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DISCUSSÃO 

 

 

A busca por respostas para as questões relativas ao controle 

de peso, não deve se limitar à prática de alimentação regrada e 

exercícios físicos regulares, apesar de estes serem pilares para que 

o mesmo ocorra. A observação aprofundada do problema deve 

incluir também a tentativa de responder a alguns questionamentos 

importantes. 

A análise dos dados do NWCR não aponta a interferência de 

fatores metabólicos relevantes para o controle de peso ao longo 

prazo, mas alguns fatores comportamentais foram identificados, o 

que mostra que a prática de hábitos alimentares adequados pode 

levar ao controle efetivo do peso corporal (HILL e col. 2005). 

Entretanto, as dificuldades em manter hábitos alimentares 

saudáveis e níveis de atividade física constantes, são pontos que 

intrigam os pesquisadores do mundo todo e têm gerado uma série 

de artigos científicos. O avanço nas respostas a estas questões 

parece ser, ainda, pouco satisfatório (GORIN 2004; PHELAN 2003; 

WINETT 2005). 

Nesse contexto, o presente projeto surgiu com o intuito de 

promover uma nova abordagem do problema entre mulheres obesas 

brasileiras, a partir da observação de experiências bem sucedidas 

fora do país, e de sua adaptação a esta realidade (ANEXO8). 

A comparação da evolução das mulheres participantes do 

programa, desenvolvido com outras iniciativas, é crucial para que o 

mesmo pos0sa ser aprimorado. Entretanto, esta avaliação não pode 

limitar-se a mera comparação da evolução em termos de perda de 

peso. Acredita-se que a observação de aspectos ligados às 

cognições e atitudes relativas ao cuidado com o corpo e alimentação 

deva ser aprofundada, uma vez que pode enriquecer a discussão 

sobre as modalidades de tratamento para mulheres obesas e suas 
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implicações quanto à saúde e bem estar físico e psicológico das 

mesmas. 

A escassez de trabalhos qualitativos sobre este tema tão 

importante para a saúde pública, impele na busca por respostas 

também nesse nível da pesquisa científica. GERMOV e WILLIAMS 

(1996) declararam que: 

“o constructo social do excesso de peso significa que 

fazer dieta é uma experiência de ser uma mulher da 

sociedade ocidental. A promoção da saúde falha em 

contrapor-se ao culto à magreza e reforça as noções 

medicalistas sobre o problema do excesso de peso 

legitimando a prática de dietas desnecessárias. O exame das 

implicações sociais da promoção da saúde, na área do 

controle de peso, mostra a necessidade de uma moratória em 

tais estratégias até que se estabeleçam dados de pesquisa 

qualitativa por meio de estudos sociológicos em alimentação e 

nutrição”  

Assim, a discussão dos dados do presente trabalho dar-se-á 

de duas formas. A primeira envolve a avaliação de dados quantitivos 

relativos à evolução das mulheres participantes do programa. A 

segunda se refere aos discursos obtidos antes da realização do 

programa e após a participação no mesmo, buscando responder 

algumas questões. 

 

Como equacionar a questão do peso e da perda de peso? 

 

A proposta de perda de peso para programas de modificação 

comportamental é de 10% em um ano. Os pacientes tipicamente 

perdem de 5 a 10% do peso inicial (WING 1998). No presente 

estudo obteve-se uma perda de 5,5% do peso inicial em 12 semanas 

mostrando um resultado satisfatório nesse sentido (TABELA 6). 
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Alguns trabalhos utilizando maior restrição calórica, mostram 

melhores resultados em período de tempo semelhante. Assim, a 

utilização de dieta contendo 1000 calorias promoveu redução de 

12,1 % do peso inicial em 6 semanas (WADDEN e col. 2004). 

Entretanto, a aplicação de programas utilizando valores 

ingestão calórica semelhantes aos do presente programa, 

demonstram resultado muito próximo, ou seja, 7,8% do peso inicial 

(WADDEN e col. 2004). Este achado era esperado, uma vez que o 

principal componente da dieta, que pode promover perda de peso é 

a manipulação da ingestão calórica. 

Os resultados das intervenções usando técnicas 

comportamentais têm demonstrado resultados semelhantes aos do 

programa utilizado neste estudo, no qual o grupo obteve redução de 

5,4 kg nas 12 semanas de intervenção (PERRI e col. 2001; 

TEIXEIRA e col. 2002). 

Dados publicados de 8 estudos realizados entre 1996 e 1999 

utilizando técnicas comportamentais, mostram perda de peso média 

de 8,5 kg em 21 semanas. Após período de seguimento de 18 

meses a redução no peso passou para 5,97 kg em média o que 

demonstra a dificuldade em manter o peso reduzido após o término 

da intervenção (WING 2002). 

Este fato pode ser observado em programa comportamental 

no qual,  após 92 semanas de seguimento, a perda de peso média 

passou de 5,7% para 2,9%, demonstrando uma tendência de 

retorno, aos níveis de peso iniciais ao longo do tempo após o 

término do tratamento (FOSTER e col. 2004). 

Nesse sentido, os resultados do presente trabalho mostram 

que, após período de seguimento de seis meses, a perda de peso 

do grupo manteve-se em 5,4% do peso inicial o que pode ser 

considerado com otimismo uma vez que o ganho de peso em 3 

meses de seguimento, tem sido apontado como o melhor preditor de 

recaída em 12 meses (POSTON e col. 1999). 
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Os dados publicados por PENDLETON e col. (2002), ao 

realizarem uma intervenção cognitvo-comportamental entre 

mulheres obesas por 16 semanas, mostram redução de 2,2 

unidades de IMC após a intervenção, o que pode ser considerado 

semelhante ao resultado obtido neste trabalho de 1,8 kg/m2 após as 

12 semanas. 

Ao avaliar o número de pessoas que completaram o 

programa, pôde-se verificar que 35% das mulheres que iniciaram o 

programa não completaram o mesmo. Este dado pode ser 

considerado razoálvel, uma vez que os diversos trabalhos 

publicados sobre diferentes modalidades de tratamento para a 

obesidade referem taxas de desistência que vão de 30 à 70% 

(TEIXEIRA e col. 2002). 

Entretanto, outros fatores devem ser observados nesse tipo 

de trabalho. A utilização de estratégias que aumentem a auto-

eficácia, tem sido empregadas em alguns estudos e estão 

associadas com melhor controle da ingestão de alimentos, o que 

indica que os aspectos que promovem a ingestão de alimentos 

devem ser levados em consideração na abordagem de mulheres 

obesas (WOLFF e CLARK 2001; DENNIS e col. 2001). 

As questões que cercam o controle da ingestão de alimentos 

e peso corporal como os pensamentos, atitudes e os 

comportamentos propriamente ditos, são de extrema importância 

para que este se dê efetivamente e se mantenha ao longo do tempo.  

 

 

Padrão de beleza e sua interferência no controle de peso 
 

O sucesso da administração pública depende do sucesso do 

controle que transforma os indivíduos em cidadãos e o sucesso 

empresarial, igualmente, depende do controle que transforma os 

indivíduos em consumidores. O controle do cidadão e do consumidor 
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pode se dar de diversas formas. Uma delas é a manipulação da 

imagem. Assim, os ídolos dos meios de comunicação de massa 

disseminam a cada geração novos modelos de estética que são 

perseguidos pelo cidadão comum (KEMP 2005). 

Todas as culturas, em todos os tempos, sempre 

apresentaram um modelo estético para guia-las. Dessa forma, na 

busca por pertencer a um grupo, as pessoas e, em especial as 

mulheres, anseiam pela semelhança com este padrão. Isto não é um 

processo novo. O que pode ser considerado novo e sem 

precedentes na história é a rigidez do padrão de beleza atual que 

oferece pouca margem para que as características individuais se 

expressem (THOMPSON e HAMMOND 2003). 

Para as pessoas das sociedades ricas, a forma esbelta em 

vez de corpulência é considerada uma conquista e até mesmo 

mulheres de origem humilde, após décadas assistindo televisão 

onde se alardeia a desejabilidade da magreza, tendem a valoriza-la. 

A esbeltez é desejável quando é fácil engordar (KEMP 2005).  

Vários autores têm sugerido que os fatores cognitivos têm 

uma importância relevante na etiologia dos problemas alimentares 

(BUTOW e col. 1993; COOPER e FAIRBURN 1992). O componente 

cognitivo dessas doenças, chamado crenças maladaptativas sobre o 

peso, dieta e imagem corporal,  pode estar contido em um nível mais 

geral de cognições disfuncionais (WILSON 1996; VITOUSEK e 

HOLLON 1990). 

O estudo de mulheres pertencentes a diversos grupos sociais, 

como jogadoras de tênis e suas treinadoras, mulheres americanas 

brancas e negras, mulheres australianas e das ilhas Fiji demonstra 

que o tamanho corporal considerado ideal é mais magro do que o 

que se considera saudável e as mulheres tendem a estarem 

insatisfeitas com o próprio corpo (BECKER e col. 2003; HARRIS 

2000; CALDWELL e col. 1997; WILKINSON e col. 1994; SINGH 

1994). 
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Esta idéia de beleza, começa a fazer parte da vida da mulher 

desde muito cedo, como demonstra a análise das atitudes de pais e 

mães relativas aos hábitos alimentares e padrão corporal dos filhos 

que demonstrou maior importância para a beleza das meninas 

comparada com meninos (STRIEGEL-MOORE e KEARNEY-

COOKE 1994). 

O trecho extraído do DSC relativo ao significado de fazer 

dieta, colhido na entrevista inicial (momento1), reflete a pressão que 

o padrão de beleza atual pode exercer sobre as mulheres fora do 

peso considerado ideal: “Perder peso é mais importante. Sabia que 

tava comendo só coisa que não pode, mas pra mim me ver magra 

no espelho. Você começa a se olhar, acha que nossa! Tudo que é 

roupa que você vai colocar ficar feio. Outra também, que eu não me 

sinto bem assim fora de peso. Eu me sentia feinha mesmo. Meio 

gordinha. Então isso me fazia mal” (TABELA 7). 

Esse discurso, aponta para a face mais cruel da cultura ligada 

a beleza e revela que para as mulheres fora do padrão considerado 

socialmente adequado, qualquer estratégia pode ser usada para 

alcançar o idealizado. 

Ao final do programa, o número de mulheres participantes 

que explicita esta preocupação é menor, mas ainda existe um 

discurso como pano de fundo, relativo ao padrão estético. Este, 

demonstra influência sobre os pensamentos dessas mulheres no 

trecho “E pra gente poder se divertir, a gente tem que ta se sentindo 

bem. E gordinha não se sente tão bem pra sair assim se divertindo 

atoa” (TABELA 8). Este trecho demonstra como as próprias 

mulheres podem se sentir excluídas de outros aspectos da sua vida 

por estarem fora do padrão de beleza vigente. 

Este padrão influencia as mulheres com excesso de peso e 

obesas, de um modo bastante particular, uma vez que as mesmas 

situam-se à margem. Do ponto de vista da psicanálise pode-se dizer 

que esta busca acaba por desviar a atenção e energia das mulheres 

de  outras  questões  importantes  para  sua  vida. O   trecho 
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extraído do livro A Virgem Grávida da analista junguiana 

WOODMAN (1999) reflete esta temática: 

 “Em uma cultura cujos meios de comunicação de 

massa, exaltam a magreza como a grande panacéia que trará 

felicidade, sexualidade, amor-próprio e aceitação social, as 

pessoas ficam cegas para as insidiosas mentiras da falsa 

deusa. Possuídas por seus próprios instintos arruinados, e 

ironicamente mobilizadas pelo mesmo desejo de poder, que 

seus pais usaram para criá-las, algumas crianças tornam-se 

devoradoras de comida, ou rejeitam-na, ou vomitam 

compulsivamente. Quer essa rejeição da vida seja 

concretizada em 100 quilos de armadura, ou em 45 quilos de 

ossos, ou vomitando na privada, o caminho mais certo para 

sair da neurose é tentar entender o que o alimento simboliza 

na psique individual e por que a energia está sendo atraída 

nessa direção”. 

Uma parte do processo de controle de peso deve estar ligada 

à conscientização sobre os mecanismos envolvidos nas escolhas 

alimentares e no consumo efetivo de alimentos. Este é um processo 

individual, que deve ser proporcionado pelo trabalho realizado 

durante o programa de controle de peso. 

Nesse contexto, o trabalho sobre as cognições relativas ao 

peso corporal é muito importante, pois as crenças e os pensamentos 

ligados ao emagrecimento, podem influenciar, de maneira 

importante, as escolhas alimentares realizadas no dia a dia, e assim 

determinar o modo como o controle de peso se dá. Especialmente 

entre as mulheres que são mais susceptíveis a estes apelos 

(FORESTELL e col. 2004; CONNER e col. 2004).  

Alguns aspectos ligados ao controle de peso, foram 

abordados durante o programa e são relativos aos seguintes tópicos: 

proibição de alimentos, imposição de alimentos, sobreposição de um 

padrão de alimentação externo, restrição da quantidade de calorias 
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ingerida, prazer e sofrimento ao fazer dieta, descontrole e 

sentimento de fracasso. Estes tópicos serão discutidos em seguida. 

 

 

Privação de alimentos ou liberdade de escolha?  

 

Antes de iniciarem os grupos, as mulheres participantes do 

projeto apresentavam uma noção de dieta para perda de peso, 

ligada a “proibição”. Assim, quando questionadas sobre o significado 

de fazer dieta, um dos aspectos mais mencionados esteve 

relacionado à privação de alimentos apreciados. 

Os alimentos ricos em carboidrato como os pães, massas, 

arroz e especialmente os doces e o açúcar foram bastante citados 

dentre outros tipos como a carne, a gordura e o feijão, que também 

foram mencionados pelo grupo. Isto mostra que fazer dieta significa 

privar-se de uma ampla variedade de alimentos que podem ser fonte 

de prazer (TABELA 11). 

Um estudo realizado com 380 indivíduos adultos em Portugal; 

demonstrou um padrão alimentar semelhante ao descrito acima, no 

qual os indivíduos que fazem dieta para perda de peso apresentam 

alto consumo de legumes e frutas e baixo consumo de massas, 

açúcar e alimentos ricos em amido (MOREIRA e col. 2005). 

Estes alimentos, segundo os relatos, devem ser evitados ou 

eliminados da dieta. Uma das expressões chave revela um aspecto 

importante deste controle ligado ao prazer que a alimentação pode 

proporcionar: “qualquer coisa sacia aquela fome mas, mais as coisas 

que a gente gosta e que engordam”.  Este trecho deixa explicita a 

crença de que os alimentos mais gostosos são aqueles que 

engordam e portanto não são permitidos (TABELA 7). 

Esta é uma crença importante pois, sabe-se que nenhum 

alimento apresenta, em si, a capacidade de promover aumento de 
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peso. O acúmulo excessivo de peso se dá, em última análise, 

quando existe ingestão excessiva de energia proveniente de 

qualquer fonte alimentar (BROBERGER 2005). 

A questão é: a categorização dos mesmos em “bons” e 

“maus”, pode ter papel fundamental nas escolhas alimentares das 

mulheres. Existe um aspecto desse controle denominado fobia ao 

alimento, que implica que alguns alimentos são evitados por culpa 

ou medo. E este mecanismo é mais evidente entre mulheres que 

fazem dieta. Estas apresentam maiores níveis de medo/culpa e 

citam um maior número de alimentos temidos (GONZALEZ e 

VITOUSEK 2004). 

Dessa forma, alguns alimentos, como pôde ser observado no 

próprio discurso das mulheres participantes do programa, são 

apreciados, mas devem ser eliminados da dieta: “são coisas que eu 

não posso mais”. O que gera uma sensação de privação como 

reflete o trecho “é uma perda pra mim” (TABELA 7). 

Privar-se, então, pode incluir além de alimentos também 

algumas situações sociais como festas, jantares. Estas mulheres, as 

voltas com o controle de peso, acabam por sentirem-se alienadas e 

afastadas de suas próprias vidas em nome da forma física  

(KRANTS 1979).  

Esse tipo de crença faz com que estes alimentos sejam 

eliminados temporariamente da alimentação ou evitados 

sistematicamente. E ao serem questionadas sobre o melhor tipo de 

dieta para promover perda de peso, as participantes do projeto 

ressaltam que a ingestão desses alimentos estraga todo o 

tratamento (TABELA 11). 

Entre mulheres participantes de um programa de 

emagrecimento, observou-se que durante o programa, as 

preferências por alimentos pobres em gordura aumentaram, 

enquanto as preferências por alimentos ricos em gordura diminuíram 

(GRIEVE e col. 2003). Isto pode significar que os mecanismos de 
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controle do apetite, sofrem influencia de fatores cognitivos e as 

informações sobre nutrição e alimentação utilizadas pelos 

profissionais da saúde, podem interferir na forma como esse controle 

se dá. 

Alguns estudos têm demonstrado que as crenças sobre 

alimentos, têm papel importante nas escolhas alimentares e na 

motivação para comer. Um estudo mostrou maior nível de medo e 

aversão por alimentos com alta densidade calórica entre mulheres 

que apresentavam atitudes alimentares anormais ligadas ao controle 

de peso, do que entre mulheres sem esse tipo de atitude (HARVEY 

e col. 2002). 

Este medo pode ter influencia sobre o consumo dos alimentos 

e determinar o grau de sentimento de controle sobre a própria 

alimentação. O trecho “se comer, aí você já perdeu tudo” do discurso 

das mulheres participantes deste estudo demonstra a falta de 

entendimento de que existe um continuum entre quantidades 

permitidas e o consumo excessivo para todos os tipos de alimentos. 

Pelo contrário, parece haver a crença de que qualquer quantidade 

dos alimentos “que engordam” é prejudicial ao processo de controle 

de peso (TABELA 11). 

Essa crença parece ser bastante arraigada, uma vez que 

mesmo na entrevista final, ainda se observa um tipo de seleção de 

alimentos que devem ser substituídos por outros menos calóricos. 

(TABELA 8).  

A seleção de alimentos menos calóricos, em si, não pode ser 

considerada inadequada. Alguns estudos apresentam dados que 

demonstram perda de peso associada à redução da ingestão de 

alguns alimentos, como queijo, manteiga, lanches ricos em gordura 

frituras e sobremesas e consumo de alimentos “saudáveis” (HILL e 

col. 2005). As cognições ligadas a estas escolhas é que devem ser 

avaliadas. 
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A entrevista final do projeto revela um tipo de discurso, que 

não reflete mais a questão da proibição, o que demonstra uma 

modificação na avaliação e categorização dos alimentos. Porém, a 

idéia de selecionar alimentos e substituí-los por outros, demonstra 

que as escolhas são feitas prioritariamente em função das 

características nutricionais e não consideram os aspectos hedônicos 

ligados ao alimento (TABELA 8). 

O DSC gerado das repostas à quarta questão, sobre as 

dificuldades em iniciar uma dieta, pode esclarecer a importância 

deste aspecto, uma vez que demonstra que a necessidade de comer 

os alimentos apreciados e a falta de capacidade de privar-se destes 

alimentos, são aspectos que dificultam a adesão ao tratamento 

(TABELA 7).  

Quando questionadas sobre as dificuldades em manterem-se 

mais magras após terem perdido peso, as participantes também 

relatam que não conseguem privar-se destes alimentos e igualam 

essa característica ao vício do álcool, como na fala: “É como a 

pessoa viciada no álcool, ela tem que se abster daquilo. Mas aquilo 

sempre vai perseguir ela” (TABELA 11). 

As crenças sobre os alimentos parecem ter alguma influência 

sobre o controle da alimentação, e uma hipótese é de que esta 

influência se dê por intermédio das emoções geradas pelo consumo 

de alimentos de maneira ilícita. Além disso, os estímulos visual e 

olfatório também são suficientes para afetar cognitiva e afetivamente 

estes processos (BULIK e col. 1996).  

Nesse sentido, emoções negativas (raiva, medo, vergonha e 

tristeza) e sonolência aumentam, enquanto a alegria diminui entre 

mulheres, quando informadas do conteúdo de gordura dos alimentos 

consumidos e estas alterações tendem a ser mais intensas nas 

mulheres obesas (MACHT e col. 2003).  

As emoções, por sua vez, afetam o comportamento alimentar. 

Sabe-se que emoções são um conjunto de componentes ligados por 
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associações no sistema nervoso e que incluem, por exemplo, 

percepções, sentimentos, memórias e reações fisiológicas. Quando 

fortes o suficiente, a ativação de um componente leva a ativação do 

outro (BORDIEU 1964). 

As respostas emocionais aos alimentos estão relacionadas as 

percepções, cognições e atitudes relacionadas a eles. Assim, o 

alimento pode ser definido como uma combinação integral de fatores 

nutricionais, afetivos, cognitivos e simbólicos (PAQUETTE 2005). 

Nas civilizações ocidentais alimentos com alta densidade 

energética, são considerados uma ameaça a atratividade física e 

são associados com atributos negativos. Quanto maior o conteúdo 

de energia de um alimento, mais ele é visto como “não saudável” e 

“perigoso” (GONZALEZ e VITOUSEK 2004). 

 A dicotomização dos alimentos em “bons” e “maus” e a 

disposição de fazer dieta para perder peso criam um estado no qual 

as mulheres passam a dirigir sua atenção a pensamentos sobre 

alimentos com maior freqüência (O'CONNELLe col. 2005). 

A disponibilidade de alimentos e o estímulo excessivo para 

consumi-los, fazem com que as mulheres apresentem algum grau de 

restrição cognitiva na determinação do consumo de alimentos, uma 

vez que parece impossível controlar essa ingestão apenas por 

mecanismos internos de controle como a fome e a saciedade (HILL 

1998). 

Entretanto, a categorização dos alimentos de maneira tão 

simples, acaba por desprezar a complexidade de eventos que 

determinam as escolhas alimentares e o estado de saúde, que uma 

alimentação variada e saudável pode proporcionar (OAKES 2005). 

Dessa forma, o treinamento para escolhas alimentares livres, 

porém responsáveis, é um aspecto que deve fazer parte da 

intervenção nutricional em programas de emagrecimento de maneira 

prioritária. A entrevista final demonstra, que este aspecto determina 

de maneira importante, as escolhas alimentares das mulheres. 
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O tema aparece na entrevista final tanto na resposta a quarta 

como na resposta a quinta questão, demonstrando que as mulheres 

participantes do estudo, apresentam uma certa dificuldade em 

controlar a quantidade ingerida dos alimentos, incluídos no grupo 

daqueles que devem ser evitados pelas pessoas obesas (TABELAS 

14 e 16). 

O discurso aponta para que a intervenção educativa não 

perca de vista o fato de que o controle do peso ao longo prazo, deva 

permitir as pessoas que façam suas próprias escolhas de maneira 

consciente, porém sem culpa. 

Em adição, os profissionais que lidam com educação em 

saúde, devem aprender a evitar argumentação e confronto ao impor 

uma determinada conduta. Caso contrário, pode-se estar 

estimulando que a mesma seja transgredida (HOLLI e col. 2003).  

Nesse contexto, mulheres que apresentam comportamento de 

restrição, quando instruídas para não comer determinado alimento, 

transgridem a ordem  e  consomem o alimento enquanto mulheres 

sem este comportamento, não fazem isto (STIRLING e YEOMANS 

2004). 

Observa-se aqui que não existe um aprendizado sobre como 

proceder, quando estes alimentos, por força das circunstâncias, 

tiverem que ser consumidos. O trecho extraído do artigo publicado 

MELA (2001), resume claramente os aspectos ligados à privação de 

determinados alimentos ou grupos de alimentos e indica as 

características de soluções educativas efetivas para o controle de 

peso: 

“Paradoxalmente, indivíduos altamente preocupados com 

a ingestão de alimentos e controle de peso são mais suscetíveis 

a pensamentos, emoções e situações que podem propiciar o 

comer excessivo e solapar suas tentativas de perder peso. A 

prática repetida de dieta, alta flutuação da ingestão de 

alimentos no dia-a dia e as tentativas de impor um controle 
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altamente rígido na alimentação, parecem ser contra-produtivos 

aos esforços de controlar o peso e podem inibir 

comportamentos e escolhas alimentares mais apropriados. 

Programas ao longo prazo que ofereçam um grau de 

estruturação do ambiente alimentar pessoal, enquanto mantém 

uma flexibilidade de escolha, podem ser particularmente 

benéficos ao controle de peso.” 

A intervenção nutricional deve promover a liberdade de 

escolha sobre o que comer ao mesmo tempo que incentiva 

responsabilidade pela alimentação e cuidado com o próprio corpo. 

Para tanto, são necessários, o respeito às práticas alimentares 

individuais, a inclusão de todos os alimentos apreciados e que fazem 

parte dos hábitos alimentares das mulheres e a introdução gradual 

de outros alimentos que não fazem parte do seu repertório de 

escolhas alimentares. 

O trecho do DSC que emerge da questão relativa a 

comparação do programa estudado com outras práticas revela este 

sentido: “porque trabalha com a tua cabeça de forma que você se 

sente livre e ao mesmo tempo, você se sente responsável por aquilo 

que você come” (TABELA 18). 

Ao contrário a prática de dietas que excluem uma variedade 

de alimentos em nome da perda de peso é bastante antiga e 

propicia o surgimento da crença de que existem alimentos que 

engordam, independentemente da quantidade ingerida. Esses 

alimentos, que muitas vezes são apreciados pelas mulheres, devem 

ser evitados em qualquer circunstância o que cria espaço para uma 

atitude pouco controlada quando os mesmos são ingeridos (OAKES 

2005). 

Assim, além de comunicar que estes alimentos podem estar 

presentes na dieta é importante tornar este conceito claro para as 

participantes, a partir da prática alimentar de cada uma, para que as 

mesmas passem a acreditar que realmente podem comer todos os 

tipos de alimentos.  
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Este conceito pode ser observado na resposta à sexta 

questão: “Então isso não era proibido. Então você fala: na hora que 

eu quiser, eu como. Acho que isso ajuda bastante, a liberdade da 

gente poder comer o que quiser” e também na resposta à décima 

questão: ”E essa dieta do programa você pode comer de tudo!” 

(TABELAS 17 e 18). 

Uma atitude favorável a prática de dieta variada e livre, que é 

evidente no grupo, pode ser fundamental para o controle da ingestão 

de alimentos e emagrecimento. Quando a mulher se sente 

responsável por suas escolhas e se envolve com o tratamento, 

consciente do poder de decisão sobre sua alimentação, torna-se 

gradativamente, mais capaz de lidar com os lapsos presentes no 

caminho de quem pretende aprender a controlar o próprio peso a 

partir da mudança de hábitos alimentares (EVANS 1987; KIDD e col. 

2004). 

Alguns pesquisadores acreditam na hipótese de que uma 

maior susceptibilidade aos diversos problemas alimentares possa 

ser causada por um controle alimentar rígido, enquanto o controle 

flexível pode ser uma estratégia menos problemática ao longo prazo 

(WESTENHOEFER e col. 1994). 

Indivíduos que apresentam comportamento restritivo são mais 

influenciados pelas alterações de humor do que indivíduos normais. 

Estes são particularmente responsivos aos alimentos e  relatam 

maior desejo por comer, fome e apreciação e desejo pelo alimento 

do que indivíduos sem este comportamento (PATEL e SCHUNDT 

2001). 

Diferentemente desse contexto, ao final do programa pôde-se 

observar que os momentos nos quais é impossível seguir as regras 

da boa alimentação não são mais encarados como o fim da dieta, 

mas sim como parte de um processo. Isto é evidenciado no discurso 

produzido a partir da resposta à décima questão “Então vai lá! Só 

um pouquinho. Ai hoje eu fui e comi um chocolate inteiro! Tudo bem. 
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Comeu. Pronto. Sem culpa. Sem mancha, sem mágoa. E não fica 

com aquele peso em cima” (TABELA 18).  

O mesmo grupo de mulheres, ainda oferece um discurso no 

qual selecionar alimentos é considerado uma prática que leva ao 

emagrecimento, como pode ser observado no trecho “eu não como 

mais, por exemplo, doces, açúcares. Eu não como mais nada muito 

doce. Eu não tomo mais nada com açúcar. Isso eu consegui manter. 

Incorporei assim, por exemplo, eu vou comprar um pão. Eu vou no 

light. Por que? Porque além de ter baixa caloría, menos gordura” o 

que demonstra que a crença em alimentos “que engordam” é 

encontra-se enraizada, sendo difícil desfazê-la (TABELA 17). 

 

 

Impor o consumo de alimentos ou apreciar os alimentos 
consumidos? 

 

Outro aspecto revelado nas entrevistas aponta para o fato de 

que, segundo o relato das mulheres participantes do programa, fazer 

dieta implica no consumo de alguns alimentos de maneira imposta e 

independente da sua preferência ou vontade (TABELA 7).  

Acredita-se que, com a necessidade de atingir um padrão de 

peso determinado, muitas mulheres acabam por impor-se o 

consumo de alimentos mesmo que estes não sejam apreciados. 

Além disso acabam por submeter-se a práticas que levam a diversos 

efeitos colaterais como dor de cabeça, irritabilidade, tremedeira, que 

fazem do tratamento para o controle de peso, um período de 

sacrifício e sofrimento (TABELA 7). 

Esta sensação de sofrimento e mal estar, permeia toda a 

prática alimentar durante a realização da dieta. Mulheres submetidas 

a períodos de restrição alimentar relataram humor negativo, 
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irritabilidade, fadiga e dificuldade de concentração (LAESSLE e col. 

1996). 

Assim, os relatos ligados ao significado de fazer dieta revelam 

práticas como, o consumo prolongado de 1 único tipo de alimento 

(sopa), ou de um grupo restrito de alimentos. Dentre estes 

alimentos, foram mencionados diversas vezes frutas, verduras, 

legumes, carne branca, peixe, frango, pão integral, queijo branco, 

alimentos light e diet e salada. É interessante notar que não foi 

observado nenhum relato abordando a questão das preferências por 

esses alimentos (TABELA 7). 

Fica claro que estes alimentos devem ser consumidos 

independentemente de serem considerados agradáveis. Pelo 

contrário, as respostas relativas à quarta questão revelam o uso de 

expressões como: “fica enjoada, perde o prazer, não agüenta mais, 

não pode mais nem ver, fica saturada daquilo, fica bitolada” 

indicando que estes alimentos não se constituem na base de um 

hábito alimentar fortemente estabelecido e, dificilmente farão parte 

da dieta destas mulheres por um longo período de tempo (TABELA 

7). 

A falta de avaliação crítica e a disposição para submeter-se a 

qualquer tipo de proposta para perda de peso é comum neste grupo. 

Mulheres com peso normal, mas com altos níveis de insatisfação 

com o corpo, apesar de reconhecerem os riscos associados com o 

uso de produtos para emagrecer, expressam a intenção de usá-los 

numa alta freqüência (WHISENHUNT e col. 2003). 

As diversas práticas alimentares direcionadas ao 

emagrecimento parecem não ter proporcionado, no grupo estudado, 

a modificação de hábitos alimentares e a introdução de novos 

alimentos dentro de uma perspectiva relativa a uma dieta variada 

(TABELA 7). 

Ou seja, as mulheres não aprendem a apreciar e consumir 

alimentos com baixa densidade energética, como as hortaliças e 
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algumas frutas. Segundo seu próprio relato “não é tão saboroso, não 

é nem bonito de ver, só verde, verde, verde...” (TABELA 11). 

Porém, é sabido que o consumo de alimentos é grandemente 

influenciado por suas qualidades atrativas. Um estudo sobre o 

aprendizado dos sabores apreciados e não apreciados, mostrou que 

mulheres que não apresentam comportamento de restrição, são 

mais facilmente condicionadas, do que aquelas que apresentam 

comportamento restritivo. Estes resultados demonstram que as 

últimas utilizam componentes cognitivos, para determinar suas 

preferências alimentares e isto deve se estender para suas escolhas 

diárias (FEDOROFF e col. 1997). 

A aceitação e apreciação dos alimentos parece não ser um 

item importante para a realização de escolhas alimentares entre as 

mulheres que se preocupam com o peso. Do mesmo modo, os 

DSCs colhidos no presente estudo, mostram que não há  

preocupação ligada a aceitação dos alimentos que devem ser 

consumidos em grande quantidade, como se tivessem a capacidade 

de promover o emagrecimento das mulheres (TABELA 7).  

O trecho extraído do texto de WOODMAN (1999) abre espaço 

para a reflexão quanto aos limites que devem ser impostos ao 

organismo, em nome do controle de peso:  

“Fazer um regime compulsivamente reforça padrões 

compulsivos já firmemente implantados e libera necessidades 

instintivas compensatórias ainda mais violentas....as viciadas 

negaram ao corpo não só permissão para comer, mas 

também para desfrutar a vida”. 

Dados do NWCR mostram que os indivíduos que conseguem 

manter o peso após emagrecimento, são aqueles que consomem 

uma dieta razoavelmente equilibrada, com 24% de gordura, 56% de 

carboidratos e 19% de proteínas (HILL e col. 2005). 

Portanto, proporcionar espaço para a incorporação de novos 

conceitos relativos à alimentação, especialmente, a introdução do 
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controle da quantidade de calorias, em conjunto com a prática de 

dieta saudável baseada na liberdade de escolher os próprios 

alimentos, porém de maneira responsável, parece fundamental para 

que o controle da ingestão de alimentos seja efetivo. 

Estes conceitos propiciam o resgate do prazer genuíno, sem 

culpa que o alimento pode proporcionar, que é fundamental para o 

surgimento de uma nova forma de controlar a alimentação. Isto pode 

ser observado no trecho do discurso a seguir:  “porque eu não to 

sofrendo e to atingindo os meus objetivos sem sofrimento, sem 

culpa” (TABELA 8). 

Assim, auxiliar as mulheres participantes a criarem um 

espaço efetivo para que a alimentação ocorresse com atenção, 

dentro da sua rotina diária, permitiu uma nova forma de relação com 

o alimento, como pode ser visto no trecho: “Na hora de me alimentar 

eu faço de uma forma mais responsável, de uma forma mais 

prazerosa também. Sentar e fazer aquele momento ser um momento 

pra você. Você se senta, come tranqüila. Nossa isso é muito bom! 

Então, eu tenho prazer em comer hoje. Antes eu não tinha. Porque 

tudo eu achava que ia me engordar” (TABELA 17). 

O resgate de uma relação de prazer genuíno, promovido pela 

alimentação, pode ser fundamental para o adequado controle da 

alimentação. O filosofo ONFRAY (1999) ao abordar a obra A 

Fisiologia do Gosto, descreve de maneira primorosa os aspectos 

hedonísticos e sociais da alimentação e estão destacados no trecho: 

 “A totalidade da Fisiologia do Gosto é um elogio à arte 

de gozar do alimento do ponto de vista gustativo, 

gastronômico. Já que as palavras são perigosas e carregadas 

de sentidos, é preciso, esclarece o autor, distinguir a gulodice 

da glutonaria: a primeira é uma insatisfação bem-

compreendida, a segunda é pura e simples intemperança. A 

medida que Brillant-Savarin exige é obtida por uma equação 

entre sensação e consciência: se os sentidos transbordam a 

sabedoria e a razão, são de uso nocivo. Em compensação, 
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quando agem em contraguarda, o hedonismo é mais do que 

desejável, e podemos busca-lo sem desmerecimento do ponto 

de vista ético. Portanto, partamos do princípio de que a coisa 

gastronômica provoca um desejo idêntico em cada um de nós, 

já que todos gostamos do prazer e fugimos do desprazer. Ela 

autoriza tanto a satisfação obtida com o próprio corpo como 

as produzidas pela convivência com os outros. No primeiro 

caso, o corpo jubila por conhecer a saciedade dos desejos e a 

repleção da falta: no segundo ele desabrocha pelo contato 

com o próximo....” . 

O contraste entre uma nova forma de abordar a alimentação 

baseada na atenção e práticas antigas, pode ser observado no DSC 

que emerge da comparação com outros programas: “Era quase 

como quando eu tenho que fazer jejum por uma causa na igreja. Era 

um sacrifício. E hoje em dia, não. Hoje em dia é cuidar de mim. É me 

amar. Então, a forma como foi colocado, eu não tinha visto em lugar 

nenhum. É algo que a vida toda eu busquei. Eu sabia que tinha que 

ter algo nesse sentido. Então eu já fiz dietas da sopa, da proteína, fiz 

com médico, por conta própria, tomei fórmula que eu quase fiquei 

careca, ficava uma pilha de nervo, que só trouxe prejuízo, e hoje eu 

aprendi, eu descobri que era possível eu emagrecer sem precisar 

passar por essas coisas” (TABELA 18). 

 

 

Controle externo ou auto-consciência ?  

 

O conceito de dieta para emagrecimento está ligado a um 

padrão ideal que deve ser imposto às mulheres, independentemente 

de sua trajetória, em termos alimentares, como se este consumo 

pudesse promover a transformação do corpo. 

A análise dos DSCs apresentados pelas participantes deste 

projeto reflete este conceito. São citadas regras que devem ser 
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seguidas para atingir a perda de peso. Estas incluem, horários fixos 

para alimentação, o tipo e a quantidade de alimentos a serem 

ingeridos em cada uma das refeições (TABELA 11). 

Alguns trechos extraídos da entrevista inicial demonstram a 

dificuldade em manter um comportamento que é artificialmente 

imposto: “Na hora do almoço você tem que comer salada. Eu gosto 

de salada, mas....não tenho o hábito de comer isso” ou ainda “ Pra 

mim que não gosto de frutas essas regrinhas nunca deram certo” 
(TABELA 13). 

É importante notar, que o controle de peso, pressupõe 

mudança de hábitos e o estabelecimento de uma nova rotina de 

alimentação. Nesse sentido, o papel dos profissionais de saúde é 

facilitar o processo de transição entre o padrão de comportamento 

antigo e um novo esquema de vida mais saudável. 

A maior dificuldade surge quando este novo padrão é 

reconhecido como um conjunto de regras estereotipadas e que não 

podem ser adaptadas à realidade individual. A falha no aprendizado 

e a falta de autonomia sobre esses comportamentos não permitem 

sua internalização e transformação em novo estilo de vida. 

O DSC das mulheres participantes deste trabalho reflete essa 

preocupação quando diz: “A dieta acaba não fazendo parte da sua 

vida. É você que vai fazer parte da vida dela”, e também, “Se você 

não aprendeu a se alimentar, como que você vai se manter no 

mesmo peso?” (TABELA 13). 

A dependência de um mecanismo de controle externo, para 

poder emitir os novos comportamentos, reflete falta de aprendizado 

e consciência sobre os próprios comportamentos. Isso pode dificultar 

o controle de peso ao longo prazo, uma vez que a manifestação 

destes comportamentos requer um grau de atenção que não pode 

ser mantido no dia a dia destas mulheres que devem ocupar-se de 

outras questões relativas as suas vidas. 
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Essa dependência é notada no grupo estudado, quando 

fazem referência à dieta como um conjunto de regras a serem 

seguidas e sobre as quais elas não têm poder de decisão. Também 

é percebida, ao mencionarem o uso de medicamentos, que são 

prescritos de modo isolado e não como parte de um programa de 

tratamento que esclareça o seu papel sobre o apetite e a 

alimentação (TABELA 11). 

Assim, pessoas que fazem dieta, focalizam grande parte da 

sua atenção diária em atividades relativas ao controle cognitivo da 

alimentação. Estudos mostram que estes podem usar a supressão 

cognitiva para bloquear as respostas fisiológicas ao alimento e 

controlar a ingestão de alimentos (NEDERKOORN e JANSEN 2002).  

É importante notar que essas cognições podem ser 

inadequadas. Foi observado, por exemplo, que pessoas com 

comportamento de dieta julgam o tamanho de porções de alimentos 

ser maior do que os que não tem esses comportamento (DOHM e 

col. 2005).  

Se por um lado, ocorre o controle cognitivo da ingestão de 

alimentos. Por outro, mulheres que apresentam comportamento 

restritivo são mais responsivas ao cheiro dos alimentos e aos 

pensamentos sobre estes do que mulheres normais. As primeiras 

apresentam maior desejo de comer e maior ingestão efetiva do 

alimento (FEDOROFF e col. 2003). 

Entende-se, então, que os comportamentos relativos à 

ingestão de alimentos só serão efetivamente modificados quando as 

informações fornecidas, forem suficientemente claras e congruentes 

com a realidade das mulheres que buscam tratamento para perda de 

peso. Estas devem proporcionar espaço para que as mesmas 

possam resgatar o contato com o corpo e honrar suas necessidades 

sem nega-lo.  

Nesse contexto, o discurso inicialmente gerado sobre os 

momentos em que o não fazer dieta está presente leva a uma 
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reflexão ao relatar: “Porque o corpo em si. A gente não ouve o corpo 

falar. A gente faz o que tem vontade de fazer. Não ouve. Por 

exemplo, quando o corpo fala: Chega! Eu já não agüento mais! Aí a 

gente continua. Porque era um pastel grande especial ou então era 

um Cheese salada ou era alguma coisa que tivesse peso, que eu 

comesse e que eu sentisse que tava lá. Tudo, assim, se resume na 

comida.” (TABELA 9). 

A fala das mulheres participantes do programa, revela uma 

relação com o corpo, na qual a dificuldade em estabelecer limites 

impera, e implica em questionamentos, quanto aos mecanismos 

utilizados para gerar e estabelecer a sensação de saciedade.  

Percebe-se que a vida destas sofre forte influencia das ações 

relativas ao controle alimentar, e a preocupação em restringir a 

alimentação pode tomar um espaço grande da atenção destas 

mulheres. Este comportamento, controlado por cognições que tem 

como base uma visão radical de dieta, não permite a estas mulheres 

conhecerem seu próprio padrão de alimentação. Essa falta de 

conhecimento pode abrir espaço para aqueles momentos nos quais 

o comportamento restritivo deixa de ocorrer e o comer descontrolado 

e não consciente se faz presente (VAN STRIEN e OUWENS 2003; 

GHIZ e CHRISLER 1995). 

Alguns autores tendem a sugerir métodos restritivos ou 

parecem considerar que, a despeito dos possíveis lapsos, a restrição 

cognitiva parece ser a única maneira de perder peso. Uma estratégia 

alternativa deve ser explorada, consiste precisamente em auxiliar a 

mulher com excesso de peso, a liberar a si própria da restrição 

cognitiva, enquanto permite o controle efetivo do peso corporal.  

A primeira meta deve ser, restaurar hábitos alimentares 

normais, em conformidade com o gosto pessoal e com o sistema 

fisiológico regulador da fome e saciedade individual. Isto implica no 

questionamento dos processos cognitivos disfuncionais e uma 

investigação de mecanismos subliminares, como a auto-estima e 
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problemas emocionais e relacionais (APFELDORFER e ZERMATI 

2001). 

De acordo com a fala própria do grupo, nos momentos em 

que estas não estão pensando em perda de peso, um sentimento de 

liberdade e euforia está relacionado à alimentação que é encarada 

como um momento de diversão (TABELA 9). 

Enquanto o controle de peso não for encarado como um 

processo de cuidado com o corpo, será difícil manter-se o tempo 

todo no controle. Percebe-se, então, que as mulheres obesas 

apresentam uma dificuldade em estabelecer limites quanto à 

alimentação. 

Se por um lado estas se submetem a qualquer tipo de 

tratamento, e estão dispostas a passar por qualquer tipo de 

intervenção agressiva para atingir seu ideal de peso. Por outro lado, 

os momentos nos quais não existe a preocupação com o peso, são 

imersos num processo de falta de consciência sobre o próprio 

comportamento alimentar, que se assemelha a uma orgia alimentar. 

Assim, ao falarem sobre dieta para emagrecimento, surge um 

discurso mostra a falta de consciência sobre o próprio 

comportamento e vontade que às aliena do cuidado consigo, com 

sua alimentação e seu peso, como é possível observar neste trecho: 

”Tem momentos que eu consigo parar e pensar. É como se eu 

tivesse consciente daquilo. Mas tem momentos que eu não fico 

consciente” (TABELA 11). 

Os profissionais da saúde, que estiverem realmente 

empenhados em auxiliar estas pessoas no controle de peso, devem 

propiciar um espaço e experiências, que permitam o surgimento de 

uma consciência sobre a alimentação. Esta deve estar presente, nos 

momentos em que estas mulheres se sentem no controle e que 

estão dispostas a colocar a dieta em prática, mas também naqueles 

momentos nos quais os comportamentos automáticos entram em 

cena. 
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O texto de JACKSON (1999) provoca uma reflexão sobre a 

importância do auto-conhecimento e o medo que este pode gerar, 

nas mulheres que buscam a solução para os seus problemas de 

peso:  

 “Quanto mais o corpo é manipulado e submetido a 

abusos por meio de privações, farras e purgativos, mais 

profundos e intensos serão os sentimentos de desorientação 

e perda de controle. Quando a atenção se desloca do peso 

físico para a realidade interna, por mais que no começo isso 

dê uma sensação de vazio, desvalorização ou susto, o corpo 

invisível da psique começa a ser alimentado, e a possibilidade 

de um relacionamento novo e mais amistoso com o corpo 

físico pode começar a existir”.  

A atenção sobre as próprias escolhas alimentares e a 

necessidade de alimentos é o primeiro passo rumo a um novo 

padrão de alimentação, que inclua uma grande variedade de 

alimentos escolhidos de maneira consciente. Entretanto, conhecer a 

própria alimentação e tomar consciência das reais ações que 

levaram o corpo a estar como está, pode ser um processo bastante 

difícil, e que requer coragem. 

Em muitas ocasiões, as mulheres podem preferir a segurança 

e o comodismo de ter alguém lhes dizendo o que fazer. Entre 

mulheres obesas, estar em uma dieta prescrita, aumenta a sensação 

de controle sobre sua alimentação e comportamento alimentar 

(BRYAN e TIGGERMANN 2001). 

Nesse sentido, na entrevista final, um dos aspectos mais 

citados pelas mulheres participantes do programa, quando 

questionadas sobre suas dificuldades em coloca-lo em prática, foi o 

preenchimento do diário alimentar.  

Um trecho do DSC apresentado pelas mulheres participantes 

do programa reflete de maneira clara esta questão: “O que ainda é 

difícil pra mim: enfrentar o diário. Porque o diário, ele é aquilo. A 
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verdade. Ta lá. Você e o diário. Então ele vai te falar a quantidade 

de calorias que você ta consumindo. Não tem como fraudar aquilo. 

Se fraudar, você já sabe que você ta se enganando a si própria” 

(TABELA 13). 

Entrar em contato com o próprio comportamento, tomar 

consciência das reais ações que levam ao ganho de peso e a partir 

desse ponto, estabelecer novas condutas, fazer escolhas diferentes 

e conscientes não é uma tarefa fácil. Implica entrar em contato com 

comportamentos inadequados e aceitá-los antes de modificá-los.  

Mulheres com comportamento restritivo podem ter dificuldade 

em ter atenção sobre a própria alimentação. Estas apresentam 

maior grau de subnotificação do consumo de alimentos o que sugere 

um certo grau de falta de conhecimento sobre os próprios hábitos 

alimentares (ASBECK e col. 2002). 

Ao final do programa, os resultados obtidos na entrevista, 

apontam para uma nova forma de enxergar o controle da 

alimentação que inclui a percepção de que antes o comportamento 

alimentar era desordenado. A partir do auto-conhecimento, pode 

surgir uma nova forma de relação com o alimento, mais livre e 

responsável e que não deve basear-se na manipulação por outrem 

(TABELA 14). 

Conhecer-se, parece ser o caminho para a autonomia nesse 

processo. Uma relação significantemente inversa, foi encontrada 

entre auto-descoberta e aspectos psicológicos relativos a práticas 

para controle de peso erradas, insatisfação corporal e pressão social 

para ser magra (BASILE 2004).  

Em adição, pessoas que tem sucesso em perder peso (média 

de 30 quilos em 5 anos), relatam o monitoramento freqüente não só 

do peso como da ingestão de alimentos (WING e HILL 2001). Outro 

estudo, com 106 participantes de um programa comportamental, 

demonstrou que, após um ano de seguimento, aqueles participantes 
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que monitoravam a ingestão de alimentos mantiveram melhores 

resultados (GUARE e col. 1989). 

A conscientização sobre a própria alimentação, permite 

melhor controle da situação, uma vez que o comer de maneira 

automática fica menos freqüente e a decisão entre comer ou não, 

fica mais consciente, como é possível observar na fala: “Aí eu paro e 

penso: será que eu to comendo isso porque ta na minha frente ou 

porque eu to com vontade de comer isso? Porque a gente para de 

comer qualquer coisa” (TABELA 16). 

Um trecho do DSC fornece informação valiosa nesse sentido: 

“Isto é uma coisa que ninguém vai fazer por você” e demonstra o 

entendimento de que o controle alimentar é uma responsabilidade e 

uma escolha do próprio indivíduo, como é possível observar no 

trecho: “to comendo o que eu quero, mas eu vou pensar pra comer” 

(TABELA 14). 

Os melhores programas são aqueles que ajudam o paciente a 

identificar as causas do ganho de peso e assim aumentar o controle 

sobre a situação que causa o consumo excessivo de alimentos, 

como: a identificação de situações que estimulam a alimentação, a 

compra de alimentos com consciência e o reconhecimento da fome 

e da vontade de comer (DICKERSON 2001). 

Outro aspecto importante, refere-se a comer de maneira mais 

moderada, levando em consideração a quantidade de alimentos: 

“Porque eu penso muito nisso, de não ta indo muito além. Se eu 

posso 1500, 2000 calorias eu não vou comer 5000” (TABELA 12). 

A questão da atenção sobre o alimento remete, também, ao 

prazer em se alimentar. Aceitar as escolhas alimentares realizadas e 

usufruir das mesmas, parece fundamental para o controle da 

alimentação, como é possível extrair do trecho: “quando vem aquela 

vontade de petiscar. Que fica aquele bichinho: mas é só esse aqui! 

Ah é? Só isso? Mas eu vou lá na mesa! Vou sentar, e eu vou só ali 



 179

sozinha. Eu e a mesa e a cadeira. E sentada. E vamos saborear. 

Então isso tudo é diferente” (TABELA 14). 

Situações onde haja pressão e conflito, podem promover uma 

desinibição do comportamento alimentar. As demandas cognitivas 

parecem desinibir o controle do consumo de alimentos, por 

dificultarem aos indivíduos que apresentam comportamento 

restritivo, o monitoramento da ingestão de alimentos (MANN WARD 

2004; MANN WARD 2000). 

Dietas restritivas e a imposição de padrão de alimentação 

externo podem estar, de alguma forma, relacionados com o 

surgimento dos momentos de descontrole. Isto pode ser observado 

no seguinte trecho do DSC das mulheres participantes desse 

estudo: “E a pessoa não se respeitou. Se violou a si próprio, nessas 

dietas. Que conseqüentemente a pessoa volta e volta às vezes o 

dobro do que estava. Porque é a boiada que ta ali, segurando, 

segurando. Uma hora vai romper” (TABELA 17). 

A abordagem do problema, deve promover a conscientização 

desses momentos e a mudança de atitude frente ao problema. 

Assim, a mulher deve deixar de viver entre extremos (controle 

rígido/desinibição) e sentir-se cada vez mais no controle da situação, 

da forma como ela estiver se apresentando em cada momento. 

Ao abordar a questão da compulsão alimentar e como lidar 

com ela, a psicanalista WOODMAN (1999) descreve: 

 “A compulsão, com sua cerimônia rígida e repetitiva, 

deixa sua vítima cega à realidade mais ampla do que está 

acontecendo..... Se o viciado conseguir trazer ao plano da 

consciência o que o objeto ritual simboliza, em vez de deixar-

se possuir por ele, então a energia .... pode ser direcionada ao 

contrário e encontrar criativamente sua transcendência. 

Através do ritual, os seres humanos podem se libertar da 

pulsão puramente instintiva do inconsciente.”  
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O ritual, definido como arrumar a mesa, sentar-se, saborear o 

alimento, apreciar a refeição, anotar e tomar conhecimento de tudo 

que foi ingerido, é um ponto importante para favorecer o controle da 

situação e a satisfação com o alimento consumido. Estudo 

qualitativo descreve que comer aos poucos torna o indivíduo 

gradualmente saciado, fazendo-o parar a refeição em um “tempo 

apropriado”. O mesmo não é o caso de outras refeições, quando o 

indivíduo se torna um “engolidor” por que a comida é “empurrada 

para dentro”.  

Para este grupo, o estabelecimento do que foi descrito como 

uma saciedade apropriada, parece ser decisivo para os hábitos 

alimentares diários. Os componentes cruciais desse conceito foram 

descritos como a experiência de sentir-se cheio, a duração da 

saciedade e o prazer sensual de se alimentar (KRISTENSEN e col. 

2002). 

É importante notar também que a mudança deve ser 

incorporada aos hábitos das participantes para ser realmente efetiva 

ao longo prazo. O trecho seguinte reflete a compreensão desse 

processo por parte das mulheres participantes do estudo: “Se não 

tiver uma mudança de dentro. Não vai ter a mudança pra fora”. 

Porém outra fala reflete a necessidade de manter a atenção 

constante “Mas acho que pra uma manutenção tem que ta sempre 

vigiando.” (TABELA 17). 

A questão de manter a atenção sobre a alimentação é um 

aspecto delicado do processo. O controle cognitivo rígido da dieta, 

parece não ser muito eficaz no processo de controle de peso. 

Entretanto, deixar-se controlar somente pelas demandas do 

organismo, pode tornar impossível o controle de peso dentro do 

ambiente alimentar que se apresenta para a maioria das pessoas, 

nesse novo milênio. Este paradoxo levanta a necessidade de discutir 

e estabelecer novas medidas de fome e saciedade. 

A definição de saciedade para os entrevistados de uma 

pesquisa qualitativa, variou de “simples satisfação da fome”, até 
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adquirir a sensação de estar realmente cheio (KRISTENSEN e col. 

2002). 

A saciedade é um aspecto importante do controle de peso, 

entretanto, ainda é difícil definir o que e o quanto a influencia. 

Estudos históricos tem mostrado que o apetite vem, crescentemente, 

sendo submetido ao controle e a restrição individual (MENNELL 

1985 e 1992). 

Dessa forma, a saciedade pode ser manipulada 

cognitivamente. De acordo com ANDERSON (1980), enquanto um 

sentimento de saciedade mais leve está associado com um estilo de 

vida moderno e eficiente, feminilidade e liberação, um sentimento 

pesado está associado com um estilo mais tradicional e com 

trabalho físico pesado e masculinidade. 

O controle da alimentação pressupõe, para muitas mulheres, 

a reavaliação dos conceitos de fome, saciedade e satisfação com a 

alimentação, que devem fazer parte da estrutura de programas de 

emagrecimento. Mesmo que estes conceitos sejam novos, eles 

poderão promover uma nova forma de comportamento. A 

manipulação das bases cognitivas e afetivas das mulheres pode 

apresentar um efeito que não depende de estas serem congruentes 

com as crenças individuais (FABRIGAR e PETTY 1999). 

O trecho escrito por WOODMAN (1984) define melhor como 

as sensações orgânicas sofrem influência de outras fontes :  

“A fome é um impulso fisiológico que deve ser satisfeito 

num dado momento. Todavia a pessoa que sofre de uma 

desordem alimentar tende a confundir “fome” e “apetite” visto 

que nela a comida adquiriu conotações que ultrapassam em 

muito a nutrição corporal...Quando a comida preenche 

necessidades emocionais, a saciedade ou não é reconhecida 

ou é ignorada fisiologicamente. A pessoa que se tornou 

dependente do alimento como um soporífero para aliviar a 

ansiedade, a frustração e o vazio emocional....”  
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Esta nova forma de controlar a alimentação é percebida no 

trecho do DSC que revela: “E hoje em dia, não. Hoje em dia é cuidar 

de mim. É me amar. Então, a forma como foi colocado eu não tinha 

visto em lugar nenhum. Então, achei super saudável” (TABELA 17). 

 

 

Restrição da quantidade de alimentos ingeridos. Qual é o limite? 

 

A manipulação do conteúdo de nutrientes da dieta sem 

concomitante mudança no conteúdo de energia ingerida, não se 

mostrou uma estratégia eficiente para a promoção de perda de peso 

(FREEDMAN KING e KENNEDY 2001). Perda de peso implica, 

então, em restrição da quantidade de alimentos ingeridos (WADDEN 

e FOSTER 2000).  

Este é um fato. Porém, é importante estabelecer qual é o 

limite mais adequado de restrição, para promover emagrecimento de 

maneira efetiva.  

O DSC que emerge do significado de “fazer dieta” para as 

mulheres participantes desse estudo, mostra que existe a crença na 

qual a restrição de alimentos para promover emagrecimento deve 

ser radical, sendo necessário “sentir fome” e “ficar o dia inteiro sem 

comer” (TABELA 11).  

A perda de peso é tanto mais rápida, quanto maior for a 

restrição energia. Entretanto, a restrição calórica intensa e a perda 

rápida de peso, podem acionar mecanismos compensatórios uma 

vez que, nosso organismo está protegido contra a perda de peso 

mais do que contra o ganho de peso (LEON-QUINTO e col. 1997; 

SWEENEY e col. 1993). 

Dietas baixas em calorias resultam em mudanças adaptativas 

no organismo, para prolongar a sobrevivência em períodos de fome. 

Estas incluem alteração no balanço hídrico, declínio na taxa de 
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metabolismo energético, alterações na oxidação de carboidrato e 

gordura e tolerância à glicose que afetam o controle de peso. Assim, 

cada vez que uma mulher faz dieta, ela tende a perder peso mais 

lentamente do que na vez anterior (HORTON e HILL 2001; 

CALLAWAY 1987). 

Por outro lado, a presença de alimentos altamente palatáveis 

no ambiente, pode ativar cronicamente o sistema hedônico de 

apetite e produzir uma necessidade de restringir a alimentação 

ativamente, não somente para perder peso, mas para evitar ganha-

lo. Porém, da mesma forma que a restrição de energia abaixo das 

necessidades basais, produz deprivação fisiológica, a restrição de 

alimentos palatáveis deve produzir uma percepção de deprivação 

(LOWE e LEVINE 2005).  

Então, este tipo de prática pode alterar a ingestão de 

alimentos, tanto por seus efeitos fisiológicos como psicológicos 

(PATEL e SCHUNDT 2001; ROOTH 2001; De CASTRO 1996). 

Mulheres com peso normal e que não fazem dieta foram mantidas 

em restrição alimentar e demonstraram que o valor reforçador do 

alimento aumentou, após o período de restrição (EPSTEIN e col. 

2003).  

Da mesma forma, mulheres submetidas a períodos de 

restrição alimentar relataram uma tendência a comer em excesso, 

aumento no consumo calórico, maior freqüência de pensamentos 

relativos a alimentos, maior sentimento de fome e medo de perder o 

controle ( LAESSLE e col. 1996).  

A restrição alimentar pode, também, interferir na forma como 

as mulheres lidam com o corpo. Em situação de fome pessoas com 

comportamento restritivo apresentam maior discrepância entre o seu 

peso e o idealizado (PIETROWSKY e col. 2003).  

Nesse sentido, WOODMAN (2003) descreve como a restrição 

energética intensa pode ser vivida pelas mulheres que lutam contra 

a balança:  
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“Se você prometer limitar-se a 500 calorias por 

dia…tudo que está fazendo é alimentar o incosnciente, que 

diz: “não, eu não vou fazer o que você está dizendo”. Você 

cria uma série de polaridades que não há como serem 

resolvidas – tudo é ou inteiramene preto, ou inteiramene 

branco, você está completamente sóbrio ou completamente 

descontrolado – e depois fica balançando de lá para cá entre 

ambos os pólos.” 

Deve-se esclarecer, entretanto, que a fome é um dos estágios 

relacionados ao controle fisiológico da ingestão de alimentos. Nesse 

sentido, os seres humanos, normalmente alternam sensações 

relativas à saciedade e fome, que é um estado que significa que a 

ingestão de alimentos é necessária. 

Mulheres obesas devem ser orientadas que sentir fome antes 

das refeições é normal. Entretanto, a fome relacionada à privação 

intensa de alimentos é uma sensação desagradável e que torna o 

controle da ingestão de alimentos praticamente insustentável. 

Entretanto, segundo as participantes do programa, estas se 

sentem mais motivadas, quando conseguem perceber a perda de 

peso e para tanto esta deve ser rápida (TABELA 7). 

Dessa forma, o tratamento para emagrecimento é encarado 

de maneira estanque, como se fosse possível atingir a cura para o 

problema: “A gente acha que emagreceu e nunca mais vai engordar” 

e “quando acabou posso comer tudo que eu quiser”. Parece, então, 

que se estabelecem dois momentos distintos: aquele no qual as 

mulheres estão fazendo dieta e nenhum prazer na ingestão de 

alimentos e permitido, somente a perda de peso importa e aquele no 

qual não existe controle de peso, nem da ingestão de alimentos. A 

fala do grupo em resposta à segunda questão, reflete este aspecto 

“Eu não sei o que vai acontecer comigo daqui a pouco, então eu vou 

comer, vou comer” (TABELA 13). 
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Promover um padrão alimentar que proporcione a sensação 

de estar no controle, parece fundamental para estabelecer um 

sentimento de auto-eficácia e o efetivo controle da alimentação. 

Dietas com restrição energética moderada são úteis nesse sentido.  

A maioria dos programas comportamentais utilizados em 

pesquisa, prescreve dietas baseadas em alimentos convencionais e 

déficit de 500 a 700 calorias por dia, com perda de peso de 500 

gramas por semana (NATIONAL TASK FORCE on the 

PREVENTION and TREATMENT of OBESITY 2000b). 

A dieta fundamental para o tratamento da obesidade, é 

aquela que apresenta redução no número de calorias consumidas e 

inclui alimentação variada que será a base para estabelecer o 

esquema para manter a perda de peso (KLAUER e ARONNE 2002). 

Outro aspecto importante é que a restrição calórica 

moderada, em combinação com tratamento comportamental para 

perda de peso, não parece causar aumento significante de episódios 

de compulsão alimentar em obesos que não apresentem problemas 

prévios com compulsão (NATIONAL TASK FORCE on the 

PREVENTION and TREATMENT of OBESITY 2000a). 

Assim, um dos pontos mais importantes a serem abordados 

nos programas de emagrecimento, deve ser quanto à quantidade de 

alimentos a ser ingerida diariamente. O controle da ingestão de 

calorias e a possibilidade de escolher alimentos desejados, ajuda a 

reforçar o conceito de liberdade nas escolhas alimentares. 

Após a realização do programa, o controle da quantidade 

passou a ser um dos pontos mais importantes a serem considerados 

para as mulheres participantes. Isto pode ser observado no trecho: 

“Hoje eu sei que eu posso comer, mas eu tenho que reduzir a 

quantidade.” Este trecho contrasta com o discurso “ antes era comer 

de tudo e perder a quantidade.” que mostra a dificuldade em manter 

a alimentação sob controle (TABELA 12).  
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Dados do NWCR mostram que os participantes de sucesso 

apresentam um certo nível de restrição alimentar, similar ao 

observado em indivíduos obesos que estão em tratamento. Assim, a 

modificação da dieta se dá por: 88% dos participantes fazem 

restrição de certos tipos ou classes de alimentos, 44% limitam a 

quantidade e 44% contam calorias (WING e HILL 2001). 

A redução na quantidade de alimentos, entretanto, pode ser 

mais trabalhosa do que a sua exclusão da dieta. Pode-se observar 

que uma das dificuldades para colocar o programa em prática 

relatada pelas mulheres é a redução da quantidade de alimentos em 

contraste com sua exclusão por completo: “Que era onde eu comia 

sem perceber. Eu sentia dificuldade em reduzir, porque eu queria 

comer a caixa inteira do bombom. Ou então, eu achava que eu não 

podia comer aquele bombom. Hoje eu como um bombom, mas 

apenas aquele bombom” (TABELA 14). 

A utilização do conceito de controle da quantidade de 

alimentos a serem ingeridos, de maneira independente do tipo de 

alimento escolhido, permite um novo grau de conhecimento que 

favorece o controle da ingestão de alimentos, pois estimula a 

autonomia nas escolhas alimentares. 

O trecho que aborda a comparação deste programa com 

outras práticas, esclarece este ponto: “Mas hoje eu sei a quantidade 

de calorias que eu posso e até onde eu posso ir e eu sei que se eu 

passar disso eu não vou ta ganhando eu vou ta perdendo. Isso ajuda 

muito porque você descobre um outro lado da comida que te ajuda”. 

E no trecho “ Porque a verdade é, a gente tem que respeitar a 

quantidade, claro a qualidade é muito importante, mas a quantidade 

também” (TABELA 18). 

Em resumo, uma meta importante de programas deve ser 

encontrar um balanço apropriado entre a ingestão e o gasto de 

energia, levando em consideração características individuais 

(IRVING e NEUMARK-SZTAINER 2002) 
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Controle e Descontrole e o espaço para o equilíbrio – um 
processo. 

 

“O que é essa terrível ânsia do vício? É como se a 

nossa civilização inteira alimentasse a fome, não para 

satisfazê-la, mas para nos tornar mais famintos. Existe essa 

sensação de “Eu quero mais, mais, mais – alguma coisa”. Nos 

distúrbios da alimentação – descontrole , anorexia, bulimia – 

você encontra a mesma compulsão. Os viciados fazem tudo o 

que podem para se disciplinar, e podem conseguir um 

excelente desempenho entre sete da manhã e nove da noite. 

Depois vão para a cama. A força do Eu decai e, de repente, o 

inconsciente vem à tona. Assim que irrompe o inconsciente 

com todas as suas pulsações instintivas, o Eu perde o 

controle. Então o vício torna-se tirano. Sua voz a de uma 

criança perdida, morta de fome: eu quero, eu quero, eu quero, 

e vou ter. Essa é uma maneira como o fraco confunde o forte” 

(WOODMAN 2003) 

A descrição de WOODMAN pode parecer dramática, mas 

sem dúvida, remete à reflexão sobre as demandas sociais que 

levam as mulheres a uma maneira tão extremista de relacionar-se 

com o corpo e suas necessidades. 

Dessa forma, a privação de determinados alimentos, a 

imposição de outros alimentos, muitas vezes em quantidades 

exageradas e a restrição calórica radical, criam espaço para que 

alguns momentos de lapso nos quais a dieta deixa de ser seguida, 

passem a ocorrer.  

Estes momentos podem ser observados no discurso das 

participantes quando relatam, que este padrão de alimentação não 

pode ser mantido por muito tempo: “Eu não penso pra comer, eu vou 
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lá e como. Aí depois eu falo: puxa, eu não precisava ter comido 

aquilo não era aquilo que eu tava com vontade” (TABELA 7). 

O fator mais fortemente associado com o IMC entre obesos é 

a desinibição. Na vigência de comportamentos restritivos, os 

períodos de desinibição podem ser desencadeados pela distração 

provocada por tarefas não alimentares que apresentam demanda 

cognitiva. A atenção sobre outras tarefas desvia a atenção da 

alimentação e cria espaço para o descontrole alimentar (BELLISLE e 

col. 2004; LATTIMORE e CASWELL 2004). 

A fome é uma sensação fisiológica que pode sofrer influência 

de fatores externos como a pressão social (HERMAN e col. 2003). 

Então, se as crenças ligadas à perda de peso estiverem 

relacionadas com restrição radical da quantidade de alimentos, 

pode-se supor que a moderação será difícil de ser mantida.  

Quando não há controle cognitivo, comer passa a ser um 

comportamento automático e descontrolado. Esses hiatos de 

descontrole apresentam como conseqüência sentimentos de culpa e 

de incapacidade para manter o auto-controle (WOODMAN 2002).  

Assim, é freqüente o discurso ligado a oscilação entre o 

controle radical e o descontrole com sentimento de fracasso. Como 

o trecho relacionado, a primeira questão da entrevista que diz 

“Quando eu me controlava bem, eu me sentia melhor. Realizada. 

Tinha conseguido. Quando eu não conseguia me controlar eu me 

sentia frustrada. Me achava incapaz” (TABELA 9). 

O sentimento de fracasso pode ser fruto do aprendizadao 

adquirido através das várias tentativas para perder peso. A 

insatisfação com a imagem corporal derivada das prescrições 

socioculturais para a magreza, são mais intimamente associadas 

com sintomas refletores de falhas em atingir este padrão do que 

sintomas que refletem os esforços em obtê-los (SNYDER 1997). 

Entre mulheres, estar em dieta está associado com déficits de 

atenção (WILLIAMS e col. 2002). O comer excessivo parece servir a 
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funções psicológicas, como proporcionar distração para a causa real 

do estresse, ou mascarar origem do sentimento disfórico ( POLIVY e 

col. 1999). 

Atitudes e pensamentos disfuncionais como a necessidade da 

aprovação de outros, necessidade de obter sucesso, agradar aos 

outros, vulnerabilidade, catastrofização e pensamento dicotômico 

são comuns entre mulheres obesas. Um estilo cognitvo como este, 

indica uma reduzida capacidade de lidar com o mundo em geral e 

com as demandas alimentares em especial (GREEN e col. 1997; 

MARTZ e col. 1996; DYCK 1992). 

Assim, as demandas cognitivas sobre a alimentação, quando 

exageradas podem proporcionar um estado que facilita a associação 

do comer descontrolado com emoções que possam eventualmente 

surgir (KENARDY e col. 1996; CHUA e col. 2004). 

Isto proporciona espaço para o surgimento de um discurso 

que reflete o sentimento de falta de capacidade: “ porque realmente 

a pessoa que é obesa é totalmente descontrolada” (TABELA 15). 

A vergonha associada as atitudes alimentares descontroladas 

pode dificultar esse controle (JAMBEKAR e col. 2003; HAYAKI e col. 

2002). Em 159 indivíduos participantes de um programa 

multidisciplinar de tratamento da obesidade, a vergonha com a 

aparência estava associada a maior nível de episódios de 

compulsão alimentar (CARGILL e col. 1999). 

Indivíduos com problemas alimentares, desenvolvem 

estruturas cognitivas organizadas em torno dos aspectos relativos a 

alimentos, peso e forma física e que influenciam suas escolhas 

alimentares. Esta alta sensibilidade à informação relacionada com o 

alimento, coloca estes indivíduos em descontrole (FEDOROFF e col. 

2003).  

A teoria da restrição postula que quando as mulheres que 

apresentam comportamento restritivo violam sua dieta, irão comer 

mais do que normalmente comeriam se não estivessem “em dieta” 
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Este mecanismo de contra-regulação é cognitivo no sentido de que é 

a percepção de ter comido em excesso mais do que a ação de 

comer em si, que desinibe o comportamento (HERMAN e POLIVY 

1980).  

Fazer dieta requer considerável atenção e provoca um foco 

obsessivo na comida e na alimentação, freqüentemente com a 

dicotomização entre alimentos bons e ruins, implicando na atitude 

disfuncional de pensamento dicotômico (STEWART e SAMOLUK, 

1997; OGDEN e GREVILLE 1983). 

A variação cíclica no peso tem sido associada a uma auto-

eficácia diminuída, sensação de falta de esperança, auto-imagem 

pobre e desinibição do controle da dieta o que demonstra que 

fatores que estimulem o sentimento de controle da situação podem 

ser fundamentais para quebrar este ciclo. 

Se as mulheres não puderem se sentir capazes de controlar 

sua alimentação, muito provavelmente não irão conseguir manter o 

controle de peso por muito tempo. É importante fazer uma reflexão 

sobre este mecanismo, uma vez que, neste ponto muitas mulheres 

acreditam que o fracasso em fazer dieta está na sua inabilidade em 

controlar a própria alimentação e não na dieta em si. 

Este sentimento de fracasso pode favorecer o abandono do 

tratamento, reforçando a crença na própria incapacidade. O caráter 

cíclico desse tipo de comportamento, como foi observado nos relatos 

colhidos, leva a crer que as práticas alimentares para 

emagrecimentos serão sempre temporárias e ineficazes (TABELA 

7). 

As fortes pressões sociais, fizeram com que fazer dieta, seja 

um comportamento normativo para muitas pessoas, especialmente 

as mulheres (RODIN 1985 ). 

Uma limitação potencial em determinar a relação entre fazer 

dieta e o funcionamento psicológico ou problemas de alimentação é 

que vários estudos foram feitos com indivíduos que estavam em 
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programas supervisionados de perda de peso, nos quais os métodos 

utilizados não refletem aqueles usados pela população em geral. 

Estudos com adultos americanos mostram que, dentre as 

práticas para perda de peso mais utilizadas, várias são 

extremamente saudáveis e aconselháveis como a diminuição do 

consumo excessivo de gordura, contagem de calorias, pesar-se 

regularmente e caminhar. Entretanto algumas mulheres referem ao 

menos um comportamento não saudável, como jejum e omissão de 

refeição. Somente 13% das mulheres informaram participar de 

programas formais para perda de peso. O grau com que os dados 

obtidos dos estudos, refletem a experiência individual de perda de 

peso, usando uma série de métodos e estratégias sem supervisão 

permanece obscura (NATIONAL TASK FORCE ON THE 

PREVENTION and TREATMENT of OBESITY 2000a). 

A atenção sobre o próprio comportamento, que deve ser o 

ponto de partida para que as mudanças nos hábitos alimentares 

possam efetivamente ocorrer, foi um dos aspectos mais relevantes 

na maioria dos discursos, mostrando que o conceito de dieta como 

um cuidado consigo foi bastante fixado. 

Dessa forma, pôde-se observar que a atenção sobre as 

próprias práticas alimentares, permitiu as mulheres tomarem 

consciência das suas características individuais, e que devem ser 

melhor equacionadas para um efetivo controle de peso. 

O prazer na alimentação também foi mencionado pelo grupo, 

como uma característica importante ligada a dietas para controle de 

peso, uma vez que este controle deverá ser realizado por toda a vida 

(TABELA 17). 

Assim, se as mulheres que tem tendência ao ganho excessivo 

de peso têm que controlar sua alimentação por toda a vida, deve-se 

supor que este controle, para ser efetivo e duradouro, deve ser 

facilmente expresso pelas mesmas. 
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Para tanto, acredita-se que estas mulheres devam consumir 

todos os alimentos com prazer, tomar suas próprias decisões e 

escolher dentre os alimentos por elas apreciados, retendo um 

comportamento que as auxilie a manter o peso após sua redução 

(DICKERSON 2001). 

O cuidado com a alimentação, com o próprio corpo e com o 

peso, devem ser encarados como um processo contínuo de atenção 

e escolhas conscientes e não como um tratamento com resultado 

instantâneo: “Porque a gente sabe que não é o resultado do dia pra 

noite” e “O programa tem aquela parte: você não emagrece tão 

rápido, mas em compensação, você não volta rápido” (TABELA 18). 

Uma vez que as mulheres aprendem que este é um cuidado 

que deve ser tomado por toda a vida, a aceitação dos lapsos 

momentâneos fica mais fácil. Da mesma forma, lidar com estes, 

acaba sendo parte do processo: “Que talvez eu tenha fracassado 

naquele dia, mas eu tento, manter o que eu tenho hoje e mesmo se 

eu fracassei hoje, mas amanhã eu vou tentar novamente. Porque 

uma vez que você coloca na sua cabeça que você não é escravo de 

nada, muito menos da comida, até essas escapadinhas são uma 

coisa normal. Mas extrapolar muito, não. Nunca mais assim de 

comer aquele excesso mesmo que eu comia” (TABELA 10). 

Pode-se perceber que a magnitude do lapso, acaba sendo 

menor uma vez que estes são uma parte do processo. Assim, eles 

não são encarados como a captulação diante da luta contra o peso, 

mas como parte intermediária no processo de controle de peso. 

Dessa forma, fazer dieta acaba por transformar-se num 

processo de “mudança consciente” e “pra vida toda” o que faz com 

que as participantes possam sentir-se no controle de uma situação 

pressupõe uma “questão de escolha” como pode ser percebido no 

trecho: “A pessoa faz o que ela quer. Ela tem o livre arbítrio para 

escolher o que quer. Então agora é uma questão de escolha mesmo. 

Uma escolha pensante” (TABELA 17). 
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Assim, quando a mulher se sente livre para escolher o que e 

quando comer, os episódios de comer inadequadamente os 

alimentos, podem se tornar menos freqüentes (SHAPIRO e 

ANDERSON 2005). 

E o controle da alimentação começa a ser encarado de uma 

maneira mais realista: “Então eu já vi que não compensa você 

querer valorizar muito uma coisa que você não vai cumprir. Tem que 

pensar numa coisa que você vá fazer!” (TABELA 9). 

Após realizarem o programa, as mulheres começaram a 

perceber a necessidade de reformular os hábitos alimentares e 

aprender uma nova forma de relacionar-se com a alimentação. Isto 

pode ser percebido em uma série de trechos, como: “E ao mesmo 

tempo terminar de concretizar isso pra mim” (TABELA 10); e “E o 

mais difícil é a primeira semana porque realmente, intensivo de 

raciocínio, de pensamento e de vontade. Desaprender os conceitos 

que eu tinha de alimentação e aprender conceitos novos e bons” 

(TABELA 14);  e “ Lentamente, consegui conciliar o meu prato com 

o meu físico, então é bem diferente. Aquilo que entrou na minha 

mente eu tenho controlado” (TABELA 16); e “Eu tenho consciência 

que a única maneira de você emagrecer com saúde é você se 

educando. Porque já fala educação. É educação. Não tem outro 

meio” (TABELA 18).  

A modificação do modo de encarar a dieta, pode ser 

fundamental para que os hábitos sejam mantidos ao longo do tempo 

uma vez que comportamentos podem tornar-se hábitos quando 

repetidamente praticados, dentro de um determinado contexto e 

padrão de tempo (RAYNOR e col. 2005).  

Estudo com pessoas que conseguiram manter seu peso após 

emagrecimento, mostrou que aquelas que mantiveram suas perdas 

por longos períodos relatam usar poucas estratégias para manter o 

peso e um menor esforço par manter a dieta o que demonstra que a 

internalização dos hábitos é mais efetiva ao longo prazo (KLEM e 

col. 2000). 
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A prevenção freqüentemente implica que a pessoa faça 

mudanças difíceis nos comportamentos e hábitos diários, desista de 

certas práticas que ele aprecia, e adquira algumas que ele não gosta 

(FRASER e SHAVLIK 2001). Este deve focar sentimentos de bem-

estar e melhora na realização das tarefas rotineiras. (DICKERSON 

2001). 

Assim, no início do tratamento, é necessário um esforço para 

que os novos comportamentos sejam emitidos e isto é percebido no 

discurso das mulheres como: “Se a pessoa não tiver aquela 

determinação fica complicado. Porque é mais fácil ceder do que 

você falar não” (TABELA 8).  

Dessa forma, as intervenções devem buscar a promoção da 

autonomia do paciente, evitando situações como as que emergem 

da fala das mulheres participantes do programa: “Mas acho que o 

difícil e você ter a força de vontade. Pra manter acho que a coisa na 

mente. Pra manter os hábitos eu dependo de uma cobrança! E eu 

acredito que essa cobrança tem que ser minha mesmo. Não adianta 

eu querer que alguém venha cobrar pra mim. Eu começo, mas aí 

qualquer desanimo, eu dasanimo. É assim, um pouco de falta de 

domínio próprio” (TABELA 16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


