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RESUMO 

 

A obesidade é um conhecido fator de risco para a saúde pessoal tornando-se 
atualmente um fator de risco de saúde pública. Milhares de mortes relacionadas a 
ela são quantificadas no mundo inteiro. Portanto, mais que uma questão de 
aparência é uma questão de vida. Além de ser caracterizada enquanto enfermidade, 
ainda é motivadora de outras tantas doenças. Essa pesquisa estuda a gênese da 
obesidade dentro suas visões clínica e psicanalítica observando a prevenção da 
obesidade enquanto ação educativa, concluindo que forma como a medicina e a 
estética interferem na temática moldam a qualidade de vida  dos pacientes, trazendo 
uma visão por vezes equivocada do processo engordar e emagrecer que é visto 
como ineficaz logo após determinados procedimentos .Enfatiza-se aqui  a atuação  
do terapeuta como profissional responsável pela disseminação das ações que  
introduza as ferramentas para a autocura do paciente. Consta de uma pesquisa 
qualitativa, composta por quatro capítulos: uma introdução onde é apresentado o 
tema e são referendados os objetivos do trabalho, Capítulo 1, um referencial teórico 
acerca da obesidade, cirurgia gástrica e cirurgia reparadora, bem como a 
importância da educação em saúde para a prevenção da obesidade. Como aparato 
teórico foram utilizados vários autores entre eles Angelis, Bouchard, Czepielewski, 
Paim, No Capítulo 2 são feitas as considerações acerca da visão psicanalítica da 
obesidade, trazendo a Constelação Familiar enquanto alternativa plausível e 
definitiva para o tratamento, onde são referendandos Jung, Berg, Hellinger, entre 
outros. No Capítulo 3 são apresentados os aspectos metodológicos da pesquisa,em 
que se optou por uma abordagem qualitativa, onde foi utilizada a técnica de 
entrevista e utilizando como método a Análise Interpretativista. Aqui é feita a análise 
de dados obtidos na pesquisa, feita com paciente com obesidade e submetida ao 
tratamento com a Constelação Familiar no município de Fortaleza-Ceará  

Palavras-chave: Obesidade, Saúde, Cirurgia Estética, Bariátrica, Constelação 

Familiar Sistêmica, Fenomenologia, Psicoterapia. 
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ABSTRACT 

 

The obesity is one known factor of risk for the personal health becoming currently a 

factor of risk of public health. Thousands of related deaths it are quantified in the 

entire world. Therefore, more than an appearance question it is a life question. 

Beyond being characterized while disease, still is motivadora of others as many 

illnesses. This research studies gênese of the obesidade inside its visões clinical and 

psicanalítica observing the prevention of the obesidade while educative action, 

concluding that it forms as the medicine and the aesthetic one intervenes with the 

thematic one molds the quality of life of the patients, bringing a vision for times 

maken a mistake of the process to get fat and to emagrecer that is seen as 

inefficacious soon after determined procedures. The performance of the responsible 

therapist as professional for the dissemination of the actions is emphasized here that 

introduces the tools for the autocura of the patient. It consists of a qualitative, 

composed research for four chapters: an introduction where the subject is presented 

and is authenticated the objectives of the work, Chapter 1, a theoretical referencial 

concerning the obesidade, gastric surgery and surgery repairman, as well as the 

importance of the education in health for the prevention of the obesidade. As 

theoretical apparatus some authors between them Angelis, Bouchard, Czepielewski, 

Paim had been used, In Chapter 2 are made the considerações concerning the 

psicanalítica vision of the obesidade, bringing reasonable alternative the Familiar 

Constellation while and definitiba for the treatment, where they are referendandos 

Jung, Berg, Hellinger, among others. In Chapter 3 the metodológicos aspects of the 

research are presented, where if it opted to a qualitative boarding, where the 

interview technique was used and using as method the Analysis of Interpretativist. 

Here the analysis of data gotten in the research, made with patient with obesidade 

and submitted to the treatment with the Familiar Constellation in the city of Fortaleza-

Ceará, 

Word-keys: Obesidade, Health, Aesthetic Surgery, Bariátrica, Familiar Constellation 

Sistêmica, Fenomenologia, Psycotherapy. 
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INTRODUÇÃO 

 

A busca pela qualidade de vida tem sido a tendência do último século. O 

sonho da longevidade que marcou gerações anteriores hoje dá espaço à busca pelo 

bem-estar. Assim, viver muito será certamente consequência de uma vida plena, 

saudável, em que o físico, o emocional, o mental, o espiritual estejam em perfeita 

harmonia. 

Nesse ínterim um termo vem resumir tudo aquilo o que se entende por 

qualidade de vida: a autoestima. Procurar equilibrar todos os setores da vida só tem 

sentido se isso gera o estar bem consigo e com a realidade que circunda. Hoje um 

verdadeiro arsenal de possibilidades e técnicas surgem para que esse “estar bem” 

se concretize. Boa alimentação, massagens, relaxamento, possibilidades de 

intervenção estética inimagináveis antigamente vêm auxiliar nessa busca pelo bem-

estar. 

Há casos, entretanto em que somente a cirurgia plástica poderá realmente 

intervir para alcançar um resultado satisfatório. É claro que uma cirurgia não resolve 

um caso de autoestima baixa, mas certamente é fator importante para que essa se 

estabeleça e se fortaleça no indivíduo. O cirurgião plástico assim atua como um 

terapeuta ajudando o paciente a reencontrar-se para que sinta em harmonia com o 

universo que o cerca. O problema estético coloca o paciente na posição de diferente 

com conotação de desvantagem frente aos iguais, os normais. Os pacientes refletem 

levando em consideração os aspectos relacionados à localização da parte do corpo 

usada como continente dos aspectos diferentes, ruins ou estragados, o sucesso de 

um procedimento cirúrgico estético trará melhor adaptação e sociabilidade. 

Braga (2010) ressalta: 

O principal motivo que leva uma pessoa a operar é a necessidade da 
melhora da autoestima, de afeto e aprovação de outras pessoas, a 
cirurgia estética em si é um procedimento técnico justificado pelos 
ganhos psicológicos, sentimentos de insegurança, ansiedade, 
dificuldade sexual, sentimento de inadequação social e autoestima 
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pobre. Alguns dos benefícios que não podem ser palpáveis, mas que 
são capazes de transformar uma vida. (BRAGA,2010) 

Ainda segundo Braga, os reais benefícios de cirurgia plástica são muitas 

vezes difíceis de perceber e explicar, como a definição da beleza. A transformação 

do corpo é capaz de agir na cabeça das pessoas, mudando comportamentos, os 

pacientes costumam dizer que estão mais felizes após os procedimentos, e como 

definir felicidade? As pessoas que são felizes são bonitas, e pessoas que são 

bonitas são, frequentemente, felizes. 

Segundo dados que fazem parte da pesquisa Cirurgia Plástica no Brasil, 

divulgada no ano de 2015 pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) em 

levantamento que ouviu 3.533 cirurgiões plásticos, no Brasil, sete de cada dez 

cirurgias plásticas são realizadas em pacientes da cor branca, principalmente do 

sexo feminino. A faixa etária que mais se submete ao bisturi é a dos 19 aos 35 anos 

(46%). Jovens dos 13 aos 18 anos respondem por 6% das intervenções. Entre os 

principais procedimentos, destacam-se o aumento de mama (21%), lipoaspiração 

(20%) e abdômen (15%). As estatísticas colocam o país entre os primeiros do 

mundo em realizações cirúrgicas. Segundo especialistas, o fato se deve à qualidade 

dos profissionais, a vaidade das mulheres brasileiras e ao barateamento dos custos 

E a mídia: que influencia na supervalorização do corpo e no aumento do interesse 

pela estética. 

Em seu artigo “Cirurgia Plástica e Felicidade”, Poltronieri,(apud BRAGA,2010) 

psicólogo clínico e pesquisador da aparência e da cirurgia plástica afirma que a 

cirurgia plástica trata-se de uma resposta tecnológica que a nossa sociedade dá 

para essa demanda interna de mudança corporal. E isso aumenta à medida em que 

a mídia destaca os famosos “antes e depois”, estimulando crenças internas de que a 

beleza externa é fundamental e que ela sim garante a felicidade. 

O psicanalista Jurandir Freire Costa, professor do Instituto de Medicina Social 

da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), diz que a cultura do corpo é 

fruto de duas constatações: da cultura das sensações, provocada pela mídia – 

representada por todos os ícones que deformam a percepção do “eu” e “do estar no 

mundo”; e da ciência, representada pela medicina moderna, que diz o que é bom e 

ruim para o corpo. “O corpo dos indivíduos, sobretudo o dos grupos privilegiados do 
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ponto de vista social, econômico e cultural, tornou-se o objeto-alvo do ideal de 

felicidade sensorial”, destaca o professor. 

Para o psicanalista, o corpo, na sociedade do século XXI, começou a tomar o 

lugar de outras instâncias na constituição da identidade. Ele afirma que a 

preocupação com o corpo sempre existiu, mas em graus diferentes. No entanto, nos 

dias atuais, o corpo tornou-se maestro da condução da vida das pessoas. “O 

problema então é esse: o corpo a serviço de quê? De si próprio ou de algo que o 

transcende? Essa é a questão. Quando o corpo começa a ganhar uma autonomia 

que ele não devia nem podia ter, começam os problemas”, destaca o professor em 

entrevista a Revista de História da Biblioteca Nacional. 

A questão pelo que se discute é ampla e se amplia ainda mais quando a 

cirurgia plástica deixa de ser apenas estética e passa a ter também a função de 

reparadora em função de uma doença, um acidente enfim. O papel do cirurgião é 

ainda mais difícil pois não é mais um corpo com um “defeito natural” a ser tratado, é 

um corpo que sofreu uma avaria, uma mutilação, fatos que por si só já 

comprometem a autoestima de qualquer um. 

Atualmente um conceito de que ter saúde é mais extenso, pois hoje se é 

colocado que a saúde não é meramente não se ter doença, e se ter saúde não é 

apenas não estar doente, pois a saúde individual depende de fatores como 

econômico, de lazer, profissional, social dentre outros. 

A discussão em torno da obesidade é ampla, por isso apresenta-se como um 

desafio à pesquisa proposta, a obesidade tem sido uma afronta à saúde pública do 

nosso país, já que o número de casos de pessoas com sobrepeso tem sido grande e 

manifesta um fator muito preocupante por poder torna-se uma enfermidade crônica. 

Hoje em dia existe uma preocupação exagerada com o corpo, decorrente dos 

padrões de beleza criados pela própria sociedade, de um lado, o modelo 

extremamente magro como ideal de beleza, do outro, o corpo obeso decorrente das 

conquistas da chamada “vida moderna”. 

Para Wannmacher : 
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Não é apenas problema estético, mas importante fator de risco para 
doenças cardiovasculares, osteoartrite, refluxo gastresofágico, 
diabetes Mellitus, insuficiência cardíaca, alterações hormonais e 
sexuais, câncer e outras complicações. Sua prevalência tem 
aumentado no mundo com notório comprometimento de crianças e 
adolescentes. O controle da obesidade não modifica taxas de 
mortalidade, mas previne e controla algumas doenças crônicas. 
(WANNMACHER 2004, p. 01): 

De acordo com Duarte (2005), o sobrepeso não tem consequências imediatas 

no desenvolvimento de doenças crônicas, porém contribui para variações nos riscos 

a saúde. “Três questões devem ser consideradas: idade de aparecimento, duração e 

flutuação de peso, isto é, oscilações de peso”. 

A obesidade integra o grupo de Doenças e Agravos Não Transmissíveis 

(DANTs), e que podem ser caracterizadas por doenças com história natural 

prolongada, múltiplos fatores de risco, interação de fatores etiológicos, 

especificamente de causas desconhecidas, ausência de participação ou participação 

polêmica de microorganismos entre os determinantes, longo período de latência, 

longo curso assintomático, curso clínico em geral lento, prolongado e permanente, 

manifestações clínicas com períodos de remissão e de exacerbação, lesões 

celulares irreversíveis e evolução para diferentes graus de incapacidade ou para a 

morte”. (Pinheiro 2004) 

 Ao se tratar deste tema Murate (2005) desenvolveu um conceito mais 

abrangente, no qual descreve que a obesidade é considerada uma síndrome 

multifatorial na qual a genética, o metabolismo e o ambiente interagem assumindo 

diferentes quadros clínicos nas diversas realidades socioeconômicas. A autora 

acrescenta que essa doença tem sido classificada como uma desordem primária de 

alta ingesta calórica e redução do gasto calórico diário, consequência da vida 

contemporânea.  

 Segundo a pesquisa de orçamentos familiares (2003-2004), do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), são 38,8 milhões de pessoas com 20 

anos de idade ou mais que estão acima do peso, o que significa 40,6% da 

população total do país. Dentro deste grupo, 10,5 milhões são obesos. A pesquisa 

também revelou que o problema se agrava com a idade e que a faixa etária de 20 a 

44 anos concentra o maior número de homens com excesso de peso. Já nas 
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mulheres, a obesidade predomina nas faixas posteriores, indicando que os homens 

tendem a ganhar peso de forma mais rápida que as mulheres, e estas de forma mais 

lenta em um espaço de tempo maior. (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 

2004).  

 Além de ser um problema de ordem pública a obesidade alcança todas 

as classes sociais, compõe um estado nutricional insatisfatório, em consequência de 

um distúrbio no balanceamento dos nutrientes, entre outros fatores pelo 

desregramento alimentar. O excesso de peso causa problemas psicológicos, 

frustrações, infelicidades, além de uma gama de doenças lesivas.  

A promoção da saúde é uma das estratégias do setor saúde para buscar a 

melhoria da qualidade de vida da população, através da promoção, prevenção, 

proteção e recuperação da saúde dos cidadãos. Sua intenção é proporcionar a 

gestão compartilhada entre usuários, movimentos sociais, trabalhadores do setor 

sanitário e de outros setores, produzindo autonomia e corresponsabilidade (BRASIL, 

2006)  A saúde pública no Brasil atravessa uma fase grave, contraditória com o 

volume de programas, projetos e descentralização da saúde implementados pelo 

Governo Federal, entre os quais Programa de Saúde na Família, Reforsus, 

Humaniza SUS, Bolsa Alimentação entre outros. São inúmeras as tentativas que 

primam pela elaboração, planejamento, mas que pecam na aplicabilidade e alcance, 

não conseguindo atingir a grande maioria da população que continua excluída 

desses serviços. 

 Além de todos os entraves burocráticos e toda a dificuldade técnica 

que esses programas encontram para a sua efetivação, uma questão é mais 

aparente e alimenta um círculo vicioso que colabora para a manutenção do atual 

estado de coisas: a desigualdade social. Por trás da chamada democratização e 

implementação dos serviços de saúde, existe uma tentativa de mascarar as 

desigualdades que dificultam o acesso da grande maioria da população agravando a 

cada dia o quadro da saúde pública no país.       

  Essa questão parece subjetiva até nos depararmos com os dados e 

números que demonstram as mazelas sociais no Brasil entre os quais os problemas 

de saúde estão inclusos. Hoje, cerca de quinze programas fazem parte do Programa 
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de Saúde do Governo Federal, e, desde que o Brasil afirma-se no perfil neoliberal, 

um sem fim de projetos tem sido lançados na tentativa (suposta) de erradicar os 

problemas sociais do país. Por que apesar de tanta divulgação da importância do 

controle e da erradicação da obesidade, as pessoas continuam em processo de 

engorda? As pessoas (tanto os profissionais em geral, quanto a população) 

conhecem realmente esses programas? Quais fatores impedem a aplicabilidade dos 

mesmos? São essas questões relacionadas à observações empíricas e aos estudos 

bibliográficos nortearão esse trabalho. Perante esta realidade propomos a seguinte 

questão: “De que forma a Constelação Familiar Sistêmica pode, frente ao insucesso 

dos programas de educação em saúde pode intervir para prevenção da obesidade e 

ainda mais na cura dos pacientes já em processo de obesidade? 

A pesquisa assim tem por objetivo discutir sob o ponto de vista médico clínico, 

a obesidade e suas formas de tratamento Obesidade, Cirurgia Gástrica e Cirurgia 

Estética Reparadora, discutir a importância da Psicanálise da Constelação Sistêmica 

no tratamento e também na prevenção ao aparecimento dessa.Evidenciar a 

importância da educação em saúde para prevenção da obesidade. E em nível mais 

amplo, a necessidade desse estudo cientifico é de destacar as falhas do tratamento 

convencional, clínico, medicamentoso ou de intervenção cirúrgica quando na 

verdade o problema pode ser e precisa ser debelado na construção mental e 

emocional do paciente, sem perder de vista as questões de ordem prática e 

precisam ser vistas tais como  os motivos do não funcionamento satisfatório desses 

programas, analisando assim onde está o equívoco: no planejamento e elaboração, 

na implementação em nível federal, estadual, municipal, ou na desigualdade 

socioeconômica gerada pela estrutura capitalista neoliberal, que faz das diferenças 

econômicas, o maior problema de âmbito público no país. E de que forma a 

educação em saúde pode e deve minorar o problema. Nesse contexto reside a 

relevância desse trabalho. 

 Assim, esta pesquisa evidencia numa abordagem integral e humanizada, que 

a prevenção da obesidade é um desafio aos profissionais terapeutas,  poderá 

contribuir para a reflexão acerca dos hábitos saudáveis de vida, para a prevenção, a 

recuperação e a reabilitação de indivíduos que sofrem com a obesidade, o 

sobrepeso e com doenças decorrentes dessa condição. E sobretudo para a reflexão 
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acerca da postura mental individual que gera saúde também gera doença no 

indivíduo. 

 

 

 

 

1. CAP I OBESIDADE: O PONTO DE VISTA CLÍNICO 

 

Neste capítulo abordaremos os aspectos clínicos e estéticos relacionados a 

obesidade desde sua origem aos desdobramento na atualidade onde se configura 

um caso de saúde pública agravando-se notadamente em determinados países 

como o Brasil. Hoje a obesidade é um dos grandes problemas de saúde pública 

mundial; o acúmulo de gordura corporal é o principal fator de risco para doenças 

cardiovasculares e diabetes. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), só 

na Europa morrem todos os anos cerca de 250 mil pessoas em decorrência dos 

maus hábitos alimentares. No Brasil, 27 milhões de pessoas estão acima do peso e 

quase sete milhões são obesos.  

1.1. Conhecendo a Obesidade    

O excesso de gordura é um dos maiores problemas em muitos países 

principalmente os industrializados. A obesidade é uma questão de abrangência 

mundial pela Organização Mundial de Saúde pelo fato de atingir um elevado 

número de pessoas e predispõe o organismo a vários tipos de doenças e a morte 

prematura. Os indicadores de qualidade de vida colocam as pessoas obesas em 

desvantagens. (NAHÁS, 2003). 

 A administração do peso corporal imaginado como perfeito é um fator 

determinante ao estado considerado saudável, proporcionando um bem-estar e 

uma melhor qualidade de vida. Como padrão de controle para a prevenção da 

obesidade, é essencial manter uma dieta alimentar equilibrada e estar praticando 
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exercícios físicos regularmente. Talvez seja devastadora a imagem negativa da 

obesidade na sociedade atual, favorecendo atitudes disseminadas de discriminação 

em relação ao obeso, apesar da sociedade está gradualmente exposta ao conceito 

de que a obesidade não é só uma questão de autocontrole. 

A obesidade de causa nutricional é considerada como um distúrbio do 

metabolismo energético, quando ocorre armazenamento excessivo de energia sob 

forma de triglicérides do tecido adiposo. Isso se dá porque o organismo estoca 

energia por meio de regulação entre a ingestão alimentar (elevada) e o gasto 

energético (baixo). Um pequeno desequilíbrio na balança energética gera um 

balanço positivo acarretando um pequeno aumento de peso. Entretanto, esse 

balanço positivo pode se tornar crônico levando o indivíduo a obesidade. (SEBOLD, 

apud., 2004).  

O sobrepeso indica um aumento do que normalmente deveria ser o peso de 

um indivíduo com relação à sua altura, sendo uma classificação praticamente 

arbitrária e a obesidade que indica um desarranjo entre funções fisiológicas, 

bioquímicas, metabólicas, anatômicas do organismo, além do ambiente 

socioeconômico, cultural e educativo e o seu ambiente individual e familiar.  

 

Quando as quantidades de energia (na forma de alimentos) que 

penetram no organismo são maiores do que as consumidas, ocorre 

aumento do peso corporal. Por conseguinte, a obesidade é 

causada por excesso de suprimento de energia em relação ao seu 

consumo. Para cada 9,3 calorias de energia em excesso que 

penetram no organismo, ocorre armazenamento de 1 grama de 

gordura. O excesso de aquisição de energia ocorre apenas durante 

a fase de desenvolvimento da obesidade. (GUYTON, apud. 2002)  

O termo obesidade se refere à condição com gordura excessiva, que 

acompanha uma constelação de co-morbidades, incluindo apenas um ou todos os 

seguintes componentes da síndrome dos obesos: intolerância à glicose, resistência 

à insulina, dislipidemia, diabetes tipo2, hipertensão, concentração plasmática 

elevadas das leptina, tecido adiposo visceral aumentado o maior risco de doença 

cardíaca coronariana e de câncer. (BOUCHARD 2003). 
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A gordura corporal de forma geral se dá pelo equilíbrio energético, que é 

determinado pela ingestão de nutrientes e pelo gasto calórico. O excesso de 

ingestão de energia, em relação à quantidade gasta pelo organismo para suprir as 

necessidades metabólicas e realização das atividades cotidianas, podem levar ao 

ganho de peso. A gordura essencial, necessária para o funcionamento fisiológico 

normal, é guardada em pequenas quantidades na medula óssea, coração, pulmão, 

fígado, baços, rins, músculos e tecidos. 

Existe muitíssima confusão acerca do significado preciso dos 

termos peso excessivo (overweight), gordura excessivo (overfat) e 

obesidade quando aplicados à composição corporal e aos riscos 

correlatos de saúde para uma gordura corporal excessiva. Em 

verdade, cada termo assume com frequência um significado 

diferente, dependendo da situação e do contexto de sua utilização. 

Na maior parte da literatura médica, o termo peso excessivo 

(overweight) pretende descrever uma condição de gordura 

excessiva, até mesmo na ausência das mensurações 

concominantes da gordura corporal. Dentro desse contexto, 

obesidade refere-se então aos indivíduos nos extremos do 

continuum de peso excessivo (overweight). Esse é exatamente o 

quadro de referência usado atualmente para delinear o continuum 

de gordura corporal por intermédio do IMC (Índice de Massa 

Corpoal). (BOUCHARD, 2003) 

Segundo Czepielewski, a forma mais amplamente recomendada para a 

avaliação do peso corporal em adultos é o IMC (Índice de Massa Corporal), 

recomendado inclusive pela Organização de Saúde. Esse índice é calculado 

dividindo-se o peso do paciente em quilogramas (kg) pela sua altura em metros 

elevada ao quadrado (quadrado de sua altura). O valor assim obtido estabelece o 

diagnóstico da obesidade e caracteriza também os riscos associados. 

(CZEPIELEWSKI, 2006), 

O IMC apresenta limitações, tais como: é questionável em crianças e 

adolescentes por estarem em um período de mudanças corporais; não há índice de 

normalidades para indivíduos idosos; é o mesmo para indivíduos de diferentes 

raças; é o mesmo para indivíduos de diferentes estaturas. A organização Mundial 

de Saúde (OMS) propõe uma classificação para o sobrepeso que busca superar as 

limitações reconhecidas no IMC na determinação da caracterização da obesidade.    

Essas etiologias serão destacadas a seguir.                                                                      
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1.2 Origem e Classificação    

          A etiologia da Obesidade não é facilmente identificada e/ou caracterizada na 

grande maioria dos casos, apesar do crescente número de estudos relacionados a 

essa doença. Tal dificuldade deve-se ao fato de a obesidade se caracterizada como 

uma doença de multifatorial e, como tal, sua etiologia pode-se tornar controvertida, 

visto que existem contribuições comportamentais, do estilo de vida e aspectos 

fisiológicos no desenvolvimento e na manutenção desta. (SIEGFRIED, 2003). 

 A obesidade possui uma origem complexa e suas causas evidentemente 

diferem de uma pessoa da outra, reconhecer isto é de total importância para o 

acompanhamento, e o tratamento já estabelecido, bem como a prevenção de seu 

aparecimento.  

 Há inúmeras tentativas de explicar o mecanismo que leva o indivíduo a 

desenvolver a obesidade, pois fisiologicamente o organismo conta com 

mecanismos de saciedade de fome e satisfação alimentar, mas esse mecanismo 

aparentar estar alterado em indivíduos que desenvolve a obesidade. Outra 

explicação pode ser relativa ao desenvolvimento da obesidade pela interação entre 

vários genes que exercem efeitos importantes em determinadas famílias. (SEBOLD 

apud., 2004). 

 Antes de ser uma doença, a obesidade seria apenas o resultado de uma 

seleção natural, pacientemente executada ao longo da evolução, capaz de dotar a 

espécie humana da admirável capacidade de sobreviver a longos períodos de 

escassez energética. Essa terá sido sem dúvida, uma vantagem evolutiva que nos 

permitiu chegar aos dias de hoje. Por isso, quando procuramos alterações 

genéticas que expliquem a existência da obesidade em um individuo, habitualmente 

não a encontramos. Elas usualmente não existem. As alterações genéticas isoladas 

são responsáveis apenas por uma minoria dos casos de obesidade. (TEIXEIRA 

NETO, 2003). 

As diferenças individuais entre fatores específicos que predispõem os seres 

humanos ao aumento excessivo de peso incluem os padrões alimentares e o meio 

ambiente relacionado aos alimentos; o acondicionamento dos alimentos, a imagem 

corporal e as variações relacionadas às taxas metabólicas de repouso; a 

termogênese de indução dietética, o nível de atividade espontânea ou “agitação” 
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(termogênese da atividade que independe dos exercícios); temperatura corporal 

basal; suscetibilidade às infecções virais específicas, níveis de adenosina trifosfato 

celular, de lipoproteína lípase e de outras enzimas; e tecido adiposo marrom 

metabolicamente ativo. (BOUCHARD, 2003). 

Como visto, a obesidade apresenta-se de forma bem complexa, para melhor 

entendimento está será descrita, a seguir, de acordo com sua característica e/ ou 

tipo. Assim, pode resultar de fatores endógenos ou exógenos. A obesidade de 

origem endógena representa 5% ou menos dos casos na atualidade, podendo ser 

de origem hereditária/ congênita, psicogênica, medicamentosa, neurológica e 

endócrina. Por outro lado, a obesidade exógena pode representar 95% ou mais dos 

casos, e sua origem está relacionada a fatores ambientais, culturais, sociais e 

emocionais, mas, principalmente, devido à hipoatividade (sedentarismo, TV, 

games), e aos maus hábitos alimentares (inadequação entre qualidade, quantidade 

e consumo de fast-food). (DÂMASO, 2001). 

 A alimentação no mundo mudou muito nos últimos anos, de alimentos 

frescos, vegetarianos para alimentos processados, refinados, de origem animal, 

alimentos pré-preparados e congelados. Os horários das refeições estão sendo 

sacrificados, incentivando o consumo elevado de calorias e gorduras em excesso.  

 Muitos estudos evidenciaram que fatores genéticos desempenham papel 

importante na composição corporal. Mesmo que não devidamente comprovado, 

quando ambos, pai e mãe, são obesos, há 80% de chance dos filhos também se 

tornarem obesos, enquanto se os pais não apresentam sobrepeso, este índice cai 

para apenas 10%. (ANGELIS, 2003). 

A interação significativa entre genética e o meio ambiente faz com 

quem seja difícil quantificar o papel de cada um desses elementos 

no surgimento da obesidade. O arcabouço genético do indivíduo 

não causa necessariamente a obesidade, mas reduz o limiar para 

seu surgimento (genes de suscetibilidade). Somente agora os 

pesquisadores começaram a identificar os genes-chave e as 

variações específicas da sequência do DNA que se relacionam às 

causas moleculares do apetite e saciedade e que predispõem uma 

pessoa para a obesidade. (MCARDLE, 2003). 

 Os genes podem contribuir para a obesidade de diversas maneiras, incluindo 

(1) anormalidades genéticas dos centros de alimentação para ajustar o nível de 
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armazenamento de energia em algum ponto elevado ou baixo, (2) fatores psíquicos 

hereditários anormais que estimulam o apetite ou fazem com que o indivíduo se 

alimente como mecanismo de “alívio”, e (3) anormalidades genéticas no consumo 

de energia e no armazenamento de gordura. (GUYTON, apud., 2002). 

É comum a concepção errônea de que a obesidade é frequentemente uma 

desordem glandular resultante da deficiência particular de um determinado 

hormônio. Os casos de obesidade endócrina não são tão frequentes como 

previamente descrito na prática clínica. A grande maioria dos pacientes obesos não 

possui desordens endócrinas, e isso sugere que a glândula tireoide, por exemplo, 

frequentemente mencionada, nem sempre apresenta função anormal do indivíduo 

obeso. (SIEGFRIED, 2003). 

A obesidade secundária a alterações endócrinas é a síndrome hipotalâmica, 

síndrome de cushing, hipotireoidismo, ovários policísticos, pseudo-

hiparatireoidimos, hipogonadismo, déficit de hormônios de crescimento, aumento de 

insulina e tumores pancreáticos produtores de insulina.    

Estudos de pacientes obesos revelam que grande proporção de 

casos de obesidade resulta de fatores psicogênicos. Fator 

psicogênico comum, que contribui para o desenvolvimento da 

obesidade, é a ideia prevalente de que os hábitos alimentares 

sadios exigem três refeições por dia, e que cada uma delas deve 

ser substancial. Muitas crianças de pouca idade são induzidas a 

esse hábito por pais supersolícitos, de modo que essas crianças 

continuam a praticá-lo durante toda a sua vida. Além disso, as 

pessoas, frequentemente, adquirem grandes aumentos de peso 

durante ou após situações estressantes, como morte de parente, 

doença grave, ou até mesmo, depressão mental. Aparentemente a 

alimentação pode constituir uma maneira de aliviar a tensão. 

(GUYTON, 2002). 

 A alimentação em excesso pode ser como um mecanismo para afastar 

sentimentos desconfortantes de agressividade ou depressão, sendo que a 

obesidade pode ser utilizada como mecanismo de defesa contra a interação social 

anormal, problemas emocionais, conflitos sexuais e exposição à possibilidade de 

inter-relações pessoais inadequadas. (CZEPIELEWSKI, 2006). 

Além das causas orgânicas, as causas psicológicas também podem levar o 

indivíduo a desenvolver a obesidade. O estresse, a ansiedade, e a depressão são 
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grandes causadores dessa disfunção, pois apresentam influência direta no 

comportamento alimentar. A obesidade não é considerada um transtorno 

psiquiátrico apesar de que a obesidade foi, por muito tempo, considerada como 

uma manifestação somática de um conflito psicológico subjacente. (SEGAL, 2002). 

As queixas principais dos pacientes quando se referem aos aspectos 

psicossociais são as dificuldades para andar, dormir, caminhar, exercícios físicos 

em geral, diminuição da libido, vergonha do parceiro sexual, inibição social quanto 

ao vestuário (tamanho das roupas, comprar roupas) e ir a lugares públicos como 

shopping center, praia, clube, festas ou mesmo ir ao trabalho. 

 Os excessos na ingestão alimentar podem ser observados na grande maioria 

dos casos de pacientes obesos, podendo se manifestar de forma consciente ou até 

adquirir um caráter compulsivo, que pode atingir a fome incontrolável. Em outros 

pacientes observa-se uma ansiedade deglutória semelhante à ansiedade do 

tabagismo ou dos alcoólicos. Por outro lado, a ingestão alimentar inadequada pode 

se manifestar pela ingestão de uma maior quantidade de alimentos ou então 

através de ingestão esporádica e repetitiva de pequenas quantidades, distribuídas 

no decurso do dia, em que assume um caráter inadvertido. (SIEGFRIED, 2003).  

 Se a obesidade representa verdadeiramente um distúrbio unitário, e a gula e 

o excesso de indulgências causassem isoladamente o acúmulo de gordura corporal, 

nesse caso um corte na ingestão de alimentos deveria proporcionar redução de 

peso e saúde aprimorada. (MCARDLE, 2002) Nas literaturas existe uma relação 

inversa entre atividade física e adiposidade, ou seja, quanto mais ativo for o 

indivíduo, menor será sua chance de desenvolver obesidade, sendo o contrário 

também verdadeiro. Há uma variedade fenotípica entre indivíduos obesos. Com 

base nessa observação foram descritos quatro tipos de obesidade. 

 Tipo I - Obesidade universal, massa corpórea ou porcentagem de gordura em 

excesso, distribuída por todo o corpo. 

 Tipo II - Obesidade tronco-abdominal subcutânea em excesso, ou padrão 

androide ou em forma de maçã, mais comum no sexo masculino, mas também 

presente no sexo feminino, com deposição de gordura ao redor da cintura e do 

abdome superior. Esse tipo de depósito de gordura caracteriza-se pela rápida 
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mobilização de ácidos graxos livres e está associado a um risco aumentado de 

hipertensão arterial, doenças cardiovasculares e diabetes mellitus não-insulino-

dependente. 

 Tipo III - Obesidade visceral: é a de maior cardiovascular e metabólico. 

 Tipo IV – Gordura em forma de pera com excesso ou padrão ginóide ou em 

forma de depósito de gordura ao redor das coxas e nádegas, cuja função seria a de 

reserva de energia para manter a gravidez e a lactação. O padrão de distribuição de 

gordura em crianças obesas também define se há maior ou menos risco para a 

hiperlipidemia, da mesma forma que em indivíduos adultos. (BUSSE, 2004). 

                                                                           

1.3 Obesidade e os riscos para a saúde   

Problemas crônicos associados com obesidade podem ser agrupados em: 

doenças cardiovasculares, condições associadas com resistência à insulina, alguns 

tipos de câncer e doença da vesícula. Indivíduos obesos apresentam pelo menos o 

dobro da chance de desenvolver diabetes, resistência à insulina, dislipidemia, 

apneia, doença da vesícula, hipertensão, doença coronariana, osteoartrite e gota. 

Essas associações e o crescente aumento na prevalência de obesidade, bem como 

de outros fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), como 

inatividade física, tabagismo, pressão e colesterol elevados são responsáveis por 

grande parcela dos gastos em saúde. (GIGANTE, 2006). 

A presença da obesidade pode ocasionar diversas alterações metabólicas 

associadas com outras doenças, também crônico-degenerativa, que poderão levar 

o indivíduo a morte, pode acarretar ainda, problemas respiratórios como 

predisposição ao ronco, apneia durante o sono, hipóxia crônica, diminuição da 

capacidade vital etc. 

Em 1998, a obesidade juntou-se ao fumo de cigarros, à hipertensão, ao 

colesterol sérico elevado e à inatividade física na lista de fatores de risco primários 

para coronariopatia da Associação Americana de Cardiologia. Existem associações 

claras entre a obesidade e a hipertensão, diabetes tipo 2 e várias anormalidades 

lipídicas (dislipidemia), além do maior risco de doenças vascular cerebral, de 
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alterações no metabolismo dos ácidos graxos e aterosclerose. Entretanto, nem 

todas as pessoas obesas se deparam com riscos para a saúde. (MCADLER, 2003).  

A ocorrência de cálculos biliares está relacionada a dois fatores básicos: 

aumento do colesterol e aumento da taxa em quem o colesterol é excretado na bile. 

A formação de cálculo biliar depende da precipitação do colesterol da bile saturada. 

Já os problemas pulmonares surgem em decorrência do acúmulo da quantidade de 

gordura na região peitoral e abdominal, limitando os movimentos respiratórios e 

diminuindo o volume pulmonar, resultando na exaustão da musculatura respiratória. 

A artrite na obesidade está relacionada como um problema de ordem mecânica, em 

consequência do excesso de peso sobre as articulações, e não havendo relação 

metabólica. (SEBOLD apud., 2004). 

Em mulheres obesas observa-se maior frequência de ovários policísticos, 

bem como maior produção de hormônios masculinos (androgênios) pelos ovários, 

isso pode ocasionar o surgimento de pelos e barba (hirsutismo), irregularidade 

menstrual, infertilidade e aumento dos ovários. 

A obesidade predispõe, como já se sabe, a uma série de doenças, chamadas 

patologias modernas que aparecerão cada vez mais cedo acompanhadas de 

sintomas precoces como o cansaço, a sudorese excessiva, principalmente em pés, 

mãos e axilas, as dores nas pernas e coluna, que acarretará futuramente problemas 

ortopédicos, joelhos juntos, por exemplo, causado pelo excesso de peso e 

deficiências relacionadas ao condicionamento físico, não pelo fato de seu corpo 

volumoso dificultar os movimentos, mas porque os pulmões dos obesos se 

expandem precariamente, por terem um espaço restrito impedindo que realizem 

grandes esforços. (PARIZOTTO apud., 2002). 

1.4 Medidas de controle e tratamento      

     A obesidade deve ser encarada como uma enfermidade que necessita de 

intervenção. O ser cuidado e sua família precisam compreender que a perda de 

peso não é apenas uma questão estética, mas sim uma questão de saúde e 

qualidade de vida, em quem o objetivo é reduzir a morbidade e a mortalidade 

associadas à obesidade. A obesidade é uma doença de difícil manejo. Diversas 

estratégias de controle da obesidade têm falhado no sentido de reduzir o peso e 
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mantê-lo em níveis aceitáveis, fazendo com que os profissionais de saúde 

questionem suas ações. Mesmo sendo uma condição complexa, a intervenção 

consiste em três medidas: não-farmacológica, farmacológica e cirúrgica. (SEBOLD, 

apud., 2002).   

 Com o passar dos anos, os métodos de controle da obesidade evoluíram. 

Inicialmente os clínicos atentavam inteiramente para a perda de peso, sem 

reconhecer a importância da atividade física e a modificação do estilo de vida. 

Permitindo assim, a perda de peso e o respectivo controle. 

A redução da ingestão de alimentos é a primeira conduta e a mais 

usada. O principal instrumento é a dieta de baixas calorias, as 

dietas pobres em gorduras, e várias outras dietas que têm como 

objetivo reduzir a energia nutricional disponível para o corpo. Se a 

ingestão energética estiver abaixo das necessidades fisiológicas, a 

energia adicional virá basicamente dos depósitos de gordura, que 

são muito grandes. (GUEDES, 2006).  

O exercício físico deve ser realizado junto com a dieta, para aumentar o 

gasto calórico “(...)” os exercícios devem ser: diversificados, com intensidade 

moderada, realizados de forma gradual, para promover a aproximação social, sendo 

desenvolvidos de preferência coletivamente, mas com o intuito de respeitar a 

individualidade de cada um, com o cuidado de não estimular muitas atividades 

competitivas, pois tanto a ansiedade como os esforços aumentam os fatores de 

risco. (PARIZOTTO, 2002). 

 A psicoterapia ajuda no manejo da obesidade por trabalhar a partir da 

estrutura operante do ser cuidado com o objetivo de organizar as possibilidades 

para a mudança de peso e comportamento, em princípio relacionados com o 

autocontrole de comportamentos alimentares e contexto situacional e individual. 

 Como esclarece Nonino-Borges, os fármacos utilizados no processo de 

perda de peso são distribuídos em três grupos: os que diminuem a fome ou 

modificam a sensação de saciedade, os que reduzem a digestão e a absorção de 

nutrientes e os que aumentam gasto energético, sendo que estes dois últimos não 

são aprovados no Brasil pelo Ministério da Saúde. (NONINO-BORGES apud., 

2006). 
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 Vários fármacos que reduzem a intensidade da fome têm sido utilizados no 

tratamento da obesidade. Os mais importantes desses fármacos são as 

anfetaminas (ou seus derivados), que inibem, diretamente, os centros de 

alimentação do cérebro. Um dos fármacos mais novos para o tratamento da 

obesidade é a sibutramina, simpaticomimético que reduz a ingestão de alimentos e 

aumenta o consumo de energia. O uso desses fármacos é perigoso, visto que eles 

hiperexcitam simultaneamente o sistema nervoso central, tornando o indivíduo 

nervoso e elevando a pressão arterial. (GUYTON apud., 2002). 

O tratamento cirúrgico da obesidade é um recurso terapêutico extremo, que 

deve ser cogitado apenas em pacientes portadores de obesidade mórbida, com 

complicações de alta mortalidade. (TEIXEIRA NETO, 2003). Puglia enfatiza que um 

dos critérios da cirurgia gástrica como tratamento da obesidade são indivíduos com 

IMC entre 35 e 39,0Kg/m2, portadores de doenças crônicas desencadeadas ou 

agravadas pela obesidade. (Puglia apud, SEBOLD, 2004).                                                           

1.5 Alternativas Cirurgia Gástrica   e   Cirurgia Estética Reparadora   

     A Gastroplastia, também chamada de cirurgia bariátrica é o tratamento mais 

utilizado ultimamente  para a obesidade , pois se baseia na redução e reeducação 

nutricional, física e psicológica do paciente. Nutricional por que vai inferir em 

quantidades e qualidade do que é ingerido, física por que vai reduzir um órgão com 

vistas à diminuição da capacidade de ingestão de alimentos, e psicológica por que 

há segundo os especialistas uma espécie de padrão de “gordura mental”, ou seja, o 

gordo também pensa como gordo, e a forma como pensa reflete no seu exterior. 

Livrar-se desse acúmulo, fora o trauma físico que esse tipo de cirurgia requer, deixa 

o indivíduo vulnerável e necessitado de acompanhamento.  

       Estudos estatísticos mundiais comprovaram que o tratamento clinico só 

funciona bem até certo peso . Pacientes muito obesos não tem boa resposta ao 

tratamento clinico. Ou perdem pouco peso ou reengordam com facilidade. 

Demonstrou-se que até o limite de IMC=40 Kg/m2 o tratamento clinico é bem 

sucedido, mas acima desse valor o resultado é ruim. Por isso dizemos que o 

IMC=40 é o limite do tratamento clinico e pessoas com esse IMC (ou maior) são 

chamadas de Obesos Mórbidos. 
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 Os obesos mórbidos são pessoas que não tinham tratamento e continuavam 

a engordar indefinidamente e até falecerem em decorrência das comorbidades. 

Nesse panorama surgiu em 1952 nos EUA uma proposta de tratamento cirúrgico e 

assim nasceu uma especialidade médica denominada Cirurgia Bariátrica. Essa 

especialidade defende que é possível é emagrecer com saúde e evitar a reengorda 

futura. Existem vários tipos de cirurgia que diferem conforme o seu mecanismo de 

ação:  

 Dificultar a entrada de alimento no corpo  

 Diminuir a fome em nível cerebral e causar saciedade gástrica  

 Dificultar a absorção de gorduras e carboidratos (Dissabsorção) 

        A cirurgia bariátrica atual segue 3 padrões: Bypass Gástrico, Banda Gástrica 

Ajustável, Dissabsortivas. Todas muito utilizadas. A cirurgia bariátrica de uma forma 

ou outra destrói essa fonte , ou porque tira a fome (Bypass) ou dificulta a entrada da 

comida (Banda Gástrica). O paciente precisa estar preparado para “trocar a fonte de 

prazer” depois da cirurgia. Antes de operar o paciente precisa ser psicologicamente 

preparado para essa “busca de uma nova fonte de prazer “As expectativas do 

paciente precisam ser calibradas antes de operar para evitar grandes decepções no 

pós operatório. Por exemplo alguns pacientes acham que emagrecendo terão 

grande melhora no casamento, no emprego, etc. A família precisa estar envolvida no 

processo preparatório para a cirurgia bariátrica pois o súbito emagrecimento poderá 

causar emoções como ciúmes, inveja, e também desenvolver sentimentos de 

inadequação pela necessidade premente de uma cirurgia reparadora etc. 

       Assim, a meta da Cirurgia Bariátrica é múltipla:  

 Evitar complicações operatórias  

 Conseguir emagrecer pelo menos 40% do peso inicial  

 Manter esse novo peso por toda a vida  

 Evitar efeitos colaterais da cirurgia 

   Zelar pela felicidade do paciente       

 Segundo Franco Rizzi, a Cirurgia Bariátrica é uma cirurgia diferente. Na cirurgia 

clássica , como cirurgia de retirada de apendicite aguda, o cirurgião tira o problema 

do corpo e mesmo sem que o paciente colabore o mal foi expulso do corpo e o 
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paciente estará curado mesmo contra sua vontade. Na Cirurgia Bariátrica não se 

consegue retirar do corpo a origem do mal. Não sabemos onde mora a origem da 

obesidade. Não retiramos a origem do mal. Não existe um único culpado pela 

obesidade . È uma patologia multidisciplinar envolvendo medicina, psicologia, 

nutrição, fisioterapia, etc. Opera-se um estômago saudável e costuramos intestinos 

saudáveis. A Cirurgia Bariátrica é um primeiro passo de uma longa caminhada em 

busca do emagrecimento. É necessário que paciente, cirurgião, nutricionista, 

psicólogo, fisioterapeuta, etc componham uma sociedade onde cada um fará sua 

parte. O paciente precisa entender que ele precisa acompanhar a Equipe 

Multidisciplinar por toda a vida para emagrecer, manter-se magro, evitar doenças e 

ser feliz.   A mortalidade cirúrgica é rara. Ocorre principalmente nos grandes obesos 

mórbidos e nas grandes séries mundiais situa-se em 0,6%. Acreditamos que a 

mortalidade de “continuar obeso “ seja muito maior que a mortalidade cirúrgica.  

Segundo Leal (2010) 

 A cirurgia estética possui um impacto na saúde. Assim, faz-se 
necessária a substituição da visão biomédica por outra cuja 
compreensão da saúde seja a de um complexo processo de 
funcionamento sistêmico e integrado do somático e do psíquico, no 
qual ambos dialeticamente se influenciam. (LEAL,2010) 

       Assim, a cirurgia estética, é considerada um fenômeno coletivo, 

considerando-se os elevados números deste procedimento, ou seja, não é mais algo 

pontual, monopólio de alguma classe social, gênero ou idade. Observamos que, 

dada a sua expressividade, podemos considerá-la como uma prática coletiva cuja 

demanda se amplia a cada ano. Com o aumento de procedimentos, também 

crescem os riscos à saúde da coletividade, pois quanto mais cirurgias estéticas são 

realizadas, mais aumentam os problemas decorrentes de tais procedimentos. Na 

representação comum, são os fatores positivos, como sentimentos de aceitação e 

enquadramento, que são relacionados à cirurgia estética; mas casos de insatisfação 

com o resultado, complicações cirúrgicas que interferem na saúde e no bem-estar 

também ocorrem. A cirurgia plástica da obesidade é extremamente importante 

para os obesos grau 3, anteriormente chamados de obesos mórbidos. Estes 

pacientes perderam muito peso depois que se submeteram à cirurgia bariátrica de 

redução do estômago. São pessoas que perderam a elasticidade da pele, fato que 

prejudica não apenas o aspecto estético, mas algumas funções básicas da vida.  
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Somados  ao problema postural e de equilíbrio que o excesso de pele , pode-se citar 

os problemas de integração social e de relacionamento sexual. Acentua-se o 

incômodo causado pelas dermatites localizadas nas dobras de pele. Nesse contexto, 

conjugado com o trabalho de outros profissionais, como psicólogos e 

endocrinologistas, a cirurgia plástica auxilia este paciente a desenvolver um contorno 

corporal adequado à sua nova constituição física. 

  O melhor momento para se submeter a este tipo de cirurgia plástica é 

quando o paciente estabiliza seu peso, com a alimentação considerada normal para 

ele depois da cirurgia bariátrica. Ou seja, quando o paciente para de emagrecer é o 

momento certo para fazer a cirurgia plástica da obesidade. O Índice de Massa 

Corpórea (IMC), dentre outros indicadores, ajuda a determinar o peso ideal não só 

para realizar a cirurgia plástica com sucesso, mas também para proporcionar 

qualidade de vida a este paciente. Entretanto, em alguns casos, correções são 

necessárias na fase intermediária de emagrecimento para auxiliar o paciente. Nos 

últimos anos, a cirurgia plástica da obesidade foi um dos campos da medicina que 

se desenvolveu muito. Foram criadas técnicas novas capazes de solucionar os 

problemas dos pacientes que tiveram uma perda significativa de peso. 

 De acordo com Cabral (2010) Em média, após a bariátrica, estes pacientes 

passam por 4 ou 5 cirurgias plásticas. Casos mais extremos exigem 7 ou 8 

intervenções e os mais simples podem ser resolvidos apenas com 2. Os cirurgiões 

procuram dividir esta cirurgia em etapas para não colocar o paciente em risco. A 

primeira e mais recorrente queixa dos pacientes que se submeteram à cirurgia 

bariátrica é a da formação de um avental de pele sobre o abdômen, provocado pela 

flacidez que tomou conta do tecido cutâneo. Depois, aparecem outras necessidades, 

como cirurgias plásticas de mama, coxa, braço e tórax que, de certa forma, 

complementam a cirurgia de abdômen. 

 Geralmente, o avental vai até a região pubiana e em casos mais acentuados 

poderá chegar até meio da coxa. Este excesso de pele provoca um desequilíbrio no 

corpo, que é compensado pelo desenvolvimento da musculatura e pelo 

reposicionamento da coluna. Quando se retira esse excesso de pele que está abaixo 

da linha da cintura, o paciente perde a noção de equilíbrio, porque muda o seu 

centro de gravidade e ele leva alguns dias para adaptar-se à nova posição. Na 
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cirurgia para a retirada do avental, a técnica em âncora é a mais empregada. Como 

essa região pode cair totalmente, é preciso suspendê-la e estabilizar a linha inferior 

para depois retirar a pele excedente no sentido longitudinal. Na verdade, essa é a 

única técnica que possibilita fazer a linha de cintura novamente. 

  Como foi visto todos os procedimentos utilizados até então, no tratamento da 

obesidade consideram que há que ter um comando e controle psicológico do 

paciente para que o trabalho dê certo, assim sendo, temos como objetivo nesse 

trabalho, delimitar através de um estudo de caso descritivo de que forma a 

psicanálise e a constelação sistêmica podem atuar como opção à cirurgia, sempre 

tão invasiva e com vários relatos de insucesso. Uma vez que notadamente a gordura 

já é observada também como um problema mental e emocional, as alternativas 

ligadas à cura desses aspectos parecem mais pertinentes e com chances de 

sucesso. O capítulo a seguir tratará das opções de tratamentos análogos ao 

medicamentoso e cirúrgico para a prevenção ou cura da obesidade. 

 

 2 CAP 2  OBESIDADE, PSICANÁLISE E CONSTELAÇÃO 

SISTÊMICA 

 

Trataremos nesse capítulo, da Obesidade sob um referencial da Psicanálise 

com o aparato da Constelação Sistêmica Familiar, atualmente um objeto promissor 

no tratamento e cura dessa patologia. 

2.1. A explicação da Psicanálise 

     Se examinarmos partir do referencial freudiano, como a compulsão alimentar 

(causa mais provável da obesidade)se articula com a teoria do desenvolvimento 

sexual infantil, encontraremos várias respostas para o início dessa patologia, por 

vezes desde a mais tenra infância. Sendo assim é importante também considerar 

como a psicanálise desde a infância pode contribuir para uma vida saudável e 

equilibrada. 
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Um estudo do Instituto de Psicologia (IP) da USP relacionou as teorias do 

médico e fundador da psicanálise Sigmund Freud com a obesidade. Em sua 

pesquisa de mestrado apresentada ao IP, a psicóloga Raquel Berg (2014) 

defende de que a origem e a evolução da doença têm profundas relações com 

questões do desenvolvimento psíquico. O seu trabalho  ressalta a influência da 

sociedade e da família no desenvolvimento da obesidade . 

De acordo com Berg (2014), os estudos psicanalíticos sobre a obesidade são 

escassos. Por isso, parte da pesquisa foi dedicada a um levantamento bibliográfico 

do trabalho de Freud e de seus comentadores sobre o tema. Em seus trabalhos, 

apesar de discutir a questão das patologias alimentares, o tema da obesidade não é 

contemplado. Freud discutiu a questão da anorexia e da bulimia em suas pacientes 

com histeria, que, segundo a teoria freudiana, é um conflito psíquico que resulta em 

sintomas corporais. 

Berg considera que atualmente, a obesidade é encarada pela área médica 

como uma doença, ao contrário da bulimia e da anorexia, que são consideradas 

patologias psiquiátricas. Entretanto, a recorrência de sofrimento psíquico na 

obesidade e após uma cirurgia de redução de estômago, por exemplo, é um sinal de 

que a relação do obeso com seu corpo estão além da questão biológica.  A grande 

dificuldade das pesquisas psicanalíticas é que nem sempre há uma relação direta de 

causa e efeito entre um problema somático e questões psíquicas. Isso, segundo a 

pesquisadora, favorece que causas psíquicas sejam frequentemente desvinculadas 

de patologias como a obesidade.  

Minha hipótese teórica trata a obesidade como uma psicopatologia, o 
que não significa que a parte do corpo esteja descartada. Eu 
considero que corpo e mente estão sempre juntos, e acho 
fundamental que haja pesquisas que analisem a influência genética e 
hormonal na constituição da obesidade. São trabalhos que podem se 
complementar no tratamento do obeso, mas nunca substituir um ao 
outro. (BERG,2014). 
  

A sociedade prega hoje um ideal de corpo perfeito. Assim a grande  maioria 

das pessoas não come mais por prazer, come o que a sociedade diz que é melhor. 

Nesse sentido, quando queremos comer um doce, sempre surge a dúvida se 

podemos comer ou não, como se fosse pecado comer algo calórico e com menos 

nutrientes do que uma fruta ou um legume. A questão do balanço alimentar é 

praticamente uma neurose coletiva. Com isso, os gordinhos se tornam o principal 

alvo de críticas da mídia e da sociedade.  
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A raiz da questão aqui ou o grande problema é quando essa imposição da 

sociedade acaba com a liberdade das pessoas. A qualidade de vida deixa de ser um 

benefício e passa a ser uma obrigação. O ideal das pessoas é associado com o 

ideal da felicidade em ter um corpo magro e com um dieta saudável. Isso passa a 

ser  quase uma norma social. 

Berg ( 2014) destaca em seu estudo que Um ponto curioso  foi a constatação 

de que anorexia e bulimia são patologias aceitáveis pela sociedade, pois favorecem 

uma aparência que é cobrada socialmente. O obeso, ao contrário, sofre com o 

menosprezo social. “Ele é discriminado e, muitas vezes, vira motivo de chacota. As 

pessoas acham que o obeso é gordo porque quer. E por mais que ele não goste de 

estar nessa situação, a obesidade oculta – e escancara – seu sofrimento, pois o 

comer também é uma forma de lidar com suas angústias”, analisa. Surge aqui o 

confronto com o ego;. 

  Dentro de uma visão da Psicanálise o sofrimento começa a partir do processo 

de individuação. Para Berg ( 2014) esse processo de individuação começa com um 

choque de realidade para o ego. Ele (o ego) começa a perceber que não é o “dono 

de sua própria casa”. Existem outras forças que até então permaneciam ocultas no 

inconsciente e que são mais fortes do que, os chamados complexos. É nesse 

momento, no confronto com essas forças, que a máscara da ilusão cai. O ego 

precisa aceitar sua parte sombria e aceitar que não é o centro da psique. 

O objetivo de tudo isso é fazer com que o indivíduo se torne a pessoa que 

realmente é. É o momento de busca de si mesmo do autoconhecimento. Lidar com 

sua obesidade requer aceitação e conhecimento de si mesmo; E nesse instante 

começa um relacionamento entre o inconsciente e consciente, que se concretiza 

por meio de um símbolo, que os une. Mas esse não é um processo de aceitação de 

si mesmo apenas. O indivíduo, além de se conhecer, deve se colocar no mundo. 

Ele deve buscar o equilíbrio entre as demandas do mundo interno e externo. Sua 

individualidade deve estar a serviço de um bem maior. Uma vez que, individuação 

não é individualismo. 

Jung (2011) diz, em seu tratado Tipos Psicológicos: 

A individuação e um processo de diferenciação que tem por meta o 
desenvolvimento da personalidade individual. Assim como o 
indivíduo não é um ser isolado, mas supõe uma relação coletiva 
com sua existência, do mesmo modo o processo de individuação 
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não leva ao isolamento, mas a um relacionamento coletivo mais 
intenso o geral. 

Se tornar si mesmo não significa tornar-se perfeito, mas pleno, completo, 

com “as dores e delicias de ser quem se é.” Aceitando-se e se corrigindo. O obeso 

precisa antes de tudo aceitar sua condição com amorosidade para partir para a 

correção daquilo que o incomoda, e que não é clinicamente e esteticamente 

saudável. A humildade é primordial nesse processo. Ela nos faz lembrar que o 

importante não é não errar, mas procurar não cometer o mesmo erro. É sempre 

buscar erros novos, para uma ampliação de consciência. Não esquecendo que a 

mudança é sempre provisória. 

O processo de individuação é constante, não tem fim e seu objetivo máximo 

é nos tornar mais humanos. A individuação aqui segundo Jung (2001) é inevitável e 

seu resultado é incerto. É mais fácil idealizá-la do que realizá-la. Porém, mesmo 

sentindo-se pequeno para empreender essa árdua tarefa, é preciso lembrar que 

cada indivíduo possui recursos suficientes para tanto e que seu esforço gerará 

frutos para uma transformação pessoal que certamente impactará no coletivo . 

 

 

2.2. A questão familiar, o ponto de vista sistêmico 

Quando ambos, pai e mãe, tem obesidade, o risco da criança desenvolver 

obesidade é de 80%. Quando apenas um tem a condição, este risco diminui para 

40%. Quando pai e mãe não tem obesidade, o risco de ter filhos obesidade é de 

apenas 10%. Estudos feitos com gêmeos univitelinos, já mostraram que, mesmo 

que as crianças vivam separadas, há semelhança de peso. Com crianças adotivas 

ocorre o mesmo fenômeno: o peso é mais parecido com o dos pais biológicos do 

que com os pais adotivos, independentemente do estilo de vida e hábitos 

alimentares.  Isso do ponto de vista da genética. Mas a obesidade tem seu 

percentual de formação no modo de vida que a pessoa leva. 

As relações familiares interferem na constituição da obesidade. Segundo o 

estudo, a obesidade é desenvolvida em contextos familiares onde comer é uma 

forma de resolução de problemas e situações. Raquel Berg ainda contrapõe essa 
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situação com a anorexia, na qual frequentemente se observa um enrijecimento de 

regras e de busca de autocontrole por parte da paciente. 

O peso da mãe define o futuro peso da criança. Engordar muito durante a 

gestação, por exemplo, favorece o desenvolvimento de tecido adiposo, de gordura, 

no primeiro ano de vida da criança. É ruim quando a mãe engravida muito acima do 

peso, mas quando ela engorda muito durante a gestação principalmente, ela deve 

passar algum hormônio, que faz com que o hipotálamo do bebê ordene: armazene 

energia! O que significa estocar gordura. Por outro lado, se a mãe é desnutrida, 

especialmente no primeiro trimestre da gestação, a criança que em geral nasce com 

baixo peso, talvez por aumento de insulina já dentro do útero entre outras causas, 

estimula uma alimentação mais farta durante a vida, com menos sensação de 

saciedade e maior risco de guardar gordura.  Isso tudo a ciência já diz e comprova. 

A mãe, segundo Hellinger, tem um papel fundamental nas relações com a 

criança, pois ela é responsável pela alimentação do bebê nos primeiros meses de 

vida. A mãe é a que provê, que alimenta. A criança então pode desenvolver um 

medo de perda de vínculo com a mãe, que se reflete no comer em excesso. Por 

outro lado, a ausência de uma figura paterna atuante nas famílias contribui para o 

aumento das patologias alimentares, inclusive a obesidade. Nas mulheres, a 

obesidade costuma estar ligada a uma rejeição oculta da própria mãe, de uma das 

avós ou (mais difícil) das bisavós. Pode gerar um fracasso na profissão e no 

relacionamento amoroso. Assim, nas constelações a solução é descobrir o que há 

de oculto e agradecer pela vida. Pela ordem do amor os filhos não devem exigir do 

pai ou da mãe o que ele ou ela não tem capacidade de oferecer. Devem aceitar 

esses limites.  Nossa mãe já nos deu o que temos de mais precioso que é a nossa 

vida, juntamente com o nosso pai. o nosso pai e a nossa mãe são os pais certos 

para nós, sempre. 

Hellinger assinala que outra razão frequente para a obesidade, é a 

identificação por uma de suas avós gorda, pode ser materna ou paterna.. O amor 

não tolera rejeição aos pais, não importando os motivos. A rejeição de uma filha 

pela sua mãe é um tipo de arrogância e superioridade equivocada, fadada ao 

fracasso. Para voltar ao amor por nossos pais, Hellinger pondera  que nos voltando 

para eles sem julgamentos, sem diferenciação entre o bom e o mau, aceitando-os 

como eles são com profundo amor. E é nesse sentido que a constelação tem sido 

uma alternativa viável para o processo de tratamento da obesidade. 
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Tratar a obesidade como uma receita de bolo certamente não é o correto. Ela 

pode ser proveniente de várias causas e cada caso  tem uma solução diferente e 

pessoal para cada cliente. Então cada pessoa tem o seu campo e guarda para si a 

sua visão particularizada, sadia ou doente da realidade acontecida. Tudo acontece 

como acontece. A questão é o que cada pessoa faz com o que ela vive, pensa, 

assiste e ouve. quando a visão não é clara, cabe à constelação trazer a clareza: 

harmonia e amor para o consciente. Então tudo fica mais fácil. É a cura 

acontecendo. 

 

2.3 O peso como herança. A teoria de Bert Hellinger 

Como foi dito anteriormente, é a identificação com um antepassado que traz 

a obesidade para a família. Vários casos foram solucionados por Bert Hellinger e 

outros terapeutas ao constelarem nessa perspectiva. Pacientes identificados com 

avós, com sentimentos de repulsão às vezes atrelados ao amor , gerando uma 

duplicidade e confusão de sentimentos são mais comuns que pensamos nos 

movimentos da alma. 

Por vezes essas pessoas vêm há anos trazendo o peso como herança, sem 

conseguir com tratamento algum sua redução e ainda com tratamentos como os 

descritos no capítulo anterior que além de fortes, são invasivos, ainda assim não 

conseguem deter o peso. Isso por vezes também está relacionado a alguma 

lembrança que ficou lá na infância, na adolescência e que é deflagrada por uma 

doença que insiste em não ceder. 

De acordo com Berg (2011) 

Parece mesmo que a obesidade é uma "cruz" carregada por 
pessoas geneticamente predispostas, num ambiente que lhes 
proporciona acesso farto aos alimentos. E, provavelmente, num 
futuro próximo, os testes genéticos poderão predizer o risco de 
ficarmos obesos e mais do que isso ajudarão a definir a intensidade 
de atividade física necessária à perda de peso, a dieta que ajudará a 
alcançar as metas estabelecidas para cada um de nós ou ainda se é 
necessário o uso de medicamentos e qual o melhor mecanismo de 
ação que eles devem ter. 

Além disso, nosso cérebro através de hormônios e proteínas, ajusta o 

metabolismo e dispara ímpetos de fome para que o peso corporal volte sempre para 
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o maior peso já atingido, por isso talvez seja mais lógico afirmar que tal pessoa 

come muito porque tem tendência a engordar; e não, está acima do peso porque 

come demais, enquanto a outra come pouco por ser magra e, muito disso, já vem 

determinado ao nascimento.  

Ou seja o cérebro lembra, a ciência já diz, o campo, a alma lembram, está 

marcado no corpo e na alma a herança da obesidade. 

2.4 O que diz o cérebro 

De acordo com Grimm (2007), resistência comum aos hábitos alimentares 

saudáveis são também as verdadeiras ameaças ao emagrecimento.Nem sempre 

informação e força de vontade são suficientes para se livrar dos quilos a 

mais.Embora estejamos cansados de saber dos malefícios dos excessos seja de sal, 

de gordura e de açúcar e dos riscos da obesidade, para um número cada vez maior 

de pessoas é impossível resistir e controlar os apelos do estômago. Às vezes, a 

vontade de comer é mais forte que a melhor das intenções, as recomendações 

médicas e os ideais de beleza. Os  prazeres efêmeros, desafiam os bons propósitos, 

a auto-estima e até a saúde. . Falar é fácil. Difícil é vencer as tentações, todos os 

dias e em toda parte. Para transformar isso se precisa ir além da vontade. È preciso 

em primeiro lugar entender que hábitos alimentares são resultado de forças 

orgânicas e psíquicas que estão, em grande parte, fora do alcance de nossas 

decisões conscientes.  

O cérebro é responsável por isso e por grande parte das reações químicas 

que ocorrem no organismo e algumas delas têm por objetivo tornar a energia dos 

alimentos disponível para os diversos sistemas fisiológicos. Isso acontece após o 

processo de digestão dos alimentos, tendo como resultado a produção de ATP 

(trifosfato de adenosina) que é armazenado em todas as células e utilizado como 

combustível para que as reações químicas necessárias ocorram. 

A energia gerada é necessária para ativar a atividade muscular, a secreção 

pelas glândulas, a manutenção de potenciais de membrana nas fibras nervosas e 

musculares, a síntese de substâncias intracelulares e a absorção dos alimentos pelo 

trato gastrintestinal. O trato digestivo fornece ao organismo um suprimento contínuo 

de água, eletrólitos, substâncias e nutrientes. Isso exige movimentação do alimento 
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ao longo do trato digestivo, secreção de sucos digestivos e digestão do alimento, 

absorção dos produtos da digestão, de água e dos vários eletrólitos, circulação de 

sangue pelos órgãos gastrintestinais e o controle de todas essas funções é feito pelo 

sistema nervoso e hormonal. 

De acordo com Guyton (1998) sem uma fonte contínua de energia as células 

deixam de funcionar e morrem. Sabe-se que o carboidrato é a melhor fonte 

energética e que um grama de carboidratos fornece 4 kcal, sendo o produto final de 

sua desintegração, a glicose, molécula simples que rapidamente fornece energia. Os 

carboidratos são essenciais para o bom funcionamento do sistema nervoso central, 

uma vez que a glicose é o principal combustível para o cérebro. É ela que irá manter 

a integridade funcional dos tecidos nervosos. Os sintomas de uma redução 

moderada na glicose sanguínea (hipoglicemia) incluem sensações de fraqueza, 

fome e vertigens. Uma queda contínua e profunda pode causar dano cerebral 

irreversível. Assim como o resto do organismo, o cérebro necessita de uma 

alimentação balanceada, com cereais, frutas ricas em vitamina C (laranja), legumes, 

carnes magras, leite desnatado ou iogurte, e, principalmente, de carboidratos, como 

o pão. O cérebro tem 2% do peso de uma pessoa, mas consome diariamente 30% 

das calorias ingeridas. Além de ser energético, o carboidrato possui outras funções: 

são ativadores do metabolismo das gorduras e poupa a queima de proteínas com 

finalidade energética. 

A identificação da leptina, um peptídeo secretado pelas células adiposas e 

que desempenha um papel-chave na regulação do apetite e do metabolismo 

energético, foi um dos grandes marcos na pesquisa da obesidade. Descoberta em 

1994 pelo biólogo Jeffrey M. Fridman, da Universidade Rockefeller, a leptina 

interage com receptores situados no núcleo ventral medial - região do hipotálamo 

conhecida como centro da saciedade -, sinalizando quando já se comeu o 

suficiente. Em condições ideais, o aumento dos depósitos de gordura produz sinais 

que inibem a ingestão de alimentos. Nos obesos, porém, há uma disfunção nessa 

retroalimentação mediada pela leptina. 

Fatores hereditários explicam boa parte dos casos de obesidade e de 

dependência química; mutações já identificadas envolvem vários genes O que 

acontece na obesidade é o mesmo mecanismo do diabetes tipo II, em que níveis 
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elevados de glicose estimulam a secreção excessiva de insulina, de forma que os 

receptores dessa ficam dessensibilizados - por essa razão esse tipo de diabetes é 

chamado resistente à insulina. De forma similar, o excesso de gordura faz com que 

níveis de leptina se tornem muito altos, e os receptores no hipotalâmicos deixam de 

responder. O resultado é a sensação de insatisfação e a vontade de comer mais. 

Apontar a leptina como único fator responsável pelos quilos a mais, 

entretanto, é um equívoco: inúmeros determinantes físicos e psíquicos contribuem 

para esse quadro considerado, na maior parte das vezes, não um transtorno em si, 

mas um sintoma.  

De acordo com Grimm (2007) Há muito tempo os cientistas já perceberam 

aspectos comuns entre o comportamento alimentar compulsivo e a dependência 

química. Um deles é o craving, descrito como um desejo intenso de ingerir algo 

muito específico, que pode ser chocolate, pizza, cerveja ou cocaína. Outro exemplo 

é o evidente aumento da ingestão de alimentos, quase sempre acompanhado de 

ganho de peso, experimentado por qualquer pessoa que para de fumar.  

  Para conhecer  e compreender o papel da compulsão alimentar na obesidade 

é preciso buscar uma estrutura escondida nas profundezas do cérebro Também 

conhecido como centro do prazer, o núcleo accumbens é um conjunto de neurônios 

comprovadamente envolvidos nos mecanismos de dependência. Importante na 

regulação da emoção e da motivação, ele é um local de convergência de fibras 

procedentes da amígdala, do hipocampo e dos lobos temporais, e emite projeções 

para regiões como córtex cingulado, lobos frontais e hipotálamo. Todas as 

substâncias que levam à dependência promovem a liberação de grandes 

quantidades do neurotransmissor dopamina nessa região, o que na prática se 

traduz como uma sensação de enorme prazer. A cocaína e a anfetamina, por 

exemplo, aumentam em até 15 vezes concentração de dopamina no núcleo 

accumbens e algo semelhante acontece com a morfina e a heroína. Mas o que isso 

tem a ver com a obesidade? 

Continuando com a proposição de Grimm (2007) uma das projeções do 

núcleo accumbens exerce comando direto sobre o hipotálamo, que regula, entre 

tantas coisas, o comportamento alimentar. Animais de laboratório modificados 

geneticamente para não produzir dopamina dão mostras inequívocas dessa estreita 



42 
 

relação: perdem a motivação, deixam de comer e acabam morrendo de inanição. À 

medida que seu cérebro recebe doses periódicas do neurotransmissor, voltam a se 

alimentar normalmente. 

Em 2001, a psiquiatra Nora Volkow, hoje diretora do Instituto Nacional contra 

o Abuso de Drogas, em Bethesda, observou, por meio de tomografia de emissão de 

pósitrons (PETscan), uma correlação negativa entre índice de massa corporal (IMC) 

e concentração de receptores de dopamina no núcleo accumbens. Em outras 

palavras, quanto mais gordo o indivíduo menor a disponibilidade dos receptores 

dopaminérgicos. Os resultados sugerem que a compulsão alimentar seria uma 

forma de compensar a ausência de efeito do neurotransmissor. Teoricamente, a 

ingestão de comida deveria liberar mais dopamina, mas como aqueles receptores, 

por algum motivo desconhecido, estão escassos, a solução é comer mais ainda, 

dando origem a um círculo vicioso que também é a principal característica do abuso 

de drogas.  

Assim, além do núcleo accumbens, a amígdala é outra estrutura essencial 

para a compreensão da compulsão alimentar. Já na década de 30, o neurocientista 

alemão Heinrich Klüver e seu colega americano Paul Bucy lesionaram a amígdala 

de macacos e assim os transformaram em verdadeiras máquinas devoradoras: 

levavam à boca tudo o que fosse comestível, e muitas vezes também o que não 

era. Responsável pelas reações de medo, a amígdala é uma estrutura muito antiga 

do ponto de vista evolutivo e de importância central para o sistema límbico. Seu 

papel sobre o comportamento alimentar em humanos foi demonstrado em 2001 por 

Kevin LaBar, do Centro de Neurociência Cognitiva da Universidade Duke. O 

pesquisador apresentou objetos comestíveis e não-comestíveis a nove indivíduos 

cuja atividade cerebral foi monitorada por meio de tomografia helicoidal.  

De acordo com essa pesquisa, os participantes eram saudáveis, embora 

famintos por um jejum de oito horas que precedeu o experimento. Mas o 

desconforto durou pouco. Depois da primeira bateria de testes, eles puderam se 

deliciar com uma farta refeição, antes de serem novamente submetidos ao 

tomógrafo. Assim LaBar comparou a atividade cerebral das mesmas pessoas em 

duas situações: com fome e, depois, devidamente saciadas. Os resultados da 

primeira etapa do teste mostraram que nos cérebros dos esfomeados a amígdala 
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entrara em franca atividade sempre que algo comestível surgia em seu campo de 

visão. Esse efeito não se manteve na segunda etapa, após a refeição, o que mostra 

que a amígdala funciona como um alarme no organismo. 

Quase simultaneamente aos experimentos de LaBar sobre os mecanismos 

da fome e da saciedade, o neurocientista Clinton Kilts conduzia, na Universidade 

Emory, em Atlanta, realizaram estudos semelhantes com dependentes de cocaína. 

Os cientistas lhes mostravam fotos perturbadoras, como as típicas fileiras de pó 

branco, por exemplo. Observada pelo PETscan, a amígdala reagia de forma 

exacerbada tão logo os indivíduos puseram os olhos sobre a imagem.  

Seguindo Grimm (2007) outra estrutura nitidamente envolvida na 

dependência química é a porção superior da órbita ocular do córtex frontal, mais 

conhecido como córtex orbitofrontal (COF), o qual tem grande participação na 

regulação do humor e no comportamento baseado em recompensa. Pacientes que 

sofreram lesão no COF em decorrência de traumatismo ou doença degenerativa 

geralmente apresentam dificuldades para controlar seus impulsos, falam tudo o que 

lhes vem à cabeça e manifestam suas compulsões tanto no jogo como na 

alimentação.  

A participação do COF nas sensações de prazer decorrentes da ingestão de 

alimentos foi relatada pela primeira vez pela bióloga Dana Small da Universidade do 

Noroeste em Chicago. Enquanto nove pessoas se deleitavam à vontade com seus 

chocolates preferidos, a pesquisadora observada a atividade de seus cérebros pelo 

PETscan. Juntamente com várias outras partes do córtex, sobretudo as 

responsáveis pela assimilação sensorial, a porção medial do COF vibrava 

intensamente. Pouco tempo depois, Small repetiu o experimento, mas com uma 

modificação crucial. Dessa vez, os voluntários deveriam consumir quantidades cada 

vez maiores de chocolate, de forma que o prazer de outrora se transformasse em 

sofrimento. Os resultados mostraram que o COF médio, antes em franca atividade, 

foi inibido. Enquanto isso, uma região vizinha, o COF lateral, entrou em ação. 

O que todos esses estudos revelam é que vários mecanismos cerebrais 

subjacentes ao comportamento alimentar são muito semelhantes, se não os 

mesmos, aos implicados na dependência, seja de drogas como álcool ou cocaína, 

seja de jogo. Obviamente, nem toda obesidade pode ser explicada pelo 
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comportamento alimentar compulsivo; em muitos indivíduos, o componente 

genético é muito forte. Na maioria dos casos, porém, o controle da ingestão de 

alimentos promove excelentes resultados. 

Em edição de maio de 2011 a Revista Superinteressante traz a matéria: 
Obesidade causa danos ao cérebro, um estudo que revela que comer demais 

provoca inflamação cerebral - e pode deixar a pessoa neurologicamente incapaz de 

controlar seu apetite. Pesquisadores da Universidade de Nova York estudaram o 

cérebro de 63 pessoas - 44 delas tinham sobrepeso ou obesidade e as demais 

eram magras. A experiência constatou que, nos indivíduos obesos ou acima do 

peso, o cérebro apresentava duas alterações importantes: tinha níveis mais altos de 

fibrinogênio, uma proteína que causa inflamação, e menor córtex orbitofrontal - 

região cerebral que coordena a tomada de decisões. Os cientistas ainda não sabem 

explicar exatamente como esse processo se desenrola. Mas apostam no seguinte: 

obesidade gera fibrinogênio, que gera inflamação, que gera danos ao córtex. E tudo 

isso gera consequências permanentes - e terríveis. (Salvador Nogueira e Bruno 

Garattoni) 

Mais uma, portanto, das dificuldades causadas pela obesidade, que pode e 

deve ter medidas de controle e erradicação, que passem por alternativas 

compatíveis à integridade do ser físico e espiritual e mais, que visem a promoção da 

saúde total. 

 

 

3 CAP. 3 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 Tipo de pesquisa   

 Levando em consideração a temática investigada, suas características e 

especificidade, o presente estudo tem como proposta metodológica a pesquisa 

qualitativa de abordagem descritiva, pois segundo Andrade (2003), a pesquisa 

qualitativa é aquela que compreende um conjunto de técnicas interpretativas, que 
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visa à descrição e o processamento dos dados obtidos. Proporciona maiores 

informações sobre determinado assunto, facilitando e delimitando a temática, 

definindo objetivos e traçando hipóteses, contribuindo assim para o aprimoramento 

da pesquisa. Deste modo, compreendemos que o estudo qualitativo procura de 

maneira subjetiva conhecer a essência dos significados, as crenças, os sentimentos, 

os valores, os hábitos culturais, os costumes, as atitudes, dentre outras 

características próprias do comportamento humano, o nível da realidade que neste 

caso não pode ser quantitativo. Para Richardson (1999, p. 79) “as investigações que 

se voltam para uma análise qualitativa têm como objeto de estudo situações 

complexas ou estritamente particulares” complementa ainda, afirmando que: 

[...] os estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem 
descrever a complexidade de determinado problema, analisar a 
interação de certas variáveis, compreender e classificar processos 
dinâmicos vividos por grupos sociais, contribuir no processo de 
mudança de determinado grupo e possibilitar, em maior nível de 
profundidade, o entendimento das particularidades do 
comportamento dos indivíduos.  

Segundo Portela (2004) a pesquisa descritiva objetiva conhecer, observar, 

analisar, explorar, registrar e interpretar dados sem interferir para modificá-los. 

Demonstra caracterização de uma população ou de determinado fenômeno que 

descreve através de questionários ou formulários, para identificação do 

conhecimento. Propõe ir além da simples identificação de relação entre variáveis e 

pretende determinar a natureza desta relação.      

 É importante enfatizar que o aspecto cultural de um grupo é resultado de uma 

construção social, seja pelas atividades individuais, seja pelas atividades coletivas, 

desenvolvidas em determinado período. O indivíduo contribui para a formação de 

uma cultura, e esta, por sua vez fornece um suporte no qual a existência do sujeito 

ganha significado. Essa interação promove a criação de um conjunto de 

comportamentos e de atitudes que são transformados e compartilhados por um 

grupo social. De acordo com Salomon (2001) a pesquisa qualitativa descritiva 

interpretativista compreende a descrição, o registro e interpretação da natureza atual 

ou processos dos fenômenos. O enfoque se faz sobre condições dominantes ou 

sobre como uma pessoa, grupo ou coisa conduz ou funciona no presente.                                                                                    
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3.2 Cenário da pesquisa   

    Cidade/Estado: Fortaleza, CE, 10 de maio de 2010.                                                                                

3.3 Sujeitos da Pesquisa       

Constelador :Carlos Alberto de França Rebouças Junior     

Cliente:    M .D.C  ,   25 anos, casada, não tem filhos, pais vivos e vivem juntos. 

         O sujeitos da pesquisa   são as pessoas adequadas a fornecer informações 

imprescindíveis para o desenvolvimento da pesquisa, no caso o constelador e a 

constelada.                                                 

3.4 Aspectos éticos da Pesquisa      

Foi solicitada à cliente uma autorização através do TCLE, termo de 

consentimento livre e esclarecido para que o conteúdo de sua constelação seja 

veiculado através desse meio. 

3.5. Técnicas e Instrumentos para Coleta de Dados   

        . Aqui foi feito o processo de constelação familiar seguindo os pressupostos de 

Bert Hellinger, sendo observado e relatado posteriormente pelo constelador. A 

sessão não foi gravada, portanto toda a redação  é fruto da observação e atuação 

do constelador. 

                                     

3.6 Método para análise de dados    

A  análise utilizada foi a  de cunho interpretativista. Aqui o pesquisador 

produz significados a partir das transcrições das gravações em áudio, dos diários e 

questionários, onde primeiramente, o professor, realiza uma leitura geral dos dados. 

Depois, segmenta o texto por temas, segundo os tópicos abordados pelo 

entrevistado, fazendo as conexões necessárias entre a leitura e as impressões 

deixadas pelo entrevistado e buscando conexões com o tema 



47 
 

 3.7 ANÁLISE DE DADOS                                                                                    

3.7.1. Caracterização do Informante.        

         Sexo feminino, 25 anos, casada, não tem filhos, pais vivos e vivem juntos. 

          Queixa:  Questão a ser trabalhada (incômodo): Obesidade. M.D.C estava 

cerca de 50 kg acima do peso ideal.                            

3.7.2.Apresentação e discussão das categorias    

Estudo de Caso 

Abordagem: Constelação Sistêmica Fenomenológica Familiar 

Constelação Grupal  

Constelador - Antes de iniciarmos os trabalhos são feitas algumas perguntas básicas 

ao cliente, para sabermos a respeito de padrões repetitivos na família, a nível de 

doenças, acidentes trágicos, abortos ou mortes prematuras de crianças, separações, 

ou outros fatos que se repitam na família. 

Na família de origem da cliente os fatos importantes a serem observados são a 

repetição de doenças ósseas, neurológicas, câncer de pele e mulheres solteiras, ou 

seja, com dificuldade em estabelecerem relacionamentos e casarem-se. Não havia 

histórico de abortos ou mortes prematuras. 

A cliente afirmava idolatrar a mãe e ter rejeição ao pai, dificuldade de relacionar-se 

com ele. Pedi que a cliente escolhesse representantes para si, para o pai e para a 

mãe e os colocasse em relação no centro da sala e se posicionasse também em 

relação a eles. 

Ela os posicionou de forma correta: da esquerda para a direita, o pai, a mãe, ela. Ao 

ser indagada sobre como sentia-se naquela posição, respondeu estar desconfortável 

e irritada por estar ao lado da mãe e queria trocar de lugar com a mesma. 

Pedi que trocasse de lugar com a mãe. Ela posicionou a mãe distante de si, mais à 

direita, e disse que sentia-se bem melhor, mas que era como se estivesse num lugar 

que não lhe pertencia. 
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Solicitei à cliente que saísse do lado do pai e se posicionasse diante dos pais, 

olhando para os mesmos e conectando-se sempre com o sentir. Ao posicionar-se 

diante dos pais, sentiu raiva e sensação de não pertencimento ao sistema. Estava 

“perdida”. 

Pedi que se posicionasse diante da mãe, a 3 metros de distância, e perguntei o que 

sentia: “raiva, muita raiva, vontade de esmurrar” a mãe. 

Pedi que dissesse à mãe: Querida mãe, eu sou sua filha, a sua pequena; você é 

minha mãe, a grande. Por favor, acolha-me apenas como sua filha". ” Ao pronunciar 

essas palavras começou a sentir-se mais leve; a raiva começa a dar lugar a uma paz 

que a cliente não compreendia. 

Pedi à cliente que se sentasse no chão. Passou, então a olhar a mãe de baixo para 

cima, e começou a chorar, como uma criança desamparada. Pedi que engatinhasse 

como um bebê em direção à mãe, devagar, sempre repetindo a frase “por favor, 

mãe, me acolha apenas como sua filha”. 

Ao aproximar-se da mãe, o choro foi passando e dando lugar a um sentimento de 

acolhimento. Perguntei se a cliente queria devolver à mãe o peso que carregava e 

que lhe pertencia, e junto com esse peso o poder que era apenas da mãe, 

explicando que ao fazer isso ficaria apenas com o próprio peso e o próprio poder. A 

cliente aceitou e pedi que imaginasse estar segurando nas mãos uma pedra com o 

peso e tamanho que sua intuição indicasse e repetisse: “Querida mãe, até hoje 

carrego um peso que não me pertence; que é seu. Por favor, mãe, receba este peso 

e junto com ele a força que lhe pertencem, e eu fico apenas com o peso e a força 

que são meus.”Pedi à cliente que imaginasse atrás da mãe, seus antepassados e 

que aquele peso e força também pertenciam a eles. A representante da mãe 

estendeu os braços, recebendo o peso e a força. A cliente respirou aliviada e disse 

que sentia-se aliviada e forte. 

Pedi que se levantasse e olhasse para a mãe. As duas sorriram uma para a outra. 

Pedi que repetisse: “Querida mãe, me abençoa se agora eu posso ir para o meu 

pai.” A representante da mãe assentiu com a cabeça.  

Antes de afastar-se da mãe, a cliente abraçou-a, emocionada. Deu alguns passos 

para trás e posicionou-se frente ao pai, a três metros de distância. Pedi que 
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repetisse cada passo do que havia sido feito anteriormente, com a mãe, até a 

devolução do peso e da força. 

Pedi que dissesse ao seu pai: “Querido pai, por favor, abençoa-me para que eu siga 

o meu destino, a minha vida, e seja feliz.” Ambos emocionaram-se e abraçaram-se. 

Conduzi a cliente para a frente dos pais e coloquei-os um diante do outro e perguntei 

como se sentiam. Agora sentiam pertencer e amar um ao outro; estavam tranquilos 

e sorridentes. 

Pedi a um dos presentes que entrasse na constelação no papel de marido da 

cliente. A cliente olhou assustada para o representante de seu marido. Disse que 

pela parecia estar vendo o marido pela primeira vez. Verbalizou o que sentia: “Eu 

agora te vejo e posso te acolher como meu marido. Eu te amo!”.O representante do 

marido disse que sentia o mesmo e repetiu as palavras da esposa. Ambos fizeram 

uma reverência um ao outro e abraçaram-se carinhosamente, sorrindo. 

Vimos acima no decorrer do capítulo 1 que além das causas orgânicas, as 

causas psicológicas também podem levar o indivíduo a desenvolver a obesidade. O 

estresse, a ansiedade, e a depressão são grandes causadores dessa disfunção, 

pois apresentam influência direta no comportamento alimentar. A obesidade não é 

considerada um transtorno psiquiátrico apesar de que a obesidade foi, por muito 

tempo, considerada como uma manifestação somática de um conflito psicológico 

subjacente. (SEGAL, 2002). 

As queixas principais dos pacientes quando se referem aos aspectos 

psicossociais são as dificuldades para andar, dormir, caminhar, exercícios físicos em 

geral, diminuição da libido, vergonha do parceiro sexual, inibição social quanto ao 

vestuário (tamanho das roupas, comprar roupas) e ir a lugares públicos como 

shopping center, praia, clube, festas ou mesmo ir ao trabalho. 

 

Nesse sentido e como fonte de cura, Bert Hellinger afirma que a maior 

herança de uma mãe para uma filha é ter se curado como mulher, isso por que mães 

e filhas: o vínculo que cura, o vínculo que fere. Cada filha leva consigo a sua mãe. É 

um vínculo eterno do qual nunca se pode nos desligar. Porque, se algo deve ficar 
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claro, é que sempre teremos algo de nossa mãe. Para termos saúde e sermos 

felizes, cada uma de nós deve conhecer de que maneira nossa mãe influenciou 

nossa história e como continua influenciando. Ela é a que, antes de nascermos, 

ofereceu nossa primeira experiência de carinho e de sustento. E é através dela que 

compreendemos o que é ser mulher e como podemos cuidar ou descuidar do nosso 

corpo. 

Nossas células se dividiram e se desenvolveram ao ritmo das batidas 
do coração; nossa pele, nosso cabelo, coração, pulmões e ossos 
foram alimentados pelo sangue, sangue que estava cheio de 
substâncias neuroquímicas formadas como resposta a seus 
pensamentos, crenças e emoções. Quando sentia medo, ansiedade, 
nervosismo, ou se sentia muito aborrecida pela gravidez, nosso 
corpo se inteirou disso; quando se sentia segura, feliz e satisfeita, 
também notamos.(NORTHRUP,2014). 

 

De acordo com Christiane Northrup  (2014) qualquer mulher, seja ou não seja 

mãe, leva consigo as consequências da relação que teve com sua progenitora. Se 

ela transmitiu mensagens positivas sobre seu corpo feminino e sobre a maneira 

como devemos trabalhá-lo e cuidá-lo, seus ensinamentos sempre irão fazer parte de 

um guia para a saúde física e emocional. A maternidade e, inclusive, o amor de 

mulher continuam sendo sinônimos culturais na mente coletiva. Isso supõe que 

nossas necessidades sejam sempre relegadas ao cumprimento ou não das dos 

demais. Como consequências não nos dedicaram a cultivar nossa mente de mulher, 

senão a moldá-la ao gosto da sociedade na qual vivemos. 

Continua essa autora afirmando que  a influência de uma mãe também pode 

ser problemática quando o papel exercido for tóxico, devido a uma atitude 

negligenciada, ciumenta, chantagista ou controladora. E que apenas quando 

conseguimos compreender os efeitos que a criação teve sobre nós, começamos a 

compreender a nós mesmas, a nos curarmos, e a sermos capazes de assimilar o 

que pensamos de nosso corpo ou a explorar o que consideramos possível conseguir 

na vida. 

     Assim ,como indica Northrup, o vínculo mãe-filha está estrategicamente 

desenhado para ser uma das relações mais positivas, compreensivas e íntimas que 

teremos na vida. No entanto, isso nem sempre acontece assim…Com o passar dos 

anos, esta necessidade de aprovação pode se tornar patológica, gerando 

http://amenteemaravilhosa.com.br/carta-minha-mae-pelo-amor-verdadeiro/
http://amenteemaravilhosa.com.br/quando-educacao-doi-maes-toxicas/
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obrigações emocionais que propiciam que nossa mãe tenha o poder sobre nosso 

bem-estar durante quase toda a nossa vida. O fato de que nossa mãe nos 

reconheça e nos aceite é um sede que temos que saciar, mesmo que tenhamos que 

sofrer para conseguir isso.  Isso supõe uma perda de independência e de liberdade 

que nos apaga e nos transforma. 

O vínculo saudável entre mãe e filha é o pressuposto para essa última a 

crescer como mulher e filha. Não se pode fugir desse paradigma que, sempre estará 

ali para espreitar e dirigir o futuro. As feridas emocionais  questões inconclusas de 

nossa trajetória principalmente aquelas da infância e da adolescência certamente 

estão ligadas à relação materna e requerem pronta e imediata solução. Dessa cura 

depende o equilíbrio do presente e do futuro. 

O sentimento de merecimento atrelado aqui ao sentimento de pertencimento 

precisa estar equilibrado. Isso acontece porque sempre há uma parte de nós que 

pensa que devemos nos dar em excesso para a nossa família ou para o nosso 

parceiro para sermos merecedoras de amor. Essa expectativa para algumas 

mulheres, em ser amada e merecedora passa por cima de sua individualidade 

enquanto ser humano e por vezes a submete a cadeias emocionais terríveis. E isso 

tudo é proveniente da relação com a mãe somada ao coletivo que impõe 

comportamentos padrão à mulher, principalmente. 

De acordo com Bert Hellinger é mais do que necessária a ruptura da cadeia 

de dor e cicatrização íntegra de nossos vínculos, ou as lembranças que temos deles. 

Devemos estar cientes de que estes vínculos se tornaram espirituais há muito tempo 

e, portanto, cabe a nós fazermos as pazes com eles. 

      A atenção materna, um nutriente essencial para toda a vida. É dela que nos 

vem a primeira atenção aquela que se faz primordial e insubstituível. É dela que vem 

o primeiro olhar de aprovação, o olhar que vamos requerer ao mundo pelo resto da 

vida. Na origem, esta dependência obedece às questões biológicas, pois precisamos 

delas para subsistir durante muitos anos; no entanto, a necessidade de afeto e de 

aprovação é forjada desde o primeiro minuto, desde que olhamos nossa mãe para 

sabermos se estamos fazendo algo certo ou se somos merecedores de uma carícia. 
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Freud esclarece que o prazer está ligado à ingestão de alimentos e à 

excitação da mucosa dos lábios. O objetivo sexual consiste na incorporação do 

objeto, ou seja, essa é a forma de o bebê relacionar-se com o mundo. Isso se 

apresenta como protótipo para identificações futuras, pois é a partir da significação 

comer-ser/comido que se caracterizará a relação de amor com a mãe. Essa fase não 

se caracteriza somente por uma determinada parte do corpo, e sim, por um modo de 

relação de objeto: a incorporação.  

O ato de sugar o seio que aparece no lactente, para Freud pode continuar até 

a maturidade ou persistir por toda a vida. Esse ato consiste na repetição rítmica de 

um contato de sucção com a boca (os lábios), do qual está excluído qualquer 

propósito de nutrição. Uma parte dos próprios lábios, a língua ou qualquer outro 

ponto da pele que esteja ao alcance - até mesmo o dedão do pé - são tomados 

como objeto sobre o qual se exerce essa sucção. O ato de sugar substituído depois 

pela mastigação. 

 Assim, de acordo com Varela (2006), a partir da ideia de zona erógena, 

podemos diferenciar o corpo da medicina e o corpo da psicanálise. O autor afirma 

que assim como o instinto está para a necessidade, para o corpo biológico, a pulsão 

inaugura outro corpo, ou seja, o corpo pulsional. Podemos pensar que o instinto está 

para a necessidade, que está para o corpo biológico; enquanto a pulsão está para o 

desejo, que está para o corpo erógeno. 

O desejo surge do afastamento entre a necessidade e a exigência. 
Não é mais um objeto real que satisfaz, mas um objeto- fantasma... 
O corpo fantasmático é o corpo-representação, e não um corpo 
anatomofisiológico (VARELA, 2006, s.p.). 

 

Para Varela (2006), o obeso encontra no corpo uma forma de expressar 

aquilo que não pode ou não consegue expressar pela via da fantasia, do sonho ou 

da linguagem. O obeso sente, mas, não conseguindo significar a sensação como 

linguagem falada, ele significa no corpo. Assim, para essa autora, o obeso sofre por 

uma falha no processo de simbolização. Essa falha impede um deslocamento 

simbólico, que possibilitaria o recurso da fantasia. 

 De acordo com Alves e Languardia (2008) No centro da relação entre mãe e 

filho está, segundo Freud, o ato de alimentar. Durante a amamentação, o leite ocupa 
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o lugar de objeto de necessidade, enquanto o seio ocupa o lugar de objeto de 

desejo. A criança que deseja o seio da mãe, fica à mercê do seu desejo e da 

disposição da mesma em lhe ofertar o seio. (Fato ocorrido na primeira infância, que 

irá se repetir ao longo da vida adulta, de forma mascarada, em uma constância 

infinita). Essa posição de submissão a um Outro terá efeitos na vida psíquica do 

sujeito. O alimentar, enquanto função orgânica, confunde-se com a função erótica, 

através de um deslocamento do registro da necessidade para o desejo.   

 Assim, o prazer pelo comer, nos dá uma importante pista sobre a dimensão 

erótica e simbólica do corpo, dimensão esta que vai colocar o sujeito no lugar de 

desejante. Identifica-se  alguns pacientes que parecem permanecer numa posição 

de submissão a um Outro, buscando, de forma incessante, serem saciados, 

preenchidos, confundindo a demanda de amor com a necessidade. Assim, a 

privação afetiva, jamais saciada, busca ser suprida pelo alimento. Se a pulsão nasce 

da necessidade, logo dela se desvencilha. 

No entanto, nesses pacientes, a pulsão parece confundir-se com a 

necessidade, talvez por uma falha simbólica que dificultou o recurso da fantasia, 

que, segundo Freud, leva à obtenção de prazer e adia a necessidade. Assim, os 

obesos encontram no corpo um meio de expressar o que não podem, ou não 

conseguem expressar pela via da fantasia, do sonho e da linguagem. 

E a resposta como diz Hellinger pode estar no simples acolhimento, da mãe 

na filha e da filha na mãe. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS    

 

A recuperação da autoestima e do bem estar social e outro ponto fundamental 

para o viver bem. A obesidade no Brasil é um problema que chama a atenção da 

sociedade e ganha a cada dia mais destaque na mídia. O número de obesos cresce 

rapidamente em quase todo o ocidente, aumentando, consequentemente, os casos 

de infarto do miocárdio, hipertensão, diabetes, arteriosclerose e outras patologias 

associadas.     Cada dia mais se dá importância à qualidade de vida e a influência 

dos meios de comunicação para a cultura do corpo fazem com que  todos queiram 

não só viver mais, mas viver bem! E é nesse contexto que opções de 

emagrecimento alternativas aos tratamentos invasivos e cirúrgicos se fazem cada 

dia mais necessário.  

A psicoterapia ajuda no manejo da obesidade por trabalhar a partir da 

estrutura operante do ser cuidado com o objetivo de organizar as possibilidades para 

a mudança de peso e comportamento, em princípio relacionados com o autocontrole 

de comportamentos alimentares e contexto situacional e individual. Nesse sentido a 

Constelação Familiar Sistêmica é uma alternativa providencial.  

Nela, muito mais do que uma questão física, mais questões espirituais se 

acertam. A mãe autoriza o filho(a) a ir para dentro de si, acolhendo os aspectos do 

feminino, a conexão com os sentimentos e emoções, e, também, autoriza o filho(a) a 

ir para o pai, para o masculino, acolhendo os aspectos deste. O pai autoriza o 

filho(a) a ir para o mundo, para a vida. 

Se o filho(a) não acolhe a mãe e esta não lhe autoriza a ida para o pai, jamais 

estará em seu lugar no sistema familiar de origem, nem no constituído. Se não 

acolhe o pai, jamais poderá acolher o masculino na forma do marido ou o feminino 

na forma de esposa. 

Quando esse movimento não ocorre, a ausência do masculino, seu não-

acolhimento, provoca uma compensação em forma de compulsão, seja alimentícia 

ou dependência química. 
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Quatro meses após essa constelação, a cliente retorna para um novo 

trabalho. Já havia reduzido mais de 30 kg e apenas queria verificar como estava o 

movimento em seu sistema de origem e constituído. As dinâmicas no sistema 

familiar eram quase perfeitas, sem incômodo forte algum. A cliente estava grávida de 

2 meses. 

Segundo Arthur Schopenhauer, em geral, nove décimos da nossa felicidade 

baseiam-se exclusivamente na saúde. Com ela, tudo se transforma em fonte de 

prazer. Portanto alimentar-se bem, corretamente é prezar pela saúde e a saúde em 

dia é fonte de felicidade. 
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ANEXOS 

                                              

 

Prezado Participante 

Sou aluno do Curso de Doutorado em Psicanálise com ênfase em Constelação 

Familiar Sistêmica  estou desenvolvendo uma pesquisa que servirá para elaboração 

da minha tese de doutorado que tem como tema: OBESIDADE: O PESO DA 

HERANÇA. UM ESTUDO DE CASO SOBRE A ABORDAGEM FENOMENOLÓGICA 

SISTÊMICA FAMILIAR.. Sendo assim gostaria de ter a vossa colaboração na 

autorização para divulgação do seu processo de análise terapêutica, que servirá 

para a minha pesquisa, mas também para a análise e o melhoramento das ações de 

prevenção e erradicação da Obesidade.. 

                                                                                Desde já agradeço a colaboração.   

 

                              ___________________________________________________      

                                             Carlos Alberto de França Rebouças Júnior           

 

                           ____________________________________________________  

                                                               Participante         

 

                          Fortaleza-Ceará, ______/_______/_________  


