 

pode e não deve ser tratada por apenas um profissional da Saúde, mas sim por 

um grupo, que se comunica e estabelece estratégias em conjunto. Infelizmente 

a formação de tais grupos multidisciplinares é algo que existe muito mais em 

teoria do que na prática, pois o que se tem percebido na prática clínica e lido 

em artigos científicos é a constituição de abordagens encasteladas, que 

buscam cada vez mais estabelecer seu domínio sobre o corpo obeso. 

Aqui reside outro dilema ético, porquanto a obesidade é uma patologia 

que causa considerável sofrimento, e seu tratamento implica o investimento de 

grandes quantias de dinheiro, o que pode gerar um conflito de interesses entre 

as diversas entidades que se dedicam ao seu estudo e tratamento. Se por um 

lado uma cura é buscada, a cura definitiva significa o fim de uma fonte 

significativa de renda. Talvez tal fato ajude a explicar o porquê de tantos 

obesos demorarem tanto tempo para chegar até serviços de saúde que 

realmente possam tratar sua condição. 

Estabelecido um diagnóstico seguro de obesidade multifatorial, ou seja, 

que não pode ser atribuído a apenas uma ou outra causa, os programas de 

tratamento já estão bem definidos pela comunidade científica. 

Independentemente do tipo de obeso com que se está lidando, parece 

apropriado que ele tenha contato com um profissional da área psicológica, pelo 

menos durante alguns momentos de seu tratamento. Caberá a este profissional 

detectar se o processo de emagrecimento está sendo acompanhado de 

sofrimento psíquico desproporcional ao que é esperado.  

Caso tal suspeita se confirme, torna-se imperativo que o tratamento 

deste tipo específico de obeso tenha um acompanhamento psicológico e 

psiquiátrico intenso, pois para este grupo de obesos emagrecer pode significar 

a perda das defesas psíquicas melhor construídas e mantidas durante anos e 

anos. Sua retirada súbita pode trazer angústia leve, moderada, ou um 

verdadeiro sentimento de desintegração que beira a psicose, sendo que as três 

situações exigirão abordagens individualizadas. Para tais pacientes considera-

se a contribuição de Hilde Bruch indispensável, por propor uma forma de 
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tratamento psicanalítico adaptada às especificidades de tais pacientes. 

Considera-se também que a obra de Hilde Bruch deveria ser traduzida para o 

português, no intuito de que seu conhecimento não seja mais um constructo 

teórico do qual os profissionais da saúde se aproximam de forma indireta, ou 

seja, propõe-se que é necessário ir até a fonte. Também parece crucial que um 

protocolo de atendimento para obesidades com fatores psicogênicos 

predominantes seja elaborado pelas grandes organizações que ditam as 

normas de atendimento, como a OMS. 

Se existe alguma contribuição que se possa atribuir a esta dissertação, 

dir-se-ia que a principal é a de aumentar a exposição da figura de Hilde Bruch e 

realizar uma tentativa de tornar suas ideias mais próximas do público, formado 

tanto por leigos quanto por aqueles que lidam com pacientes obesos. Uma 

segunda contribuição está na diferenciação de tipos específicos de obesidade, 

o que pode contribuir para que profissionais de saúde identifiquem pacientes 

cujo psiquismo está a perigo devido ao processo de emagrecimento, e possam 

iniciar uma intervenção de maneira precoce. 

Como contribuição final, acredita-se que existe a exposição e 

demonstração da eficácia do método de trabalho proposto por Hilde Bruch, pois 

apesar do número limitado de pacientes obesos com que se teve contato, é 

possível afirmar que seus tratamentos foram bem-sucedidos. Tentou-se 

também aproximar as ideias de Hilde Bruch da Psicanálise freudiana, com a 

contribuição indispensável de Françoise Dolto. Tal feita precisa ser ainda muito 

refinada, pois a própria Hilde Bruch fez questão de frisar que escrevia dentro 

da Psicanálise, mas sem declarar uma afiliação clara a nenhuma escola 

psicanalítica. Talvez sua escolha seja em virtude do estado de constante 

tensão – mencionado na Introdução – que permeia a obesidade, pois ela acaba 

por forçar o profissional da saúde, em especial o psicanalista, a ousar dedicar-

se ao ato de experimentar novas técnicas, novas abordagens, contato com 

outros profissionais com visões diametralmente opostas sobre o mesmo 

fenômeno, assim como apresentar um conhecimento médico e cultural 

significativo. Por ser um constante desafio é que a obesidade acaba por ser 

também um assunto que pode desanimar muitos, pois demanda grande 

disponibilidade, tanto interna quanto externamente para que possa ser 

compreendida. 
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Em decorrência do crescimento exponencial de casos de obesidade, 

parece claro que a Psicanálise estará, cada vez mais, lidando com tais casos, 

sendo que alguns incluirão aspectos psicopatológicos graves. O aumento da 

demanda precisa ser acompanhado por um aumento do conhecimento 

específico sobre o campo, um dos motivos para pesquisar e empreender a 

construção da presente dissertação de mestrado. 

Assim, encerra-se este texto com a esperança de se ter demonstrado 

que o tópico pode despertar o desejo de explorar muitos caminhos, e que 

existe a possibilidade real de explorá-los. O percurso de cada pesquisador será 

claramente individual, mas acredita-se que uma característica que não pode 

ser perdida de vista quando se estuda a obesidade é o seu caráter ambíguo, 

podendo servir para que diversas disciplinas colaborem no seu entendimento, 

ou possam gerar uma especialização cada vez mais dicotômica das diversas 

áreas. 

Da mesma forma se dá o contato com o paciente obeso. Ele força a 

escolha de uma abordagem quando se olha para o quadro amplo ou se 

tenciona uma dedicação a apenas um aspecto do que ele apresenta. Se existe 

alguma proposta clara nesta dissertação, é que a perda seria para todos, 

pacientes e profissionais, se o estudo do campo começar a tender para a 

especialização dicotômica das disciplinas. Sem perder o foco e a 

especificidade de cada disciplina, o estudo da obesidade oferece uma 

oportunidade única de gerar comunicação entre diversos campos científicos, e 

tal chance não deve ser desperdiçada. 

Na perspectiva de Fernandes144, ―a incidência de queixas ligadas ao 

comportamento alimentar que atualmente motivam a procura de uma análise 

(...) justificam uma atenção renovada, por parte dos psicanalistas, para os 

desdobramentos psicopatológicos ligados ao ato de comer‖. A advertência da 

autora também é fruto de uma tensão, que se justifica entre uma clínica 

calcada na experiência com pacientes vitimados pelos quadros clássicos e as 

novas demandas da clínica, que colocam em evidência um corpo que sofre em 

conjunto com um aparelho psíquico que parece desprovido de mecanismos 

para simbolizar tamanha dor.  E Fernandes conclui: ―os psicanalistas têm 

                                                
144

 FERNANDES, Maria Helena. Transtornos Alimentares. São Paulo: Casa do Psicólogo, 
2006, p.39.  
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demonstrado interesse menor por essa problemática alimentar (...) [enquanto] 

por outro lado, os médicos, psiquiatras e psicólogos se interessam cada vez 

mais pelo estudo (...) da obesidade‖145. É justamente por isso que, ao proceder 

à investigação deste quadro, definiu-se a obesidade como uma patologia em 

constante estado de tensão e fluidez entre vários campos, uma patologia 

híbrida, que desafia aqueles que querem dela se aproximar. 

A forma como foi escrita esta dissertação deve fornecer ao leitor pistas 

sobre a estrutura geral do tema, uma vez que aborda em detalhes o que se 

pretendeu demonstrar. Encerra-se este trabalho com as palavras de Varela146, 

que ilustram esta dissertação no decorrer de sua escrita, percorrendo as 

diversas vertentes do estudo da obesidade, até atingir aquela escolhida como 

sendo o objeto específico deste estudo: 

 

Hóspede da vida, o homem busca significados para sua anfitriã. Esta 
segue acontecendo sem uma ordem definida, apenas sussurrando 
sua presença e sua ausência. O homem insatisfeito, nas suas 
dúvidas, tenta alcançar o controle sobre os eventos que compõem 
sua vida, formulando e oferecendo infinitos significados a várias 
questões. Estas, silenciosas, tomam formas diferenciadas, tomam 
corpo, se mostram pelo corpo, como: "para quê tanta gordura em um 
só corpo?"; "por que comer tanto, se o organismo já está satisfeito?" 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
145

 Idem, p.40. 
146

 VARELA, Ana Paula Gramacho. Você tem fome de quê?. Psicol. Cienc. Prof., mar. 2006, 
vol.26, n.1 [citado 12 fevereiro 2008], pp.82-93. Disponível em: <http://pepsic.bvs-
psi.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-98932006000100008&lng=pt&nrm=iso>. 
ISSN 1414-9893. Acesso em 31 jan. 2011. 
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