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O filme é da Disney e mostra uma história leve e divertida. Em "Os Delírios de Consumo de 
Becky Bloom’’, em cartaz nos cinemas, a jovem revelação Isla Fisher interpreta Rebecca 
Bloomwood, uma linda garota nova-iorquina despreocupada e viciada em compras. A todo 
momento ela se afunda em dívidas por não conseguir controlar seus gastos no cartão de 
crédito, mas, no final, tudo dá certo e ela vive feliz para sempre ao lado de seu príncipe 
encantado.  
 
O problema é que a história de Becky Bloom é um filme bem açucarado, mas o mundo real 
está cheio de Rebeccas descontroladas que não têm um final feliz.  
 
Com certeza você conhece alguém que sofre de descontrole ou obsessão por compras. As 
"shopaholics’’ (algo que pode ser traduzido como "comprólatras’’) são pessoas que sofrem de 
compulsão e precisam de tratamento - ainda mais em tempos de crise!  
 
Médicos na Inglaterra até desenvolveram uma droga que pode dar uma "amansada’’ nessa 
mania. Esse remédio foi inicialmente criado para combater a depressão, mas precebeu-se que 
ele também serve para reduzir o desejo incontrolável por fazer compras das pessoas que se 
comportam como shopaholics e usam o cartão de crédito para compensar frustrações e sentir 
prazer.  
 
Estima-se que, lá na Inglaterra, 20% da população sofra com esse tipo de distúrbio, que 
compromete orçamentos domésticos e complica a vida das famílias.  
 
A administração de Cipramil reduziu a necessidade doentia por compras - especialmente entre 
as mulheres que testaram o remédio, que é da mesma família do Prozac. O medicamento 
também está sendo testado para controlar o vício de homens e mulheres por jogar e fazer 
apostas.  
 
A compulsão por compras, ou oneomania, é uma doença tão grave quanto o alcoolismo. Ela 
deve ser tratada de uma forma mais abrangente, e não apenas com a administração de 
pílulas. Em geral, é um mal que vem acompanhado por outros problemas, como distúrbios 
alimentares, a baixa auto-estima, a depressão e até mesmo a cleptomania.  
 
Resta saber quanto vai custar o tratamento. Se bem que, mesmo se for bem caro, os 
shopaholics não se importarão em pagar com seus cartões de crédito...  
 



 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 16 abr. 2009, Plano Pessoal, p. D3. 


