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Roupas, sapatos, bolsas... qual é a mulher que não adora uma boa compra? Apesar de não ser 
exclusividade das mulheres, o gosto pelo consumo é freqüentemente associado ao universo 
feminino. Este hábito, contudo, quando exercido de forma exagerada, pode indicar um 
problema sério: a oneomania, impulso exacerbado de comprar coisas sem delas necessitar. 
 
“A característica principal dessa doença é uma falha na hora de resistir ao impulso de 
comprar", afirma a psicóloga Tatiana Zambrano Filomensky, do Ambulatório Integrado dos 
Transtornos do Impulso (Amiti), do Hospital das Clínicas. As pessoas que têm esse distúrbio 
demonstram preocupação excessiva com as compras, usam o consumo para fugir dos 
problemas e aliviar frustrações e muitas vezes mentem para encobrir o quanto gastam, explica 
Tatiana. 
 
Cinco cartões de crédito estourados, trinta calças jeans quase iguais, sessenta pares de 
sapatos que nunca serão usados. Muitas vezes taxados de fúteis, os oneomaníacos, ou 
oneômanos, enfrentam problemas financeiros, familiares e profissionais por não conseguirem 
se controlar frente a uma vitrine. São dívidas e rotinas de compras que causam conflitos no 
casamento e afetam a concentração no trabalho. "Os prejuízos não são apenas financeiros, 
mas também emocionais. A pessoa fica desacreditada, pois a família não confia em que ela 
consiga se controlar", diz a psicóloga. 
 
Muito além da futilidade, o consumo compulsivo pode sinalizar problemas psicológicos 
subjacentes. Para o psicólogo Paulo Cézar Oliveira, a falta de um projeto de vida no qual a 
pessoa se engaja e se responsabiliza pode abrir espaço para o surgimento do transtorno. "É 
uma forma, não autêntica, que o indivíduo encontra de estar no mundo, uma forma que lhe 
faz mal e que o adoece", afirmam Assim, as compras são um dos sintomas possíveis: 
"Pensando que estamos em uma sociedade em que há uma série de apelos ao consumo, não é 
de se estranhar que o comprar compulsivo venha a ser um sintoma expressivo que se observa 
em tantas pessoas", destaca. 
 
Mídia e consumo 
 
Resistir aos abundantes apelos a que somos submetidos diariamente é tarefa árdua, mesmo 
para quem não tem essa doença "Temos modelos de beleza e estilos de vida que são 
vinculados ao consumo. A mídia é veicula a exposição desses produtos que carregam os ideais 
que buscamos", explica Rachel Moreno, psicóloga e autora do livro A beleza impossível Mulher, 
mídia e consumo. 
 



De acordo com ela, a crença de que o vazio causado por alguma insatisfação pode ser 
preenchido por algum produto é freqüente entre os oneomaníacos. "A consumidora se rende a 
esse jogo de sedução, que é poderoso, mas não entrega o que promete", completa. A mídia, 
porém, não é a origem deste distúrbio. "Se ela realmente tivesse este efeito, todas as pessoas 
teriam o problema É claro que o estímulo não precisaria ser dado dessa forma tão agressiva, 
mas a propaganda tem efeito em algumas pessoas, em outras não", afirma Tatiana. Segundo 
ela, pessoas mais frágeis psicologicamente são mais suscetíveis a este tipo de estímulo. "Elas 
sentem que precisam aproveitar todas as ofertas e liquidações, sob o risco de estarem 
perdendo alguma coisa", diz. 
 
Mulheres 
 
Embora o consumo contumaz afete muitos homens, o estigma A compulsão pelas compras traz 
conseqüências sérias para o consumidor. O endividamento constante e problemas nas relações 
familiares e profissionais são comuns entre os oneomaníacos da fixação pelas compras 
contínua a recair sobre as mulheres. De acordo com a pesquisa "Consumidor do Século XXI", 
divulgada pelo Ibope em 2008,71% das mulheres brasileiras afirmam ir às compras com 
freqüência mínima de 30 dias, enquanto o percentual entre os homens é de 63%. Ainda de 
acordo com o estudo, uma de cada cinco mulheres assume que faz compras para sentir-se 
mais calma, ou menos triste. 
 
O crescimento da mulher no mercado de trabalho e a conquista da independência financeira 
podem contribuir para alimentar o descontrole com os gastos, afirma Tatiana. Para ela, o leque 
de opções de compras da mulher é muito maior: são peças de vestuário, artigos para a casa e 
objetos pessoais. Além disso, é possível identificar uma crise de identidade entre as 
consumidoras. "O consumo feminino é voltado para a construção de uma identidade, pois a 
mulher tenta se encontrar no que está vestindo", acrescenta. 
 
Um caso notório de obsessão feminina é o da ex-primeira-dama das Filipinas, Imelda Marcos, 
cuja coleção de sapatos chegou a ostentar três mil pares. Seu acervo pessoal tornou-se 
público quando ela e seu marido, o ditador Ferdinando Marcos, foram depostos do governo 
com a revolução popular de 1986, que tomou o palácio presidencial. Sua extravagância é 
ainda mais chocante se contrastada com a situação de extrema pobreza em que se encontrava 
a população filipina, enquanto o governo sofria uma série de denúncias de corrupção. 
 
A maioria das pessoas, no entanto, não dispõe de verba ilimitada para satisfazer o impulso de 
comprar cada vez mais. O resultado inevitável disso é um processo de endividamento 
constante, com conseqüências que podem chegar à perda de bens e imóveis, falência de 
empresas e a inclusão em cadastros de devedores. 
 
Tratamento 
 
Tatiana afirma que a grande maioria das pessoas procura tratamento por causa do 
endividamento. "Esse é o efeito mais gritante da doença, mas não é a regra: o gasto 
descontrolado é um problema mesmo para quem tem muito dinheiro e pode arcar com a 
despesa", ressalta. 
 
Buscar ajuda profissional ou de grupos de apoio é um passo importante para que os 
oneomaníacos consigam se livrar do problema. Para quem extrapola nas compras e sofre com 
a conta sempre no vermelho, existem em diversas cidades encontros de Deve-dores 
Anônimos, em que os participantes trocam experiências de vida e encontram apoio em casos 
parecidos. Em São Paulo, há grupos na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, nos 
Jardins, e na Igreja Santa Efigênia, no Centro. 
 
No Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, o Ambulatório Integrado dos Transtornos 
do Impulso atende pacientes que sofrem não só de oneomania, mas de diversos tipos de 
transtornos de impulso, como o comer compulsivo ou a obsessão por sexo. Quem procura o 
serviço passa por uma avaliação e pode ser encaminhado a atendimento psiquiátrico e 
medicamentoso, além de participar do tratamento psicológico, na forma de terapia em grupo. 



Nesta, são realizadas sessões, com aproximadamente 20 pessoas, em que se procura definir o 
perfil de cada um e discutir tópicos que envolvem o consumo, como a necessidade dos objetos 
e as causas que levam à compulsão. 
 
"O indivíduo precisa fazer uma análise com o objetivo de assumir sua vida e encontrar seus 
objetivos. Assim, ele começará a enxergar o sintoma como ele verdadeiramente é: algo que 
adoece e atrapalha a experiência de uma vida prazerosa", afirma o psicólogo Paulo Cézar. 
 
Compulsão aparte, o gasto exagerado é algo que deve ser controlado por todos. A psicóloga e 
professora da PUC Denise Ramos Gimenez dá a dica de cinco perguntas a que qualquer 
consumidor deve responder antes de comprar: "Por que estou aqui?"; "O que estou 
sentindo?"; "Preciso disso?"; "Como vou pagar?" e "Onde vou colocar isso?" 
 
As questões auxiliam a racionalizar o consumo, evitando que seja aplicado para sanar 
frustrações. "As mulheres em geral vão às compras quando estão deprimidas e sem 
perspectivas. O ato produz um certo alívio imediato, mas no dia seguinte causa ressaca, como 
qualquer droga", explica. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 6 mar. 2009, Shopping News, p. 6-7. 
 
 


