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RESUMO 
 

Esse trabalho se propõe a analisar o tema obesidade e sua classificação mais extrema, a 
obesidade mórbida, além de suas formas de tratamento, com ênfase na cirurgia bariátrica, 
intervenção cirúrgica que surge para solucionar o problema da obesidade, assumindo, muitas 
vezes, um caráter mágico. Na contemporaneidade, o corpo assume papel central na vida do 
sujeito e é palco para modificações que visam um corpo saudável e perfeito. O discurso 
médico embasa esse contexto ao pontuar que o corpo ideal é o saudável, por proporcionar 
maior qualidade de vida ao sujeito e maior longevidade. Nesse cenário, o indivíduo obeso é 
um desviante, pois por não ter domínio sobre seu corpo para o alcance do saudável, ele se 
situa longe do limiar de normalidade que a medicina postula. Os tratamentos são a tentativa 
de reprogramar tal corpo, através de dietas, de exercícios físicos e, em casos mais graves, de 
medicamentos. A cirurgia bariátrica é indicada quando o tratamento convencional não teve 
sucesso e promete reduzir o IMC para uma faixa dentro da normalidade, melhorar as 
comorbidades e, consequentemente, a qualidade de vida do sujeito. A grande questão desse é 
o que leva o sujeito a procurar a cirurgia bariátrica. Inserimo-nos no programa de cirurgia 
bariátrica do Hospital Universitário da UFS para analisar na prática os processos ocorridos. 
Sob o referencial teórico-metodológico da Psicanálise e dispostos a escutar, exploramos o 
campo na sala de espera. As falas dos pacientes que aguardavam consultas com a equipe de 
preparação do programa, além de outros que por ali passavam, enriqueceram o trabalho. 
Chegamos à conclusão que o discurso médico pode desconsiderar o sujeito, suas expectativas 
e medos nesse processo, retirando dele sua implicação na decisão de realizar a cirurgia, à 
medida que acaba sugerindo ao sujeito uma forma de tratamento aparentemente mágica que 
cura a obesidade. 

 
Palavras-chaves: obesidade, corpo, discurso médico, cirurgia bariátrica, psicanálise.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

This study aims to analyze the obesity and its more extreme classification, morbid obesity, 
and also its forms of treatment, with emphasis on bariatric surgery, procedure that appears to 
solve the obesity problem, assuming often a magical character. Nowadays, the body plays a 
central role in life of the subject and it is the stage for changes that aim a perfect and healthy 
body. The medical discourse underlies this context when points out that the ideal body is 
healthy, providing higher quality of life and longevity to the subject. In this scenario, the 
obese is a deviant because it doesn´t have control over your body to achieve the healthy, it is 
far from the threshold of normality that medicine postulates. Treatments are attempting to 
program such body, through diet, exercise and, in more severe cases, drugs. Bariatric surgery 
is indicated when conventional treatment was unsuccessful and promises to reduce the IMC 
range for normal, improve comorbidities and consequently the quality of life of the subject. 
The main question of this work is what causes the subject to look for bariatric surgery. We got 
in the bariatric surgery program at the University Hospital of UFS to analyze the processes 
that occur in practice. Under the theoretical and methodological framework of psychoanalysis 
and focused on listening, we explored the field in the waiting room. The speeches of patients 
that were waiting consultation with the preparing team of the program, and others who 
already passed by, enriched this work. We concluded that the medical discourse can ignore 
the subject, their expectations and fears in this process, taking from him his involvement in 
the decision to perform surgery, and it ends up suggesting to the subject a form of treatment 
outwardly magical that cures obesity. 
 
Key words: obesity, body, medical discourse, bariatric surgery, psychoanalysis. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Esse trabalho se debruça sobre o universo da obesidade e se propõe a discutir os não-

ditos que atravessam a nomeação de tal quadro clínico e, principalmente, as condutas de 

tratamento. 

 A proliferação de técnicas de emagrecimento é enorme e maior ainda tem sido a busca 

desenfreada por elas. Na lógica contemporânea, todos estão devendo ao corpo o padrão de 

vida considerado saudável. É preciso adotar esse estilo de vida saudável para se ter uma 

melhor qualidade de vida.  Esse padrão ganha um peso ainda maior quando observamos a 

existência do excesso. Estamos nos referindo aos “gordinhos”, aos obesos e, ainda 

extrapolando os limites do excesso, aos obesos mórbidos desesperançados. 

 É cada vez mais frequente nos noticiários, revistas e programas de televisão, a 

necessidade de solucionar a obesidade, com inúmeras dicas para dietas, alimentação saudável, 

exercícios físicos etc. A TV Globo exibe todas as manhãs um programa intitulado “Bem-

estar” que tem como palavra-chave e recorrente o vocábulo ‘caloria’, além de inúmeras 

“prescrições” de comportamento. Assistimos a uma tentativa de reprogramar seu dia a dia, 

reduzindo a quantidade de calorias ingeridas nos mais diversos contextos. Para isso, as 

repórteres do programa invadem as refeições das pessoas em locais públicos para julgar se tal 

opção escolhida está certa ou errada. Outro recurso utilizado são as chamadas entre os 

programas durante o dia com perguntas compulsivas sobre o ‘você sabia que tal 

comportamento ou tal alimento lhe dá uma vida saudável’. 

 O telespectador é apresentado como confuso e parece não saber sobre si mesmo. É 

preciso lembrar-lhe a forma correta de preparar os alimentos e de controlar o quê e como se 

come, pois tudo pode comprometer o projeto de uma vida saudável. É necessário muito 

cuidado para se estar sempre na justa medida. E se o próprio indivíduo não consegue ter todo 

esse cuidado, há instâncias se ocupando dessa função. 

 Ao discutir a influência da mídia na construção da obesidade e do corpo perfeito, Serra 

& Santos (2003) destacam os meios de comunicação como produtores de notícias, 

representações e expectativas ambíguas que, por um lado, estimulam práticas alimentares para 

emagrecimento e, por outro, incentivam o consumo do fast food. Afirmam ainda que o corpo 

é um campo de luta entre saberes, práticas e imaginário social, em que há um sistema de 

crenças que propõe uma relação estreita entre discurso biomédico e desejo social e individual. 
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 Se permanecermos colados à ideia de que a obsessão pelo saudável não passa de uma 

boa proposta para melhorar a qualidade de vida do indivíduo, nosso trabalho se limitaria a 

essa primeira página. Tal pensamento “inocente” que almeja o bem de cada indivíduo nos 

oferece desdobramentos pouco pensados e explicitados na contemporaneidade, que 

evidenciam o furor curandis médico para solucionar o que foge à normalidade: a obesidade. 

Ao abordamos o tema da obesidade, observamos que há duas linhas de pensamento 

que se complementam no entendimento desse campo: uma visão predominantemente 

antropológica, que toma a cultura como fator importante na discussão sobre a obesidade, e 

que encontra ressonâncias na psicanálise e na psicologia, e a outra, a médica, que aborda tal 

condição como doença e em casos extremos apresenta a cirurgia bariátrica como eficiente 

meio de perda de peso. 

A primeira linha de pensamento pontua, na contemporaneidade, a existência de uma 

oferta abundante de alimentos de alto teor calórico e de rápido consumo, além do 

sedentarismo na vida cotidiana, quadro contraditório à existência de um padrão de beleza que 

se impõe com a busca do corpo perfeito. Há uma idealização de um corpo que se torna cada 

vez mais distante do real, levando a um estado de constante insatisfação com o próprio corpo. 

(MORGAN & AZEVEDO, 1998)  

O impacto deste padrão no comportamento revela-se no desejo generalizado, 

especialmente entre as mulheres, por um corpo mais magro. Há um aspecto que chama a 

atenção nesse cenário: nem todas as pessoas conseguem se encaixar nessa corrida desenfreada 

por um corpo ideal, o qual, na verdade, parece muito distante delas. Essas pessoas são 

consideradas obesas e, portanto, fora dos padrões, sendo, muitas vezes, marginalizadas. 

É a partir dessa marginalização que surge nosso trabalho, sobre um grupo que esbarra 

no contorno do ideal, extrapolando a linha da justa medida. Nossas indagações perpassam o 

contexto daqueles que não conseguiram entrar no projeto de vida saudável, modificando seus 

hábitos alimentares e seu corpo. 

Nesse sentido, a visão psicanalítica analisa como o sujeito opera no meio em que vive, 

diante dos aspectos culturais, e de que forma ele se constitui corporal e mentalmente, 

articulando formas de subjetivação e sofrimento psíquico. 

 Já a linha hegemônica de pensamento, médica, define a obesidade como doença 

metabólica de bases genéticas, em que os fatores predisponentes aliados a uma ingestão maior 

de calorias e ao sedentarismo podem desencadear a obesidade (MALHEIROS & FREITAS 

JÚNIOR, 2004). Tal visão prioriza a visão da obesidade como um problema de saúde pública, 
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cuja incidência tem aumentado progressivamente, atingindo todos os níveis socioeconômicos 

(BERNARDI, CICHELERO e VITOLO, 2005). A preocupação com essa realidade é 

reforçada pelos riscos associados à obesidade, que limitam a inserção do sujeito no meio em 

que vive, o que leva vários países a gastarem de 2% a 8% do orçamento em tratamentos de 

saúde para tal condição clínica (FANDIÑO et al, 2004). As limitações são apontadas como 

físicas e psicológicas enquanto os indivíduos se deparam com uma sociedade que enfatiza 

mais a boa forma e a imagem corporal, o que facilita a identificação de incômodos com o 

excesso de peso, independente dos graus de obesidade (FLAHERTY & JANICAK, 1995). 

Segundo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (2006), o tratamento 

da obesidade é complexo e multidisciplinar, ressaltando que não existe tratamento 

farmacológico dissociado da mudança do estilo de vida. Afirmam ainda que quanto maior o 

excesso de peso, maior a gravidade da doença.  

A divisão da obesidade em graus baseia-se no Índice de Massa Corporal (IMC), sendo 

considerado com IMC normal aquele entre 18,5 e 25 kg/m².  Há sobrepeso ou excesso de peso 

se a faixa de IMC está entre 25 e 29,9 kg/m². O grau I de obesidade engloba indivíduos com 

IMC entre 30 e 34,9 kg/m². Já obesidade grau II se caracteriza com o IMC entre 35 e 39,9 

kg/m² e, a obesidade de grau III, considerada mórbida, quando o IMC é maior ou igual a 40 

kg/m². 

A Psicanálise se posiciona criticamente face ao pensamento médico quando afirma 

que a obesidade concebida como doença produz um esvaziamento discursivo, já que as 

discussões giram em torno do organismo e as referências são eminentemente corporais. Na 

visão psicanalítica, a obesidade é concebida como sintoma, produção de sentido para o 

funcionamento psíquico do sujeito, de suas relações com os objetos, de sua forma de atuar no 

mundo. 

Birman (1999) destaca que a concepção de saúde está atrelada a paradigmas teóricos, 

que não são apenas da ordem biológica, mas que também se fundam nos registro psíquico, 

antropológico, social e histórico, o que compõe um campo de múltiplos sentidos na área da 

saúde. Nessa linha, a Psicanálise se ocupa de analisar o contexto social das práticas para a 

produção da saúde, afastando-se do paradigma biologizante da concepção do indivíduo. 

  Segundo Seixas (2009), observamos atualmente uma forte vinculação da obesidade 

com o binômio saúde-doença, em que a obesidade é a doença principal e desencadeia as 

comorbidades. O discurso que embasa tal vinculação atrela a condição orgânica da obesidade 
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a uma entidade patológica, com apelo ao emagrecimento, impedindo que se signifique de 

outra maneira a obesidade. 

 A caracterização médica da obesidade como patologia nos leva a pensar que tal lógica 

elimina as relações de produção e sentido da obesidade. Vista como doença, a obesidade é 

abordada como epidemia e torna-se difícil de ser controlada à medida que o sucesso das 

técnicas convencionais depende do empenho do sujeito em mudar sua alimentação e estilo de 

vida, e não apenas de uma imperiosa prescrição médica.   

 Na lógica médica, o sujeito é quem parece comprometer todo o projeto saudável. Suas 

crenças, modo compulsivo de comer, falta de controle, preguiça, falta de força de vontade, 

todos esses aspectos são vistos como empecilhos que dificultam uma eficaz atuação da 

medicina.  

Livre das fraquezas humanas, o sujeito que consegue se controlar é virtuoso. Diante da 

imagem negativa de um volume corporal que suja o cenário na busca de corpos perfeitos, o 

obeso passa a não saber sobre si mesmo, necessitando do discurso médico para controlá-lo.  

Com a prescrição de dietas e formas de agir pouco identificadas com o dia a dia 

daquele indivíduo, muitas das recomendações se tornam distantes da prática ou até nos fazem 

pensar que elas podem chegar a elevar o nível de ansiedade e frustração dos obesos pelo fato 

de eles não conseguirem perder peso. 

Diferentemente da visão médica, a concepção psicanalítica põe o aspecto cultural no 

centro da discussão. Deparamo-nos com uma sociedade que preza pela ideia de corpos 

perfeitos e eficientes à produtividade, e que pouco tem se interessado pelo modo de ser e agir 

do indivíduo. O cartão de visita é o exterior, a forma como o corpo se apresenta.  

Para Costa (2005), a preocupação da psicanálise com o corpo é legítima em função da 

proliferação dos novos sintomas corporais, e de o corpo ter se tornado um referente na 

construção das identidades. Ele destaca ainda a existência de um novo modelo de identidade, 

a “bioidentidade”, e de uma nova forma de preocupação consigo, a “bioascese”. O cuidado de 

si, que antes estava vinculado à vida sentimental, atualmente concentra-se na imagem 

corporal. 

Nessa lógica, os obesos já ficaram longe numa disputa para emprego ou no julgamento 

da sociedade sobre sua eficiência. Corpos pesados não conseguem fazer o mesmo que corpos 

magros, estes sim conseguem servir aos padrões atuais. Então, como inserir os corpos pesados 

na sociedade? 
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Sabemos que nem sempre as os métodos convencionais como dietas e atividade física 

conseguem sanar essa situação vivenciada como problema pela visão médica. Esse nó e a 

forma como se tenta significá-lo é objeto de estudo da psicanálise. À medida que a medicina 

se distancia dele e tenta eliminá-lo, a psicanálise se debruça sobre ele para entender como foi 

formado. 

Nesse sentido, é interessante lembrar que a psicanálise freudiana surgiu em oposição 

ao saber médico e propunha-se a tratar o que escapava à razão moderna, debruçava-se horas a 

estudar os sintomas que a medicina não era capaz de curar (SEIXAS, 2009). Desse modo, a 

Psicanálise se constitui a partir do estudo dos restos, dos não-ditos, que não poderiam ser 

explicitados pela lógica da razão moderna.  

A partir da visão psicanalítica, discutiremos as implicações do viés médico na 

sociedade, nas formas de pensar o corpo, a alimentação, além da noção “ser saudável”. Além 

disso, pensaremos nas relações entre alimentação, corpo e obesidade, os não-ditos na 

contemporaneidade. 

A medicina acredita que se os obesos tomarem consciência sobre a proporção de seu 

problema terão mais motivação para perderem peso. A estratégia parece ser a tentativa de 

extremizar e demonizar a condição do quadro clínico. Questionamos se se trata apenas de 

estar consciente ou não do problema. E ainda, seria possível ter consciência quando se associa 

previamente a falta dela a um grande volume corporal?  

Uma maneira considerada eficiente pela medicina para lidar com a obesidade é a 

extirpação literal, “cortando o mal pela raiz”. Estamos nos referindo a um procedimento 

cirúrgico, a cirurgia bariátrica, a qual tem sido apresentada pela medicina como técnica que 

auxilia a perda de peso na condução clínica de alguns casos de obesidade (FANDIÑO et al, 

2004). Esse tem sido o “método milagroso” para resolver a condição da obesidade.  

Embora a visão médica insista que o tratamento da obesidade envolve várias 

abordagens, como a nutricional, o uso de medicamentos antiobesidade e a prática de 

exercícios físicos (SEGAL & FANDIÑO, 2002), vários pacientes parecem não ter sucesso 

com tal tratamento convencional e são direcionados para outra intervenção considerada mais 

eficaz.  

A indicação para a cirurgia bariátrica vem crescendo muito e baseia-se na avaliação do 

paciente a partir de aspectos clínicos e cirúrgicos da obesidade mórbida. Observamos hoje um 

aumento significativo dessas cirurgias que conforme seu crescimento parece não demorar 

muito para serem realizadas com a mesma frequência das técnicas estéticas. Ao nos deparar 
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com tal pensamento, surgiu a curiosidade de pesquisar esse tema, que é um desdobramento do 

tratamento da obesidade.  

A partir de uma redefinição anatômica, a cirurgia bariátrica consiste em reduzir o 

volume do estômago funcional, com o intuito de produzir saciedade precoce e prolongada, 

reduzindo, assim, o consumo alimentar. Tal procedimento parece muito sedutor, já que 

promete uma mudança no orgânico que ajudará na redução do peso. 

Apresentada como o último recurso capaz de resolver o problema da obesidade, a 

cirurgia bariátrica se reveste de um poder jamais conferido às capacidades humanas existentes 

de controlar uma condição clínica que já ultrapassou os limites. Baseada no discurso médico 

sobre uma melhor qualidade de vida, tal técnica, além de mágica, é possível de ser realizada. 

Nosso trabalho se propõe a fazer esse recorte no universo da obesidade, abordando 

criticamente a cirurgia bariátrica como tentativa de “sanar” um problema que escapa das 

formas convencionais de controle, para compreender o que se encontra oculto nesse desejo de 

cura. 

 Cavalcanti (2005) destaca as implicações no redimensionamento do corpo e da estética 

com o desenvolvimento da biologia, genética e medicina no século XX. Tal autor introduz a 

ideia de um corpo pós-orgânico, a partir da revolução estética e do desenvolvimento de novas 

técnicas de cirurgia plástica, que nos permitem colocar partes no nosso corpo que são feitos 

de materiais inorgânicos ou tirá-las a depender da moda vigente. Tal desenvolvimento técnico 

do século XX revolucionou a nossa percepção do corpo. 

 Segundo a definição de Webster, apresentada por Pinotti (2009), a cirurgia é definida 

como prática de operações no sujeito humano para curar doenças ou agressões no corpo. Há 

definições mais recentes que adicionam ao verbo curar a palavra deformidades.  

 Nesse contexto, a cirurgia bariátrica se apresenta com esse potencial mágico de curar o 

que qualquer técnica para obesidade ainda não foi capaz de fazê-lo, e reforça a ideia 

contemporânea de a obesidade ser uma doença, uma deformidade que deve ser extirpada do 

corpo saudável. 

 A cirurgia bariátrica se apresenta assim com múltiplos sentidos a depender do vértice 

que analisemos. Nesse sentido, nossa pesquisa não se contentou em ser apenas teórica ou em 

criticar apenas o ponto de vista médico sob um olhar psicanalítico. Decidimos também 

mergulhar no campo, onde poderíamos vivenciar uma experiência de Programa de Cirurgia 

Bariátrica, como se dá o seu funcionamento e ainda quais as expectativas daquele que procura 

se inserir nesse programa.  
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 Ao pensar onde realizar a pesquisa, um espaço já familiar veio à tona, convocando essa 

pesquisadora a explorá-lo. Enfatizamos o papel ativo que o espaço tem, por experiências 

anteriores de estágio e de docência na instituição, pelas características de um hospital-escola, 

o Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe (UFS). 

 Construímos um projeto de pesquisa, conforme exigências do Comitê de Ética da 

instituição, para conhecer o que leva o sujeito a procurar a cirurgia bariátrica num hospital do 

SUS.  

 Sabendo que a classificação da obesidade como doença ofusca a dinâmica social que 

leva o sujeito a procurar a cirurgia bariátrica, essa pesquisa teve como intenção inicial 

investigar o que leva um paciente obeso a procurar a cirurgia bariátrica, o que esse 

procedimento representa para ele, considerando o meio social que o envolve. 

 Esta pesquisadora tinha algumas pretensões: procurar entender a redescrição da 

subjetividade junto a um procedimento cirúrgico; conhecer a dinâmica que envolve o obeso 

ao procurar a cirurgia bariátrica; e investigar em que medida o meio social contribui para sua 

decisão de realizar a cirurgia e de ter um corpo magro.  

Podemos dividir nosso projeto de pesquisa em dois momentos. No primeiro, o projeto 

tinha o formato de uma pesquisa qualitativa com entrevistas semiestruturadas, abordando o 

estudo de caso, por meio da análise das falas dos pacientes, tendo como objetivos aqueles 

mencionados no parágrafo acima. 

Já no segundo momento, fomos surpreendidos à medida que a pesquisa acontecia. De 

repente, o método “redondo” e bem estruturado solicitado pelo comitê de ética para realização 

da pesquisa tomou outra forma geométrica. O método que guiou nosso trabalho se concentrou 

na exploração do campo, na sala de espera em que esses pacientes se encontravam e nos 

desdobramentos que suas falas nos levaram a pensar, principalmente em relação ao 

funcionamento do Programa de Cirurgia Bariátrica, ao lugar ocupado pelos pacientes nesse 

programa e à postura dos profissionais com os pacientes. A transição do primeiro para o 

segundo momento será também objeto de discussão desse trabalho. 

 Nesse sentido, nossa dissertação se estrutura da seguinte forma. Abordaremos 

inicialmente o peso hegemônico que o corpo adquire na sintomatologia dos quadros clínicos 

na contemporaneidade e o discurso médico nesse contexto, destacando a obesidade como 

condição que extrapola os limites do controle médico e considerada, portanto, um problema 

de saúde pública mundial. Em seguida, nos aprofundaremos no universo da obesidade, 

caracterizando sua forma mais grave, a obesidade mórbida, com ênfase na cirurgia bariátrica 
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como forma de tratamento capaz de reprogramar e emagrecer o corpo, oferecendo vida nova 

ao sujeito. 

 Decidimos dar continuidade a esse trabalho destacando, no terceiro capítulo, o momento 

considerado mais interessante: nossa experiência no campo de pesquisa. A partir dela, 

discutiremos mais detalhadamente a ideia inicial do método da pesquisa, a realização desta na 

sala de espera, as dificuldades encontradas e as mudanças que o campo demandou, a fim de 

uma reflexão metodológica enquanto psicanalista nesse processo.  

 Por fim, analisaremos os diários de campo elaborados e, principalmente, os não-ditos , 

que nos ajudaram a pensar um campo surpreendente e rico para esse trabalho, permitindo 

analisar criticamente o universo da cirurgia bariátrica e as práticas envolvidas. 
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CAPÍTULO I 

 

SABER MÉDICO, CORPO E OBESIDADE: ONDE ESTÁ O SUJEITO? 

 

1.1 O corpo na contemporaneidade 

 

Birman (2006) afirma que o mal-estar contemporâneo se inscreve em três registros: do 

corpo, da ação e do sentimento. Dentre estes, o corpo é o registro mais iminente no qual se 

enuncia o mal-estar. Diante dos padrões de beleza, as pessoas se queixam de seus corpos e 

acham que sempre há algo a melhorar. É como se o corpo tivesse se transformado no bem 

supremo, tendo na saúde o seu ideal. 

Lipovetsky & Charles (2004) discutem os paradoxos da hipermodenirdade e declaram: 

“por meio de suas operações de normatização técnica e desligação social, a era hipermoderna 

produz num só movimento a ordem e a desordem, a independência e a dependência subjetiva, 

a moderação e a imoderação” (p. 56). Em relação ao corpo, em nossa sociedade predominam 

os exageros. Por um lado a obsessão nos cuidados com o corpo, visando uma melhora na 

saúde e na qualidade de vida. Por outro lado, um aumento significativo de doenças que afetam 

o corpo, como bulimia, anorexia, compulsão alimentar, obesidade etc. (MENDES & 

PARAVIDINI, 2007) 

Deparamo-nos com novas modalidades e impactos do mal-estar sobre as 

subjetividades. Se no modelo antigo, o conflito psíquico era pautado no binômio impulsos 

versus interdições morais, hoje o conflito se desloca para o corpo e a ação, com queixas 

difusas localizadas sempre no corpo, dores diversas ou sensações de completo esgotamento. 

(BIRMAN, 2003) 

Costa (2005) destaca a importância que os novos sintomas corporais vêm ganhando na 

clínica e agrupa-os em dois grandes conjuntos: no primeiro, encontramos transtornos na 

percepção da imagem corporal (distúrbios alimentares, fisiculturismo compulsivo, compulsão 

por correção estética, síndrome do pânico, fobias sociais etc); no segundo, abusos na 

exploração das sensações corporais (dependências químicas). O corpo se torna objeto 

privilegiado de preocupações e sofrimentos conscientes, passando a ser um dos componentes 

do conflito psíquico. (p.55) 

Destacamos o corpo como importante medida de valor na contemporaneidade. 

Chegamos ao ponto em que a existência do indivíduo só se dá quando se faz visível ao outro. 
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A consciência de si mesmo é esvaziada e ameaçada quando não se consegue tradução e 

ressonância no olhar alheio. Vale ressaltar que os modos de subjetivação atuais vem passando 

por um processo de exteriorização para a significação da existência. 

Não basta sentir-se bem, é preciso parecer bem ao olhar do outro e o corpo é esse 

território que oferece uma vestimenta que organiza visualmente o caos que internamente pode 

ocupar o sujeito. É preciso reeducar hábitos incontrolados. A forma corporal é referência para 

garantia de admiração moral. Dessa forma, Costa (2005) afirma que o desempenho corporal 

está lado a lado ao aperfeiçoamento sentimental ou das finalidades cívicas. 

Encontramos diversas maneiras de colonização do corpo em sua superfície visível. As 

modificações corporais tentam personalizar o corpo. Curiosamente, a intimidade se volta para 

o exterior e a produção da subjetividade é ancorada na superfície visível da imagem corporal. 

É preciso vigiar constantemente o corpo, pois essência e aparência se tornaram equivalentes, 

“os atributos corporais não são mais guardiões de uma identidade interior, eles são a 

própria identidade” (ORTEGA & ZORZANELLI, 2010, p.76). 

Ortega & Zorzanelli (2010) afirmam ainda haver uma tendência à somatização e 

externalização da subjetividade, a qual inclui tanto o campo da normalidade quanto o da 

patologia (p.66). O normal é preocupar-se constantemente com os aspectos físicos e estéticos, 

na busca do controle de parâmetros da saúde ideal; e o patológico se traduz nos sintomas 

somáticos: anorexias, bulimias, adições, dentre muitos outros. Há uma popularização de 

termos médicos para a auto-definição. 

O cuidado de si volta-se agora para a longevidade, a saúde, a beleza e a boa forma. 

Temos outra forma de preocupar-se consigo, a bioascese que supervaloriza o fitness e um 

novo modelo de identidade, a bioidentidade. (COSTA, 2005, p.190). 

A produção de saúde é norma fundamental da existência na pós-modernidade. Tal 

ideia é tão imperiosa que nos faz questionar como não nos valíamos antes dos preceitos do 

new way of life para evitar o mal-estar vivido hoje. Indo ainda mais longe, chegamos a 

questionar nossa falta de visão futurista sobre a economia e medicalização do corpo para 

torná-lo cada vez mais eficiente. (BIRMAN, 2003) 

Paralelo ao discurso sobre o corpo perfeito, que reforça a ideia do corpo mais magro 

possível, há um discurso científico médico marcante sobre o corpo que parece reiterar e criar 

condutas de controle sobre ele. O discurso sobre o corpo saudável tem se apresentado cada 

vez mais imperiosamente, articulando-se a padrões estranhos de normalidade.  É a ciência que 

engendra o discurso sobre a importância de se ter um corpo saudável. Conforme ressalta 



20 
 

Costa (2005), o lugar do universal, do incontestável, passou a ser ocupado pelo mito 

cientificista, o qual se reveste do direito de falar do lugar da Verdade, propondo 

universalmente recomendações morais. Nesse sentido,  

 

O que era medido por critérios pertencentes à esfera dos ideais morais passou a ser 
avaliado por métodos de controle e validade experimentais. A virtude moral deixou de 
ser o único padrão da vida reta e justa. Agora, o bom ou o Bem também são definidos 
pela distância ou proximidade da “qualidade de vida”, que tem como referentes 
privilegiados o corpo e a espécie. (p.190) 

 

 

1.2 O discurso médico sobre corpo e saúde 

 

Segundo parâmetros ideais de normalidade para a saúde, a medicina foi apropriando-

se do corpo humano. Partimos aqui da utopia da saúde perfeita, ideia muito forte no universo 

médico, que inclusive nos faz questionar se estamos nos referindo de fato ao corpo humano. 

Prefaciando o livro de Sfez (1996), Roberto Motta afirma que o mundo do homem 

culto, interessado na sociologia e filosofia está ficando velho. Junto à perda do sentido 

histórico do mundo, situamos o avanço da pesquisa científica com o propósito de curar essa 

crise. Mota destaca ainda 

 

Assistimos ao esgotamento dos mitos e de suas promessas. [...] queremos voltar ao 
essencial, à substância de nossa vida. Nada mais básico do que o impulso de pedir 
ao tempo que pare, de buscar a eterna juventude, a fonte da cura e da formosura. E aí 
entra a “saúde perfeita”, impondo-se como o grande, o único projeto mundial, 
imagem do eterno retorno e da eterna permanência, da fusão com o grande todo, em 
protesto contra a fragilidade de nossa condição humana e social; contra o fracasso da 
história. (p.8) 
 
 

Sfez (1996) afirma a existência de utopias atuais voltadas para um homem perfeito e 

imortal, que a partir de técnicas de simulação, pensa um mundo melhor do que o atual e funda 

uma visão esperançosa do futuro baseada na Grande Saúde. Tal ideia trata de uma cura a 

priori, que eliminaria qualquer doença ou imperfeição genética e hereditária. É preciso não só 

curar, mas prever o que pode dar errado. A saúde perfeita é o objetivo e o meio, sendo 

mantida através das biotecnologias. 

As grandes utopias se materializam em projetos como o Genoma, em que a verdade 

está em nossos gens, o Biosfera II, com a criação e manutenção de biomas ultraresistentes aos 

prejuízos da humanidade, e o Artificial Life, que trata da instalação de populações inteiras de 

seres artificiais dentro de computadores. (SFEZ, p.26) 
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A ideia é criar uma super-humanidade, transformar a ficção científica em realidade, ou 

ainda, fazer surgir nela a crença de que somos humanos e descontrolados demais para manter 

a ordem nesse mundo. Então, se tenho dinheiro para operar um mapeamento genético que 

livre os meus descendentes dos meus defeitos, tudo parece estar resolvido. É preciso eliminar 

o que há de mais selvagem no meu interior, o que age silenciosamente e me faz errar. 

O capital investido nunca é pouco quando o assunto é saúde. É preciso ter garantias de 

que o corpo funcionará perfeitamente ao longo da vida, sem falhas que comprometam a 

produtividade e a máxima eficácia do corpo. Se ele é o meio e o fim, não se questionam os 

limites das intervenções e transformações a serem realizadas. Todo o corpo deve ser 

escaneado para evidenciar o que tem de errado e, assim, ser curado. 

Nessa linha, ver é um passo imprescindível para curar, o olhar para dentro do corpo é 

exploratório e investigativo. Foi a partir do século XV, com a obra de Vesálio que a medicina 

ocidental mudou de concepção, a verdade da doença se encontra no interior do corpo, na 

visualização do invisível. Não seria mais a palavra quem daria o sentido e traria a verdade à 

tona, mas a produção de imagens. (ORTEGA & ZORZANELLI, 2010, p.26) 

Há uma estreita relação entre o visual e o conhecimento científico, a evidência visual 

oferece provas suficientes para adotar ou refutar determinada teoria, conferindo a ela 

veracidade. Visualizamos, assim, uma objetificação do corpo e sua desvalorização como 

campo de produção e transmissão de significados simbólicos. 

No século XVIII, a forma tradicional de diagnóstico se baseava no relato do sofredor.  

Já na medicina do século XIX, o uso de instrumentos para acessar o corpo em busca de 

evidências e sinais tornou-se o guia para a construção do diagnóstico. Houve uma redução da 

atenção dada aos sentidos na formação do diagnóstico, pois a subjetividade do doente era um 

campo impreciso e difícil de ser compreendido pela mente do médico com precisão e 

imparcialidade. As tecnologias diminuíram a atenção dos médicos para os aspectos subjetivos 

do doente. A biografia, por exemplo, poderia ser feita por um auxiliar. (ORTEGA & 

ZORZANELLI, 2010) 

Observa-se uma separação fundada sobre a clínica entre o homem cerebral da 

neurologia e o homem falante da psicopatologia entre o fim do século XIX e o início do 

século XX. No homem cerebral, o seu cérebro é o alvo da intervenção terapêutica. Já no 

homem falante, o sintoma é singular ao paciente, doente de sua intencionalidade. 

(EHRENBERG, 2009). A partir daí, as aproximações entre a neurologia e a psicopatologia se 

tornaram complicadas, pois almejava-se encontrar substrato orgânico para o psiquismo. 
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A fala do sujeito, o que tínhamos de mais rico e complexo, foi simplificada e reduzida 

a parâmetros descritos por máquinas, dados frios e impessoais que, muitas vezes, avaliam, 

segundo um padrão não existente entre humanos. Tais parâmetros são resultado de estudos 

científicos em “condições controladas de temperatura e pressão”, que não consideram a 

variabilidade existente num único ser humano. 

O corpo esquadrinhado e virtual, decomposto em suas particularidades e nuances por 

exames de última geração passa a ser o corpo puro, perfeito, que substitui o real. A técnica 

científica fala pelo médico e, a nosso ver, suplanta os conhecimentos aprendidos em 

propedêutica para abordar, em tese, cautelosamente, o paciente.  

De acordo com Sfez (1996), anteriormente, a prática exploradora e empírica regia a 

conduta do médico. Compreendemos, assim, que, no meio de tanta tecnologia, a relação 

médico-paciente fica comprometida e acaba distanciando a relação do indivíduo com seu 

corpo. O discurso do sujeito passa a ser visto como confuso, prolixo e sem validade científica, 

até pelo fato de não haver um distanciamento considerado “saudável” entre o sujeito e o 

objeto, o sujeito e seu corpo. Dados fornecidos pelo próprio sujeito que ajudariam e tornariam 

mais adequada a conduta do médico são relegados ao segundo plano. A relação médico-

paciente se dá através da tecnologia. 

Sfez (1996) destaca transformações atuais no campo da medicina, afirmando que ela 

se torna anônima, no sentido de bancos de dados, especializações e intervenções por 

tecnologias, que contradizem a ética médica, principalmente quanto ao sigilo: 

 

O médico não é mais aquela pessoa com quem se tem um contato “humano”. Pelo 
menos quando o problema de saúde é grave. O paciente quase sempre trata com um 
sistema reticular onde o clínico é um ponto de entrada para uma rede rumo a outros 
clínicos mais, ou diversamente, especializados. (p.52) 
 
 

Diante de tantas mudanças de perspectivas que desestruturam a ordem vigente e 

podem parecer o caos no que diz respeito ao humano, o corpo é referido por Sfez (1996) 

como o centro e foco de uma identidade, ele é portador da continuidade da espécie humana e, 

ainda, garantia de uma vida de bem-estar, livre das doenças que desestabilizam o equilíbrio da 

natureza. 

Observamos tentativas de controle para salvaguardar a espécie humana, protegendo-a 

dela mesma e preservando-a dos comportamentos destrutivos. Eis aqui regras de condutas que 

compõem uma moral sanitária definidora do certo e errado e que regula inclusive o saber 

médico. 
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Visualizamos uma globalização da noção de saúde, com inúmeras tentativas que 

homogeneízam as condutas em diversos locais, desconsiderando os aspectos sociais e 

culturais inerentes a cada contexto. Muitas vezes, tais tentativas soam tão desesperadas que a 

saúde parece ser uma ameaça, semelhante a um vírus. 

Ao analisarmos mais de perto, o efeito dessa corrida desenfreada pela saúde perfeita 

parece ter um efeito contrário ao que a própria palavra saúde preconiza. A corrida para se 

atingir tal fim é tão desenfreada que o comportamento do sujeito parece adoecê-lo, tornando-o 

cada vez mais obstinado e obsessivo.  

 

1.3 A desresponsabilização do sujeito 

 

Ao abordamos as terapias gênicas, observamos como elas se ocupam de definir quem 

é o homem a partir do código genético. Ainda que o modo de ser manifeste uma característica 

contrária devido à ação do meio que provoca uma disparidade entre genótipo e fenótipo, a 

ação do meio ambiente, da história, sobre o psiquismo, é pouco privilegiada. Ressaltamos, 

assim, como as terapias gênicas parecem desresponsabilizar o humano sobre si mesmo ao 

atribuir as causas de quadros clínicos a fatores impossíveis de serem manipulados ou 

modificados, a não ser pela ciência.  

Há uma compulsão por captar verdades ordenadoras, que estariam por trás do aparente 

caos da diversidade dos objetos. A atribuição de causa a genes defeituosos elimina a ação 

humana, é neutra e instaura um ideal de observador, que ultrapassa os limites dos sentidos 

humanos, eliminando a subjetividade (ORTEGA & ZORZANELLI, 2010). 

Nessa lógica de pensamento, o que há de mais íntimo e particular no indivíduo, aquilo 

que o caracteriza como único, sua alma, pode ser manipulado e evidenciado pela tecnologia. 

O que leva a uma afirmação muito perigosa de que “os gens compõem nossa alma, 

desempenham o papel dela e são nossa essência individuada” (SFEZ, 1996, p.49). 

É como se a transcrição do código genético nos revelasse nossos desejos, quem somos, 

nossas emoções. Tal ideia grandiosa pretende transcrever as emoções em imagens, desertando 

todo o contexto a partir do qual cada emoção se produziu. Questionamos qual seria o objetivo 

dessas descobertas, se o ser humano considerado pelo saber médico não pode sentir ou 

experimentar tais sentimentos. Se os sentimentos soam perigosos por não falarem a mesma 

linguagem das máquinas, de que forma a imagem projetada nelas seria mais significativa do 

que as palavras? 



24 
 

Na tentativa de dar solidez ao campo inapreensível da neurose, Charcot fez uso de 

fotografias para convencer seus colegas de um método objetivo e capaz de revelar a complexa 

relação entre mente e cérebro. Apesar de Charcot ter se enganado ao abordar a histeria como 

questão neurológica ou fisiológica, tal quadro clínico foi a patologia que permitiu construir a 

ideia de psiquismo. Bernheim destacou a existência do subjetivo ao analisar o fato de não se 

poder sugestionar qualquer um, existindo algo pessoal do sujeito que o faz aceitar ou recusar. 

(EHRENBERG, 2009) 

No campo das doenças mentais, as imagens cerebrais são a esperança de se poder 

compreender o mistério da mente humana, e acabaram produzindo naquele que vê “a 

sensação de que o cérebro visto é a própria pessoa” (ORTEGA & ZORZANELLI, 2010, 

p.52).  

Desse modo, desconsidera-se a história de vida e o sentido do processo de 

adoecimento na vida do sujeito. O corpo passa a ser um objeto e aparece como uma soma de 

partes, ou até mesmo, como uma parte, extirpada do todo. Suas referências de espaço e tempo 

se liquefazem. A nossa subjetividade parece definida por termos corporais e biomédicos.  

Observamos biovalores regulados moralmente pelo conhecimento científico. Os 

misticismos e as crenças de diversas naturezas aparecem como bobagens que confundem o 

projeto de corpos perfeitos, tecidos organicamente saudáveis. 

 O discurso médico faz uso de uma ordem invertida, pois parte de uma adequação do 

humano à teoria, na medida em que postula que a normalidade está numa faixa “X” e que esse 

deve ser o critério de normalidade. Quando não se encaixa em parâmetros pré-estabelecidos, o 

ser humano é classificado previamente como anormal, desconsiderando-se o contexto de 

produção de determinada resposta. 

 Canguilhem (1943) destaca que, no século XIX, a distinção entre os fenômenos vitais 

normais e patológicos baseava-se em dogmas científicos da medicina e biologia. Esse filósofo 

francês contemporâneo estabelece uma estreita e interessante relação entre regras fisiológicas 

do organismo e regras sociais. A partir de uma análise crítica sobre a normalidade, a saúde, a 

doença e a patologia, rompe com dogmas cientificamente embasados pela biologia e pela 

medicina.  

 Canguilhem acreditava que os fenômenos patológicos não seriam meras variações 

quantitativas dos fenômenos normais como se acreditava na época. O conteúdo patológico 

seria uma nova dimensão da vida, uma estrutura individual modificada porque implica uma 

relação com um meio novo mais limitado, de modo que o doente não responde mais às 
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exigências do meio normal anterior. Para tal autor, a redução comteana da natureza qualitativa 

do normal e do patológico a uma perspectiva quantitativa tinha a necessidade de afirmar o 

organicismo e o desejo terapêutico de intervenção sobre o paciente. Ele ainda considera que 

há uma falta de critérios em Comte ao reconhecer a normalidade de um fenômeno. (COELHO 

& FILHO, 1999) 

Não seria a ausência de normalidade que definiria o anormal, pois o patológico 

também seria normal já que a experiência de estar vivo incluiria também a doença. O doente 

seria aquele que teria perdido a capacidade normativa por apresentar uma forma diferente de 

viver sob novas condições. A saúde seria ultrapassar a norma que define o normal 

momentâneo, estabelecendo novas relações, e a cura não seria saúde necessariamente, 

podendo estar mais próxima dela ou da doença. Com isso, Canguilhem demonstra que definir 

o caráter patológico exige uma relação e que a norma não é estática, pois ela se modifica com 

as transformações que o tempo traz.  

Dessa forma, a norma seria sempre individual, ou seja não seria a média, mas sim uma 

noção-limite que definiria o máximo da capacidade de um ser. Isso é muito importante para 

compreender a diversidade humana, em que cada um tem sua história de vida, seu modo de 

encará-la e de produzir sentidos sobre ela. Cada sujeito em sua complexidade tem uma leitura 

sobre si mesmo e sobre o mundo que o cerca, então a norma que lhe caberia está impregnada 

de suas experiências. O que pode ser normal na concepção de um sujeito pode ser anormal 

para outro.  

É essencial relativizar os discursos dos sujeitos, promovendo uma interlocução com 

sua história de vida, pois prender-se no tempo com teorias que ambiciosamente tentam 

explicar todos os seres humanos é desconsiderar que o indivíduo se constitui e se reconhece 

como tal a partir do meio social.  

 Conforme aponta Lanteri-Laura (1994), na apropriação de comportamentos 

desviantes, o discurso médico assume uma importante função social, de modo que a aquisição 

de conhecimentos nomeia condutas conforme critérios alheios à própria sociedade de quem se 

fala. Desse modo, desautoriza o sujeito a falar sobre si mesmo, pois quem sabe o que ele deve 

fazer é o médico. 

 Costa (2010) tece uma crítica aos cientistas-tecnocratas quando se refere à idolatria do 

conhecimento racional pela ciência. Para esse autor, a racionalidade se torna morbidez mental 

se estiver dissociada de uma habilidade de julgar como agir em situações emocionais 
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particulares. O conhecimento intelectual de nada adiantaria se o conhecimento representa um 

trono para o orgulho da razão. 

 Construir racionalmente certezas automáticas do que fazer para lidar com a 

previsibilidade humana, na verdade, exclui o sujeito, reduzindo-o a uma máquina. Não há 

controle qualquer ou atributos suficientes que esgotem a descrição do sujeito, pois ele é 

sinônimo de enigma (COSTA, 2010). O sujeito vem à tona justamente no lugar em que sua 

existência e seu funcionamento não podem mais ser cognitivamente fundados ou justificados 

(p.200). 

 Contrariando o pensamento científico contemporâneo, e conforme nosso ponto de 

vista, não seria a ciência ou um padrão quantitativo por ela estabelecido quem definiria o que 

é patológico, e sim a queixa e o mal-estar experimentado pelo indivíduo.  

 

1.4 Obesidade e saber médico 

 

A obesidade se destaca no nosso trabalho por ser atravessada pelas ideias acima 

desenvolvidas e pelo discurso científico médico de forma marcante. É um quadro que 

evidencia o corpo fora dos padrões atuais, além de englobar em sua causalidade os fatores 

cultural e genético, apesar de privilegiar este último em detrimento do primeiro, 

possibilitando uma interessante articulação. 

Se há um padrão autoritário e imperioso de normalidade, a condição física se torna 

sempre uma desvantagem, no sentido de que há previamente um código ideal de conduta para 

o desempenho corporal, distante do que pode ser real. Na obesidade, o quantitativo de matéria 

é evidente e o corpo aparece como muito aquém do corpo ideal. 

A preocupação com a obesidade, na verdade, não se resume apenas aos cuidados com 

o corpo e a obtenção do bem-estar. Cabe destacar o caráter econômico dessa problemática. 

Observa-se que a obesidade começou a ter relevância no panorama médico a partir de 1980, 

pois nesta década houve um aumento significativo do número de casos de obesos, causando 

um impacto considerável no sistema de saúde, em função dos elevados gastos nos tratamentos 

das doenças associadas à obesidade e ao sobrepeso (SEIXAS, 2009). 

Não é simplesmente pela ideia ingênua de que os obesos precisam emagrecer para 

uma melhor qualidade de vida que a obesidade ganha destaque no cenário atual. Não 

almejamos minimizar a participação da busca incessante pela saúde ideal e as preocupações 

com a forma corporal entre os fatores que contribuem para a obesidade. 
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Em busca do reconhecimento social e de uma enunciação para si mesmo no meio em 

que vive, o indivíduo obeso experimenta inúmeras formas de tratamento, que visam à 

resolução ou minimização da obesidade. Mas nem sempre as técnicas convencionais, 

baseadas em dietas e exercícios físicos, produzem o efeito esperado na vida e no corpo dos 

obesos. 

Se os remédios e fórmulas mágicas manipuladas para emagrecimento também não 

conseguem regular a obesidade ou inibir a fome e o desejo de comer, quiçá as técnicas 

convencionais prescritas há muito tempo pelo discurso médico. O tratamento convencional 

exige um elemento essencial do obeso, sua força de vontade, que passa a ser questionada pelo 

saber médico à medida que o obeso não consegue atingir números ideais. 

Mais uma vez, os números dizem mais sobre o ser humano do que suas palavras. O 

histórico da obesidade tem sua relevância reduzida e as relações entre o aumento de peso e o 

período vivido pelo sujeito é desconsiderado. Às vezes, o sujeito fez uso de inúmeras dietas 

durante a sua vida que não eram adaptadas ao seu paladar, estilo de vida, contra as suas 

preferências alimentares, devido à necessidade de se restringir a quantidade sem avaliar o 

sentido daquilo para o sujeito. 

Diante da necessidade de justificar a dificuldade de curar obesidade, Marques-Lopes et 

al (2004) afirmam serem os genes a grande causa da obesidade. Para eles, os genes intervêm 

na manutenção de peso e gordura corporal estáveis ao longo do tempo, através da sua 

participação no controle de vias eferentes (leptina, nutrientes, sinais nervosos, entre outros), 

de mecanismos centrais (neurotransmissores hipotalâmicos) e de vias aferentes (insulina, 

catecolaminas, sistema nervoso autônomo (SNA). 

Apontamos aqui uma contradição. Ao mesmo tempo em que os indivíduos são levados 

à autorresponsabilização pelo mínimo de desvio de regras e pela fraqueza do auto-controle, 

eles encontram meios socialmente convincentes de se isentar da responsabilidade, quando a 

ciência aponta a genética como causa principal da obesidade. 

Segundo a visão biológica, o humano é um ser segundo genes, aminoácidos, enzimas, 

áreas cerebrais etc, reduzindo-se a um organismo. A intenção metodológica da Biologia é 

neutralizar rigorosamente o social (EHRENBERG, 2009). Essa exclusão dificulta muito a 

compreensão da obesidade, pois retira o sujeito de seu contexto e esvazia o entendimento do 

quadro clínico, que apesar de comum a alguns indivíduos, particulariza-se pelo sentido 

atribuído por cada um. 
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Ainda que a ciência privilegie o aspecto genético, a obesidade possui etiologia 

multifatorial e, desse modo, é difícil e muito audacioso mensurar a força de cada uma das 

variáveis envolvidas no processo do ganho excessivo de peso. Entre elas, destaca-se a 

influência dos fatores socioculturais que impõem um padrão de beleza esbelto em que as 

mulheres, especialmente, vivem de acordo com a tirania da moda, contrariando suas 

necessidades nutricionais. (VITOLO E COLS, 2005) 

São muitas tentativas de dietas e o insucesso em segui-las ou em obter resultados 

esperados pode desestimular muito o sujeito obeso.  Além disso, ele parece não se encaixar 

numa realidade que é construída sob os padrões da magreza, como se o seu corpo fosse o 

critério de excelência para excluí-lo de si mesmo. A leitura que o obeso tem do seu lugar no 

mundo fica comprometida no cenário contemporâneo em que a apresentação do corpo é uma 

importante medida de valor pessoal. 

Muitas vezes, os obesos são taxados de pessoas que não têm limites para a ingestão 

alimentar. Desse modo, há um sofrimento decorrente dos problemas relacionados ao 

preconceito social e à discriminação contra a obesidade. Ainda assim, poucos pesquisadores 

analisam os aspectos subjacentes e a dificuldade do obeso perante as atividades cotidianas 

(CARLINI, 2001). 

Brusset (1977) ressalta que os gordos são vistos como transgressores, pois violam as 

regras que regulam o comer, o prazer, o trabalho e o esforço, a vontade e o controle de si. 

Destaca ainda que o obeso é traído pelo seu corpo, o qual revela que ele come mais do que o 

normal, “mais do que a sua parte”. Aqui também observamos a ideia da desmesura, sob a 

égide de um regime controlador. De um lado, o excesso, altamente rechaçado e proibido na 

contemporaneidade. De outro, o controle, que proporciona o projeto para um novo corpo. 

Podemos pensar no estigma em relação aos obesos quando são colocados no campo 

dos culpados devido à gula e à preguiça, como se neles estivesse ausente uma capacidade 

superior de autocontrolar-se. Esse estigma pode ser internalizado e incorporado à identidade 

do obeso, que acaba sendo conhecido como o “gordo”, enquanto que suas outras 

características são ignoradas. (MORGAN & AZEVEDO, 1998) 

Para Fischler (1995), a classificação do obeso numa categoria positiva ou negativa 

resulta da relação entre os traços físicos e a imagem social da pessoa. Desse modo, não seria 

um traço particular em si suficiente para formar um julgamento sobre o obeso. O que sabemos 

dele pode influenciar como vemos a obesidade.  
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Ao pensar na regulação do corpo como um atestado de sinais de autocontrole e de um 

ser humano virtuoso, deparamo-nos com a ideia de obesos incompetentes para exercerem a 

vontade no domínio do corpo e da mente, o que Costa (2005) aponta como estultícia. Segundo 

ele, os estultos aparecem como a antinorma da bioidentidade aprovada e são classificados 

segundo o grau ou a natureza do desvio. Os estultos são os errantes na forma de vivenciar o 

corpo e na conduta diante dele, “estragando-o”. Dentre os estultos, os obesos se encontram na 

categoria dos deformados, já que ficam para trás na maratona do fitness. 

A escolha do desviante desafia a ética e quase sempre desorienta a moralidade 

dominante por nos fazer entrar em contato com algo que desconhecíamos no outro e em nós 

próprios, aproximando-nos inclusive das nossas fraquezas. O desviante, portanto, 

desestabiliza as regras dominantes e redefine a normalidade. (COSTA, 2010) 

A depreciação da própria imagem física leva à preocupação opressiva com a 

obesidade, tornando o obeso inseguro devido à sua inabilidade de manter a perda de peso, 

além de dificuldades nas relações sociais, por se sentirem rejeitados ou discriminados.  A 

beleza tornou-se um dever moral: se eu realmente quiser e me esforçar para isso, eu consigo 

emagrecer. Diante de tantas possibilidades de emagrecimento e alcance da saúde perfeita, o 

fracasso é atribuído ao indivíduo exclusivamente. 

Nessa linha, Baudrillard (1981) destaca a moralização do corpo feminino, em que a 

ditadura da beleza, da magreza e da saúde aparece como questão de escolha pessoal.  Os 

mecanismos de regulação social que operam uma tirania no controle e transformação do 

corpo, de forma que, com o passar do tempo, são incorporadas ao cotidiano do sujeito e 

reproduzidas automaticamente. 

Além das exigências de saúde perfeita impostas ao corpo na contemporaneidade, 

deparamo-nos com outro problema: o destaque à genética como fator determinante na 

obesidade. A culpa atribuída ao obeso aparece, então, em todos os lados. Tanto o seu 

organismo é defeituoso “de fábrica”, o obeso já nasceu com essa dificuldade, metabolismo 

mais lento e mais suscetível a acumular tecido adiposo, como possui uma natureza fraca, uma 

deformação de caráter, por não conseguir dominar seu comportamento desmesurado e 

incontrolável em relação à comida. 

Assim como o programa “forte” das neurociências, que entende o conhecimento de si 

mesmo como o conhecimento do cérebro, a partir da fusão entre neurologia e psiquiatria, a 

fim de intervir na maquinaria cerebral para aumentar nossas capacidade de decisão e ação 

(EHRENBERG,1999,p.189), a medicina postula programa semelhante ao atribuir a causa da 
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doença obesidade à genética, em que o metabolismo lento e inscrito nos genes pode explicar 

mais claramente o porquê da obesidade.  

A questão reside em indagar se as descoberta de um problema neuroquímico ou 

genético e não pessoal minimiza ou reduz o sofrimento do sujeito ao promover tal isenção de 

culpa. Justificar nossas maneiras de ser e fazer não impediria de pensarmos e agirmos sobre 

nossas vidas? 

Não pretendemos desconsiderar da nossa discussão quadros de obesidade oriundos de 

disfunções hormonais ou outros relacionados a distúrbios genéticos ou de ordem neurológica. 

O que pontuamos é a generalização da obesidade como um quadro atribuído a causas 

praticamente impossíveis de serem contornadas e que posicionam a ideia de organismo no 

centro da discussão, retirando o sujeito do cenário, além de desvalorizar outras compreensões 

que consideram o sujeito como parte ativa do processo. 

Conforme destaca Seixas (2009), 

 

A obesidade reconhecida como entidade da clínica médica contribui para a 
cristalização da posição do obeso crônico, caracterizando a passividade com que se 
apresentam em relação àquele que supostamente detém o saber sobre sua doença. 
Essa vitimização a que os obesos vêm se submetendo mais recentemente à notória 
inabilidade do profissional de saúde em encaminhar um pedido de ajuda feito pelos 
pacientes são os ingredientes necessários para um tratamento malogrado. A reiterada 
afirmação da obesidade como doença em paralelo à cultura do corpo magro abre 
espaço para a inscrição de todo tipo de sofrimento no sujeito contemporâneo, sem 
que esse sofrimento suscitado pelo excesso de peso tenha lugar no tratamento.(p.15) 
 
 
 

Vilhena (2008) afirma que, na lógica atual, o ideal de beleza do corpo deve ser 

alcançado a qualquer custo, pagando-se um preço alto por isso. Desse modo, o sujeito fica 

limitado aos valores externos, ignorando suas possíveis questões internas, que podem estar 

influenciando na sua obesidade, a doença obesidade parece já não ter mais nenhuma 

causalidade psíquica oriunda do inconsciente (p.383). 

Tal processo que vitimiza o obeso se torna um grande obstáculo quando ele é 

interrogado sobre a obesidade, tornando sua resposta presa ao discurso médico, em que a 

obesidade é uma doença.  O caráter subjetivo da resposta parece mortificado diante de um 

discurso científico pronto e considerado muito real para o sujeito, à medida que não situa a 

implicação do sujeito na dinâmica da obesidade e muito menos questiona os possíveis 

motivos que o sujeito consegue atribuir às mudanças percebidas em sua alimentação e 

comportamento em relação a seu corpo. 
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1.5 Outras leituras sobre a obesidade 

 

O esvaziamento de outras formas de compreensão da obesidade é tão abrangente, que 

até na literatura encontramos poucas análises e discussões sobre a obesidade que não se 

baseiem no paradigma médico atual sobre o corpo. Há muitos trabalhos que se preocupam em 

definir a obesidade como problema de saúde pública mundial, cuja incidência tem aumentado 

progressivamente. A preocupação destacada com essa realidade se deve às comorbidades 

físicas associadas, que limitam a inserção do sujeito no seu meio. O aspecto psíquico aparece 

para ser medicalizado e enquanto estatística, como o índice crescente de transtornos de humor 

em obesos, por exemplo, para afirmar e justificar a necessidade de um tratamento eficaz para 

a obesidade.  

Além disso, encontramos outro problema, de ordem da conceitualização da obesidade. 

Caracterizada apenas no CID-10 como condição médica geral, a obesidade não aparece no 

DSM-IV, uma vez que não foi estabelecida uma associação consistente com uma síndrome 

psicológica ou comportamental, argumento este explicitado no CID-10. Quando o aspecto 

psicológico sinaliza influência, consideram-se fatores psicológicos que afetam a condição 

médica. Como está referido, a condição é médica e é o conhecimento médico que se apropria 

dela, sendo os demais fatores secundários e apenas “afetam”. Percebemos aqui como o 

aspecto psíquico é mais uma vez excluído. 

Se os obesos enxergam a comida como importante fonte de prazer, sentimentos de 

anormalidade, inferioridade e incapacidade alimentam um ciclo vicioso em que, de um lado, 

há o ganho progressivo de peso e, do outro, uma solidão cada vez maior.  Observa-se que há 

um consumo maior de alimentos em situações de estresse emocional, em que grande parte dos 

indivíduos obesos come para resolver ou compensar problemas dos quais, às vezes, não têm 

consciência.  

O chamado Modelo Psicossomático da Obesidade afirma que as pessoas obesas, 

principalmente do gênero feminino, comem excessivamente como mecanismo compensatório 

em situações de ansiedade, depressão, tristeza, raiva. (Vitolo e cols, 2005). Tais autores 

ressaltam a força de tal mecanismo ao buscar evidências em estudos que mostram o aumento 

significativo da compulsão alimentar em obesos que buscam tratamento para controle de peso. 

A prevalência de compulsão alimentar varia de 20% a 50%, entre indivíduos obesos 

participantes de programa de redução de peso (SPITZER et al, 1993; YANOVSKI et al, 

1993). 
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Para Mello Filho (1992), a medicina psicossomática se configura mais como uma 

atitude e campo de pesquisa do que como especialidade médica. Para ele, toda doença é 

psicossomática, pois incide num ser em que soma e psique devem ser vistos como 

inseparáveis, anatômica e funcionalmente. Os processos, biológicos, mentais ou físicos são 

simultâneos, suas denominações variam a depender do ângulo observado. Enfatiza ainda que 

o desenvolvimento da pesquisa psicossomática orienta a pensar sempre sobre a influência 

psicológica, considerando a importância da mente nos processos biológicos. A concepção 

atual abrange todo o conjunto de fenômenos relacionados ao adoecer. 

A principal contribuição à psicossomática se origina da Psicanálise com a dimensão do 

inconsciente em situações consideradas acidentais, posicionando a subjetividade em primeiro 

plano e o caráter intencional, ainda que não consciente, do sujeito. 

A compreensão psicanalítica da obesidade como sintoma, na qual há uma formação de 

compromisso entre as exigências pulsionais e a necessidade de renunciar a elas devido às 

imposições da sociedade, ajuda-nos a compreender como esse sintoma pode traduzir o alto 

preço a ser pago pelo sujeito para se adequar ao corpo ideal, sendo caracterizado à margem 

dele.  

Birman, Fortes e Perelson (2010) ressaltam que tal preocupação cada vez maior com o 

corpo no cenário teórico é evidenciada nas publicações psicanalíticas dos últimos anos. A 

dificuldade de o sujeito expressar-se psiquicamente é o que marca o sofrimento corporal. Há 

uma perda progressiva da subjetividade em suas funções de ligação, elaboração e 

simbolização do afeto. O corpo se apresenta como lócus de expressão afetiva do eu e 

representa a via de descarga direta da angústia.  Os autores questionam a clínica da palavra 

com pacientes que além de se colarem no sintoma, fazem dele a sua forma de ser. 

A Psicanálise se apropria do corpo de outro modo, não visualizando-o como 

meramente orgânico. Aliás, o campo psicanalítico se constitui a partir do afastamento dessa 

fisicalidade, aparência que não nos diz quase nada sobre o funcionamento do psiquismo. 

Como afirma Seixas (2009) 

...a problemática do corpo se inscreve no campo psicanalítico de modo singular. 
Desde o século XIX com o enigma colocado pela conversão histérica, a psicanálise é 
confrontada ao real do corpo em suas articulações com a cultura, não escapando 
dessa forma à incidência da linguagem. Sem qualquer margem de dúvida para a 
psicanálise não se trata do corpo biológico ou cultural, mas do corpo pulsional, do 
qual não se pode isolar o puro organismo vivo e instintual. A pulsão foi um dos 
conceitos fundamentais que permitiram a fundação do campo psicanalítico em 
oposição ao campo médico. (p.60) 
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É o campo da subjetivação do sofrimento que nos interessa aqui, o que pensa o sujeito 

sobre sua obesidade e se para ele esse é o problema central, ou se há outras questões excluídas 

no campo discursivo, devido ao esvaziamento de sua fala pelo discurso médico na 

contemporaneidade. 

Observamos que a obesidade é foco nesse cenário devido também a discussões 

moralistas no campo da alimentação, principalmente quanto ao caráter compulsivo do comer, 

como um desejo patológico do sujeito. Nessa linha de pensamento, a compreensão dos 

transtornos alimentares traz grande contribuição para nossas discussões à medida que 

relaciona fome e inconsciente. 

 Ao nos depararmos com a atitude da bulímica diante do alimento, por exemplo, 

observamos que a busca pela comida é um ato repetitivo que se atualiza permanentemente, 

tendendo ao infinito.  Essa conduta nos lembra o vício na adição, em que a droga é 

imprescindível para manter uma razão para a existência, a de procurar incessantemente tal 

objeto, chegando ao ponto de ele parecer governar a vida do indivíduo.  

 Birman (2003) destaca a compulsão como forma perturbada da ação, em que o sujeito 

não consegue mais regular seus impulsos e que se dá contra a auto-conservação do corpo. Na 

ânsia do consumo, a repetição, ou melhor, a compulsão à repetição, revela que a eficiência do 

ato é quase nula. A ação coartada se desdobra na compulsão, comprometendo o pensamento. 

 Wulff diferencia adição de compulsão ao falar da bulimia, ressaltando a noção de 

adição como o que melhor explica a especificidade do impulso de comer. A compulsão 

representa a irrupção de uma pulsão inaceitável recalcada, cujo objeto só pode ser um objeto 

substitutivo, já que a execução da pulsão desejada inconscientemente com o objeto adequado 

foi barrada. Na bulimia, a ação de comer, uma satisfação pulsional oral erótica, é dirigida para 

o objeto verdadeiro e adequado, o alimento. Outro aspecto levantado por Wulff é que, na 

compulsão, sua repressão violenta gera angústia, enquanto a repressão da adição pura 

desencadeia apenas um aumento de tensão. (BRUSSET et al, 2003) 

 Mc Dougall (1997) afirma que a adição se refere a um estado de escravidão, no qual o 

objeto é vivenciado como essencialmente “bom”, chegando inclusive a tornar-se a única 

forma possível de dar sentido à vida do sujeito. Para ela, o comportamento aditivo intenciona 

mitigar sentimentos que geram uma tensão psíquica insuportável. Esses sentimentos são tão 

desagradáveis como os prazerosos, pois esses últimos também originam sentimentos de 

excitação, percebidos como perigosos. 
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 Na bulimia, parece haver, no ato de comer, realmente a tentativa de escapar de uma 

situação dolorosa. Isso na verdade se verifica normalmente em muitas pessoas que não são 

bulímicas, seja bebendo, fumando, comendo, ou até mesmo, fazendo uso de drogas. Nesse 

sentido, o que se encontra na bulimia é semelhante à adição, a escravidão ao alimento, 

constituindo-se como a única opção existente para que algo faça sentido, ainda que não se 

saiba dizer o que é.  

 Para Fernandes (2006), a bulimia pode ser pensada como tentativa de evitação do 

sofrimento pela intoxicação alimentar. Não seria o alimento em si que lhe daria o caráter 

aditivo, mas o comportamento alimentar, a forma como esse alimento é ingerido, “em grandes 

quantidades, de forma voraz e às escondidas” (p.74). Nesse sentido, é a dimensão impulsiva 

desses comportamentos que é enfatizada.  

 Mc Dougall (1983) se refere à anorexia e à bulimia como atos-sintomas, aproximando-

as das somatizações, em que encontramos “uma carência na elaboração psíquica e uma falha 

da simbolização, as quais são compensadas por um agir de caráter compulsivo, procurando, 

desta forma, reduzir a intensidade da dor psíquica pelo caminho mais curto” (p.134). 

 Essa carência na elaboração psíquica e a falha da simbolização estão presentes devido 

a dificuldades nas relações primárias, principalmente na relação mãe-bebê. Os alimentos 

funcionam como objetos substitutivos externos que compensariam um objeto simbólico 

ausente ou danificado no mundo psíquico. Nesse sentido, o agir compulsivo esconde uma 

história relacional e passional.  

 Parece que no momento em que a tensão vai diminuindo com a ingestão de alimentos, 

um movimento contrário surge simultaneamente, sinalizando que mesmo que se coma um 

turbilhão de coisas, há um vazio difícil de preencher, pois outro plano precisa ser acalmado, a 

alma. Visualizamos aí o desejo, o qual extrapola a finitude dos alimentos e toda a arte que 

procura se ocupar deles, aguçando o sabor e prolongando o prazer. 

 Nesse sentido, o alimento em questão não é algo que satisfaz uma mera necessidade 

biológica de reparação da energia do organismo. Conforme destaca Lemos (2006), dentro do 

conceito fisiológico, a fome é uma necessidade visceral de introduzir alimentos no estômago, 

já o apetite é o desejo de comer determinados alimentos. Os animais selvagens comem o 

necessário para satisfazer suas necessidades energéticas, sendo muito difícil ultrapassá-las, 

enquanto o homem procura alimentos não só para suas necessidades como também para 

atender aos seus desejos de ingerir pratos específicos, ornamentados, de aroma atraente e 

apetitosos.  
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Há um modo particular de cada um significar o alimento. A leitura psicanalítica da 

obesidade como sintoma procura revelar os sentidos que revestem a relação do indivíduo com 

a comida, como também o que esta pode representar, no sentido de compensar faltas nas 

relações com o mundo e consigo mesmo.  

Assim como ocorre nas toxicomanias, a obesidade é marcada pela evitação do mal-

estar, que se apresenta como sensação de fome ou de vazio no estômago. O ato compulsivo 

procura eliminar rapidamente essa sensação ruim. Mesmo quando não há compulsão, a 

evitação do mal-estar pela ingestão contínua de comida, com pequenos intervalos entre as 

refeições oferece a sensação de sentir-se cheio, pleno. A comida é utilizada repetidamente 

para contenção do sofrimento e é investida como objeto capaz de aplacar o sofrimento 

suscitado pelo vazio corporificado. (SEIXAS, 2009) 

Fortes (2010) destaca a função da pulsão oral nas questões corporais ao estabelecer um 

paralelo entre algumas características da cultura atual e o aumento da incidência da anorexia 

mental. Aqui lê-se a recusa do alimento como recusa da alteridade, negação do que o outro 

oferece, no intuito de manejar a ameaça que o outro representa de invadir o seu território. 

Mais do que não demandar nada ao outro, a resposta anoréxica consiste em anulá-lo. Esse 

bloqueio ao outro implica o não querer depender dele, ou melhor, o não poder, por causa de 

uma relação previamente comprometida.  

Ao pensarmos que para o obeso o meio em que vive parece-lhe hostil, à medida que o 

exclui, não lhe deixando alternativas de existir fora dele, exigindo mudanças na sua forma 

corporal e comportamento alimentar, sua expansão corporal pode ser interpretada como 

defesa contra a invasão do outro e descobrimento de suas fraquezas, como se essa fosse uma 

questão fundamental a ser revelada. 

Aqui, abordo a palavra defesa psicanaliticamente como operação inconsciente em que 

se tenta reduzir, eliminar qualquer transformação capaz de ameaçar a integridade e constância 

do indivíduo biopsicológico. (LAPLANCHE e PONTALIS, 2001) 

Para Birman (2003), a marca da violência no mal-estar contemporâneo se caracteriza 

pela passagem ao ato, uma descarga psicossomática com nulo potencial de simbolização, 

diante da incapacidade de se regular devidamente os impulsos. O mal-estar contemporâneo 

enfatiza problemas na relação com a alteridade, caracterizando-se como dor e não como 

sofrimento, pois a experiência de dor remete a um fechamento da subjetividade sobre si 

mesma, não existindo lugar para o outro. A dor pertence ao campo narcísico e implica o 

vazio, a mortificação do corpo, tornando o eu passivo, à espera de alguém ou algo que lhe 
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diga o que fazer. “O sofrimento é uma experiência essencialmente alteritária” (p.5), 

endereça-se uma demanda ao outro.  

Se o conhecimento que se tem sobre a obesidade não considera a dimensão alteritária e 

a subjetividade contemporânea não consegue mais transformar dor em sofrimento, como 

interagir e saber o que sente o sujeito? 

Compreendemos que a obesidade é um quadro complexo e que a ciência médica 

procura defender-se dessa complexidade a fim de afastar metodologicamente o caos que 

poderia emergir, ao tentar entender as facetas que atravessam tal quadro a partir da 

subjetividade. No entanto, retirar o aspecto subjetivo de cena traz muitos prejuízos à 

abordagem clínica, pois ao privar o sujeito de sua fala, ele precisará de outra forma de 

expressão, ainda que sobrecarregue seu psiquismo e seu corpo. Então, podemos pensar que a 

medicina pode estar reforçando sintomas quando opta por não ouvir o sujeito. 

Se não podemos trazer números ao saber médico para impressioná-lo, apresentando a 

ele nossa perspectiva de pensamento, fazemos uso das palavras para ressoarem num volume 

possível de ouvir que há outra forma de ver e abordar a obesidade. 
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CAPÍTULO II 

 
A CIRURGIA BARIÁTRICA COMO ÚLTIMA ALTERNATIVA E SOLUÇÃO 

SUBJETIVA 
 
 
2.1 Obesidade: do excesso corporal à obesidade mórbida 

 

Atualmente o mundo tem se deparado com um crescimento gradativo da obesidade 

mórbida no Ocidente e no Oriente, inclusive em países como China, França, Itália, Inglaterra 

e Japão, que não apresentavam a obesidade como problema de saúde expressivo. (A. 

MARCHIOLLI, P. MARCHIOLLI & SILVA, 2005). Segundo Sharma (2005), a obesidade 

atinge 300 milhões de pessoas em todo o mundo. 

Cintra, Oliveira e Fisberg (2001) destacam que a obesidade é um dos problemas mais 

graves de saúde pública nos últimos vinte anos. Essa realidade no Ocidente é considerada 

preocupante pelo fato de o aumento progressivo se dar em todas as faixas etárias. Estima-se 

que de 2% a 8% dos gastos em tratamentos de saúde em vários países do mundo sejam 

destinados à obesidade (FANDIÑO et al, 2004). 

A prevalência da obesidade no Brasil é de 8,9% em homens e 13,1% em mulheres 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007a). Há inclusive diretrizes instituídas recentemente para a 

atenção à saúde, prevenção e assistência ao obeso (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007b).  

No Brasil, o problema também não se restringe às mulheres ou à população adulta, 

cinco em cada cem crianças de até 14 anos têm peso excessivo e estão sob o risco de 

desenvolver hipertensão arterial (ADES E KERBAUY, 2002). Cerca de 30% da população 

brasileira é obesa, e a obesidade mórbida é responsável pela morte de 150 mil brasileiros por 

ano. Tal dado é considerado crítico e levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a incluir 

a obesidade no grupo de doenças crônicas, com risco de morte, caracterizando-a como uma 

epidemia mundial (ZILBERSTEIN, GALVÃO NETO & RAMOS, 2002).  

De acordo com dados da Pesquisa de Orçamento Familiar- POF 2002-2003 (BRASIL, 

2004), 38,8 milhões dos brasileiros adultos (40% da população) estão acima do peso e, deste 

total, 10,5 milhões são obesos. A pesquisa também indicou que os brasileiros engordaram ao 

longo das últimas três décadas, atribuindo tal fato aos novos e considerados piores hábitos 

alimentares, e revela que, em geral, as famílias brasileiras consomem muitos alimentos com 

alto teor de açúcar, principalmente refrigerantes, e poucas quantidades de frutas e hortaliças 
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(BRASIL, 2004). Estudos prospectivos mostram que em 2025 o Brasil será o quinto país do 

mundo a apresentar problemas de obesidade. (ROMERO E ZANESCO, 2006) 

Gigante et al. (1997) destacam que a obesidade em um dos pais aumenta em 50% o 

risco de ocorrência de obesidade nos filhos ou nas filhas. Podemos apontar o peso dos hábitos 

alimentares no contexto da obesidade e a influência desse aspecto para indivíduos que 

convivem diariamente, incorporando modos de alimentar-se.  

Assis e Nahas (1999) abordam a seleção de alimentos como parte de um sistema 

comportamental complexo. Segundo eles, ao promover experiências de interação com o 

alimento, os pais direcionam as preferências e os hábitos alimentares. Nessa linha, Moliner e 

Rabuske (2008) ressaltam que o contexto criado pela família para as refeições, a escolha e a 

preparação de alimentos, as crenças dos pais sobre as necessidades nutricionais das crianças, 

suas atitudes e seu envolvimento com os filhos durante as refeições são fatores que ajudam a 

compreender a influência da alimentação na constituição do indivíduo desde muito cedo. 

No Brasil, a mulher apresenta maior risco para a obesidade, é mais vulnerável à 

insatisfação com o corpo, é mais preocupada que o homem com a imagem corporal e é quem 

mais procura tratamento. (SCHWARTZ E BROWNELL, 2004) 

Freitas (2002) destaca o desejo das mulheres de possuir um corpo nivelado por 

padrões de beleza e obter uma imagem que lhes inspire poder e outras formas de prazeres.   

Ressalta ainda que é sobre o corpo feminino que se dá a interação entre o mercado e os 

valores culturais. A mulher sofre pressões sociais para ter seu corpo reconfigurado, lançando 

mão de sacrifícios em dietas restritas e medicamentos, além de outros artifícios como 

cirurgias plásticas, ginásticas e cosméticos. 

 Observamos aproximações entre a obesidade e os transtornos alimentares quanto à 

maior incidência em mulheres. Há um consenso de que os transtornos alimentares atinjam, 

predominantemente, adolescentes e mulheres adultas jovens, com proporção média na relação 

entre homens e mulheres de 1:10, podendo variar entre 1:6 e 1:20, conforme o critério 

diagnóstico utilizado e a forma de avaliação. (BOSI e cols, 2008) 

 Embora discutidos sobre pontos de vista distintos na literatura, a obesidade e os 

transtornos alimentares guardam semelhanças se os incluimos numa categoria maior enquanto 

de modos de sofrimento ligados à alimentação. Definida como doença multifatorial pelo 

discurso médico em que o aspecto genético apresenta peso em sua causalidade, a obesidade se 

distancia dos transtornos alimentares, pois nestes não há associações consistentes quanto ao 

aspecto genético. 
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 A ideia de um corpo belo como forte medida de valor pessoal está presente tanto na 

obesidade como nos transtornos alimentares. Talvez na obesidade a concretude dos excessos 

no corpo permitam a inserção ou invasão maior do discurso médico para intervir e modificar 

tal corpo. 

No entanto, o tratamento da obesidade tem se apresentado como tarefa árdua. 

Bernardi, Cichelero e Vitolo (2005) consideram a obesidade uma doença de difícil controle, 

com altos percentuais de insucessos terapêuticos e recidivas, e destacam a possibilidade de 

sérias repercussões orgânicas e psicossociais nos quadros mais graves de obesidade. 

 Para Toneto et al (2004) a  obesidade  é enfermidade crônica, multifatorial e, na 

maioria das vezes, incurável, ameaçando a vida quando se torna mórbida. Apresenta em sua 

origem aspectos comportamentais, hereditários, ambientais, metabólicos e culturais e está 

relacionada a problemas médicos, psicológicos, sociais e econômicos. 

A impressão que a descrição acima nos dá é a de que por envolver aspectos de 

diversas naturezas no rol da origem de seu quadro clínico, a obesidade é apresentada como 

um problema impossível de ser resolvido. No entanto, as pretensões de curá-la são cada vez 

maiores, privilegiando o aspecto orgânico, e visando transformar o corpo gordo ou gorduroso 

em saudável. 

A obesidade se torna uma condição clínica grave quando atinge grau III, com IMC 

maior ou igual a 40 kg/m² (WHO, 1997), sendo considerada mórbida, pois está associada a 

uma alta morbidade e mortalidade, devido a várias complicações clínicas associadas, que 

limitam a inserção do indivíduo em seu meio. Ela é tratada como doença, pois diminui a 

qualidade e a expectativa de vida (SEGAL & FANDIÑO, 2002).  

A obesidade acarreta diversos problemas clínicos como o aparecimento de doenças 

crônicas, mais frequentemente diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica, doenças 

osteoarticulares e disfunções pulmonares. Além de prejudicarem a qualidade de vida desses 

pacientes, tais problemas elevam a morbi-mortalidade. (BALSIGER et al, 2000). 

A obesidade mórbida não está apenas associada a comorbidades físicas do âmbito 

médico, mas também a problemas psicológicos, e a uma baixa qualidade de vida (MATHUS-

VLIEGEN  ET AL, 2004; FABRICATORE ET AL,  2005). As consequências psicológicas da 

obesidade mórbida são, dentre outras, depressão, somatização, imagem corporal negativa, e 

baixa auto-estima (VAN GEMERT ET AL,1998). No meio social, indivíduos obesos tem que 

lidar com o preconceito, a discriminação, o isolamento social, relacionamentos frustrados, e 

problemas no trabalho (VAN HOUT ET AL, 2003). Observamos, assim, estados psíquicos 
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que levam ao sofrimento, o que indica a existência de uma psicopatologia da obesidade 

mórbida (VAN HOUT ET AL, 2004; PAPAGEOURGIOU ET AL, 2002). 

Reis (1998) ressalta que o insucesso no tratamento da obesidade mórbida deve-se em 

grande parte a uma visão unilateral desse quadro clínico, que se baseia no modelo biomédico, 

privilegiando apenas intervenção biológica, bioquímica e prescritiva, em detrimento dos 

aspectos psicossociais do indivíduo no seu processo de doença e de tratamento.  

Percebemos certo esvaziamento discursivo do sujeito sobre sua condição clínica. A 

obesidade parece saturar o discurso do obeso. Intitulada como doença, cabe ao discurso 

médico as opções de cura e sobram poucas oportunidade ao sujeito para opinar ou descrever 

como percebe sua condição. 

 A conduta tradicional médica utilizada para o tratamento da obesidade baseia-se em 

programas que combinam dietas, exercícios, orientações comportamentais e psicológicas, 

além de medicamentos redutores de apetite. No entanto, muitos autores afirmam que o 

tratamento convencional é insuficiente para a manutenção dos resultados ou que os pacientes 

não respondem a esse tipo de tratamento. (SEGAL & FANDIÑO, 2002; FANDIÑO et al, 

2004; ZILBERSTEIN,  GALVÃO NETO & RAMOS, 2002).  

Apesar da redução do peso numa fase inicial, o tratamento por meio de dietas não é 

habitualmente satisfatório, pois após a sua finalização, grande parte dos obesos recupera em 

pouco tempo o peso perdido (FRANQUES, 2003) 

Garner & Wooley (1991) comentam também que em muitos casos os obesos 

recuperam o peso perdido após as dietas, chegando inclusive a níveis ainda maiores que os 

anteriores. Williams et al (1999) ressaltam o ciclo vicioso das dietas ao afirmar que a 

persistência em dietas de poucas calorias leva as pessoas a perderem grandes quantidades de 

peso, em média, 20kg em 12 a 16 semanas, porém a maioria destes indivíduos recuperam o 

peso dentro de um curto período de tempo e reiniciam o ciclo da dieta. 

Ao analisarem restrição alimentar e obesidade, Bernardi, Cichelero e Vitolo (2005) 

afirmam que o peso corporal é regulado em torno de um ponto de equilíbrio, o qual os autores 

comparam ao ‘set point’ e, por essa razão, os seres humanos poderiam manter o peso por 

muitos anos. No entanto, alterações extremas do comportamento alimentar podem levar a 

distúrbios no controle do peso. 

O regime de privação daqueles que fazem dieta parece resultar em compulsão 

alimentar e em manifestações psicológicas, como preocupação com a comida e com o comer e 

oscilações de humor. A ênfase é dada à privação psicológica causada por evitar determinados 
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alimentos ou por, eventualmente, tentar restringir o consumo energético total. (POLIVY, 

1996) 

Encontramos ainda uma associação entre obesidade e condição socioeconômica. A 

literatura aborda a alta incidência de sobrepeso e obesidade entre mulheres de baixa condição 

socioeconômica como um ciclo instável de aquisição de alimentos, ou seja, períodos de 

abundância alimentar seguidos de períodos de restrição. Padrões alimentares desordenados 

influenciam o ganho de peso.  (WILDE E RANNY, 2000) 

Além do comportamento alimentar desordenado, percebemos que a qualidade da 

alimentação também é discutida ao longo do tratamento da obesidade e como atualmente a 

falta dessa qualidade e o excesso de quantidade tem comprometido os índices de massa 

corporais. 

Casalnuovo (2004) aborda didaticamente o tratamento da obesidade em diferentes 

níveis, conforme a necessidade apresentada. O nível 1 consiste num programa de reeducação 

alimentar, incluindo uma grande número de pacientes com sobrepeso que podem ser tratados 

com regimes dietéticos e medidas complementares para a diminuição do peso.  O nível 2 

compreende o programa de cirurgia estética da obesidade: lipoaspiração e plástica. No 

entanto, não são métodos criados para tornarem-se magros, a perda de peso é benefício 

secundário diante do objetivo de dar forma ao corpo. O nível 3 é o programa de cirurgia 

bariátrica (do grego Barus: peso e Intrake:tratamento) para pacientes com obesidade mórbida, 

a qual intenciona provocar uma perda importante de peso nos primeiros anos, mantendo-o, 

assim como reduzir as enfermidades associadas a este tipo de obesidade. 

Segundo Segal & Fandiño (2002), 95% dos obesos graves que passaram pelo 

tratamento convencional recuperaram seu peso inicial em até 2 anos, o que, para eles, 

reafirma a necessidade de uma intervenção mais eficaz na condução clínica desses casos. Por 

isso, a indicação da cirurgia bariátrica vem crescendo nos dias atuais. Seguindo critérios de 

avaliação adequados, a cirurgia bariátrica passaria a ser a única intervenção eficaz, a longo 

prazo, no tratamento da obesidade grau III (Fandiño et al, 2004). Como observamos, essa 

concepção da cirurgia bariátrica como último recurso para solução do problema é partilhada 

por muitos autores da área, ideia que nos intriga muito. 

Repetto et al (2001) enfatizam a gravidade e o caráter mortal da obesidade mórbida, 

destacando o seu impacto na sociedade, as repercussões na qualidade de vida e a diminuição 

da longevidade dessas pessoas como razões mais do que suficientes para justificar os atuais 

critérios de intervenção para amenizar o problema. 
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Garrido (2000) afirma enfaticamente que por estar associada à piora da qualidade de 

vida, à redução da expectativa de vida e à altíssima probabilidade de fracasso dos tratamentos 

conservadores, baseados na utilização de dietas, medicamentos, psicoterapia e exercícios 

físicos, a obesidade mórbida é uma condição grave que se inclui na esfera cirúrgica. 

Além dos inúmeros aspectos apontados acima, a compulsão alimentar é apontada 

como outro fator dificultador do tratamento da obesidade mórbida. A compulsão alimentar 

aparece mais frenquentemente em pessoas com obesidade precoce e com grande oscilação de 

peso (SEGAL & FANDIÑO, 2002; APPOLINÁRIO, 2004; FANDIÑO et al., 2004; 

SANTOS, 2005).  

Kuehnel e Wadden (1994) apontam algumas características dos obesos compulsivos 

consideradas prejudiciais ao tratamento: a preocupação com a forma e o peso corporal e em 

fazer dieta, a percepção da imagem corporal negativa e falta de controle ao comer em excesso.  

Os obesos compulsivos sofrem maior angústia psicológica como baixa auto-estima, 

altos níveis de depressão e outras desordens psiquiátricas, como ansiedade, síndrome do 

pânico e transtornos da personalidade, além de apresentarem variados graus de obesidade e 

um histórico de flutuações ponderais (YANOVSKI et al, 1993; TELCH e AGRAS, 1994). 

Aqui a ideia é a de que a compulsão alimentar potencializa os riscos da obesidade. 

A medicina tem justificado a inserção da técnica cirúrgica para o tratamento da 

obesidade ao considerar difícil a mudança do comportamento alimentar do sujeito. É o que 

afirmam Zanella e Carvalho (2004) quando citam os fracassos recorrentes dos obesos quando 

tentam reduzir o peso ou mudar o estilo de vida, particularmente nos de obesidade mórbida. 

Reiteram tal ideia quando mencionam a dificuldade de implementar a longo prazo 

modificações no padrão alimentar e estabelecimento de atividade física.  Os inúmeros 

tratamentos, a oscilação ponderal e o potencial genético são apontados como fatores que 

agravam o quadro clínico na obesidade mórbida. Grana, Coolidge e Merwin (1989) atribuem 

um papel importante às variáveis psicológicas relacionadas à personalidade no quadro da 

obesidade mórbida. 

A obesidade aparece maciçamente no cenário mundial como uma doença, que se não 

for tratada, pode chegar ao ápice do que parece improvável de ser contornado por métodos 

comuns e convencionais, a obesidade mórbida. Ao gerar outros problemas devido ao excesso 

do peso, muitas variáveis são envolvidas, afetando o físico, psíquico e as relações sociais do 

sujeito. A cirurgia bariátrica surge como possibilidade e promessa de arrumar essa “bagunça” 
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orgânica e mental que a obesidade mórbida provoca na vida do sujeito, ao desestruturar seu 

corpo e torná-lo alheio a ele. 

 

2.2 Cirurgia bariátrica: um método milagroso 

 

Nesse cenário, a cirurgia bariátrica se destaca como importante opção terapêutica para 

a obesidade mórbida, sendo apresentada pelo discurso médico como o método mais eficaz no 

tratamento da obesidade mórbida e no controle do peso a longo prazo (BROLIN et al, 1990; 

WOLF et al, 1998; DELIN & ANDERSON, 1999; FISHER e SHAUER, 2002).  

Haddad et al (2003) vão até mais longe ao afirmar que a cirurgia de redução de 

estômago, a cirurgia bariátrica ou gastroplastia, possibilita aos obesos não só mudanças nos 

hábitos mas também, consequentemente, uma melhora da auto-estima e na qualidade de vida. 

As cirurgias de redução de estômago para o tratamento da obesidade são realizadas 

mundialmente, desde 1982, contudo ganham maior ênfase nos últimos anos (Fernandes, 

Pucca & Matos, 2001). Atualmente, no Brasil, cerca de 20 a 25 mil cirurgias de obesidade 

mórbida são realizadas, sendo apenas 10% delas pelo SUS (PAREJA, 2007, comunicação 

pessoal, apud OLIVEIRA, 2007) 

Para se ter uma noção do crescimento do cenário da cirurgia bariátrica,  Pareja (2004) 

ressalta que o Brasil, em meados da década de 1990, possuía menos de dez cirurgiões para a 

gastroplastia e, hoje, tem cerca de 500 credenciados pela Associação Brasileira de Cirurgia 

Bariátrica.  Para tal autor, a gastroplastia virou um fenômeno que cresce na proporção do 

aumento da obesidade, sendo capaz de diminuir entre 30% e 50% o peso de uma pessoa. 

A cirurgia bariátrica consiste em reduzir o volume do estômago funcional, a partir de 

uma redefinição anatômica através de pequenas dimensões e com saídas estreitas, que 

retardam seu esvaziamento, determinando saciedade precoce e prolongada, com consequente 

redução da ingestão alimentar.  

Apesar de ser considerada o tratamento mais radical para a obesidade, a cirurgia 

bariátrica é o único tratamento que resulta em perda de peso expressiva (20% a 40% do peso 

inicial) e manutenção do peso por, pelo menos, 15 anos (BROLIN, 2002; JONES, 2000), com 

melhora dos parâmetros metabólicos (BROLIN et al, 1990; WOLF et al, 1998).  

Atualmente, a indicação para a cirurgia bariátrica vem crescendo e baseia-se na 

avaliação de vários aspectos do paciente. Desde 1999, o SUS incluiu a cirurgia bariátrica 

dentre os procedimentos cobertos. Dentre os aspectos clínicos e cirúrgicos da obesidade 
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mórbida, destacamos que são candidatos para cirurgia bariátrica os pacientes maiores de 18 

anos, com IMC maior que 40 Kg/m² ou com IMC maior que 35 Kg/m², associado a 

comorbidades (hipertensão arterial, dislipidemia, diabetes tipo 2, apnéia do sono, entre 

outras). É importante destacar que a seleção de pacientes requer um tempo mínimo de 5 anos 

de evolução de obesidade, além do insucesso por meio de tratamentos convencionais 

(Consenso Latino Americano de Obesidade, 1999). 

Ao lado dos critérios acima, o Conselho Federal de Medicina (2005) ressalta que além 

da presença da obesidade mórbida estável por pelo menos cinco anos, há de se considerar 

tentativas de tratamento prévio por no mínimo dois anos, assim como entende o Ministério da 

Saúde segundo Portaria n◦ 196 de 29/02/2000. 

A cirurgia é contraindicada em pacientes com pneumopatias graves, insuficiência 

renal, lesão acentuada do miocárdio e cirrose hepática. Azevedo et al (2005) trazem ainda 

como contraindicações doença psiquiátrica ativa, dependência de álcool ou drogas, 

incapacidade de compreensão quanto aos riscos, complicações e limitações relacionadas ao 

procedimento, além da falta de motivação ou comprometimento com as mudanças 

comportamentais necessárias. Apesar de alguns autores destacarem contraindicações 

psiquiátricas, há controvérsias na literatura. 

A incapacidade de compreensão quanto aos riscos, complicações e limitações 

relacionadas ao procedimento diz respeito à deficiência cognitiva do candidato que o impede 

de perceber, avaliar e julgar o processo ao qual se submete. Apesar de não ser critério na 

avaliação médica convencional, acreditamos que a negação desses riscos, complicações e 

limitações, como um mecanismo de defesa arraigado, também implica sérios problemas.  

A falta de motivação ou comprometimento com as mudanças comportamentais 

necessárias está relacionada, ainda, ao desejo do candidato em relação à realização da 

cirurgia, se é algo que parte dele ou simplesmente de outras pessoas que almejam que o 

sujeito faça, pois é ele quem deve “bancar” a escolha de realizar a cirurgia.  Diríamos que esse 

é o peso do desejo do sujeito para a realização da cirurgia. 

O procedimento para realização da cirurgia bariátrica inclui avaliação individual, 

realizada por médicos cirurgião e clínico, nutrólogo e/ou nutricionista, psiquiatra e/ou 

psicólogo, fisioterapeuta e anestesiologista (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2005). 

Os profissionais da equipe multidisciplinar discutem conjuntamente suas avaliações sobre os 

candidatos à cirurgia.  
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Conforme destacam Ferraz e Filho (2006), o paciente tem direito a informações 

precisas e claras sobre os detalhes do procedimento cirúrgico a que irá se submeter, além da 

análise profissional de seus fatores de risco e complicações possíveis de ocorrer e os 

prováveis resultados de seu tratamento. É importante ressaltar que o paciente deve ter total 

acesso ao cirurgião bariátrico e sua equipe multidisciplinar durante todas as fases de seu 

tratamento. Outra questão importante é o suporte familiar, ou estrutura de apoio equivalente 

neste processo, assim como o compromisso de adesão e seguimento permanente pelo 

paciente. 

A etapa pré-operatória compreende anamnese e exame físico, exames complementares 

de rotina, investigação das causas da obesidade e pesquisa das comorbidades. É essencial 

nesse período o suporte psi, além de educação nutricional, voltada para esclarecimentos e 

preparo para restrições alimentares, além de mudanças necessárias para “receber o corpo 

operado”. 

Belfort (2006) considera as reuniões com a equipe multiprofissional e com pacientes já 

operados um espaço importante e parte da avaliação, a qual potencializa o trabalho de 

conhecimento das características, necessidades, riscos e limitações da cirurgia, para assim o 

paciente ter mais propriedade em sua escolha.  

Observamos aqui como o processo da cirurgia bariátrica possui arestas difíceis de 

serem “operadas” e controladas para que a cirurgia tenha sucesso. As particularidades de cada 

sujeito, suas percepções, crenças e expectativas invadem esse processo, podendo 

comprometer as recomendações e todo o protocolo da cirurgia, quando ignorados ou 

idealizados magicamente. 

Nessa fase inicial do processo de avaliação e preparação psicológica para a cirurgia, 

convém compreender o contexto de produção da obesidade e o que ela representa para o 

indivíduo obeso. É importante avaliar os recursos próprios do candidato para manejar limites 

e sentimentos de desconforto e frustrações, analisar sua decisão em se submeter à cirurgia 

bariátrica e trabalhar suas expectativas com relação ao pós-cirúrgico (TRAVADO et al., 2004; 

BAUCHOWITZ et al., 2005; GREENBERG et al., 2005; WADDEN & SARWER, 2006; 

GLEISER& CANDEMIL, 2006). 

A família também é parte ativa nesse processo, não devendo ser esquecida no processo 

de avaliação. É o que constatam Barbarin e Tirado (1985) quando relacionam o 

funcionamento familiar ao sucesso na perda de peso e na sua manutenção, em pessoas com 

obesidade. É importante a presença de um acompanhante durante a avaliação, como porta-
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voz, para se conhecer o funcionamento familiar, o papel que o obeso ocupa nela e como ele se 

relaciona com ela. 

Ainda em relação à avaliação pré-cirúrgica, a literatura ressalta a importância de se 

investigar a presença de Transtorno da Compulsão Alimentar Periódica, por ter uma 

prevalência maior entre obesos mórbidos (BORGES, 1998; POWERS et al, 1999), e se esse 

transtorno pode permanecer ativo, comprometendo o resultado pós-cirúrgico.  

A compulsão alimentar periódica é apresentada como transtorno psiquiátrico e 

caracteriza-se por episódios em que se come uma grande quantidade de comida num período 

de até duas horas, sendo tal quantidade maior do que as pessoas geralmente comem, com 

sensação de perda de controle. Pelo fato desse quadro clínico não ter diagnóstico definido, ele 

está descrito no Manual de Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais (DSM-IV) 

como transtorno alimentar não especificado (APA, 1994). 

  Segundo Farias et al (2009), esses episódios geralmente ocorrem às escondidas das 

pessoas de convívio, além de serem marcados pelo sentimento de embaraço diante da 

quantidade exagerada de alimento consumido, o que gera um mal-estar psicológico e intenso 

sentimento de culpa e repulsa por si mesmo. Se há a possibilidade da existência desse 

transtorno no pós-cirúrgico, podemos afirmar que a insatisfação, ainda que não consciente, 

sobre si mesmo, precisa ser analisada junto ao candidato antes da cirurgia, deixando claro que 

a falta de acompanhamento da equipe pode agravar tal condição, tendo ainda o risco de tal 

insatisfação não ser solucionada com a cirurgia. 

 Por se tratar de aspecto inerente à dinâmica psíquica do paciente, é interessante 

pontuar ao candidato e à família que a ideia milagrosa de transformação do ser como um todo 

com a realização da cirurgia precisa ser relativizada. No entanto, como o obeso mórbido é 

visto em condições limitantes, vagando e espreitando a morte, os riscos e as privações 

exigidas pelo procedimento podem ser distorcidas e até mesmo negadas. 

A imagem corporal é destacada como outra preocupação devido a mudanças após a 

operação, com a possibilidade de distorção nesses pacientes (CAMPS et al, 1996; ADAMS et 

al, 1999). Convém ressaltar que a distorção da imagem corporal eleva o risco de transtornos 

alimentares no pós-operatório. O DSM-IV aponta como um dos critérios diagnósticos na 

anorexia e na bulimia a distorção da percepção da imagem corporal. 

A cirurgia exige mudanças no comportamento alimentar e ao longo do 

emagrecimento, provoca mudanças na imagem corporal, a serem trabalhadas para um boa 

evolução do paciente.  O acompanhamento psicológico no pós-cirúrgico pode ajudar nesse 



47 
 

processo.  Autores enfatizam os fatores psicossociais e comportamentais como aspectos 

determinantes no prognóstico do operado. (HSU et al., 1998; BENEDETTI, 2003; 

HERPERTZ et al., 2004; SARWER, WADDEN e FABRICATORE, 2005).  

 

2.3 Tipos de Cirurgia Bariátrica 

 

 Os procedimentos cirúrgicos bariátricos podem ser de três tipos: disabsortivos, 

restritivos ou mistos (OLIVEIRA, 2007). Há autores que nomeiam os procedimentos 

disabsortivos como mal-absortivos (CLAUDINO E ZANELLA, 2005). 

O primeiro tipo de cirurgia bariátrica utilizada foi a disabsortiva, iniciada na década de 

50. Esse tipo de cirurgia recebe esse nome por levar à má absorção dos alimentos. Tal técnica 

consistia em diminuir o tamanho do intestino delgado de cerca de 6 a 7 metros para 35 a 45 

cm de extensão. O objetivo desta técnica era diminuir o tamanho do intestino delgado para 

que os alimentos fossem parcialmente digeridos ou absorvidos, o que provocava diarreia e má 

absorção. A perda ponderal constatada era alta, no entanto, complicações graves levaram a 

altas taxas de mortalidade, resultando no abandono desta técnica. (OLIVEIRA, 2007) 

Hoje, há uma modificação na técnica disabsortiva, mais conhecida como cirurgia de 

Scopinaro ou derivação biliopancreática.  

 

Figura 1: Cirurgia de Scopinaro 
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A técnica consiste em criar um pequeno estômago, que é unido ao aparelho digestivo 

através de uma ponte (derivação ou bypass) do intestino. Nesse tipo de cirurgia, não há grande 

diminuição do estômago, tendo o paciente liberdade de comer maior quantidade de alimentos. 

O que ocorre nessa técnica é um grande desvio do alimento, que vai para o intestino grosso 

sem ser absorvido (MATTOS, 2005). 

 Já as cirurgias restritivas começaram a ser realizadas no início dos anos 80. O objetivo 

das cirurgias restritivas é reduzir o volume do estômago funcional, a partir da confecção de 

câmaras gástricas de pequenas dimensões e saídas estreitas, retardando seu esvaziamento para 

uma saciedade precoce e prolongada, reduzindo, assim, a ingestão alimentar (AZEVEDO et 

al, 2005). Nesse tipo de cirurgia, encontramos as bandas gástricas ajustáveis, que 

“estrangulam” a parte superior do estômago.  

A gastroplastia vertical com bandagem, técnica restritiva introduzida em 1982 por 

Mason, é considerada simples, rápida, com baixos índices de complicações e mortalidade.  

Através de uma sutura para fechar uma porção do estômago, o objetivo é diminuir o 

reservatório gástrico. Além disso, um anel de contenção é colocado no orifício de saída, 

tornando o esvaziamento desta pequena câmara mais lento. Tal procedimento tem sido 

abandonado mundialmente pela alta incidência de recidiva da obesidade após 10 anos. 

(SEGAL & FANDIÑO, 2002). 

 

Figura 2: Gastroplastia com banda gástrica 
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Esse tipo de técnica pode ainda levar a complicações como escorregamento da banda 

ou erosão da parede do estômago. Os resultados são ruins para grandes obesos e comedores 

de doces (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2005). O custo e a durabilidade da 

banda são apontados com desvantagens (OLIVEIRA, 2007). 

O terceiro tipo de cirurgia bariátrica é denominada mista, que combina as duas outras 

técnicas descritas acima. A mais conhecida e a mais utilizada por cirurgiões é a denominada 

Capella ou Fobi-Capella ou gastroplastia vertical com by-pass em y de Roux. Essa técnica é 

considerada mista, pois além da restrição, ocorre uma pequena disabsorção dos alimentos, 

porque eles deixam de passar pela primeira porção do intestino delgado. (MATTOS, 2005) 

 
 
Figura 3: Gastroplastia vertical com by-pass em y de Roux ou Fobi-Capella 

 

 

 

As técnicas não são aplicadas genericamente para todo candidato. O perfil do obeso é 

quem direciona o tipo de cirurgia bariátrica a ser realizada. As técnicas restritivas são 

adequadas para obesos com IMC até 50 kg/m² e que não sejam compulsivos por doces. Já as 

mal-absortivas, para obesos com IMC maior que 50 kg/m² ou que não tolerem restrição 

alimentar e, as mistas, por serem adequadas à maioria dos pacientes, são consideradas padrão-

ouro. (CLAUDINO E ZANELLA, 2005). 

O pós-operatório exige orientação dietética e monitoramento a longo prazo para 

garantir a eficácia do tratamento. A cirurgia em si mesma não garante a manutenção do 
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emagrecimento, que depende de uma mudança do padrão alimentar do indivíduo. Conforme 

ressaltam Claudino e Zanella (2005), após 2 anos de pós-operatório, há risco de reganho de 

peso. 

O sujeito precisa aprender uma nova forma de mastigar os alimentos, mais lentamente 

e em pequenas quantidades. Por isso, antes da cirurgia o acompanhamento nutricional já 

ocorre, com uso de dietas, visando uma adaptação gradual do indivíduo à restrição alimentar. 

É preciso aprender outra maneira de alimentar-se, compatível com o corpo operado. 

Como a cirurgia bariátrica exige compulsoriamente a mudança no comportamento 

alimentar do obeso e depende dessa mudança para o sucesso, sob pena de romper as 

“costuras” realizadas ou de deixar o indivíduo entalado com os alimentos, o período pós-

operatório é considerado de extrema importância, com o acompanhamento regular de toda a 

equipe, o qual vai sendo diluído à medida que o paciente responde positivamente. 

Mesmo após a atuação da “mão mágica” do cirurgião, o paciente precisa do suporte da 

equipe e da família para lembrá-lo de que o seu corpo agora se encontra na condição de 

operado. Tratando-se de uma intervenção cirúrgica que intenciona alteração comportamental, 

a cirurgia bariátrica não garante a mudança de atitude ou a internalização desta.  

Além de ter como objetivo principal a redução de peso para melhorar a qualidade de 

vida do obeso mórbido, a cirurgia bariátrica parece supor quase adesivamente ao seu objetivo 

principal, a mudança na vida do sujeito como um todo, como se ele de fato ganhasse nova 

vida. É o que afirmam Claudino e Zanella (2005) 

 

A cirurgia bariátrica promove perda de peso superior à de qualquer outro método 
não operatório, oferece boas chances de remissão completa das principais 
comorbidades, aumenta a possibilidade de conseguir emprego, melhora a qualidade 
de vida, a interação social, a mobilidade e a auto-estima.(p.295) 
 
 
 

2.4 Aspectos que alimentam o desejo pela cirurgia 

 

Observamos atualmente como o crescente número de cirurgias bariátricas está 

associado à crescente demanda de resolução do problema mundial da obesidade, sobretudo 

através do discurso médico. Tal realidade implica a necessidade de investigar os fatores que 

englobam a decisão de realizá-la.  

Na literatura, não encontramos muitos trabalhos que abordem a percepção do 

candidato à cirurgia bariátrica sobre tal processo. Os critérios e justificativas para o 
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procedimento quanto aos prejuízos à saúde e risco de morte estão bem definidos pela 

medicina, mas as expectativas, razões e desejos do ponto de vista dos candidatos são pouco 

explorados.  

Observamos que além do discurso médico se apropriar do universo da obesidade e 

cirurgia bariátrica, o sujeito parece escondido nesse processo, o que nos intriga, já que é ele o 

candidato à realização da cirurgia. Então, há mais estudos que mostram a perspectiva da 

medicina em relação à obesidade mórbida e à cirurgia bariátrica do que outros que 

considerem o sujeito no processo pré e pós da cirurgia bariátrica. 

 Por ser um tema atual e “mágico”, muitas informações são veiculadas em programas 

televisivos, sites e no meio científico. Há até campanhas em programas televisivos para se 

conseguir recursos a fim de realizar a cirurgia de ‘pobres e inválidos obesos’, como são 

apresentados. De certa forma, as pessoas tem bom grau de informação sobre o procedimento, 

porém acrescido da magia de resolução de todos os problemas. 

Segundo afirmam Travado et al. (2004), a cirurgia bariátrica é um depósito de 

esperanças e expectativas de mudança em vários âmbitos da vida. Marchiolli, Marchiolli e 

Silva (2005) atribuem o aumento da procura pela cirurgia à substituição de seu caráter 

cirúrgico pelo estético. 

Na literatura, observamos que a cirurgia plástica é considerada a última etapa do 

tratamento multidisciplinar do obeso. Partindo da ideia de que saúde é o bem-estar físico, 

social e emocional, a cirurgia plástica cria uma melhor harmonia corporal e promove a 

reintegração do indivíduo em seu meio social, além de participar do tratamento de 

complicações orgânicas, tais como dermatites, distúrbios posturais, emocionais e higiênicos 

(Bloomberg et al, 2005; Segal, 2003). 

Uma pesquisa realizada com 6 candidatos à cirurgia bariátrica, por meio de entrevistas 

semi-estruturadas e individuais, avaliou o processo de tomada de decisão para realização da 

cirurgia bariátrica e os significados atribuídos ao sobrepeso e à cirurgia. (Moliner e Rabuske, 

2008) 

A tomada de decisão foi caracterizada pelas consequências da obesidade, ineficácia de 

tratamentos anteriores, dificuldades ocasionais pela obesidade mórbida como a falta de 

condicionamento físico e de mobilidade, preconceito associado a situações vexatórias e 

informações sobre a cirurgia pela mídia, por conhecerem operadas e pelos profissionais de 

saúde.  
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Para os participantes, o grau de obesidade a que chegaram os impossibilita emagrecer 

sem uma intervenção cirúrgica, percebendo a cirurgia como último recurso, após outras 

tentativas de resolução do problema. 

As mudanças estéticas e na aparência física foram explicitadas como uma 

consequência que faz parte do processo. A estética aparece associada à auto-estima e aos 

sentimentos de desvalorização relacionados ao sobrepeso. Os participantes referiram que a 

obesidade implica sentimentos de baixa auto-estima e tristeza, como a difícil tarefa de 

comprar roupas, por exemplo. 

As mudanças consideradas mais importantes estiveram relacionadas a não ser mais 

motivo de piadas e preconceito, assim como melhorar os relacionamentos sociais, familiares e 

de trabalho. 

As expectativas dos homens giraram em torno do sonho de voltar a ser magro e que o 

relacionamento conjugal pode mudar positivamente após o emagrecimento.  

Na verdade, para os entrevistados, a cirurgia está diretamente associada às mudanças 

em todas as dimensões da vida e à possibilidade de remoção do peso subjetivo de ser obeso. 

Observou-se também que os participantes esperam que o estômago imponha limites ao 

comportamento alimentar e que a mudança ocorra pela rejeição do corpo à quantidade e tipo 

de alimentos. O estômago se personifica e passa a controlar o comportamento alimentar.   

 

2.5 Implicações e complicações da cirurgia bariátrica: suavização da magia? 

 

Travado et al  (2004) afirmam que a ideia de um método capaz de “solucionar o 

problema” leva os pacientes a encararem a cirurgia bariátrica como ‘tábua de salvação’, 

depositando no cirurgião e na cirurgia todas as esperanças e expectativas. No entanto, esta 

crença no “milagre cirúrgico” (RABNER & GREENSTEIN, 1991) pode prejudicar o 

tratamento, pela consequente desresponsabilização do paciente neste processo, quando na 

verdade a cirurgia bariátrica requer uma forte adesão do paciente, até porque o sucesso do 

tratamento está diretamente relacionado ao comprometimento do paciente no pós-cirúrgico, 

modificando seu comportamento alimentar e estilo de vida. 

Os aspectos que envolvem a desresponsabilização, a nosso ver, são muito sérios e 

ocupam papel central nessa discussão. Cada vez mais observamos prescrições 

comportamentais de como o obeso deve se portar no período pré e pós- cirúrgico e cada vez 

menos tais prescrições são discutidas junto ao perfil e limitações particulares de cada um. 
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Sabe-se que é solicitado e exigido que se faça daquela maneira, mas nem sempre, em diversos 

contextos, as regras do jogo são seguidas à risca. Não que isso comprometa necessariamente o 

procedimento, mas a desresponsabilização em segui-lo, por dificuldades atribuídas 

essencialmente ao quadro clínico da obesidade, retiram a parte mais importante do processo: o 

candidato. 

Turk & Meichenbaum(1991) ressaltam a importância das significações da doença e do 

tratamento para cada um e como a percepção do indivíduo sobre sua doença influencia a 

adesão ao tratamento. Se apenas a cirurgia é capaz de curar esse “mal”, por que tenho que me 

esforçar para me controlar em dietas no período da preparação?  

Apesar de haver um consenso na literatura médica sobre o fato de a cirurgia bariátrica 

ser o método mais eficaz no tratamento para a obesidade mórbida, ocorrem complicações ao 

longo de sua evolução tais como desidratação por diarreia ou vômito intensa, queda de cabelo, 

unha quebradiça, secura da pele, dentre outras. O percentual de mortalidade é inferior a 1%, 

por tromboembolismo pulmonar ou por sepse. Há ainda a síndrome de dumping, causada pela 

ingestão de açúcar e outros carboidratos, provocando mal-estar temporário, vertigem, 

fraqueza, palpitação e sudorese fria. Essa síndrome é mais comum nas técnicas mistas e na de 

Scopinaro. (CLAUDINO E ZANELLA, 2005). 

A Sociedade Espanhola de Cirurgia da Obesidade (2006) destaca que toda cirurgia 

bariátrica tem sua complexidade e que, portanto, o paciente não está livre de potenciais 

complicações. Os riscos são operatórios, pós-operatórios e a longo prazo. Há risco de 

mortalidade de 1-2%, além da possibilidade de complicações como infecção da ferida, 

estenoses, úlceras, problemas respiratórios e tromboses venosas, que totalizam um risco de 

10%.  Há ainda outros problemas a longo prazo que exigem revisão da cirurgia, reversão ou 

até mesmo um outro tipo de cirurgia. 

Embora traga resultados satisfatórios para um público considerável, a cirurgia 

bariátrica tem trazido outros tipos de problema às pessoas que as realizam, como alterações 

psicológicas no pós-operatório (Bassette, 2005). Em muitos casos, o emagrecimento súbito 

leva a quadros psiquiátricos, tais como: depressão, ansiedade, alcoolismo e gastos excessivos, 

dentre outras situações (Leal & Baldin, 2007). 

Na literatura médica, encontram-se relatos de casos de suicídio após a realização da 

cirurgia bariátrica, sendo que todos os pacientes já sofriam de quadro depressivo prévio, assim 

como já haviam sido submetidos a tratamento psiquiátrico (Omalu et al, 2005). 
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Ao investigar os efeitos da cirurgia bariátrica sobre a qualidade de vida, 

comportamento alimentar, sintomas depressivos e sexualidade em pacientes operados há mais 

de um ano, Leiva et al (2009) destacam que a qualidade de vida foi considerada baixa, 

principalmente em relação ao ânimo e à sexualidade. Afirmam ainda que os resultados 

encontrados sugerem, apesar de uma clara melhoria nos parâmetros clínicos, que a percepção 

da qualidade de vida dos pacientes operados não significa necessariamente aumento em 

ambos os aspectos da saúde física e da saúde mental. 

Alguns pacientes não modificam seu comportamento conforme o esperado (Poole et 

al, 2005)  e o comer compulsivo pode reaparecer após a cirurgia (Saunders, 2004). Como os 

pacientes não conseguem comer grandes quantidades de comida sólida depois da cirurgia, eles 

podem apresentar ingestão de alimentos de consistência mole ou líquidos altamente calóricos, 

perda de controle ou comer compulsivamente, o que leva ao ganho de peso (Poole et al, 2005; 

Burgmer et al,2005).   

Lang e cols (2000) afirmam que a compulsão para comer é uma das alterações 

comportamentais mais perturbadoras. Destacamos a referência aos obesos mórbidos como 

doentes e a recriminação do comer descontrolado, acompanhado por reações emocionais de 

irritabilidade, desinibição e raiva. 

Na literatura, a compulsão alimentar está relacionada à obesidade, sendo inclusive 

referida como uma de suas causas (SEGAL & FANDIÑO, 2002). Além de dificultar a perda 

de peso, o comportamento de comer compulsivamente instala o indivíduo num ciclo vicioso 

por ter a sensação que a força para controlá-lo não lhe pertence (OLIVEIRA, 2009). 

A ingestão excessiva, de forma desgovernada, caracteriza o comportamento 

compulsivo. A associação entre obesidade mórbida, compulsão alimentar, ansiedade e 

depressão já é amplamente evidenciada na literatura (DEVLIN;YANOVSKI e WILSON, 

2000; LOLI, 2000; SEGAL & FANDIÑO, 2002; MATOS, 2006). 

Appolinário também (2004) ressalta que o comer compulsivamente está associado a 

uma forma de lidar com problemas psicológicos. Nessa mesma linha, Bernardi et al (2005) 

destacam que grande parte dos obesos come para resolver ou compensar problemas, dos 

quais, às vezes, não tem consciência. Apontam ainda que esses indivíduos consomem mais 

alimentos em situação de estresse emocional. Conforme Appart, Tourdeurs e Reynaert (2007), 

a comida pode surgir como uma armadura para proteção e evitação da confrontação com 

problemas avaliados como dolorosos demais ou intransponíveis. 



55 
 

Dessa forma, se a compulsão permanece ou se torna mais evidente após a cirurgia 

bariátrica, deve-se considerar que este procedimento, além de não ter como objetivo sanar a 

compulsão, não alterou a ideia do alimento como objeto de compensação para problemas 

emocionais, evidenciando a importância do acompanhamento psicológico durante todo o 

processo. 

Num estudo exploratório que avaliou o discurso de pacientes submetidos à cirurgia 

bariátrica há mais de um ano, Marchiolli et al (2005) destacam que mesmo depois do 

emagrecimento brusco, os pacientes tiveram de lidar com o fato de ainda terem muitos 

problemas, principalmente com o fato do corpo não ter ficado exatamente igual àquele 

idealizado por eles. 

Em outro estudo com pacientes já operados, Machado (2008) conclui que o 

procedimento cirúrgico, com a diminuição da capacidade de ingestão de alimentos, não é 

capaz de tratar psiquicamente obesos compulsivos. A perda de peso significativa não está 

relacionada à eliminação do comer compulsivamente.  

Ao pesquisar as condutas em medicina intensiva no pós-operatório do paciente obeso 

submetido à cirurgia bariátrica, Sanches et al (2007) encontraram um maior número de 

pacientes obesos internados na UTI, associando tal fato ao crescente número de cirurgias 

bariátricas realizadas atualmente. Dessa forma, destaca a importância de conhecer as possíveis 

complicações no pós-operatório para uma melhor intervenção conforme o perfil do paciente. 

A Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabologia afirma em seu site que os 

riscos da cirurgia bariátrica são os mesmos de outras cirurgias abdominais, necessitando de 

um hospital com estrutura adequada e de médicos associados à SBCBM que pratiquem os 

procedimentos regulamentados pelo Conselho Federal de Medicina (CFM). 

Observamos que os problemas emocionais e as questões que envolvem a dinâmica da 

obesidade na vida do sujeito podem permanecer, quando não são alvo de um trabalho psíquico 

junto a um profissional qualificado. Tal trabalho não diz respeito apenas ao fazer do psicólogo 

na equipe, pois a presença de um profissional psi na equipe nem sempre garante tal trabalho. 

Há demandas endereçadas a toda à equipe, que quando não acolhidas podem desmotivar a 

continuidade da parceria no processo. 

Não há como dissociar o psíquico do somático durante a abordagem do paciente. Os 

profissionais da equipe multidisciplinar podem acolher a demanda do paciente, recolocando-o 

como parte ativa de todo o processo. A queixa das limitações e restrições de um corpo obeso e 
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adoecido não se distancia da percepção e dos sentimentos que se tem dele. Se há um corpo 

adoecido, há uma fala escondida atrás dele. 

Ao longo desse capítulo, percebemos a cirurgia bariátrica como última alternativa de 

tratamento e, principalmente, como solução subjetiva. No entanto, ressaltamos que nem 

sempre o aspecto subjetivo é apresentado com a devida relevância, visto que a não 

consideração dele pode prejudicar o sucesso do tratamento cirúrgico. 

O aspecto subjetivo não se cola ao fato de haver resolução legal que insere o parecer e 

trabalho psi para a realização da cirurgia. Quando se supõe poder transformar o psíquico por 

meio de uma intervenção cirúrgica, a consideração do subjetivo pode parecer secundária ou 

subestimada, já que há o entendimento predominante de que o orgânico cirurgicamente 

modificado altera automaticamente o psíquico. 

Não pretendemos concluir, no entanto, que seria impossível a cirurgia bariátrica operar 

uma modificação no modo de ser e agir de um indivíduo através da intervenção cirúrgica, até 

porque não podemos medir o peso da crença de cada candidato de que isso é possível. No 

entanto, destacamos que a associação imediata entre cirurgia bariátrica e solução subjetiva 

precisa ser melhor analisada, principalmente diante das implicações e complicações acima 

mencionadas. 

De fato, é inegável que o objetivo da cirurgia bariátrica surpreende muito a nossa 

sociedade à medida que se propõe a resolver um problema de grandes proporções e que 

parece já ter extrapolado os limites e a paciência de muitos daqueles que tentaram perder peso 

por vias diversas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

CAPÍTULO III 

 

ENCONTRO COM OS “GORDINHOS”: DA ENTREVISTA À ESCUTA 

 

Ao buscar na literatura o que se pensa atualmente sobre a obesidade e cirurgia 

bariátrica, algumas questões surgiram e nos inquietaram. A apropriação da obesidade pelo 

discurso médico como doença e o empenho incessante em curar um quadro considerado tão 

maléfico ao bem-estar da sociedade e à qualidade de vida do ser humano nos intrigou no 

sentido de pensar se para o obeso a preocupação é tão intensa quanto o objetivo médico de 

cura. 

 Nesse contexto, deparamo-nos com uma técnica cirúrgica crescente, a cirurgia 

bariátrica, que se apresenta com muitas promessas de melhora clínica para o obeso mórbido e 

que tem sido cada vez mais falada nos consultórios médicos como alternativa aos excessos 

que privam o indivíduo de viver, diante de limitações físicas e implicações psíquicas. 

Considerando que a classificação da obesidade como doença pode ofuscar a dinâmica 

social que leva o obeso a procurar a cirurgia bariátrica, essa pesquisa teve como intenção 

inicial investigar o que leva um paciente obeso a procurar a cirurgia bariátrica, o que esse 

procedimento representa para ele, considerando o meio social que o envolve.  

Pretendo deixar claro aqui os motivos que nos levam a chamar nossa ideia de inicial. 

Ao pensar no projeto para esta pesquisa tínhamos um recorte teórico em mente que foi sendo 

ampliado e resignificado na prática, o que nos levou a expandir nosso foco. Desse modo, 

primeiramente explico como se deu esse primeiro momento, para aos poucos pontuar as 

mudanças e desdobramentos do nosso fazer, que nos conduziram a incluir outros aspectos em 

nossas análises. 

Inicialmente, tínhamos algumas pretensões: procurar entender a redescrição da 

subjetividade junto a um procedimento cirúrgico; conhecer a dinâmica que envolve o obeso 

ao procurar a cirurgia bariátrica; e investigar em que medida o meio social contribui para sua 

decisão de realizar a cirurgia e de ter um corpo magro. Esses aspectos foram aqueles que nos 

inquietaram a realizar a pesquisa e a pensar de que forma ela revelaria as motivações dos 

pacientes obesos ao procurarem a cirurgia. 

Observamos também a diversidade e complexidade das pretensões desejadas, além da 

dificuldade de abordar e analisar tantas variáveis de um quadro clínico multifacetado: a 
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obesidade, e mais especificamente, a mórbida. Para isso, precisávamos de um instrumento 

sensível a diversos aspectos. 

 O método inicial se enunciava como pesquisa qualitativa com entrevistas 

semiestruturadas, abordando o estudo de caso, por meio da análise discursiva das falas dos 

pacientes, utilizando referencial psicanalítico.  O local escolhido para a pesquisa foi o 

Hospital Universitário (HU) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), pelo fato de possuir 

um serviço ambulatorial organizado de Cirurgia Bariátrica, embasado pelos princípios e 

diretrizes do SUS. 

Os nossos entrevistados seriam pacientes do Programa de Cirurgia Bariátrica do HU, 

que estavam ingressando no programa para preparação e realização da cirurgia. A ideia era 

que cinco pacientes fossem acompanhados no período anterior à realização da cirurgia, tendo 

cada paciente em média de 3 a 5 encontros, por meio de um roteiro de perguntas que 

compõem a entrevista semiestruturada por nós elaborada (Anexo 2).  

Para dialogar no cruzamento entre o individual e o social, fazemos uso da abordagem 

psicanalítica dos fenômenos sociais a fim de tecer articulações entre sujeito e sociedade, 

ajudando-nos numa compreensão mais ampla do campo de estudo.  

Segundo Freud (1904/1996), a psicanálise consiste numa teoria e técnica de 

tratamento, um método de investigação do inconsciente, cujo corpo teórico sistematiza modos 

do funcionamento humano, normal ou patológico. O método seguido é escuta e interpretação 

do sujeito do desejo, em que o saber está no sujeito, um saber ainda desconhecido para ele. 

Sobre o campo da enunciação do discurso, Lacan (1969-1970/1992) tece uma 

discussão analítica sobre os discursos como produtores de formas de laço social, articulando à 

especificidade do fenômeno seus condicionantes e efeitos subjetivos e intersubjetivos. Essas 

relações constituem-se a partir da interação de certos elementos constituintes do meio social 

que produzem laços sociais e promovem diferentes efeitos ou sintomas. 

Dessa forma, o método psicanalítico vai do fenômeno ao conceito, e constrói uma 

metapsicologia fruto da escuta psicanalítica, tecendo uma costura entre teoria, prática e 

pesquisa. O psicanalista se propõe a estar a serviço da questão que se apresenta não como algo 

a priori, mas que pode ser produzido à medida que se debruça sobre ele (ROSA, 2004).  

Como acompanharemos casos clínicos, faz-se necessário destacar o estudo de caso 

como estratégia metodológica na pesquisa clínica, fruto da comunicação de uma experiência, 

que se inicia com registros de apontamentos anamnésicos, em que o terapeuta escolhe uma 

situação de tratamento para desenvolver sua pesquisa (STAKE, 1994). Tais apontamentos da 
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experiência do paciente irão compor uma história clínica e uma evolução das sessões 

realizadas em um determinado período de tempo.  

O estudo de caso consiste num parâmetro para discussão de uma teoria subjacente à 

técnica utilizada na condução desta experiência de tratamento. Além disso, há uma 

delimitação conceitual de fenômenos, temas ou questões norteadoras da pesquisa, que serão 

tomadas como objeto de investigação. As informações registradas pelo pesquisador servirão 

de base para uma interpretação. A hipótese aqui é vista como uma possibilidade de descrição 

para uma realidade psicológica. (MOURA & NIKOS, 2000) 

Na visão psicanalítica, o estudo de caso se constrói a partir da experiência clínica. A 

cada encontro com o paciente, vai-se montando o quebra-cabeças, que aos poucos ganha 

sentido. Dessa forma, o estudo de caso em psicanálise não deve funcionar como uma 

ilustração clínica da teoria, mas como possibilidade de se recorrer à clínica do caso como 

ponto de partida da construção, da aceitação e da refutação da teoria. (GUIMARÃES & 

BENTO, 2008). No referido método, o discurso do paciente é considerado como elo final de 

um processo, e a abordagem teórica consiste em determinar, com grau razoável de 

probabilidade, processos que podem estar presentes para produzir um determinado fenômeno 

(MEZAN, 1993, p. 58). 

Para nós, é muito importante descrever a ideia inicial da pesquisa e o referencial que 

utilizamos para nos basear metodologicamente, pois em nenhum momento tais conceitos 

foram abandonados. Pelo contrário, a partir deles e da ideia inicial, conseguimos pensar outras 

questões mais urgentes e espontâneas do processo de preparação para a cirurgia bariátrica, 

despertando a nossa atenção para um contexto muito maior, pouco abordado pela literatura e, 

portanto, de grande relevância para nossas análises da contemporaneidade. 

 

3.1 O campo de pesquisa 

 

O Hospital Universitário (HU) ao qual nos referimos neste trabalho é um hospital 

público onde são seguidos os princípios do SUS, voltado para o ensino e ligado à 

Universidade Federal de Sergipe. O HU é um hospital de ensino e, portanto, diferencia-se de 

um hospital “normal”, pois além da promoção de saúde, visa a formação de profissionais 

ligados a essa área. Torna-se assim um espaço privilegiado para a emergência e o aprendizado 

de diversas práticas no campo da saúde pública. 
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  Como o HU tem caráter duplo, enquanto hospital-escola, ele precisa estar vinculado 

a mais de uma instituição que garante o que ele propõe, regulamentando seu funcionamento. 

Pelo fato de comporem a estrutura de uma universidade, os HUs são de responsabilidade do 

Ministério da Educação e Cultura (MEC) e do Ministério da Saúde (MS), no consentimento e 

estabelecimento de recursos financeiros, devido a quantidade de procedimentos realizados 

pelo Hospital. 

Situado na rua Cláudio Batista, s/n, bairro Santo Antônio, na cidade de Aracaju, O 

HU/UFS  se encontra em um prédio onde antigamente, nos fins da década de 40 do século 

XX, funcionava um centro de tratamento para pessoas com tuberculose. Com a nova política 

do Ministério da Saúde, que trouxe alternativas de tratamento para essa doença, esse centro 

foi desativado e transformado em um Hospital Geral conforme um acordo de convênio 

firmado entre o reitor da época Professor Gilson Cajueiro de Holanda e o Ministério de 

Saúde, sendo permitido o acesso dos alunos e professores da Universidade Federal de Sergipe. 

Entretanto, apenas em 21/12/89, com a Lei 27.669, o MS doou o prédio para a fundação 

universitária. 

No HU, temos a intermediação da FAPESE (Fundação de Apoio a Pesquisa no Estado 

de Sergipe) enquanto agência financeira que repassa os recursos segundo uma taxa de juros. 

Quando o Hospital Universitário recebe recursos seja via procedimentos dos SUS, seja via 

MEC, tal capital acaba indo para a FAPESE a fim de sanar a dívida. 

O HU é dirigido por um diretor, que é nomeado pelo reitor universitário. A gestão do 

hospital é de responsabilidade da coordenadoria geral, a qual nomeia os demais cargos 

inferiores como coordenadores administrativos e técnicos, além dos chefes de setores. Sua 

estrutura é composta pelo hospital em si, onde ocorrem internações cirúrgicas e exames, e por 

um ambulatório, onde encontramos desde as diversas especialidades da medicina até 

psicólogos e assistentes sociais, além do pessoal que compõe o quadro de servidores, em que 

um terço é terceirizado. No ambulatório, ainda há programas de saúde operacionalizados 

através de grupos de trabalho sobre o tabagismo, cirurgia bariátrica e diabetes. 

Apesar de não ser um serviço de porta aberta, com atendimento de urgência e 

emergência, o ambulatório do HU tem uma grande quantidade de usuários encaminhados por 

outros serviços. Inclusive os pacientes permanecem no serviço por muito tempo devido não só 

ao vínculo criado como também à qualidade dos profissionais do HU. Observamos que o 

encaminhamento interno é frequente, para outras especialidades do HU, em que os usuários 

não precisam se deslocar para outros estabelecimentos. 
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Mesmo após reformas, ainda há planos para a expansão do ambulatório, diante das 

inúmeras especialidades que atende, inflando muito o atendimento.  

Quanto à estrutura interna do ambulatório de obesidade, observamos mudanças 

estruturais no local, no entanto, não funcionais para o atendimento dos obesos e 

principalmente, dos obesos mórbidos. As poucas cadeiras existentes são estreitas, ressaltando 

que a maioria dos assentos são bancos, nos quais alguns deles os encostos são as paredes. 

 

3.2 O programa de cirurgia bariátrica no HU/UFS 

 

O programa de cirurgia bariátrica no HU da UFS inclui o período pré e pós-operatório, 

estruturando-se em torno não só da avaliação e preparo do candidato para a realização da 

cirurgia como também ofertando suporte após a intervenção cirúrgica, com o 

acompanhamento da evolução da cirurgia. 

Inicialmente, há uma triagem de pacientes obesos pela endocrinologia, que os avalia 

segundo critérios do IMC e de evolução do quadro clínico da obesidade. O encaminhamento 

para o programa de cirurgia bariátrica se dá se o paciente for maior de 18 anos ou ainda se 

tiver idade entre 16 e 18 anos, com IMC maior que 40 Kg/m² ou com IMC maior que 35 

Kg/m², associado a comorbidades e se tiver um tempo mínimo de 5 anos de evolução de 

obesidade, além do insucesso por meio de tratamentos convencionais 

 Após essa triagem, os pacientes recebem orientações e explicações sobre o processo 

do programa. Nesse momento, assistente social e enfermeira fornecem informações técnicas 

sobre o processo além de relatarem o que os pacientes precisam “respeitar” para estar e 

permanecer no programa, como um manual de instruções. Após o contato com a assistente 

social e enfermeira, os pacientes são direcionados para as outras especialidades: psicólogo, 

nutricionista, cirurgião e anestesiologista.    

Não há qualquer material informativo impresso a ser entregue aos pacientes nesse 

momento inicial de apresentação do programa. Apesar de ser um recurso muito importante e 

que facilitaria o entendimento do fluxo de atendimentos do candidato no programa, a equipe 

ainda não pensou ou elaborou tal material. 

Os pacientes são avisados de que não podem faltar, pois faltas seguidas e não 

justificadas podem implicar o desligamento do paciente do programa. Quem faz esse controle 

é a assistente social, que inclusive liga para os pacientes quando faltam em qualquer etapa do 

programa. Além disso, o paciente deve estar sempre acompanhado de um familiar ou de 
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alguém próximo que irá participar de seus cuidados após a cirurgia. É fundamental que o 

acompanhante esteja ciente e faça parte de todo o processo. 

Na prática, observamos que o programa não é tão rigoroso com os sumidos, pois com 

apenas 3 cirurgias realizadas durante o ano da pesquisa, os profissionais concordam que os 

candidatos tem o direito de se cansarem dos constantes adiamentos e grandes períodos de 

suspensão da cirurgia. Então, essa norma não é aplicada. Há um balanço dos que estão há 

algum tempo sem aparecer e entra-se em contato para saber o motivo. Estes são convidados a 

retornar e, quando declaram desistência ou insistem em não retornar, podem ser desligados, 

após discussão do caso entre a equipe. 

Mensalmente, os pacientes participam de uma palestra educativa e explicativa sobre o 

funcionamento do programa da bariátrica. Cada mês, um profissional da equipe apresenta 

uma palestra que aborda desde questões gerais da cirurgia até o conhecimento específico 

relacionado a sua área. 

A equipe é composta por uma assistente social, uma enfermeira, um psicólogo, duas 

nutricionistas, uma endocrinologista, um anestesiologista, dois cirurgiões. A equipe procura 

reunir-se mensalmente, só que dificilmente todos os profissionais que compõem a equipe 

estão presentes nessas reuniões. Durante o período da pesquisa, além desta pesquisadora ter 

presenciado poucas reuniões, na última delas, os presentes foram o psicólogo, uma 

nutricionista, a enfermeira e a assistente social. Dificilmente o cirurgião participa delas. 

Nessas reuniões, os profissionais discutem dificuldades encontradas na avaliação e tratamento 

de alguns pacientes, além de organizarem a ordem dos pacientes para a realização da cirurgia, 

destacando aspectos da evolução clínica do paciente. 

O processo de realização da cirurgia está organizado em torno de listas. Há uma lista 

de pacientes que estão ingressando no programa. Há outra dos pacientes que estão se 

preparando para realizar a cirurgia, outra lista sobre a fila propriamente dita para a cirurgia e, 

ainda, outra para aqueles que já realizaram a cirurgia. Tal disposição em listas parece deixar 

claro para o profissional o tipo de abordagem indicada a depender da etapa que se encontra 

nesse longo processo. 

Não há um tempo fixo e pré-determinado para o candidato permanecer em cada lista. 

A progressão nessas listas é discutida em reuniões de equipe e os critérios se baseiam na 

condição física e psicológica de cada candidato, além da adesão ao discurso médico, pelo 

comparecimento às consultas e reuniões. 
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As palestras também ajudam a situar e organizar o paciente no programa de cirurgia 

bariátrica, pois oferecem suporte para que possa tirar dúvidas, compartilhar dificuldades 

encontradas com o tratamento, escutar falas de outros candidatos e perceber que todo 

candidato à cirurgia enfrenta privações e mudanças desde a alimentação até à forma de 

comportar-se diante dela. 

Os temas das palestras incluem acolhimento e apresentação do processo de tratamento 

do Programa de Cirurgia Bariátrica, tratamento cirúrgico e não-cirúrgico, a importância da 

família nesse processo, orientação e seguimento nutricional, a importância do 

acompanhamento psicológico e os cuidados pré e pós-operatórios.  

Como parte do processo, são feitas reuniões realizadas em grupo com o psicólogo da 

equipe. Atualmente, a falta de espaço físico tem essas reuniões. O psicólogo costumava reunir 

pacientes que iam se submeter à cirurgia para falar sobre como se sentiam sobre ela, suas 

ansiedades, frustrações, dificuldades com o processo pré-operatório, com o seguimento da 

dieta. Esse era uma espaço aberto à fala dos pacientes para que eles pudessem se expressar em 

relação à toda vivência e mudança de hábitos que estavam experimentando antes da cirurgia. 

O psicólogo aproveitava o momento em que os pacientes estavam na sala de espera, 

aguardando consultas com endocrinologista, cardiologista e nutricionista, dentre outros, para 

reunir todos e poder fazer um trabalho de grupo. No entanto, na época da pesquisa, isso não 

acontecia mais. 

 

3.3 Inserção no campo da pesquisa 

 

Para a realização de pesquisa com seres humanos, é preciso elaborar um projeto de 

pesquisa para a submissão ao Comitê de ética, segundo o modelo da instituição, de forma 

clara e objetiva, pois será avaliado por integrantes do Comitê, profissionais da saúde de áreas 

distintas, em sua grande maioria médicos. Apenas após análise e aprovação, é permitida a 

inserção no campo e realização da pesquisa. 

Inicialmente este projeto foi submetido ao Comitê de Ética do Hospital Universitário 

(HU) da Universidade Federal de Sergipe, obtendo aprovação com ressalvas para modificar 

alguns aspectos da estruturação formal do projeto, assim como o termo de consentimento. 

Nosso projeto foi aprovado com ressalvas. Tivemos a árdua missão de destrinchar a 

linguagem do projeto, além de organizá-lo segundo um modelo pré- definido pelo comitê para 

a melhor compreensão dos avaliadores. As ressalvas não se voltavam para o conteúdo do 
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projeto ou para a inviabilização dele segundo o método. As questões levantadas eram formais, 

quanto ao formato do projeto nos seguintes tópicos: introdução; justificativa, objetivos geral e 

específicos; revisão da literatura; metodologia; cronograma e bibliografia.  

Algumas modificações foram feitas com o intuito de tornar a linguagem mais clara 

para uma melhor compreensão dos objetivos desta pesquisa. O termo de consentimento foi o 

mais alterado (Anexo 1).  

Após esse momento inicial, esta pesquisadora apresentou o projeto ao psicólogo e à 

assistente social do programa da cirurgia bariátrica, informando sobre a aprovação do Comitê 

de Ética, pré-requisito exigido pelo Serviço Social em visita anterior à instituição para dar 

início à pesquisa. 

A pesquisa teve início em julho de 2011.  A inserção no campo se deu anteriormente 

desde o primeiro passo dado por esta pesquisadora à instituição quando apresentou o desejo 

de realizar a pesquisa.  

Esta pesquisadora se baseava em perguntas de uma entrevista semiestruturada 

direcionada ao candidato em preparação para a cirurgia bariátrica, mas tal entrevista muitas 

vezes enveredava por outros caminhos, o que levava a outras questões não presentes no 

roteiro pretendido. Além disso, nem todas as perguntas eram respondidas pelo candidato. 

O roteiro de perguntas para a entrevista (Anexo 2) foi necessário ao projeto para o 

comitê de ética, que precisava de um caminho concreto para avaliar a viabilidade de 

realização da pesquisa. No entanto, sempre procuramos não ter essas questões como itens que 

precisavam ser obsessivamente preenchidos como num questionário. 

A ideia inicial consistiu em entrevistar os pacientes em preparação para a cirurgia 

bariátrica a fim de conhecer o que os levava a procurar a cirurgia. O psicólogo disponibilizou 

uma lista com os pacientes que estavam iniciando a preparação. O intuito ao entrevistar 

pacientes que estavam iniciando o programa foi minimizar a influência do discurso médico na 

concepção dos pacientes sobre a cirurgia, além de uma tentativa de saber realmente o que 

envolve a decisão de cada um de realizar a cirurgia. Mesmo já havendo uma lista de pacientes 

mais próximos do procedimento cirúrgico, optou-se por aqueles que estavam começando. 

O método “redondo” e bem estruturado solicitado pelo comitê de ética para realização 

da pesquisa era o de uma pesquisa qualitativa com entrevistas semiestruturadas, abordando o 

estudo de caso, por meio da análise das falas dos pacientes. No entanto, fomos surpreendidos 

à medida que a pesquisa acontecia.  
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Através da escuta analítica, encontramos um campo que extravasou as perguntas da 

entrevista. E, segundo afirma Rosa (2004), tomamos para nós a característica fundamental da 

pesquisa psicanalítica, que diz respeito ao modo de formular as questões. Apesar de termos 

em mãos perguntas pré-definidas, procuramos ouvir para, então, propor questões que 

pudessem aparecer no discurso de cada sujeito. 

Vivenciamos um “boom” de falas que oriundas de diversas direções, tornando-se 

difícil para nós ater-nos exclusivamente ao roteiro de perguntas e aos 5 pacientes que 

iniciavam a preparação para a cirurgia.  

Destacamos inclusive a dificuldade em obter as assinaturas dos termos de 

consentimento de 5 pacientes candidatos à realização da cirurgia. Apenas 3 candidatos 

assinaram o termo de consentimento. 

A ideia inicial não foi perdida, mas, como já foi mencionado anteriormente, ela foi 

ressignificada. O método passou a se concentrar na exploração do campo: na sala de espera 

em que esses pacientes se encontravam. Esse se tornou o lugar em que as pessoas poderiam 

falar por elas mesmas, sobre o que sentiam ao estar ali, sobre a imagem que tinha delas, sobre 

a angústia de preparar-se para algo que não se sabe direito o que é. Esse se tornou o espaço 

em que pesquisa fazia e ganhava mais sentido. 

Baseando-se em outra regra fundamental da escuta analítica, a associação livre, 

procuramos não inundar o encontro com perguntas, oferecendo passagem à emergência do 

desconhecido, do inconsciente. A atenção da analista flutuava na sala de espera em busca de 

vozes que procuravam alguém para ouvir. 

Então, destacamos que o método empregado foi a escuta e interpretação do sujeito do 

desejo, a ser produzido na relação transferencial. 

 

O psicanalista não aplica teorias, não é o especialista da interpretação, nem mesmo 
da fantasia, posto que não é só aí que o inconsciente se manifesta; o psicanalista 
deve estar a serviço da questão que se apresenta. A observação dos fenômenos, está 
em interação com a teoria, produzindo o objeto da pesquisa, não dado a priori, mas 
produzido na e pela transferência. (Rosa, 2004, p.341) 

 

 Assim, a pesquisa aconteceu efetivamente na sala de espera do ambulatório de 

obesidade e cirurgia bariátrica às quintas-feiras, entre às 13h e 16h. Constatou-se a dificuldade 

de entrevistar os pacientes com continuidade, pois as consultas possuem um intervalo grande 

entre uma e outra. Além disso, a sala de espera foi se tornando um local rico de informações 

sobre o quadro da obesidade e seus desdobramentos. Tudo ali tornou-se importante para a 
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pesquisa e de repente não mais se pesquisava apenas os pacientes em preparação para a 

cirurgia. 

  Aproximei-me dos pacientes como se fosse uma oculta no meio do silêncio. As vozes 

ouvidas eram de residentes do curso de Medicina e estagiárias da Nutrição, fazendo perguntas 

aos pacientes e convocando-os para as consultas com os respectivos preceptores.  

 Ressalto aqui também o método etnográfico como guia dessa experiência. Lembro 

ainda o observar de forma não desinteressada. É como afirmam Eckert e Rocha (2008):  

 

A acuidade de observar as formas dos fenômenos sociais implica na disposição 
do(a) pesquisador(a) a permitir-se experimentar uma sensibilidade emocional para 
penetrar nas espessas camadas dos motivos e intenções que conformam as interações 
humanas, ultrapassando a noção ingênua de que a realidade é mensurável ou visível, 
em uma atitude individual. O observar na pesquisa de campo implica na interação 
com o Outro evocando uma habilidade para participar das tramas da vida cotidiana, 
estando com o Outro no fluxo dos acontecimentos. Isto implica em estar atento(a) as 
regularidades e variações de práticas e atitudes, reconhecer as diversidades e 
singularidades dos fenômenos sociais para além das suas formas institucionais e 
definições oficializadas por discursos legitimados por estruturas de poder. (p.4) 
 
 

Ao me aproximar de cada paciente, apresentava-me como pesquisadora, explicando o 

tema a ser investigado, a partir do termo de consentimento, para então solicitar sua 

participação. O olhar do entrevistado refletia-me como uma avaliadora que poderia 

comprometer todo o seu esforço em estar ali com muitas limitações e privações para realizar a 

cirurgia. Nesse momento, o caráter do trabalho parecia perder o estatuto de pesquisa, 

assumindo um caráter avaliativo. Questionei então se era necessário mais uma avaliadora 

naquele processo e qual seria a contribuição da minha pesquisa nesse papel. Não seria tão 

fácil ou natural falar de um processo o qual estavam vivenciando no momento com alguém 

que estaria escrevendo ao pé da letra falas carregadas de sentimentos. Cogitou-se até a 

gravação dessas falas, mas se encontramos dificuldades na breve introdução para realização 

da pesquisa, imaginem quanto à gravação. 

Essa se tornou uma questão delicada, pois surgiu a dúvida de como faríamos o registro 

dos encontros e das entrevistas aos pacientes, sem distanciá-los da situação vivida com a 

obesidade e a cirurgia bariátrica. Percebemos que, muitas vezes, discursos em terceira pessoa 

são utilizados ou até já aparecem prontos de forma automática. 

Tal processo gere a vida das pacientes, que precisam reestruturar suas vidas em torno 

das consultas com os profissionais da equipe para que não faltem e garantam sua vaga na fila 

para a realização da cirurgia. 
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Além de cuidar das situações cotidianas para afastar um grande inimigo nesse 

processo, a ansiedade, as pacientes precisam exercitar ou até fazer surgir o autocontrole, 

aspecto exigido na regulação do peso. 

Na sala de espera, esta pesquisadora se deparou com pacientes de diversas listas de 

espera, além daqueles que já realizaram a cirurgia e continuam sendo acompanhados nos pós-

operatório. Interessante o encontro entre um paciente que não está em preparação para a 

cirurgia, apenas frequenta o ambulatório de obesidade, com outro que está em preparação para 

a cirurgia e com aquele que já realizou.  

O cruzamento dessas subjetividades na sala de espera foi revelando aspectos 

essenciais ao processo de preparação para a realização da cirurgia bariátrica. Foi desse modo 

que o foco da pesquisa deixou de ser apenas os pacientes em preparação para a cirurgia e se 

tornou a sala de espera. 

A sala de espera era um espaço em potencial para se compreender o que representava 

o programa de cirurgia bariátrica para cada um, ainda que pouco falassem sobre ele 

diretamente e, ao mesmo tempo, era um espaço saturado de perguntas feitas por estagiários de 

nutrição e medicina sobre peso, altura etc. 

Não foram necessárias muitas entrevistas para perceber o que me esperava e 

surpreendia na sala de espera. As questões estavam ali para serem formuladas junto aos 

pacientes e, principalmente, escutadas. 

Procurei, segundo a concepção freudiana, deixar que a necessidade e o anseio do 

candidato ali na sala de espera surgissem e continuassem a existir, mantendo-me numa 

postura de abstinência, propício à instalação de um campo transferencial, legitimador da 

pesquisa. 

 

3.4 Diários de campo 

 

Com o intuito de trazer o leitor para mais perto do processo vivido, a fim de fazer 

compreender as mudanças ocorridas ao longo de nosso trabalho, apresento aqui os diários de 

campo mais significativos de minha pesquisa. O registro em diários permitiu captar com 

maior sensibilidade a complexidade dos processos observados no programa de cirurgia 

bariátrica e que envolvem o sujeito. 

 Desse modo, apresentaremos os diários de campo e, no capítulo seguinte, teceremos 

nossas análises e desdobramentos sobre eles.  
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Vale destacar que a seleção desses diários foi guiada pelos impactos vivenciados 

durante a pesquisa no processo contratransferencial. Por isso, a necessidade imperiosa de 

escrever em primeira pessoa ao relatar tais impactos. 

A apresentação de minha pesquisa se deu junto ao psicólogo do HU na sala do Serviço 

Social. Discutimos como se daria a pesquisa, além de informá-los sobre a aprovação do 

Comitê de Ética para a sua realização, pré-requisito exigido pelo Serviço Social para a 

execução. Ambos foram receptivos à abordagem, porém uma fala da assistente social ressoou: 

“Eita que esses pacientes da bariátrica são remexidos...” Aquela frase despertou muitos 

pensamentos ao longo do dia, inclusive sobre as pesquisas da literatura que supervalorizam a 

cirurgia e se preocupam tanto com a perda de peso e a “qualidade de vida” dos pacientes, 

colocando em segundo plano a experiência do sujeito que passa por um longo processo até 

realizar a cirurgia. 

O psicólogo e a assistente social me deram as boas-vindas e me convidaram para 

participar na semana seguinte de uma palestra educativa para pacientes que estavam 

ingressando no programa da Cirurgia Bariátrica. 

Então na semana seguinte lá estava eu, ávida por escutar as orientações sobre o 

programa. 

O cirurgião é quem inicia a palestra educativa com o seguinte dado: “30% dos 

brasileiros tem IMC considerado normal. 20% dos americanos tem IMC considerado normal. 

Se continuarmos comendo tanto, a percentagem poderá se igualar aos americanos”. A 

obesidade é trazida como doença desde 1986, o cirurgião se baseia pela OMS. O cirurgião 

questiona a plateia: “Quantos obesos chegam aos 70 anos?”. Uma senhora que se encontra ao 

meu lado, responde: “Não chega, não”. 

Para o cirurgião, a cirurgia obriga a pessoa a não comer. Enquanto isso, alguém da 

plateia o indaga: “Evita até um X-tudo?” E vários outros caem na gargalhada. Parece que o 

pensamento coletivo foi expressado na voz de um. 

O cirurgião continua a palestra explicando como se dá a indicação para a cirurgia: 

obesidade mórbida grau III IMC>40, obesidade grau II IMC entre 35 e 40, com doenças 

associadas como hipertensão, diabetes, dislipidemia e apnéia do sono. Fiquei me perguntando 

se tais pacientes sabiam o que aqueles termos significavam ou se eles contribuíram para o 

conteúdo fantasístico e gigantesco que carregavam com o X-tudo. 

O cirurgião apresenta os critérios de exclusão para a realização da cirurgia: obesidade 

relacionada à doença endócrina; dependência de drogas e alcoolismo; distúrbio psiquiátrico 
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grave; problemas cardíacos ou respiratórios graves; doença infecciosa grave (AIDS, hepatite 

crônica, por exemplo);  e  a incapacidade de entender e de se adaptar às mudanças. 

O último critério ressoou tanto ao ponto de chegar a questionar quem dali poderia 

então realizar a cirurgia. A fila ficaria minúscula com tal critério: como avaliar ou mensurar 

quem entende e se adapta às mudanças? Como garantir isso? Qual linha da psicologia pode 

oferecer essa garantia? Não seria uma pretensão enorme assim como as garantias prometidas 

com a cirurgia? 

O cirurgião explica o trabalho em equipe e ressalta que a equipe de preparo para a 

realização da cirurgia é composta pelo cirurgião, nutricionista, psicólogo, cardiologista e 

endocrinologista. 

Nos dias seguintes a essa palestra, explorei a sala de espera. Abordamos 7 pessoas em 

preparação para a realização da cirurgia bariátrica, todas elas do sexo feminino, 6 moram no 

interior do Estado, apenas uma mora na capital, com idades compreendidas entre 36 e 62 

anos. Todas elas, segundo o discurso médico, apresentam obesidade mórbida e já tentaram 

emagrecer por métodos convencionais, tendo indicação cirúrgica. 

Encontramos ainda três pessoas que já realizaram a cirurgia, duas mulheres e um 

homem.  

Um homem de 32 anos, residente na capital sergipana, demonstrou interesse em fazer 

a cirurgia. Ainda que não inserido no programa da cirurgia bariátrica, também fez parte dessa 

pesquisa.  

A fim de preservar a identidade das pessoas que foram abordadas, adotamos nomes 

fictícios para cada uma delas. Eis aqui um resumo em narrativa das histórias experienciadas. 

 

Nalva 

Eu estou sentada ao lado de Nalva, candidata à realização da cirurgia. Nalva, uma 

dona de casa de 62 anos que reside no interior do estado, está há 2 anos no programa. 

Ao ver algumas imagens de comida que o cirurgião vai apresentando nos slides, Nalva 

relata que “só de ver dá água na boca”. Logo em seguida fala que uma amiga sua fez a 

cirurgia, mas já engordou muito. “Se for da cirurgia que corta, o senhor não tira umas 

banhinhas não?”  pensa alto, refere-se ao cirurgião quando este explica os procedimentos 

cirúrgicos existentes.“O que ganho em 2 dias perco em 3 anos. Quando eu  engordo fico 

chorando, nervosa. Quando venho para a palestra, no dia fico boazinha, depois... (sorri).” – 

disse Nalva. 
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Nalva fala que não gosta de se ver no espelho, só o rosto, quando se vê, ela se assusta. 

Aos 28 anos, provocava vômitos, pesava-se várias vezes ao dia. Nunca parou para pensar o 

porquê. Hoje tem medo de ficar com pelancas após a cirurgia; por esse motivo, seu irmão lhe 

pagará uma plástica. 

Apresenta temor à nutricionista. Tal temor surgiu após uma consulta e inclusive, 

Nalva relata que engordou mais após a consulta. Depois da ansiedade de ter que perder peso, 

não retornou ao consultório. Nalva desenvolveu um medo, associando essa experiência aos 

seus 28 anos. Agora ela está retornando às consultas, mas ainda se sente ansiosa com as datas. 

Nalva conta que certa vez viu na televisão a cirurgia e foi o que a levou à procura. 

Falou também de um vizinho que fez, mas ela afirma que ele voltou a engordar. Pergunto se 

ela também compartilha desse medo. Ela se cala e sorri. 

Nalva é receptiva, apresenta bom humor e fala abertamente que gosta de comer o que 

não pode. 

 

Elisa  

Ao término da palestra encontro Elisa, uma educadora e estudante de Serviço Social, 

que possui 43 anos, reside no interior do estado e está há dois anos no programa. Pergunto o 

motivo de estar ali. Ela responde que possui um IMC maior que 40 e aponta para seu corpo. 

Elisa está acompanhada da irmã, também obesa e com vontade de realizar a cirurgia. É 

boa cozinheira, tem prazer de cozinhar. Elisa verbaliza que o desejo em realizar a cirurgia é 

motivado por questões de saúde, pelas dificuldades que enfrenta com o peso, pela gordura que 

provoca assaduras, pelo odor ruim que fica... Questiono se o motivo principal é a saúde. Ela 

fala em ficar bonita. Relata que todo mundo que está procurando a cirurgia quer ficar bonita, 

ela tem pavor de engordar. Em seguida, sua irmã também fala que o principal é a saúde, o fato 

da sua estar comprometida no momento e ainda o fato de a cirurgia poder trazer sua saúde de 

volta. Elisa fala que engordou muito após a última gravidez. Para ela, o profissional mais 

temido na sala de espera é a nutricionista, devido à hora de subir na balança. Elisa se despede 

e diz que precisa pegar a condução para voltar para sua casa.  

Na semana seguinte, aproximo-me da sala de espera, vejo rostos desconfiados, sérios e 

tensos, aguardando consultas com endocrinologista e com nutricionista. Alguns já estão na 

fila para a realização da cirurgia bariátrica, outros estão cuidando da obesidade, outros cuidam 

da obesidade e querem fazer a cirurgia, outros já realizaram a cirurgia. 
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Chego até eles aleatoriamente, ou melhor, visualmente já é possível perceber quem 

está ali e a finalidade.  

 

Leandra  

Vou ao encontro de Leandra, que é dona de casa, casada, possui uma filha, reside no 

interior, tem 52 anos e há três anos está no programa para a realização da cirurgia. Destaco na 

fala de Leandra o fato de não ter realizado outros tratamentos para emagrecimento antes de 

procurar a cirurgia. Ela diz que medicamento para emagrecer não adianta porque na verdade 

“dá é vontade de comer mais”. Ela resolveu fazer cirurgia por causa de problemas de saúde, 

os quais não soube explicar bem, como uma hérnia, por exemplo, que, segundo ela, já faria 

um “pacote”(sic) e operaria junto à cirurgia bariátrica. Leandra diz que também não entende 

muito o que significa IMC, mas sabe que o dela reduziu e me mostra um relatório, apontando 

para a diminuição dos números. Leandra assistiu recentemente a cirurgia bariátrica de sua 

irmã num serviço particular via vídeo. “É muito ruim né ser cortada”, diz ela um pouco 

assustada.  

Leandra fala da cirurgia plástica que terá de fazer e que deseja fazer depois, menciona 

que fez redução de mama e associa tal redução a um vazio que ficou diante do abdomen 

volumoso. Mesmo tendo perdido peso com o tratamento no programa, Leandra não abre mão 

de fazer a cirurgia. Fala do longo tempo do programa pelo qual tem passado e mostra sua 

pasta com documentos, dentre os quais há um com destaque especial que possui a assinatura 

de todos os integrantes da equipe do programa da cirurgia bariátrica, liberando-a para a 

cirurgia. Ela não entende a demora, só sabe que o hospital está passando por problemas.  

 

Sônia 

Nesse mesmo dia, encontro ainda Sônia, uma estudante de Pedagogia com 36 anos, 

casada, possui um filho, reside na capital e está há um ano e quatro meses no programa. 

Sônia casou-se muita nova, segundo ela, com 14 anos. Após o casamento, parou tudo, 

inclusive de trabalhar. “Com o casamento, achei que não precisasse fazer mais nada, daí 

larguei o trabalho”. Sônia fala que depois de um tempo começou a comer muito, sentia-se 

deprimida e ansiosa, fala com certa estranheza após minha indagação se algo havia acontecido 

com ela, fazendo-o a engordar muito após os 18 anos. Quando ela foi dar conta de seu corpo, 

“já estava grande demais”, disse ela. 
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Sônia diz que quando começou a frequentar o HU tinha 120 kg. Hoje, já perdeu alguns 

quilos. Mesmo que perca mais, ela quer realizar a cirurgia, pois fala do medo de recuperar os 

quilos e de não conseguir mais perdê-los. 

 

Aparecida 

Aparecida está num banco à frente de Sônia. Inicialmente muito desconfiada, 

Aparecida achava que as respostas dela às minhas perguntas poderiam prejudicá-la na 

realização da cirurgia. Negou-se a assinar o termo de consentimento. Fiquei intrigada com tais 

pensamentos. Após consulta com o psicólogo da equipe, Aparecida sentiu-se mais à vontade e 

pareceu perceber que eu não estava na função de avaliadora. O psicólogo da equipe de 

cirurgia bariátrica procurou diferenciar sua função, enquanto membro de uma equipe que 

prepara e avalia a condição psicológica do obeso para a cirurgia, da minha enquanto 

pesquisadora, com o objetivo de somar conhecimento. Depois disso, Aparecida recuou de sua 

decisão e pediu até o termo para assinar, dizendo que gostaria de contribuir com a pesquisa. 

Aparecida fala que já teve vontade de desistir de realizar a cirurgia pelo tempo de 

espera e pela ansiedade que sente a cada vez que vem para a consulta com a nutricionista e se 

pesa. Ela relata que uma vez já chorou na consulta porque tinha aumentado o peso e que outra 

vez passou mal, teve crise de ansiedade pelo medo de se pesar e de ter engordado, medo dos 

“carões” da nutricionista. 

Chama a atenção o fato de Aparecida vir acompanhada pelo marido e pelos 2 filhos 

homens. Ela lembra a criança que precisa da família junto e segurando-a, enquanto toma 

injeção. Aparecida me fala que um de seus filhos fica no pé dela, toma até a comida de sua 

mão para que ela siga à risca a dieta. Hoje, ela já consegue comer só salada e a carne. Depois 

diz que quando tem vontade de comer mais, aumenta a quantidade, mas não deixa de comer o 

que está na dieta.  

Aparecida fala que no início parecia impossível seguir a dieta: “Eu pegava mesmo 

tudo o que eu queria comer, mas meu filho não deixava, ele saia correndo e tirava da minha 

mão, ele já me abusa”. Aparecida passa a sensação de que é vigiada constantemente. 

Quando o seu marido se afasta, Aparecida cochicha e se aproxima mais de mim. Ela 

fala de como era feliz quando solteira. “Eu fazia tudo que queria, trabalhava, tinha o meu 

dinheiro, morava no Rio de Janeiro. Tive que vir para cá porque meu pai estava morrendo 

com câncer. Daí, conheci o meu marido. Eu já tive muitos problemas com ele e até hoje 

tenho, sabe. Ele já me traiu e acho que até hoje isso acontece, olhe para mim desse jeito. Ele 
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está na minha vida, mas não está no meu coração mais. Eu dependo dele financeiramente... é 

muito ruim”. O seu marido se aproxima e ela muda de assunto. Fala de como quer muito fazer 

a cirurgia e de como era difícil tomar banho sem a ajuda de alguém...Enquanto conversa 

comigo, Aparecida balança a perna no banco como se estivesse num balanço... 

 

João 

Em outro banco um pouco mais distante, percebo João, com 32 anos, solteiro 

(separado), balconista de uma padaria além de ajudar o pai a gerenciar um restaurante, mora 

na capital sergipana. 

Aos 24 anos, João começou a engordar muito. Frequenta o HU há dois anos (março de 

2009). Apesar de não estar incluído na fila para realização da cirurgia bariátrica, João relata 

que desde que iniciou os atendimentos com endocrinologista e nutricionista no HU, já tinha a 

intenção de realizar a cirurgia. João se define como obesidade grau III e diz que antes comia 

com os olhos e que hoje após o tratamento isso não ocorre mais.  

No decorrer da abordagem, João relata que quando começou a trabalhar na padaria, 

começou a engordar. Pergunto se é difícil para ele controlar-se lá, ele baixa a cabeça como 

uma criança pequena quando pensa que fez algo de errado e diz que sim. Ele não percebe que 

engordou tanto, certo dia ele se deu conta disso, mas mesmo assim ele fala que toma muito 

refrigerante, uma média de uma garrafa de 2 litros por dia. Ele fala da dificuldade para perder 

peso e faz uso de medicação.  

João sabe que para realizar a cirurgia é necessário perder 10% do peso em dois anos. 

Ele fala com impaciência da demora na fila para realizar a cirurgia, fala que quer uma melhor 

qualidade de vida. João deseja fazer a cirurgia de qualquer jeito mesmo que precise 

emagrecer, embora lanche muito e não faça atividade física.  

Quando iniciou o tratamento para obesidade no HU, João tinha 148 kg, chegou a pesar 

134 kg e hoje pesa 146 kg. Quando falamos sobre a oscilação do peso, João pensa que a 

cirurgia será mesmo a solução do problema: “Eu acho que com a cirurgia, esse problema 

some...”. 

Eu estava indo embora e, quando pensei que o dia de pesquisa tinha terminado, 

deparo-me, nos corredores, com uma mulher e um homem que já realizaram a cirurgia. 

Aproximo-me deles e observo que perderam bastante peso, pelo excesso de pele visivelmente 

observado. Identifico-me e informo sobre a pesquisa. Pergunto se já realizaram a cirurgia 

bariátrica e eles respondem positivamente.  
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Mário e Joana 

O homem de 35 anos é Mário. Ele realizou a cirurgia há dois anos. A mulher de 32 

anos é Joana, que realizou a cirurgia mais recentemente, há quatro meses. 

Ambos me falam da vigilância constante, da necessidade de estar atentos para não 

engordar, o que torna o pós-cirúrgico complicado. Eles até falam que gostariam de alertar as 

pessoas que tem tanto desejo em realizar a cirurgia. Dizem que não estão tão satisfeitos 

porque até a equipe os vigia e parece culpá-los por qualquer reganho de peso. Cada vinda ao 

hospital os coloca em contato com o medo da pesagem e dos ‘quilinhos’ a mais. 

Tais pacientes já estavam de saída. Quando falo sobre a pesquisa, Joana solicita que eu 

faça uma pesquisa sobre algo capaz de imediatamente perder peso, referindo ao efeito de uma 

palavra mágica que, quando enunciada, livre-a das dificuldades encontradas mesmo após 

tendo realizado a cirurgia. 

 

Aparecida: segundo encontro 

A continuidade surgiu discretamente com Aparecida. Ela foi a única pessoa que 

consegui escutar mais de uma vez. Encontro Aparecida sentada no banco na sala de espera 

aguardando mais uma consulta. Aparecida acena com a mão e pergunta: “Vai continuar a 

pesquisa hoje? Sente aqui do meu lado”. Aparecida tem um sorriso ambivalente. Ao mesmo 

tempo que parece muito alegre, ela transmite ser alguém muito triste. 

Aparecida me fala que está aguardando a consulta com a nutricionista. “Estava 

preocupada, porque comi uns milhinhos a mais no São João e achei que tivesse aumentado o 

peso... mas já me pesaram e não aumentou, não, que alívio!”. Aparecida parece falar com 

satisfação e orgulho de si devido à manutenção do peso.  

Ela fala de como passava mal quando começou a fazer dieta, de como se sentia 

quando lhe tiraram a comida. Achava até que não valia a pena tanto esforço. “Como tirar a 

comida desse corpo todo?”, ela me pergunta. “Eu me tremia, passava muito mal” (sic). 

Há 5 anos, Aparecida descobriu que tinha mioma no útero, o que a tornava o seu 

abdômen ainda mais inchado. Ela foi a alguns médicos e um deles lhe disse que ela estava à 

beira da morte tanto pelo peso quanto pelo mioma que carregava, quase do tamanho de um 

feto de 500 g. Aparecida fala que se tornou depressiva, deitava-se no chão do quarto, do 

banheiro, queria dormir o tempo todo; não tinha coragem de levantar ou ir para cama. Queria 
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mesmo morrer, Deus não deixou, ela é evangélica, frequenta a Igreja três vezes por semana, 

fala que é a sua salvação. 

Na época de realização da cirurgia do mioma, ela fala que ficou tão louca que chegou 

a pensar que seu marido queria matá-la, que ele queria que ela morresse, que ele tinha feito 

um pacto com o cirurgião para matá-la. Ela achava que já estava tudo certo, o dia marcado 

para sua morte. Quando acordou da cirurgia, não acreditava que pudesse estar viva, mexia até 

as pernas para se certificar da realidade. 

Aparecida relata ter muitos problemas com o marido, ele já a fez sofrer muito, já  a 

traiu. Para ela, ruim com ele, pior sem ele. No entanto, fala que acha que conseguiria viver 

sem ele. “Se ele morresse, eu viveria só”, disse ela. 

Aparecida se sente só e gosta muito de conversar. Em casa é 24h vigiada pelos filhos e 

pelo marido. Ela me fala que de vez em quando vai à praça e espera alguém para conversar 

com ela, chegando a passar três horas conversando. 

Aparecida me indaga sobre o longo tempo de espera da cirurgia, mostra-se ansiosa. 

Mas parece-me que ela quer se livrar do árduo processo de preparação para o emagrecimento, 

livrar-se da vontade, do desejo de comer, que a persegue. Ela pede para eu dar uma força pra 

ela, falando com os médicos para acelerarem a fila, operando-a logo. Ela já chegou a atribuir a 

demora para a realização da cirurgia à existência de algo muito grave que possuía. Ela chegou 

a pensar que não era operada logo porque tinha câncer e ninguém queria dizer a ela. Custou a 

acreditar que a “coisa ruim” dentro dela não era câncer. Aparecida fala com muito entusiasmo 

como se ainda precisasse se convencer de que não tem câncer, isso não lhe parece muito claro 

ainda.    

Ela lança a frase no ar: “Você sabe que dizem que o gordo sempre arruma alguém para 

culpar, né? Eu já culpei meu marido mesmo, ele já me fez sofrer muito, ele pode ter sido 

também causa da minha depressão...”. 

  Durante a abordagem, uma amiga de Aparecida sai da consulta com a nutricionista. 

Ela rapida e ansiosamente pergunta: e aí?  Sua chará responde que graças a Deus reduziu o 

peso. Essa é uma prática comum na sala de espera: todos querem saber quem será a “próxima 

vítima”, quem aumentou ou reduziu o peso. Se não aumentou, é merecido um abraço apertado 

entre elas e, se reduziu, mais apertado ainda, uma vitória aparentemente inalcançável. 

Aparecida é chamada para a consulta com a nutricionista, levanta-se imediatamente, 

mal olha para as pessoas, parece diferente e tensa. 
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Senhora X 

Já em outro dia de pesquisa, apresento aqui a intrigante Senhora X, que se recusou a 

assinar o termo de consentimento. 

Aproximo-me aleatoriamente da Senhora X sentada no banco da sala de espera, 

aguardando a consulta com a nutricionista. Acompanhada de uma jovem moça, olha 

vagamente para cima e, de repente, percebe que estou ali. Inicialmente, pergunto se ela está se 

preparando para realizar a cirurgia, se está inserida no programa da bariátrica. A Senhora X 

diz que sim. Apresento-me, informo à paciente sobre a minha pesquisa e pergunto se gostaria 

de participar. Ela não responde e mantém a postura em que se encontrava antes de eu chegar: 

olhando para cima distraída, segurando a bolsa no colo. Sento-me ao lado da paciente e 

pergunto novamente: a senhora poderia ou gostaria de participar? Após alguns segundos, ela 

balança a cabeça, parecendo dizer um sim. Leio, assim, o termo de consentimento livre e 

esclarecido, voltando-me sempre para ela.  

A Senhora X olha para diversas direções, menos para mim. Ao finalizar a leitura do 

termo, solicito a assinatura da paciente, confirmando a sua aceitação em participar. Ela se 

mostra receosa, fica em silêncio durante algum tempo, assim como eu. Diz que não irá assinar 

o termo, mas participará da pesquisa. Digo a ela que não sou avaliadora da equipe para sondar 

se é capaz de fazer a cirurgia ou não, ou alguém que irá decidir sua posição na fila de cirurgia; 

sou uma pesquisadora que está procurando compreender o processo e a pessoa que está ali se 

preparando para realizar a cirurgia, assim como lhe disse enquanto lia as informações do 

termo de consentimento. A Senhora X ri nervosamente, porém parece relaxar um pouco. 

Pergunto se ela pode responder a algumas perguntas. Ainda assim, ela não assina o termo, 

mas verbaliza que participará da pesquisa e responderá às perguntas, em seguida diz: “Pode 

falar, doutora”.  

Nesse momento, propus-me a interrogar o porquê da Senhora X não querer assinar e, 

então, encontro vários elementos em seu relato que não precisam de uma assinatura para 

serem falados. 

Há uma jovem moça ao lado da Senhora X, pergunto-lhe se é sua acompanhante. Ela 

diz que é sua parente, veio acompanhando-a porque “você sabe não é? eles exigem uma 

acompanhante, só ela podia vir, meus filhos, não... e é caro viu? ficar gastando passagem para 

cá toda hora, não é fácil, já tive vontade de desistir”, disse ela. 

Pergunto o que a Senhora X faz ali, o que ela procura com a cirurgia. Ela fala que tem 

problema nos joelhos e bacias, que não consegue caminhar direito, mas não soube explicar o 
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que era. Observo que usa uma muleta. Quando pergunto o porquê do uso, ela relata que não 

consegue mais andar sem elas, e que está com dificuldades porque a outra quebrou; ela acha 

que foi pelo peso dela. Está ali, mas sabe que hoje vai levar “esporro” da nutricionista porque 

acha que aumentou o peso e diz que está preocupada. Diz que andou passando por uns 

problemas, que perdeu seu pai recentemente e andou afrouxando a boca, soltando mesmo, 

estava nervosa e tinha que comer (sic). 

Pergunto o que representa a obesidade para ela. Ela responde: “fico aflita, como sem 

parar...” e se cala. 

Percebo um cheiro de cigarro e pergunto se ela fuma. Ela responde: antes fumava, tem 

5 meses que não fumo mais”. Pergunto: mas não fuma mais, nem de vez em quando, quando 

bate a vontade? Lembre que não sou sua avaliadora, há um psicólogo para isso, não sou eu.  

“É,  fumo às vezes, é difícil parar. Isso é coisa de gente!? Agora mesmo que estou nervosa, fui 

lá fora e fumei um cigarro”, falou. 

Pergunto se ela já passou por algum constrangimento devido à obesidade. Ela 

responde que não liga. Depois insisto, “tem certeza”? A Senhora X relata que tem uns 

meninos e pessoas na rua que a chamam de tribufu, baleia, gordona, que seus filhos ficam 

super chateados, mas ela diz que não está nem aí. 

Ela fala sobre sua artrose quando pergunto se a obesidade já a impediu de fazer algo 

em sua vida. Ela relaciona a artrose à obesidade. “Com esse peso, né, minha fia...” e ri. 

Indago sobre sua família, como eles vêem sua obesidade. Ela fala que seus filhos 

reclamam com ela, que ela come demais, mas que ela muitas vezes não pára, mesmo eles 

chamando sua atenção. A Senhora X que era cozinheira de um restaurante, mas que está 

proibida de ir para lá. Pergunto se é por que ela se descontrola e come demais. A Senhora X 

responde que não, que é porque ela não consegue mais ficar de pé, caminha com dificuldades 

e seus filhos a expulsam de lá, dizendo que ela não tem mais condições de ficar lá, e ri.  

A Senhora X diz ainda que engordou muito após ter tomado algumas fórmulas e fala 

que não deu muito certo. “No início, tudo parecia uma maravilha, depois fui engordando, 

engordando...”, disse ela.  

Pergunto se há algo em seu corpo que gostaria de mudar. Ela responde prontamente 

que não, falando que quer melhorar a saúde. Em seguida, diz que quando emagrecer, quer 

retirar as banhas com cirurgia plástica. 
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No meio da entrevista, uma moça se aproxima da paciente e pergunta o que ela está 

fazendo ali. Ela responde que aguarda a consulta com nutricionista e começam a conversar 

sobre assuntos diversos. 

Após algum tempo, pergunto à Senhora X o que a comida representa para ela, 

responde: “coisa boa demais, ninguém vive sem ela, tem tanta coisa boa, e pra perder peso é 

difícil”. A moça ao seu lado ri. 

Pergunto se, além das fórmulas, ela já fez uso de outras formas para perder peso. Ela 

responde que já fez dietas, mas nunca atividade física. Veio procurar a cirurgia para perder 

peso, para aliviar as dores. “É ruim”, ela diz. Pergunto o que ela entende sobre a cirurgia 

bariátrica. Ela responde que sabe que coisa boa não é. “Só sei que nego sofre muito, só em 

estar em médico por vida”, disse ela. 

A paciente se mostra ansiosa a cada vez que alguém é chamada para a consulta. Diz: 

“ai, que medo de levar esporro, ninguém merece”. 

Pergunto o que ela acha que mudará após a realização da cirurgia. Ela responde: 

“muita coisa, eu me locomovo com dificuldade e isso vai mudar”. 

A Senhora X e a moça que se encontra ao seu lado iniciam uma conversa. Em seguida 

a Senhora X é chamada para a consulta com a nutricionista. Um pouco mais tarde, a Senhora 

X se dirige a mim com um sorriso no rosto na sala de espera, dizendo que não “tomou 

esporro” (sic) e que não engordou, não, era impressão sua, segundo ela. 

 

Margarida 

Apresento agora uma senhora cujo rosto pareceu-me familiar, da época do meu estágio 

curricular realizado neste mesmo local (Hospital Universitário) há cerca de 3 anos atrás. 

Aproximo-me da senhora, ela se mostra receptiva ao meu olhar, comento que ela parece 

familiar e que ela já deve ter algum tempo que frequenta aquele hospital. A paciente confirma 

e acha que já tem 4 anos que está no programa de cirurgia bariátrica. Pergunto-lhe se já fez a 

cirurgia, ela responde que não ainda. Falo sobre a pesquisa, pergunto se gostaria de participar, 

ela balança a cabeça e diz que sim. Leio então o termo de consentimento para ela e, em 

seguida, ela assina. 

A senhora familiar é Margarida, uma dona de casa de 57 anos, casada, tem 4 filhos e 

reside na capital. Pergunto-lhe o que a obesidade representa para ela. Ela responde que são 

muitas dificuldades, não anda e não dorme direito (sic).  
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Quanto a ter passado por algum constrangimento decorrente da obesidade, ela disse 

que sim. Lembrou-se de um episódio em que estava no banco e uma funcionária chamou-a de 

gorda burra. “Foi assim: eu guardava o dinheiro debaixo do colchão, naquela época era assim, 

aí o dinheiro ficou amassado e velho e eu fui dar a ela para depositar, aí ela xingou o dinheiro 

e disse isso comigo também. Eu fiquei com muita raiva e chorei muito, muito mesmo. Queria 

até voltar lá para pegar ela, mas meu marido não deixou”,  disse Margarida. 

A senhora guardou isso até hoje? , perguntei. 

“Isso eu não esqueço, não. Parece que foi ontem”, disse ela. 

Margarida fala que a obesidade a impede de dançar, nadar, correr, de fazer atividades, 

das quais ela diz gostar muito. Gostaria também de ter prazer em se vestir. Ela continua, 

dizendo que já perdeu 19 Kg, mas quando menos espera, solta a boca.  Acha que já engordou 

um pouco mais e não sabe quanto. Mas sua diabetes diminuiu, segundo ela. 

Quando pergunto sobre sua família, Margarida relata que nem o marido nem filhos 

ligam para ela. “Ninguém liga para mim. Só o mais novo liga e olhe lá, mas meu marido, esse 

é que não liga mesmo”, disse ela.  Esta paciente estava sem acompanhante. “Ninguém pode 

vir comigo”. 

Pergunto se há algo em seu corpo que gostaria de mudar, ela responde dizendo: 

“muito, minha barriga e os pés que são muito grandes, agora estou usando uma prótese nos 

dentes, que coisa ruim, mas disseram que eu tenho que usar para fazer a cirurgia, tenho que 

aprender a mastigar os alimentos, incomoda tanto”. 

Em relação ao valor que a comida representa em sua vida, Margarida verbaliza “se eu 

comesse tudo que tenho vontade, já teria morrido. De dois anos para cá, peguei educação, mas 

eu comia tudo, muita farinha com feijão, fazia os bolinhos e perdia as contas de quanto eu 

comia. Hoje não faço mais isso”. 

Margarida diz que nunca fez algo para emagrecer. Só depois que começou no 

Programa da Cirurgia Bariátrica, é que iniciou dietas e passou a tomar remédios para controlar 

o apetite. Ela se refere à fluoxetina. 

Questiono sobre a fluoxetina, se ela tem alguma alteração de humor, se fica muito 

triste... A paciente diz que tem depressão. “Antes quando eu tinha raiva, eu não me 

controlava, qualquer coisa que eu tinha raiva... então, eu comia tudo. A comida é que paga. 

Tudo que eu tinha... me dava uma fadiga para comer mesmo.” 

Margarida diz que não procurou a cirurgia bariátrica. “A doutora D. que me botou, eu 

nem sabia desse negócio, gostei da ideia, ela disse que ia diminuir a diabetes e minha barriga, 
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meu sonho é diminuir a barriga. Logo no início eu sonhava muito em ser magra, eu acordava 

e chorava de alegria.”(sic) 

Antes, Margarida não saía de casa, “não ia para lugar nenhum que não me sentia bem, 

hoje eu ainda vou, de primeira não queria papo” (sic).  Ela verbaliza que tem uma alteração 

genética em suas extremidades. Segundo ela, seus pés e mãos crescem muito, ela mostra e 

fala que fez tratamento para isso. Margarida diz não entender nada sobre a cirurgia, mas que 

se disserem vá, ela vai. Ela acredita que a cirurgia pode mudar muitas coisas em sua vida, 

acha que vai ficar mais alegre, que vai melhorar a diabetes. Hoje está com 105 Kg, já perdeu 

peso e já usa brincos. “Imagine quando eu perder mais, aiii (sic)”. 

Perguntei à paciente se ela tem interesse em conversar com outras pessoas que já 

realizaram a cirurgia para saber como é. Ela afirma que sim. 

Encontro na sala de espera duas pacientes que já realizaram a cirurgia e estão 

próximas de nós. Procuro interação com elas. Uma delas parece chateada, quando pergunto se 

está tudo bem, ela diz mais ou menos e, no final, depois de algumas tentativas de contato, ela 

diz que não está muito bem, porque terá que fazer uma nova cirurgia (entendi que seria uma 

revisão da bariátrica) no final do ano e então, diz mais nada. A paciente tem 3 anos de 

operada. 

 

Poliana 

A outra paciente que realizou a cirurgia é Poliana, tem 46 anos, cuida de dois irmãos 

deficientes e por isso não trabalha, tem aproximadamente dois anos e meio que realizou a 

cirurgia. “Eu fiz a cirurgia em 26 de setembro de 2009, espere, deixe eu olhar aqui”. A 

paciente retira um maço de folhas e confere uma delas. Anuncia a data da cirurgia: “foi em 26 

de maio de 2009”.  

Poliana se descreve como “gravidamente operada” (sic). Pergunto o porquê. Ela diz 

estar sempre enjoada como uma mulher grávida. Ela relata que cada um que realizou a 

cirurgia apresenta um problema, uma rejeição a algo, mas na visão dela, ninguém se 

arrepende. Ela relata que não consegue comer carne. 

“Tem uma mesma que a visão dela piorou, uma amiga minha que tinha diabetes, tem 

outros também”, disse ela. 

Enquanto isso, Margarida ouvia atentamente. 

Poliana relata que no momento da cirurgia pesava 153 Kg e hoje pesa 94 Kg, refere 

ainda que cresceu de 1,60 m para 1,61 m após a cirurgia, “tá vendo, eu ainda cresci”, disse 
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ela. Continua: “eu até tive a opção de emagrecer sem cirurgia, mas eu tenho uma tendência 

genética da minha mãe, quando eu tinha 10 anos eu pesava 90 Kg”. Depois da cirurgia, 

consigo tomar banho, eu alcanço a mão para me ensaboar”. 

Poliana e Margarida se despedem. Chega a hora de ir embora. 

 

O psicólogo do HU 

Após todas essas falas, encontrei-me com o psicólogo do HU para falarmos sobre a 

minha pesquisa, inquietações e impressões observadas. O psicólogo sempre proporcionou em 

seu consultório um espaço de troca de experiências, abordando inclusive o seu fazer naquela 

instituição.  

O psicólogo aborda a dificuldade que tem sido trabalhar no Programa da Cirurgia 

Bariátrica, visto que este ano só foram realizadas 3 cirurgias por falta de estrutura e de 

material do Hospital Universitário. Em sua opinião, tal fato tem reforçado a ansiedade das 

pacientes que já se preparam há algum tempo para realizar a cirurgia, prejudicando-as muito. 

Comento como esse fator é um grande complicador nesse processo. Como escutar o 

desejo para realizar a cirurgia se esta não tem acontecido no serviço? Como sustentar a 

fantasia de que a cirurgia mágica se aproxima? 

Penso que tal fato comprometeu o retorno dos pacientes ao ambulatório, que se tornou 

cada vez mais espaçado, até porque os profissionais já não sabiam mais o que dizer sobre o 

atraso das cirurgias e começaram a perceber que isso poderia estar desmotivando e 

prejudicando os candidatos à realização da cirurgia bariátrica. 

O psicólogo relata ainda que muitos profissionais da equipe tentam determinar o que 

ele tem de fazer ou falar, como se a abordagem da Psicologia fosse como uma programação 

da cabeça da pessoa. Ele verbaliza que tem tentado mostrar que as coisas não são bem assim e 

que para a procura por um psicólogo, deve haver uma queixa, uma demanda. Nesse ponto, o 

psicólogo ressalta algo interessante:  

- Vi no seu projeto e eu até circulei, que você tem pesquisado os pacientes que 

procuram a cirurgia bariátrica, na verdade eles não procuram isso, observo que muitos deles 

não sabem o que querem – disse ele. 
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CAPÍTULO IV 

 

OS PACIENTES NA ESPERA 

 

4.1 O esperar  

 

Como vimos no capítulo anterior, o objeto de nossa pesquisa emergiu na sala de 

espera, a partir do atravessamento de muitas falas contidas. Inauguramos, assim, um campo 

para a fala. A pesquisa tomou outro rumo, mas o problema de pesquisa e a base teórico-

metodológica fundamental, a psicanálise, não se alteraram e, ainda, continuaram guiando os 

processos e resignificando-os. 
Não conseguimos fazer todas as perguntas previstas na entrevista semiestruturada aos 

candidatos. Ora éramos interrompidos por estagiários ou profissionais da endocrinologia ou 

nutrição que os convocavam para as consultas ora pelos próprios candidatos, que precisavam 

pegar a condução para retornarem às suas casas ou, talvez, pelo fato de se sentirem 

desconfortáveis diante de determinados aspectos indagados.  
Aos poucos, fomos percebemos que se adotássemos uma postura vertical em que 

faríamos perguntas, para preencher as linhas da entrevista, nos assemelharíamos aos 

“perguntadores” já existentes. Nossa visão demandava um alcance maior para a pesquisa. 
Aproveitamos qualquer oportunidade que se desenrolava na sala de espera. No 

decorrer da pesquisa, o preenchimento de números como peso, altura e IMC passou ao 

segundo plano, diante da emergência de outros aspectos que se tornaram mais interessantes e 

faziam mais sentido à pesquisa. 
Logo de início, observamos o “desconhecimento” de alguns pacientes sobre seus 

dados como peso, altura, IMC etc. No entanto, eles sabiam que precisavam perder peso e 

reduzir tais números para conseguir realizar a cirurgia. Ao iniciar a pesquisa, indagando-os 

sobre esses dados, considerados básicos pela medicina no contexto da cirurgia bariátrica, 

sentimos que éramos mais um daqueles que preenchia fichas, mais um interessado apenas em 

números e não neles. 
Na verdade, a entrevista foi se apresentando como mais um interrogatório, semelhante 

àquela que estagiários e outros profissionais já realizavam ao perguntar dados do paciente. De 

forma alguma, a pesquisa poderia assumir esse status de interrogatório. Esse perguntar para 
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mero preenchimento de dados não nos interessava. À medida que fomos conhecendo e nos 

apropriando do campo, percebemos que nele havia primeiramente um escutar que se 

sobrepunha ao perguntar. 
A entrevista então deu lugar aos diários de campo. Precisávamos de um meio que 

registrasse e demonstrasse com detalhes os processos ocorridos. O campo pediu isso. 
Além das dificuldades com o pré-estabelecimento de questões que se assemelham a 

um formulário, seguir a entrevista semiestruturada se tornou complicado diante de algumas 

idas ao HU que não tiveram sucesso, pela ausência de pacientes da semana anterior para dar 

continuidade à entrevista, além da ausência de candidatos para a cirurgia bariátrica, estando 

presentes apenas obesos que frequentam o ambulatório de obesidade, mas que não farão, por 

enquanto, a cirurgia. A continuidade de que o programa prescinde para a preparação do 

candidato não estava acontecendo. 
Outro complicador foi o número de cirurgias no ano de realização da pesquisa: apenas 

três. Tal fato comprometeu a ida dos pacientes ao ambulatório, que se tornaram cada vez mais 

espaçadas, até porque os profissionais já não sabiam mais o que dizer sobre o atraso das 

cirurgias e começaram a perceber que tal fato poderia estar desmotivando e prejudicando os 

candidatos à realização da cirurgia bariátrica. 
Conhecer complicadores no processo de preparação para a cirurgia só nos foi possível 

quando nos dispomos a escutar mais do que perguntar. Tal tarefa não é fácil quando vamos de 

encontro ao fazer do modelo médico hegemônico. E, diversas vezes, sentimo-nos como um 

pesquisador solitário e anônimo, que parecia fazer um trabalho isolado e alheio à instituição. 
Não nos parecia que compreender e discutir tais complicadores interessava aos 

membros da equipe de preparação. Eles estavam lá dentro de seus consultórios de portas 

fechadas, avaliando cada candidato que entrava.  
Batista & Cunha (2012) destacam a manutenção da postura de analista diante das 

demandas do campo de investigação, tomando-as mais como um dado a ser investigado. 

Segundo os autores, tal postura é essencial para o estabelecimento de uma experiência 

transferencial, assegurando inclusive a manutenção de um campo transferencial de forma 

duradoura. 
E, de fato, foi esse campo que inauguramos quando nos permitimos ouvir o que 

aquelas pessoas esperavam na sala de espera. Estávamos abertos a qualquer prosa em que o 

sujeito falasse de si sem recorrer a números para autodefinir-se. Então, investigamos quem 

estava li. 
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Nesse sentido, iniciamos nossas análises abordando o sentido do esperar na vida do 

sujeito que ingressa no programa de cirurgia bariátrica. Parece haver uma fantasia que 

sustenta a espera, um roteiro imaginário que almeja chegar algum dia ao fim de realizar a 

cirurgia.  
O percurso soou confuso nas falas das pacientes. Não foi possível visualizar os 

critérios enunciados na palestra do cirurgião como pré-requisito para a realização da cirurgia. 

A clareza utilizada pelo cirurgião ao organizar em tópicos tudo que era necessário para se 

estar apto a realizar a cirurgia não foi interpretada dessa forma pelas pessoas sentadas na 

plateia. 
As filas parecem concretizar a fantasia. A progressão do candidato em listas dá a 

impressão de que o processo está acontecendo e que o candidato tem evoluído em sua 

preparação. Há a expectativa constante de que o grande dia está chegando. A nosso ver, tal 

dispositivo oferece ao candidato uma visão ilusória de sua evolução dentro do programa para 

sustentar a ideia de que a cirurgia acontecerá em breve. 
Esperar aparece ainda como aguardar pacientemente, pois o que irá se conseguir é 

percebido como uma transformação na vida do sujeito de maneira muito positiva. E, ainda, 

não esperar pode implicar que o candidato desistiu de não ser obeso mórbido e de aproveitar a 

vida com qualidade de vida. E como alguém pode não querer a cirurgia bariátrica, sendo 

obeso mórbido? 
Na sala de espera, pudemos sentir o esperar como medo do ganho de peso. O peso nos 

pareceu ser o critério preponderante entre os demais para o candidato ser considerado apto à 

realização da cirurgia. Este foi o assunto mais falado entre os candidatos na sala de espera, 

além do mais ansiogênico e provocador de múltiplas sensações. Embora não compreendesse o 

conceito de IMC, a paciente Leandra sabia que “ele” tinha reduzido, e isso parecia lhe dar a 

sensação de estar no caminho certo. 
O medo de ganhar é acompanhado pelo medo de reganho de peso. Há uma sutil 

diferença e uma interpretação que nos pareceu possível. O medo de frustrar-se diante do fato 

de “ter recuperado” a parte ruim que já foi perdida parece tão ruim quanto receber “bronca” 

por isso. 
Muitas das pacientes apresentavam um pavor de subir na balança e de constatar um 

aumento de peso e ainda mais, receber “broncas”. Parecia que estavam na iminência de passar 

por uma grande humilhação. Era esse o medo frequente. Pacientes relataram que já saíram 

muito piores de quando entraram nas consultas. 
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A paciente Aparecida inclusive chegou a pensar que tivesse aumentado de peso, 

porque havia passado por alguns problemas e relaxou quanto ao controle do peso, estava 

muito preocupada com a “bronca”. A Senhora X negou que estava fumando lá fora antes da 

consulta, ansiosa por seus resultados com a dieta que estava fazendo. Nalva apresentou temor 

à nutricionista após uma consulta e inclusive relatou que engordou mais após tal encontro, 

demorando algum tempo para conseguir retomar suas idas ao HU. O psicólogo da instituição 

relatou que, certa vez, uma paciente ligou para ele chorando e dizendo que estava com muito 

medo de ir à consulta da nutricionista. 
Ao sair das consultas, víamos rostos de alegria ou tristeza, vozes libertas que 

comentavam umas com outras sobre o que ocorreu na consulta e se vangloriavam quando 

mantinham o peso ou perdiam alguns quilos. 
O esperar também foi percebido como produtor de angústia nesse processo. Durante a 

pesquisa, observamos que o tempo de espera para a realização da cirurgia tem variado muito, 

principalmente porque no ano da pesquisa só foram realizadas 3 cirurgias no HU. Esse 

número pequeno foi justificado pela falta de materiais de alto custo, essenciais à realização da 

cirurgia. Tal fato contribuiu ainda mais para a ansiedade dos pacientes, que se esforçam para 

um fim muito distante. As listas só aumentam e o tempo de preparação e espera também. 
O psicólogo e a assistente social também se queixaram muito da demora para a 

realização da cirurgia e do efeito que tal fator vai assumindo na vida dos pacientes, do caráter 

ansiogênico e cruel que a preparação vai assumindo, pois a finalidade encontra-se 

comprometida e possível de não acontecer. 
Foi possível observar que tal morosidade do processo para realização da cirurgia 

contagiou também a equipe, a qual se sentia impotente e paralisada diante da situação. 

Entretanto, não se discutiu o efeito ansiogênico da espera até às interferências dessa 

pesquisadora junto ao psicólogo. 
Tornou-se difícil até conseguir abordar a equipe para discutir tal assunto. A preparação 

continuava independentemente. Qualquer vestígio de insucesso parecia ser letal ao candidato 

há algum tempo ali em preparação.  
Destacamos que todos os candidatos à realização da cirurgia que abordamos eram do 

sexo feminino. Perguntamo-nos algumas vezes o que esperavam aquelas mulheres com a 

cirurgia. Nossa pesquisa não se restringia a pesquisar apenas mulheres, no entanto, elas eram 

a maioria.  
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Outros três participantes inseridos nesse estudo, Poliana, Joana e Mário, não são 

candidatos à cirurgia bariátrica, eles já realizaram a cirurgia.  
Joana e Mário foram capturados pela pesquisa. Aparentemente mais magros e com 

sobras de pele, destacaram enfaticamente a vigilância constante do peso como um grande 

problema após a cirurgia. Disseram inclusive que gostariam de falar isso para os candidatos à 

realização da cirurgia por este ser um problema tão massacrante, o que os leva a insatisfação 

diante da percepção de que a equipe os vigia e os culpa pelo reganho de peso. 
O esperar tem um sentido particular para a paciente Joana. Ela solicita e espera uma 

palavra mágica capaz de fazê-la perder peso, como se estivesse se referindo ao insucesso da 

cirurgia, ou ainda, à esperança de que se encontre algo ou alguma técnica que garanta 

realmente o que a cirurgia bariátrica preconiza. 
Abordamos ainda João, paciente da endocrinologia considerado obeso, que esperava 

consulta para endocrinologista, mas não era candidato à realização da cirurgia bariátrica. O 

discurso de João nos pareceu muito intrigante e interessante. Primeiro, ele se intitulou 

obesidade grau III, só depois foi que se descreveu como padeiro. Ele sabe de sua dificuldade 

para “controlar-se”, pois como disse, trabalha numa padaria. João enobrece o seu tratamento 

para a obesidade e diz ter aprendido a controlar-se com ele. No entanto, como vimos, João 

iniciou dizendo que não consegue se controlar. E ainda completou ressaltando que tem muita 

dificuldade de perder peso, além de utilizar medicação para tal fim. Tal contradição nos 

sinalizou a existência da ideia de realizar a cirurgia bariátrica e a espera pela cura. 
João não estava ali em processo de preparação para a cirurgia, mas sabia que para estar 

apto a realizá-la precisa perder 10% de seu peso em 2 anos, tinha conhecimento de que há 

uma fila e que esta demora, quer melhor qualidade de vida, pretende realizar a cirurgia, 

embora saiba que gosta de comer e não faça atividade física. João espera que a cirurgia 

bariátrica resolva seu problema de oscilação e perda de peso. Essas são as pretensões de João, 

não inserido no programa de cirurgia bariátrica, porém munido de várias informações 

“científicas” para fazer parte dele e da crença mágica do processo.  
Desse modo, tivemos em nosso trabalho representantes de três grupos. Sete 

representam o grupo dos candidatos à realização da cirurgia, três de pacientes já operados e 

um representante dos obesos, ainda não candidato à realização da cirurgia.  
Apesar de nossa proposta de trabalho ter se iniciado com candidatos à realização da 

cirurgia bariátrica, entendemos a partir do discurso de João que, os pacientes presentes na sala 
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de espera, embora pertencessem a grupos diferentes na classificação do ambulatório, falavam 

a mesma língua, sobre redução de peso e sobre uma forma mágica de livrar-se dos excessos. 
Vale destacar que a maioria dos participantes dos três grupos eram mulheres e 

apresentaram baixo nível socioeconômico, corroborando a associação entre obesidade e 

mulheres de baixa condição socioeconômica, apontada por Wilde e Ranny (2000) como 

consequência de um ciclo instável de aquisição de alimentos.  

Tornamo-nos curiosos com tal constatação e chegamos a nos questionar o que as 

mulheres esperam, mais do que os homens, com a realização da cirurgia bariátrica. 

 

4.2 O discurso médico como discurso de controle e poder  

 

A ditadura da beleza aparece como forte motivo que leva, principalmente, as mulheres 

a se envergonhar de seus corpos e a procurar uma forma de modificá-lo. Baudrillard (1981) 

destaca mecanismos de regulação social que operam uma tirania no controle e transformação 

do corpo e o caráter moral dessa tirania, em que ser saudável e magro aparece como questão 

de dever moral. 

Ao estabelecer vínculos entre o sofrimento na obesidade e o ambiente sócio-cultural, a 

literatura médica privilegia a relação do indivíduo com o corpo enquanto organismo 

biológico. Há ênfase no peso corporal como critério determinante para a caracterização da 

obesidade e para indicação da cirurgia bariátrica. 

A partir dos diários de campo, observamos como o discurso médico é predominante na 

compreensão da obesidade e descreve esse quadro como um perfil patológico da existência 

humana, uma maneira inadequada de viver. Referindo-se à obesidade mórbida e à cirurgia 

bariátrica, além da regulação, há o discurso do esforço empreendido no processo de 

preparação para, então, alcançar o patamar de realização de cirurgia. 

É como se houvesse um manual comportamental e nutricional de como agir diante de 

comida em que a variação da frequência e intensidade determinam o grau de obesidade. Essa 

ideia leva ao doutrinamento de condutas prescritos pelo programa da cirurgia bariátrica. É 

necessário abandonar, livrar-se de comportamentos inadequados diante da comida para 

assumir uma postura mais controlada e “equilibrada”.  

Mas esse abandono deve ser compulsório, já que o organismo “não mais aceitará” uma 

grande quantidade de alimentos. Essa ideia é partilhada pelos candidatos que parecem 

acreditar na intervenção cirúrgica como aquela capaz de barrar o desejo louco e irrefreado de 
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comer, já que, embora emagreçam, não “abrem mão” de realizar a cirurgia, conforme 

relataram as pacientes Leandra e Sônia. 

O acompanhamento pelos profissionais é frequente. Além das consultas com os 

profissionais da equipe já mencionados, há palestras educativas, marcadas e agendadas pelo 

Serviço Social, que controla a frequência dos candidatos. Quando o paciente falta a essas 

palestras, o Serviço Social liga para o paciente em busca de justificativas para as faltas 

cometidas. 

Mesmo com tantas advertências sobre a possibilidade de perder a vaga na fila para a 

realização da cirurgia caso o candidato não compareça as consultas ou não tenha boa adesão 

ao processo de preparação, os dispositivos de controle precisam se fazer sempre presentes.  

A tentativa de se adaptar ao discurso médico parece-lhes muito custosa, as pacientes 

falam das dificuldades encontradas para estar ali, as privações por que passam, a dependência 

de outras pessoas, pois é exigido que elas vão acompanhadas por algum familiar ou amigo às 

consultas. É como se fosse preciso alguém mais para proteger a paciente dela mesma em sua 

casa. Mas nada parece tão penoso quanto ser obeso e, mesmo com broncas, vigias e privações, 

nada os afasta daquele ambulatório e da ideia de realizar a cirurgia.  

Se perdem peso com o processo de preparação, questiona-se a necessidade de realizar 

a cirurgia. No entanto, tal ideia nem passa por suas mentes, o objetivo final é realizar a 

cirurgia, perder peso é condição para realizá-la, mas passa a ser fato secundário diante do 

considerado “grande dia”. Há um temor em recuperar o peso perdido e a garantia de realizar a 

cirurgia é o que os move a aderir às dietas. 

A implicação do sujeito no processo de preparação é questionável. Se atravessado por 

um discurso que lhe diz como fazer para chegar à realização da cirurgia, qual o poder de 

decisão ou ainda quem garante que o sujeito se implica para de fato aprender a regular seu 

consumo? 

A não compreensão ou a recusa das pacientes sobre o procedimento cirúrgico a que 

serão submetidas é algo muito frequente. Praticamente nenhuma paciente entrevistada sabe de 

que esse procedimento trata. O discurso é que o doutor e a doutora disseram que seria bom 

para melhorar a qualidade de vida e o aumento desordenado do peso. A compreensão do 

processo, dos riscos e das mudanças inerentes a uma cirurgia de grande porte é muito confusa 

e, sendo critério para realização da cirurgia, observamos mais um complicador. 

Se o discurso sobre a cirurgia bariátrica é apropriado pelo campo médico, este, além 

de informar a existência da intervenção cirúrgica como forma de tratamento para a obesidade 
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mórbida, define os critérios e os candidatos aptos a realizá-la. E, se a ideia de saúde é 

imperiosa diante do risco enunciado de morte, o que espera o sujeito? 

As pacientes eram muito silenciosas, provocavam uma postura muito questionadora 

desta profissional, além de sentimentos vazios e uma ansiedade paralisante. A impressão era a 

de que a escolha não era delas. Na verdade, não compreendemos nem o poder de escolha de 

cada candidato, se é que eles acham que possuem algum.  

A realização da cirurgia aparece sem quaisquer danos, como se não houvesse 

desvantagens, apenas as vantagens são encontradas nas falas das pacientes. Ainda quando 

ouvem desvantagens, estas parecem desprezadas ou desmentidas. 

A condição em que estão é percebida como muito ruim, mas essa percepção parece 

avaliada e transmitida para eles dessa maneira. Não seria uma conclusão deles mesmos sobre 

o seu estado, mas um discurso que lhe diz o quão comprometido o sujeito está. É um discurso 

que sabe mais do sujeito do que ele mesmo e por mais que diga que seguiu a dieta, ele poderá 

estar mentindo, pois não é isso o que a balança detecta. A lógica seria essa. 

A paciente Elisa, por exemplo, verbalizou, de forma enfática, num primeiro momento 

que o motivo principal para realizar a cirurgia era a saúde, a qual apareceu em seu discurso 

com uma entidade em terceira pessoa, algo fora e que não pertence ainda a ela, sem a cirurgia. 

Quando questionada sobre esse ser o único motivo, Elisa traz a beleza como ponto principal, 

retomando as discussões sobre a influência marcante da ditadura da beleza para a mulher no 

contexto da cirurgia bariátrica, apresentada sem a menção de fins estéticos. 

Outro aspecto do discurso médico que engessa o sujeito na condição de obeso mórbido 

é o aspecto genético. A impressão é a de que não há como mudar essa realidade a não ser por 

um procedimento cirúrgico mágico. Talvez a crença nessa premissa deixe muitos candidatos 

paralisados. 

As dificuldades físicas limitam muito a vida do sujeito em operações básicas do dia a 

dia, essa queixa é frequente, mas parece que tal condição é fixa e só pode ser resolvida 

cirurgicamente. Perguntei a algumas delas se já fizeram dietas, exercícios físicos etc, métodos 

convencionais de emagrecimento que gradualmente se incorporam à vida do sujeito. Nada 

disso mais parece ser possível, só a cirurgia, algo que se torna ansiogênico no processo, 

principalmente pelo tempo de espera por algo vivenciado como a última solução encontrada 

para o grande problema de suas vidas: a obesidade mórbida.  

Há uma preocupação de como o corpo vai ficar e de quantas cirurgias plásticas serão 

necessárias para reconfigurar o corpo. Algumas delas começavam falando da qualidade de 
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vida alcançada com a cirurgia bariátrica e terminavam dizendo que depois de um tempo irão 

retirar “as pelancas” com técnicas cirúrgicas. A cirurgia estética inclusive já estava prometida. 

A paciente Leandra destacou a cirurgia plástica após a realização da cirurgia bariátrica como 

se a cirurgia estética fosse uma continuação de um processo, primeiro a bariátrica, depois a 

“correção” plástica. 

Ninguém se pergunta, por exemplo, como será o gosto da comida com o aparelho 

digestivo modificado ou se é possível comer aquilo que se gosta. Ou ainda, seguindo o 

exemplo da paciente Elisa, se o prazer de cozinhar permanecerá diante das restrições pós-

cirúrgicas. 

A partir do encontro com Joana e Mario, sentimos que a propaganda da cirurgia parece 

enganosa por não garantir o sumiço mágico dos quilos sem o controle do que é ingerido com 

dietas. Após a cirurgia, há a permanência das dietas como dispositivos de controle. 

Inicialmente, o paciente operado segue dietas líquidas, depois uma dieta pastosa e por último, 

insere alimentos sólidos na dieta. A presença maciça do controle parece mostrar que a 

preparação não foi capaz de resolver ou talvez até para sustentar a magia. 

Convém pontuar que todos os tipos de cirurgias desorganizam a anatomia digestiva, a 

fim de controlar o balanço energético característico dos obesos e, principalmente, o consumo 

alimentar. Como vimos acima, a partir do relato de dois pacientes operados, nem sempre o 

“redesenhar” da anatomia organiza o consumo alimentar caótico e desmesurado ou altera a 

percepção do sujeito sobre o comer e o alimento. 

Parece-me que num determinado momento desse período pré-operatório a preparação 

torna-se uma martírio para as pacientes, surgindo a dúvida cruel: será que conseguirei me 

controlar ou manter esse peso até a cirurgia?  

Para o candidato, supomos que a obesidade como doença exclui o poder e implicação 

subjetiva do obeso de fazer algo para mudar tal situação. A manutenção contínua e passiva de 

uma atitude colada a esse discurso nos faz questionar se se trata de um período de avaliação e 

preparação ou de um condicionamento. 

Observamos que a medicina apropria-se do corpo humano de uma forma estranha. 

Além do peso do fator genético que dificulta previamente a mudança de estado do obeso 

mórbido, a ideia da cirurgia bariátrica os impede ou os livra da ideia de terem que haver 

consigo mesmos para resolver o problema da obesidade, transferindo para a medicina a 

responsabilidade de curar tal mal.  
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Além de aspectos pré-existentes, observamos o quanto o processo de preparação para 

a cirurgia bariátrica soma-se a eles, potencializando o sofrimento quando não se atinge as 

metas de perda de peso estipuladas pelo programa. 

Segundo o discurso médico, é preciso perder peso e controlar o desejo de comer 

através das dietas.  Aqui a vontade aparece como doentia, patológica, afinal indaga-se como 

se deseja algo excessivamente que faz o sujeito perder o controle sobre seu corpo.  É um 

discurso sobre a patologização da vontade em que não conseguir se controlar denota a 

necessidade de tratamento médico e, em casos de obesidade mórbida, a cirurgia bariátrica. 

A vontade é percebida como doentia e precisa ser condicionada às regras do programa, 

pois ela é capaz de sabotar o sujeito, retirando-o de seu controle. Destacamos aqui os limites 

do programa de preparação para cirurgia bariátrica que, ao privilegiar a ideia de que o sujeito 

deve tomar consciência de sua gordura para controlar-se, relega o sujeito e seu desejo ao 

segundo plano. 

 

4.3. Aspectos psi além da consciência 

 

O psicólogo da equipe de cirurgia bariátrica verbalizou a dificuldade de abordar o 

sofrimento dos candidatos à cirurgia bariátrica. Segundo ele, na maioria das vezes, as 

conversas são “rasas” e há uma dificuldade de trazer à tona os conflitos vivenciados que 

podem ter influenciado a produção da obesidade.  Há três outros fatores que consideramos 

decisivos para tal dificuldade. 

O primeiro diz a respeito ao que Mc Dougall (1983) afirma quando se refere à 

anorexia e à bulimia como atos-sintomas, aproximando-as das somatizações, em que 

encontramos uma carência na elaboração psíquica e uma falha da simbolização. Desse modo, 

nos obesos há uma quebra de comunicação entre a mente e o corpo, em que este cresce muito 

mais à medida que a conexão dele com o psiquismo vai diminuindo. 

O segundo se refere ao caráter avaliativo do processo de preparação e, mais ainda, ao 

papel que o psicólogo assume para definir qual candidato está apto a realizar a cirurgia. Então, 

muitos não se sentem bem ao falar de problemas que podem comprometer todo o processo de 

preparação, pois o psicólogo poderá descobrir nós psíquicos que impeçam ou retirem o 

candidato da fila para a cirurgia. 
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O terceiro está associado ao tom pedagógico que o programa assume ao monitorar e 

verificar se os pacientes estão comparecendo às consultas e se estão aprendendo como devem 

lidar com as dietas no período pré e pós-cirúrgico. 

A grande questão é como esse tom avaliativo pode ser interpretado por cada candidato 

e se é possível trabalhar ansiedade, frustrações, sofrimento, sabendo-se que, para eles, surge a 

ideia de que quanto mais problemas surgirem, maior o tempo em preparação. Além disso, 

como expressar o que se sente se a imagem que o sujeito tem de si está comprometida? 

A impressão é a de que a cirurgia bariátrica constrói a imagem de um sujeito magro e 

saudável. Consideramos frágil uma imagem sem a implicação daquele que enuncia seu 

desejo, do sujeito que expressa emocionalmente a escolha de realizar a cirurgia. 

A demanda precisaria ser criada, formulada junto ao paciente diante de sua queixa, 

para que o sofrimento pudesse ser expressado  e não comprometesse a vida do candidato de 

modo a prejudicar o pós-operatório. E esse prejuízo pode levar até à morte do sujeito, tanto no 

sentido literal como figurado. 

Então, qual seria o papel do psicólogo ou, no nosso entendimento, do psicanalista ao 

se deparar com esse problema?  

Acreditamos que as expectativas, o funcionamento psíquico, bem como o desejo de 

realizar a cirurgia não se dão apenas por motivos conscientes e que a preparação com técnicas 

de programação do sujeito para portar-se de outra forma após a cirurgia, assegurando-se na 

intervenção cirúrgica do orgânico, não garante a eficácia da cirurgia sugerida pela literatura. 

Destaca-se que o período em que o sujeito começa a engordar até chegar na obesidade 

mórbida é marcado por um grande intervalo “despercebido” , além de um evento considerado 

traumático na história de vida de cada um. O tempo parece realmente parar. Mas quando se 

ingressa num programa de cirurgia bariátrica, há um critério que pressupõe compreensão do 

processo e a “tomada de consciência” desse período obscuro, além das vantagens e das 

desvantagens do processo e se quisermos ir mais longe, entendimento do que se faz ali e do 

que se quer para seu corpo. 

Entretanto, compreender conscientemente e obrigatoriamente o processo de 

preparação no programa de cirurgia bariátrica não garante que todos os aspectos serão 

abordados e trabalhados. Não queremos dizer que é necessário apreender toda a realidade do 

sujeito para que a cirurgia bariátrica tenha sucesso. Entretanto, quando se almeja reprogramar 

o sujeito, a ideia de controle de suas idiossincrasias, observamos a pretensão de corrigir todos 

os erros. 
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O obeso mórbido não tem consciência sobre sua obesidade, sobre os motivos que o 

levaram a desenvolvê-la. Ele também não percebe que sua postura passiva diante de si 

contribuiu para o quadro em que se encontra hoje. Muitas vezes, ele não precisa se queixar, 

seu volume corporal é percebido antes dele mesmo, pois já se sabe previamente que precisa 

de um tratamento. 

Nesse contexto, destacamos uma diferença significativa entre queixa e demanda. No 

nosso entendimento, a queixa é o enunciado consciente do sujeito, o que ele entende no 

momento sobre seu sofrimento. Já a demanda será construída junto ao psicanalista no 

encontro avaliativo e elaborativo com o candidato. Elementos do inconsciente revestem a 

demanda e a utilizam como meio de expressar o conflito psíquico, através da fala. Estaríamos 

assim devolvendo, ou melhor, oferecendo ao sujeito o poder de pensar e decidir sobre suas 

escolhas. 

Observamos que o corpo obeso parece viver num universo paralelo à mente, há uma 

falta de conexão, que dissocia corpo e mente e, ao mesmo tempo, protege o indivíduo de 

entrar em contato com um sofrimento maior. E esse corpo parece ter crescido na tentativa de 

abarcar e preencher lacunas do intervalo de tempo que não foi vivido. A partir da 

possibilidade da cirurgia, há um desejo mórbido de viver o que não foi vivido ou perdido sob 

a égide de uma intervenção cirúrgica, que costure o momento interrompido no tempo 

presente, excluindo todo o percurso da obesidade.  

A cirurgia bariátrica reitera a ideia da obesidade como doença, que precisa ser 

extirpada. Tal técnica cirúrgica sustenta a crença de que pode magicamente curar esse mal, 

que impede o sujeito de viver saudável.  

Mas corpo sem mente não é corpo e vice-versa e a cirurgia bariátrica como tentativa 

de costurar esses dois pode trazer à tona um frankstein, um monstro costurado com partes 

alheias a ele. 

Entendemos que há muitas pretensões de ajuda e de cura para pacientes obesos 

mórbidos. Entretanto, analisamos se tais pretensões inserem o sujeito noutro processo que é o 

de uma vigilância constante que os impede de dizer o que sentem, ou até do que se 

arrependem, tornando-os “estrangulados” por um corte já realizado.  

Pensamos ainda como esse furor curandis aprisiona o obeso mórbido na visão de um 

“coitadinho” que não pode mais andar direito ou tomar banho, que não passa nas catracas dos 

ônibus ou que é chamado de “tribufu e baleia”, como relatou a Senhora X. Sentir pena do 
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obeso chega a aniquilar sua vitalidade. Ou ainda, a desresponsabilização do sujeito, que retira 

o sujeito desejante de cena. 

O estudo de uma psicóloga, Poggi (2007), a partir do acompanhamento de três 

pacientes mulheres nos períodos pré e pós-operatório da cirurgia bariátrica teve como objetivo 

investigar o movimento da pulsão oral nessas mulheres após a realização do procedimento. 

Concluiu que a intervenção física não foi suficiente para promover alterações no corpo 

pulsional.  

Intriga-nos o fato de uma candidata achar que a cirurgia pode eliminar o que 

representa a obesidade para ela quando responde: “fico aflita, como sem parar...” e se cala. É 

essa fantasia irrealística que nos preocupa, sob pena de o sujeito estar incorporando uma ideia 

sem saber o sentido dela. 

 A fala de Margarida “Se eu comesse tudo que tenho vontade já teria morrido” nos faz 

pensar o que se come e o que se quer deixar de ingerir com a realização da cirurgia. Na 

verdade, tal discussão nos faz descolar do plano orgânico. 

A boca, então, não é um simples órgão do corpo associado a uma função anatômica e 

meramente fisiológica, ela vai além da ingestão do alimento para suprir a necessidade, 

posicionando um desejo em cena. Há uma ambivalência em relação ao comer, pois ama-se e 

odeia-se o que se come, pois além de satisfazer, o objeto almejado também frusta por não 

conseguir alimentar a alma. A cirurgia bariátrica tenta costurar o abismo instalado por essa 

ambivalência, que deixa o sujeito com a sensação de um vazio. Se, na leitura psicanalítica, o 

objeto do desejo está perdido para sempre, como dizer ao corpo cirurgicamente modificado 

que o objeto almejado não mais existe? 

Para a Psicanálise, o conceito de corpo excede a dimensão meramente biológica e está 

ligado ao conceito de pulsão como energia que impulsiona o sujeito e que se constitui num 

entrelaçamento entre o mental e o somático.  

Segundo a pesquisa referida acima, a cirurgia não pode operar na conexão mente e 

corpo, modificando o comportamento do sujeito. O corpo pulsional é permeado de 

significações, que constituem o psíquico do sujeito, e que escapam da intervenção cirúrgica, 

devendo ser abordado e trabalhado pela equipe no período pré e pós-cirúrgico. 

As pessoas que tem um grande apetite experimentam esse estado de tal forma que não 

se sabe de onde vem ou o que ele é.  Só se sabe que ele existe e que incessantemente se 

manifesta pela vontade louca de comer que não esbarra em suas formas corporais, ao 

contrário, muitas vezes, como nos obesos, extravasa os limites do corpo, os quais aumentam 
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gradativamente. A paciente Aparecida pediu em voz alta para livrar-se do desejo de comer 

que parece perseguí-la.  Margarida afirmou que, quando menos espera, “já soltou a boca”. 

Como é algo da ordem do desejo, uma carência, vazio que busca o preenchimento fora 

de si, mesmo que o alimento se apresente aos sentidos de uma forma, o desejo vem e se 

apodera da imagem investindo-a com tal força, que seria necessária muita força de vontade, 

ainda que em vão, pois lutar com a fera do inconsciente é uma batalha difícil assim como 

fazer uma dieta e sair da mesa ainda com apetite.  

Como vimos na literatura, a obesidade tem uma íntima relação como a compulsão 

alimentar. Destacamos que a compulsão representa a irrupção de uma pulsão inaceitável 

recalcada, cujo objeto só pode ser um objeto substitutivo, já que a execução da pulsão 

desejada inconscientemente com o objeto adequado foi barrada. Como erigir magicamente 

essa barreira do recalque através da cirurgia bariátrica? 

Analogicamente ao funcionamento psíquico do sujeito freudiano, inauguramos aqui 

uma ideia pretensiosa ao relacionar a finalidade da cirurgia bariátrica à barreira do recalque. 

Segundo Laplanche e Pontalis (2004), o recalque produz-se nos casos em que a satisfação da 

pulsão ameaçaria provocar desprazer relativamente a outras exigências. A ideia mágica que 

envolve a cirurgia bariátrica revela que ela é capaz de conter o desejo irrefreável de comer 

pela “barreira” construída ao modificar anatomicamente o aparelho digestivo. E se pensarmos 

que o superego está bem representado no discurso médico regulador, não precisaríamos ir tão 

longe ao estabelecer tal analogia. 

Ainda que não seja uma força natural, a pulsão não deixa de ser potência corporal. Na 

concepção freudiana, as pulsões são forças do campo inconsciente, representando exigências 

que o corpo faz à mente. Destaca-se que as pulsões são a causa última de toda a atividade 

psíquica. Encontram-se, permanentemente, buscando uma inscrição no registro do psíquico. 

(VILHENA, 2008) 

A partir da compreensão psicanalítica, pretendemos ainda afastar o caráter pedagógico 

da atuação do profissional psi, a ideia que se tem de ensinar ao candidato como deve se portar 

nas etapas do processo, reduzindo-o a uma máquina programável.   

Munidos do pensamento de Costa (2010), citado no primeiro capítulo, entendemos que 

reduzir o ser humano a uma máquina é uma tentativa de lidar com a imprevisibilidade 

humana, e, ainda, de afastar o que há de mais humano no sujeito: os sentimentos.  

Observamos nos pacientes certa falta do que falar sobre a cirurgia, como um 

desconhecimento mesmo do processo, relatando apenas como algo que vai melhorar a saúde, 
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um discurso que não parece deles. Parece que muitos deles são encaminhados sem saber do 

que se trata a cirurgia. 

Referimo-nos a um desconhecimento inapreensível ao campo da razão. Por mais que 

se tenha material impresso ou palestras educativas para ensinar como se preparar no programa 

de cirurgia bariátrica, ainda é insuficiente para dizer ao sujeito como se comportar se ele não 

pode dizer-lhes sobre si ou se ele não consegue enunciar-se de outro modo, a não ser como 

obeso mórbido. 

Talvez os pacientes sejam encaminhados para a cirurgia sem o conhecimento 

necessário para compreendê-la. No entanto, a pretensão de melhora para a condição física 

sentida como muito prejudicada livra-os e, ao mesmo tempo, impede de pensar sobre a 

decisão de realizar a cirurgia.  

Se o aspecto físico é o privilegiado nesse processo, a demanda aparece pronta e 

perfeita para resolver o problema da obesidade mórbida. Encontramos até uma mudança da 

resolução do Conselho Federal de Medicina de número 1766/2005 para a de 1942/2010, em 

que há um relaxamento dos critérios para a realização da cirurgia, ampliando o rol de pessoas 

que podem realizá-la. Antes, nas indicações gerais, havia o critério da obesidade estável há 

pelo menos cinco anos. Na nova resolução, tal tempo foi reduzido para dois anos. O critério 

de pelo menos dois anos é razoável para um grande número de pessoas e por ele, habilita 

muitas delas cansadas ou incomodadas com a ideia de ter que se esforçar para emagrecer sem 

a ajuda de uma intervenção cirúrgica. 

Tal ideia se aproxima da cirurgia plástica. Esta oferece uma ajuda para o sujeito sentir-

se mais belo e “de bem” com sua imagem corporal e, portanto, consigo mesmo. Se o corpo 

tem tanto valor na contemporaneidade, ele assume papel semelhante em ambas as cirurgias, 

ele é considerado o meio para existir, mais saudável e belo. 

Encontramos pacientes que praticamente vivem para o programa da cirurgia bariátrica, 

semana a semana, indo às consultas. Muitas deixam de trabalhar pela condição física limitante 

e parece não haver qualquer arrependimento ou lástima sobre parar de trabalhar ou de realizar 

algo considerado prazeroso. 

O motivo pessoal e íntimo de cada um ao realizar a cirurgia não apareceu nesse 

trabalho e, inclusive, tal indagação foi acrescentada pelo psicólogo da instituição em sua 

entrevista ao candidato, quando foi destacada e questionada tal ausência do sujeito, durante 

conversa com ele. 
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Enfatiza-se aqui a quantidade de pesquisas sobre o tema, mas ninguém interessado em 

criticar e discutir o processo em si. Remexem os pacientes, mas parece que as pesquisas caem 

no mesmo lugar. Uma análise crítica do processo permitiria, inclusive, que a equipe analisasse 

o seu papel nessa preparação e de que forma influenciam, positiva ou negativamente, e se 

contribuem, de fato, para a preparação do sujeito. 

Uma indagação da assistente social sobre a realização da pesquisa, se era possível 

abordar os pacientes, ainda que não houvesse um campo específico e delimitado para a 

pesquisa reiterou a ideia da sala de espera como um “entrelugar” para a emergência dos não-

ditos, suspendendo afirmativas  para elaborar indagações e reflexões.  

Permitimo-nos ser surpreendidos pelo que estava submerso, sem a preocupação de 

conceber previamente qualquer ideia ou julgamento sobre o programa. Até entrar na sala de 

espera, tal programa era um modo a ser seguido para se ter sucesso com a cirurgia bariátrica. 

O programa tinha uma existência objetiva e inerente a qualquer processo de preparação.  

Ao associar livremente o que ocorria, percebemos que aquela sala de espera guardava 

um sintoma coletivo, o sofrimento com a espera. Difícil foi convocar o sujeito desejante para 

falar dessa angústia, se o raio do espaço para a expressão só se dava com a sutil presença 

desta pesquisadora, que entrou legitimamente no campo como tal e, ao mesmo tempo, 

precisou abrir mão dos cientificismos que engessam essa posição para escutar quem estava na 

sala de espera.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Dissociada de todo o contexto apresentado nesse trabalho e aliada ao fator considerado 

fundamental pelo discurso médico, a obesidade como doença, a cirurgia bariátrica se 

apresenta como solução mágica que resolveria o problema da saúde pública mundial. 
 Isso pode parecer um exagero se pontuado como o foi acima. Entretanto, exagero seria 

a obsessão com o corpo atualmente, que passa a ser a vitrine do sujeito e ainda enuncia suas 

virtudes, seu modo de ser. Um sujeito virtuoso é aquele que sabe cuidar bem do seu corpo.  

 As imperfeições são visíveis e precisam ser corrigidas. É como se elas perseguissem e 

ordenassem imperiosamente uma correção, demandando atitude imediata do sujeito, sem que 

ao menos este possa avaliar ou se questionar sobre de que padrão de normalidade estamos 

falando. Tais imperfeições aparecem como manchas que borram o cenário do corpo ideal e 

saudável. 

 Nessa linha, o obeso e, ainda, o obeso mórbido, não são seres capazes de se controlar e 

de seguir o padrão de um corpo saudável. Há uma falha do sujeito ao gerenciar o que come e, 

principalmente, na forma que lida com o comer, extrapolando os limites da necessidade. 

 Para o discurso médico, as falhas do obeso são justificadas pela genética. Sabemos 

que, na literatura, a causa da obesidade é multifatorial. Mas observamos um privilégio do 

organismo, do corpo biológico, na compreensão da etiologia da obesidade pela medicina. A 

genética oferece o argumento científico e palpável de que a ciência médica necessita para 

justificar suas práticas. Então, o obeso mórbido carrega em si genes que retardam o seu 

metabolismo e, ainda que faça dietas e atividade física, há a genética instalada e inerente a ele, 

que parece não mudar o destino do sujeito. 

  Ao mesmo tempo, o obeso mórbido é culpabilizado por não resolver o problema. A 

medicina se antecipa e institui um discurso que livra o sujeito dele mesmo, no sentido de não 

permitir que ele pense sobre o seu comportamento alimentar ou sobre o que o motiva a comer 

muito em determinados momentos. 

 Esse discurso é o conteúdo manifesto, fazendo uma analogia à interpretação freudiana 

dos sonhos. No entanto, o conteúdo latente jamais poderia surgir por evidenciar que o 

discurso médico faz uso da culpa ao instituir metas para redução do IMC. Quando não 

alcançadas, o sujeito leva “broncas” e a culpa por não conseguir se controlar acaba por 

amedrontar o sujeito. 
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 Se o obeso mórbido se ocupasse do conteúdo latente que embasa o discurso médico, 

não restariam muitas alternativas para ele. Encontraríamos um ser doente por ser obeso ou um 

incompetente para exercer o domínio sobre suas vontades e incapaz de se controlar e de 

cuidar de si, um estulto, como descreveu Costa (2005). 

 O que parece motivar o sujeito a buscar a cirurgia é a ideia de que não é possível mais 

lidar com toda aquela gordura por si só, se há genes defeituosos. A medicina apresenta, então, 

as formas de tratamento. 

 A forma de tratamento convencional, por meio de dietas e exercícios físicos, é a 

primeira opção ao obeso. Há um tempo para que tais práticas sejam assimiladas na vida do 

sujeito. Não se muda hábitos por se tomar consciência de que suas medidas estão acima do 

limiar da normalidade. Muito menos com uma prescrição de dieta em mãos. 

 Após certo tempo com esse tratamento, nem todos tem sucesso e chegam a fazer uso 

de medicações para emagrecimento. Destacamos que esse tempo tem sido encurtado e talvez 

cada vez mais cedo as pessoas tenham encontrado outro tratamento considerado mais eficaz e 

aparentemente sem tanto esforço: a cirurgia bariátrica. 

 Nem tudo está perdido. Pelo contrário, a cirurgia bariátrica dá a sensação de que agora 

sim o problema da obesidade será resolvido. Intervindo cirurgicamente e modificando 

anatomicamente o organismo para que ele não sinta fome, ou melhor, para que ele não 

absorva toda a comida ingerida, soa mágico aos ouvidos daqueles que já levaram muitas 

“broncas” e passaram a ser vigiados não só pelos profissionais que os assistem mas também 

por sua família. 

 Tal ideia de que algo possa rapidamente curar o mal da obesidade pertence à 

contemporaneidade, à cultura imediatista, que precisa e exige viver o saudável o quanto antes, 

dando-nos a impressão de que estamos atrasados e deficitários quanto ao cuidado com o nosso 

corpo. 

 Não nos achamos capazes de questionar os benefícios que a cirurgia bariátrica pode 

trazer para a vida do obeso, aumentando sua qualidade de vida, até mesmo porque os 

parâmetros por nós utilizados ao tecer nossas análises pertence a outro campo e a uma diversa 

orientação de pensamento. E, acima de tudo, não temos a intenção disso. A própria literatura 

aponta a escassez de estudos prospectivos de casos de pacientes que realizaram a cirurgia 

bariátrica, principalmente pelo fato dessa técnica ser um procedimento novo. 
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 Dispomo-nos a escutar aquele que parece ter sido negligenciado: o sujeito. 

Destacamos que, naquele universo de números, o sujeito do desejo surpreendentemente 

parece não existir.  

 Não observamos como, no discurso médico, o fator emocional, psicológico pode 

contribuir no adjetivo multifatorial enquanto causa da obesidade. Na verdade, tivemos 

dificuldade de encontrar brechas no discurso médico que permitam o aparecimento das 

expectativas, sentimentos e frustrações do sujeito. 

 Entretanto, ao escutar quem se dispôs a falar na sala de espera, compreendemos 

emocionalmente o que havia de mais legítimo no processo de preparação para a realização da 

cirurgia bariátrica. 

 As falas daquelas pessoas que esperavam algo conferiram um tom específico e 

significativo a este trabalho, à medida que tornaram viva a experiência da pesquisa, indo além 

de perguntas que pudessem preencher uma entrevista com respostas. 

 Associando livremente, vestimos nosso papel enquanto psicanalista para pensar o 

contexto do programa da cirurgia bariátrica e principalmente os processos pelos quais passam 

o candidato no processo de preparação. 

 Há aspectos que consideramos relevantes e de muita significância para o candidato ao 

discutir o papel do psicanalista nesse contexto. O principal e que rege todos os outros é o 

desejo de realizar a cirurgia, o que move cada um ao procurar a cirurgia e, ainda, se tal desejo 

é capaz de sustentar o período pré e pós-operatório e as implicações possíveis decorrentes 

dessas etapas. 

 Encontramos um campo para a fala que pode nos evidenciar a falta de implicação do 

sujeito na decisão de realizar a cirurgia. No sentido que a motivação, ou melhor, o desejo de 

realizar a cirurgia não parecia vir propriamente do sujeito, se é que, nesse momento, é 

possível dissociar o desejo do sujeito.  

 O sujeito aparece no discurso médico como não responsável pelos seus atos, o seu 

desejo parece atrelado e alienado ao discurso médico. É este que parece possuir a verdade 

sobre o sujeito e é capaz de discernir o que é melhor para ele. Desse modo, como permitir que 

o sujeito compreenda algo sobre si mesmo a ponto de decidir? 

 Conforme destacamos no primeiro capítulo, a racionalidade da ciência médica se torna 

morbidez mental se estiver dissociada de uma habilidade de julgar como agir em situações 

emocionais particulares, de modo que o conhecimento passa a representar simplesmente um 

trono para o orgulho da razão. Não há controle qualquer ou atributos suficientes que esgotem 
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a descrição do sujeito, pois ele é sinônimo de enigma (COSTA, 2010). O sujeito vem à tona 

justamente no lugar em que sua existência e seu funcionamento não podem mais ser 

cognitivamente fundados ou justificados (p.200). 

 É um discurso que retira do sujeito a possibilidade de olhar para o corpo e pensar se é 

possível ter outro bastante diferente deste. Destacamos essa possibilidade de refletir e de se 

questionar sobre ter um corpo cirurgicamente modificado. Consideramos ainda se é possível 

seguir dietas que insiram o novo corpo na lógica cirúrgica, quando o sujeito não conseguiu 

adotá-las durante sua história de vida. Indagamo-nos sobre o que aconteceu ao sujeito ao 

longo desses anos. 

 Na tentativa de lidar com as adversidades do homem reunidas em torno das emoções, 

a medicina acaba excluindo o sujeito e, consequentemente, a queixa deste. A nosso ver, não 

são isoladamente os parâmetros médicos de IMC que definirão o candidato à realização da 

cirurgia. A queixa e o mal-estar experimentado pelo indivíduo é que são decisivos nesse 

processo. 

 Acreditamos que o processo de compreensão do candidato sobre o desejo de realizar a 

cirurgia traria um possível e maior envolvimento do sujeito no processo de preparação, para 

que ele então se aproprie do seu corpo e de sua decisão. Um trabalho analítico e elaborativo 

que privilegie o escutar, e não necessariamente envolva longos anos de análise, seria um bom 

caminho. 

 Estamos nos referindo aqui à implicação do sujeito na decisão de realizar a cirurgia, ao 

fato de ele construir propriamente sua demanda, pois observamos algo que, para nós, 

constituiu-se no clímax desse trabalho: a observação de que a demanda é, muitas vezes, 

sugerida por um profissional de saúde ao se revestir da ideia imperiosa de se ter um corpo 

saudável para melhorar a qualidade de vida. 

 Tal constatação poderia passar despercebida, num primeiro momento, quando fomos 

capturados pelo discurso médico ao quase nos submeter mais a um modelo unidirecional e 

fechado de pesquisa. No entanto, o encontro com os pacientes foi mais forte e nos fez esperar 

junto e sentir com eles naquela sala. 

 O processo de preparação se revelou angustiante e de, certo modo, reforçador da 

condição de ser obeso mórbido, ao privilegiar o peso ou a falta de controle deste como 

importante medida de valor pessoal. Levar “broncas” pelo aumento do peso era mais do que 

constrangê-los, era frustrá-los na ideia mágica e fantasiosa de que havia um meio para fazê-

los ser diferente. 
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 Observar que a demanda é sugerida nos soou muito forte e, talvez, até injusta com o 

paciente quando nos referimos à ética do profissional de saúde. O processo pedagógico de 

implementação de ideias na fase de preparação pode ser muito selvagem, quando se 

desconsidera o contexto emocional do sujeito. É nessa linha que a preparação pode ser muito 

mais angustiante do que ser obeso mórbido. 

 Aos poucos, tornou-se claro que o desejo era ser um outro que não fosse obeso 

mórbido. A cirurgia bariátrica, que tipo de procedimento seria feito, a qualidade de vida que a 

cirurgia pode proporcionar, nada disso nos pareceu ser tão relevante ao candidato quanto ao 

fato de ser aceito pelo universo médico, ainda que como paciente pós-bariátrica. A cirurgia 

bariátrica nutre a magia de que é capaz de dar uma identidade decente ao sujeito, sem que ele 

seja culpado por não ter procurado um tratamento adequado. 

 Além da possibilidade de se sentirem aceitos por esse universo, há um aspecto 

principal que é negado nos critérios estabelecidos para a realização da cirurgia, por 

enfatizarem o comprometimento da saúde do indivíduo devido à obesidade mórbida e a suas 

comorbidades. Referimo-nos ao aspecto estético, que se encontra subentendido quando se 

enuncia que o modelo de corpo ideal é o saudável e, portanto, o belo. 

 Gostaríamos de concluir com a ideia de que é necessário repensar as práticas no 

processo de preparação para a cirurgia bariátrica, pois observamos que tais modos de fazer 

podem se distanciar muito do sentido de acolher, escutar junto ao paciente, analisar, enfim, de 

preparar e dar ao sujeito a oportunidade de se apropriar da decisão de realizar a cirurgia. 

Lembrando-se ainda de desmistificar a magia de que a cirurgia bariátrica cura os males e 

oferece vida nova, não pelo simples fato de retirar o estatuto mágico e poderoso da cirurgia, 

mas essencialmente para fazer o sujeito questionar-se sobre uma mudança em si mesmo na 

qual ele não aparece.  
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ANEXO 1 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Convidamos o Sr(a) para participar da pesquisa A reconstrução cirúrgica de si 

mesmo: um estudo de pacientes candidatos à cirurgia bariátrica, com o  objetivo de 

conhecer o perfil dos pacientes candidatos à cirurgia bariátrica do Hospital Universitário-HU 

da Universidade Federal de Sergipe. As informações resultantes da pesquisa poderão 

contribuir para compreensão social da obesidade, evidenciando quem é e o que espera o 

candidato com a realização da cirurgia. 

Sua contribuição é voluntária, o sr.(a) responderá questões de uma entrevista, que será 

aplicada por uma única pesquisadora em 3 a 5 encontros no Hospital Universitário, nos dias 

das suas consultas com os profissionais da equipe responsável pela cirurgia.  

O seu nome não aparecerá nas publicações, sendo susbstituído por um número. O 

sr.(a) tem  a liberdade de se recusar a participar da pesquisa ou em qualquer fase da mesma, 

sem que haja prejuízo ao seu atendimento habitual no HU. Nesta pesquisa, não há 

remuneração pela participação. 

Agradecemos a sua valiosa contribuição e solicitamos que estando de acordo assine 

abaixo. 

 

 

 

_________________________________________                     Data:___/____/___. 

Assinatura do participante / ou representante legal  

 

_________________________________________                     Data:___/____/___. 

Pesquisadora: Ana Luiza Oliveira Sobral 

Telefone de contato: 32177849 
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ANEXO 2 

 

 DADOS DO PACIENTE 

 

Nome: _____________________________________________________________________ 

Idade: ______________                                     Sexo:_______________ 

Escolaridade: _______________________________            Estado civil:_______________          

Endereço:__________________________________________________________________ 

Profissão:________________________________                  Renda familiar_____________                                      

Peso:_________          Altura:__________      IMC:__________________ 

 

 

ENTREVISTA 

 

1) O que representa a obesidade para você hoje? 

2) Você já passou por algum constrangimento devido à obesidade? 

3)  A obesidade já o(a) impediu de fazer algo na sua vida? 

4) Como você acha que sua família vê sua obesidade? 

5) Há algo no seu corpo que você gostaria de mudar?  

6) O que é a comida para você? 

7) Você já fez algo para perder peso? O que? 

8) Por que você veio procurar a cirurgia bariátrica?  

9) O que você entende por cirurgia bariátrica? 

10) O que você acha que pode mudar após a realização da cirurgia? 

 


