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TRAÇOS PESSOAIS AJUDAM - E ÀS VEZES ATRAPALHAM -

NA HORA DE ELIMINAR ALGUNS QUILOS. AVALIAR ESSAS 

CARACTERÍSTICAS PODE SER FUNDAMENTAL PARA PREVER 

O SUCESSO NA PERDA DE PESO; CERTO GRAU DE CULPA E 

TENDÊNCIA À FLEXIBILIDADE, POR EXEMPLO, FACILITAM 

A VIDA DE QUEM SE PROPÕE EMAGRECER; JÁ O EXCESSO 

DE OTIMISMO E A SENSAÇÃO DE SER CONSTANTEMENTE 

REJEITADO E INJUSTIÇADO COSTUMAM PREJUDICAR 
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ara a maioria das pessoas, ema
grecer (ou manter a boa forma) 
não costuma sertarefa muito fácil. 
Nesse propósito estão envolvidos 
intrincadas questões narcísicas, 

familiares, sociais, genéticas, comportamen
tais, neuroquímicas e dinâmicas psíquicas 
que levam à produção de sintomas. Em meio 
a tantos aspectos complexos, grande parte das 
pessoas que já tentou perder peso sabe das di
ficuldades. Entre os desafios está a mudança de 
hábitos arraigados que levaram ao acúmulo de 
peso. Embora muitos atribuam seu sucesso a 
diferentes estratégias, que vão desde a cirurgia 
de redução de estômago até a pura e simples 
força de vontade para fechar a boca e evitar 
alimentos calóricos, estudos indicam uma 
combinação bastante eficiente: diminuição de 
quantidades de alimentos, dieta mais saudável 
e menos calórica e exercícios físicos. Mas o que 
faz alguns colocarem em prática essa fórmula 

(aparentemente) simples, enquanto outros 
simplesmente não conseguem? 

Um estudo desenvolvido nos Estados Uni
dos, publicado no American Journal of Clinicai 
Nutrition, mostrou que apenas um quinto dos 
que perdem no mínimo 10% de peso se man
tém assim por pelo menos um ano. É claro que 
vários fatores biológicos desempenham papel 
importante no emagrecimento - incluindo 
o tamanho do corpo, dos músculos, índice 
de gordura e taxa metabólica. Recentemente 
psicólogos começaram a observar traços de 
personalidade como variáveis críticas nessa 
complicada equação. 

A personalidade é importante por moldar 
o comportamento e, segundo o psiquiatra 
C. Robert Cloninger, da Faculdade de Medi
cina da Universidade de Washington, em St. 
Louis, pode ser também o mais forte fator de 
previsão de sucesso na perda de peso. Afinal, 
os traços pessoais afetam a motivação para 



reduzir o tamanho das porções, 
evitar alimentos gordurosos e se 
exercitar. Estudos sugerem espe
cialmente que a tendência (sem 
exageros) ao otimismo, uma dose 
de sentimento de culpa (típico 
da estrutura neurótica) e flexibi
lidade, que permite a busca pela 
inovação, contribuem muito para 
a capacidade de emagrecer. "Ob
viamente a personalidade não age 
sozinha, é mais um moderador da 
motivação pessoal e das atitudes 
em relação ao que se come, a 
quanto se ingere de alimentos e à 
quantidade de exercícios", observa 
Cloninger. E, embora não possamos mudar 
totalmente nossa personalidade, é possível 
dosar certos aspectos e evitar alguns que 
nos atrapalhem - inclusive na hora de entrar 
em forma. 

Justamente por isso o acompanhamento 
psicológico pode ser um diferencial impor
tante quando há o objetivo de eliminar peso 
- e mais ainda quando já houver tentativas 
fracassadas de obter esse resultado (veja 
quadro abaixo). Conhecer o próprio funciona

mento psíquico, as formas como 

nos defendemos do que nos in

comoda (sejam questões externas 

ou subjetivas), bem como nossos 

medos e desejos (nem sempre 

óbvios), muitas vezes pode sertão 

útil quanto controlar as calorias de 

cada alimento ingerido. Pessoas 

que costumam se sentir injustiça

das (por razões concretas ou fanta

siadas, não importa) em razão de 

algum episódio doloroso marcante 

de seu passado, por exemplo, po

dem comer em excesso como uma 

maneira inconsciente de autocom-

pensação. Não se aproximar dessa 

dor psíquica e elaborá-la pode dificultar o 

sucesso de qualquer programa de reeducação 

alimentar, por mais eficiente que seja. 

ARMADILHA DE POLIANA 
As pesquisas que estabelecem relação entre 

personalidade e perda de peso são relativa

mente recentes. Em 1995, Cloninger se tornou 

um dos primeiros a investigar os efeitos da 

personalidade sobre as escolhas de estilo de 

vida. Embora alguns estudos não tenham 

O corpo muda. Mas e a cabeça? 

Facilitar o acesso à psicoterapia certamente ajudaria as pessoas a ema

grecer. E o grau de intervenção terapêutica pode ser variável. Alguns 

precisam apenas de suporte psicológico e compartilhamento do pró

prio progresso. Outros podem necessitar de ações intensivas e perso

nalizadas. A abordagem mais indicada, porém, divide opiniões. Estudos 

realizados principalmente nos Estados Unidos revelam a eficácia, pelo 

menos imediata, da intervenção comportamental. Uma pesquisa de 

2010 publicada noJournal of Pediatria constatou, por exemplo, que 

crianças submetidas a esse tipo de tratamento mantiveram, após um 

ano, o índice de massa corporal (IMC) 1,9 a 3,3 vezes inferior ao de 

meninos e meninas da mesma idade que não tiveram esse tipo de aten

dimento. Algumas evidências sugerem que esses benefícios podem ser 

mantidos ao longo dos 12 meses após o término da terapia. Um estudo 

publicado no periódico científico Obesity, em 2010, revelou também 

que os participantes do Take off Pounds Sensibly (Tops) - grupo ame

ricano sem fins lucrativos que utiliza a mudança comportamental para 

emagrecimento - mantiveram perda entre 5% e 7% do seu peso 

corporal durante três anos. 

A grande desvantagem dos métodos comportamentais, porém, é 

que eles podem fazer com que os sintomas (comer demais, por exem

plo) sejam simplesmente substituídos por outros. Como nessa aborda

gem as causas mais profundas (em geral inconscientes) do problema 

não são tocadas, há uma espécie de deslocamento. Uma pessoa 

extremamente ansiosa, que comia compulsivamente, por exemplo, 

pode apresentar sintomas de anorexia, drogadição ou compulsão por 

exercícios físicos após emagrecer muito rapidamente. 

Um estudo conduzido pelo gastroenterologista Bruno Zilberstein, 

do Departamento de Castroenterologia da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (USP), com 53 pessoas que passaram por 

cirurgias bariátricas revelou que depois de cinco anos da operação 

parte significativa dos pacientes apresentava transtornos como con

sumo excessivo de álcool, anorexia e bulimia. Os voluntários foram 

operados com a técnica Fobi-Capella (que reduz o trajeto de absorção 

do alimento por meio da retirada de parte do estômago, que é unido 

ao intestino). Segundo os dados, 64,15% voltaram a se tornar obesos e 

13% chegaram ao estado de obesidade mórbida (com índice de massa 

corpórea superior a 40). Somente 7,84% dos pacientes mantiveram o 

peso ideal, porém houve relatos de sintomas relacionados à anorexia e 

à bulimia. Os resultados sugerem que a compulsão pela comida é em 

geral mantida ou substituída por outra. Um dos exemplos dessa "troca 

de sintomas" é a ingestão excessiva de bebidas alcoólicas, observado 

em 18% dos casos. (Da redação) 
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mostrado forte conexão entre características 
específicas e perda de peso, dados mais 
recentes sugerem que algumas qualidades 
pessoais desempenham papel inesperada
mente importante. 

Curiosamente, traços da personalidade 
frequentemente considerados prejudiciais 
para o bem-estar mental podem, na realidade, 
aumentar as chances de êxito - e outros, em 
geral vistos como positivos, às vezes tornam a 
dieta uma batalha dificílima. Em um trabalho 
publicado em 2007, a psicóloga clínica Hitomi 
Saito e seus colegas da Universidade Doshisha, 
no Japão, submeteram a avaliações de perso
nalidade um grupo de voluntários que iniciava 
programas de emagrecimento na instituição. A 
medição do peso foi feita duas vezes: pouco an
tes do início do regime e após seis meses. Os 
pesquisadores descobriram características de 
personalidade fortemente associadas à perda 
de quilos: pessoas inquietas, com tendência a 
se sentir culpadas pelos mais diversos aconte
cimentos e ligeiramente descontentes consigo 
mesmas e com o mundo à sua volta perderam 
muito mais peso que os mais afáveis, com 
grande capacidade de aceitação, preocupados 
em se mostrar simpáticos e empenhados em 
ver o lado bom da vida. 

Segundo os pesquisadores, quanto mais 
"inquieta" é uma pessoa, mais ela tende a 
se preocupar com a saúde, estando mais 
disposta a maiores sacrifícios para alcançar 

Imagine a seguinte situação: mesmo não tendo inclinação nenhu

ma por esportes, você tanto ouviu falar sobre os benefícios de mo

vimentar o corpo que decidiu começar a se exercitar para entrar em 

forma e, principalmente, ter uma vida mais saudável. Sua decisão é 

um pouco impulsiva, mas a intenção é boa, por isso você tenta não 

titubear. Pois bem, estamos em julho e as manhãs têm sido frias, 

mas você não se intimida - pelo menos enquanto faz planos. Em

bora deteste levantar cedo, acerta o despertador para que toque às 

5 horas na segunda-feira - a proposta é pular da cama direto para 

a academia pelo menos cinco vezes por semana. Para completar, 

você resolve começar, no mesmo dia, uma dieta extremamente res

tritiva, na qual doces e carboidratos decididamente não entram, em 

hipótese alguma. Sua meta: perder 6 quilos em um mês custe o 

que custar. Vista de longe, a proposta pode parecer ótima, mas tem 

inconvenientes práticos: sua expectativa é alta, as mudanças são 

simultâneas e, inicialmente pelo menos, bem pouco confortáveis. 

Não será de estranhar se ao fim de uma ou duas semanas 

você desistir de "tanto sacrificio"e ainda se sentir fracassado, 

chegando à conclusão de que "nunca vai conseguir". Na verdade, 

apesar das boas intenções, o excesso de confiança fez com que 

você sabotasse seu projeto, ao desconsiderar os próprios limites e 

resistências bastante prováveis. Uma atitude mais cuidadosa seria, 

já prevendo as dificuldades, começar aos poucos, de preferência 

com ajuda profissional, adaptando-se a hábitos mais saudáveis 

não de forma condescendente - e sim realista. Até porque o outro 

lado da sensação de que podemos tudo é o sentimento de total 

impotência, de que não podemos nada - e nenhuma das duas 

impressões é verdadeira. (Da redação) 

Text Box



seus objetivos. Quanto menos 
conciliatória, menor o risco de 
ceder à pressão social para comer 
- mesmo que tenha de ferir os 
sentimentos da mamãe ao rejeitar 
seu bolo de chocolate. 

Mais recentemente, Hitomi e 
seus colegas descobriram que ou
tro traço da personalidade consi
derado positivo, o otimismo, pode 
igualmente dificultar os esforços 
para manter a dieta. Em um estu
do publicado em 2009, a equipe 
examinou as características psi
cológicas de 101 pacientes obesos 
participantes de um programa de 
emagrecimento de seis meses em uma clínica 
para identificar as peculiaridades que motivam 
as pessoas a adotar hábitos de alimentação 
mais saudáveis e a se exercitar mais. Queriam 
ainda verificar como o acompanhamento psi
cológico oferecido como parte do programa 
alterava algumas dessas características. 

NOVAS SOLUÇÕES 
Os pesquisadores descobriram que as pessoas 
que obtiveram pontuação alta em otimismo 
tinham menor probabilidade de diminuir o 
peso. Parece que essa característica em exces
so pode levar alguém a subestimar os riscos 
de desenvolver uma doença séria, como o dia
betes, e fazer com que pense que com certeza 
ficará bem, independentemente de suas ações. 
"Essa postura aparentemente positiva pode 
minar os esforços de perda de peso porque os 
pacientes se tornam descuidados em relação 
a suas patologias; nesses casos, o otimismo 
funciona como uma negação da realidade e 
como uma forma de boicotar a intenção de 
alcançar e manter uma vida mais saudável", 
observa Hitomi. Segundo ela, a atitude pode 
sertambém uma forma de rebeldia que a pes
soa adota, de maneira nem sempre conscien
te, para evitar que seu comportamento seja 
controlado. Em outras palavras: se alguém é 
otimista demais, provavelmente terá maior 
probabilidade de agarrar aquele pedaço extra 

"BONZINHOS" LEVAM A PIOR: pessoas 
conciliadoras costumam ceder à pressão social 

para comer, mesmo sabendo que isso abala suas 
metas e traz prejuízos 

de torta de brigadeiro e deixar de 
lado a caminhada, pensando que, 
de qualquer maneira, tudo dará 
certo no final. Essa conclusão 
chama a atenção para um ponto 
importante: às vezes, atitudes que 
parecem extremamente positivas 
(como o otimismo) estão, na 
verdade, a serviço de mecanismos 
de autossabotagem. 

Aqueles que perderam mais 
peso também pontuaram mais alto 
em testes que avaliam a habilidade 
de monitorar a si mesmo. Os 
adeptos do autocontrole têm incli-

De degrau em degrau 
Estudos com enfoque em hábitos, estilos de vida e aspectos psicológicos 

realizados pela pesquisadora Laurette Dubé, da McCill University's Faculty 

of Management, mostram que esforços de marketing - sofisticados e oni

presentes - alimentam-se da necessidade natural de gratificação sensorial 

e vulnerabilidade à desinformação. Além disso, a má alimentação e a pouca 

prática de exercícios físicos observadas em amigos, parentes e colegas 

servem como (mau) exemplo. Na tentativa de driblar essa situação, as 

intervenções comportamentais buscam transformar a situação, para que 

a necessidade de informações, gratificação e estímulo social encorajem o 

consumo de alimentos saudáveis e a adoção de exercício físico. "Quando 

recebemos as mensagens corretas, de forma adequada, temos mais chance 

de resistir ao desejo de comer mais do que precisamos", afirma Laurette. 

Ela aposta na mudança de pequenos hábitos para melhorar a qualidade de 

vida e lembra, por exemplo, que em 2009 um estudo realizado por pesqui

sadores da Faculdade de Medicina da Universidade do Estado da Louisiana 

mostrou que se uma pessoa aumentar em apenas 2,8% o uso de escadas 

pode evitar o adicional de 0,45 quilo por ano. (Da redação) 
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nação para juntar fatos, considerar 
alternativas e ser objetivos. Estes 
indivíduos apresentam grande ha
bilidade para coletar informações 
a respeito de alimentos e calorias 
e usar esses dados para selecionar 
refeições saudáveis. Podem ainda 
estar mais aptos a aderir a progra
mas de condicionamento físico 
dentro de suas reais capacidades, 
e que possam, lentamente, ser in
crementados com exercícios mais 
longos e puxados. A realização 
dessas atividades e a percepção 
da perda de peso aumentam a 
segurança da pessoa em sua pró
pria habilidade para alcançar um modo de vida 
mais saudável. 

Da mesma forma que o otimismo, a neces
sidade da novidade e da aventura pode se tor
nar incompatível com o projeto de usar aquele 
jeans apertadinho. Em um estudo publicado 
em 2006, Cloninger e seus colegas pediram 
a voluntários que respondessem a um ques
tionário padrão sobre personalidade. Entre os 
participantes, 264 eram magros e 56 obesos, 

e havia também 183 pacientes obe
sos que frequentavam o programa 
de perda de peso da universidade 
(que incluía sessões semanais de 
psicoterapia em grupo e educação 
alimentar). O objetivo das questões 
era avaliar características básicas: 
inclinação para busca da novidade, 
preocupação em não correr riscos, 
dependência da recompensa, persis
tência, capacidade de autodirecio-
namento, abertura à cooperação e 
a habilidade em buscar significados 
nas experiências vividas. 

Os pesquisadores descobriram 
que pessoas obesas da comunidade 

tinham mais propensão a ter alta pontuação na 
busca por novidades - um fator associado ao 
temperamento irritadiço e à impulsividade. Já 
os magros apresentaram índices mais baixos 
- um resultado que confirma outros estudos 
acerca de sobrepeso. Segundo Cloninger, na 
população em geral a busca pela novidade está 
relacionada com o índice de massa corpórea 
(I MC): quanto mais alto o IMC, maior a tendên
cia a alta pontuação naquela característica. 

O que vem depois da cirurgia 
Em um artigo publicado em 2009 no The American Journal of 

Psychiatry, as psiquiatras Marsha Marcus e Melissa Kalarchian, 

da Universidade de Pittsburgh, defendem que a menor perda 

de peso em pacientes que passam pela cirurgia de redução do 

estômago está em geral associada a transtornos de humor ou 

ansiedade. São frequentemente observadas também compulsões 

como uso abusivo de álcool, dependência de jogos, de compras 

' e de sexo. Embora a cirurgia bariátrica esteja associada, a lon

go prazo, à diminuição da incidência de patologias cardíacas, 

diabetes e câncer, o risco de morte por causas não relacionadas 

à doença, incluindo o suicídio, é maior entre os pacientes de 

cirurgia bariátrica do que entre indivíduos com obesidade grave. 

Comparadas à média da população americana, a taxa de suicídio 

em pessoas que passaram por esse tipo de intervenção é cinco 

a dez vezes maior. Isso pode tanto refletir as elevadas taxas de 

doenças psiquiátricas preexistentes nesses pacientes quanto 

estar relacionado a consequências da cirurgia sobre o estado 

psiquiátrico e qualidade de vida dos pacientes. 

Outro estudo, realizado em 2008, com 50 pacientes que 

passaram pela cirurgia bariátrica no Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo mostrou 

que 63% daqueles que afirmaram, em entrevista prévia à ope

ração, "beliscar" doces ou petiscos em grandes quantidades e 

com frequência mantiveram o comportamento - enquanto 33% 

declararam ter adquirido o hábito depois da redução de estôma

go, diante da impossibilidade de comer muito de uma só vez. 

Conduzidas pela psicóloga Cristiane Machado, as avaliações 

foram feitas com base em testes psicológicos e opiniões dos 

pacientes sobre comportamentos que eles próprios considera

vam repetitivos e excessivos. Cerca de 40% afirmaram continuar 

a sentir vontade de comer em situações de ansiedade e depres

são e 36,2% recorriam aos doces para compensar sentimentos 

de impotência e submissão. No total, 32% haviam retornado a 

algum grau de obesidade. 

Os indícios de compulsão foram, em geral, identificados em 

pacientes que apresentavam características de personalidade 

como ansiedade, necessidade de controle, dificuldade na elabo

ração de emoções, rigidez e busca de comida diante de situações 

aflitivas. Segundo Cristiane, o acompanhamento pré e pós-

operatório é necessário para trabalhar aspectos emocionais que 

podem contribuir para o comportamento alimentar compulsivo e 

comprometer o sucesso da cirurgia a longo prazo. A maioria dos 

pacientes que passam pela cirurgia, porém, não mantém a rotina 

de acompanhamento psicológico pós-operatório. (Da redação) 
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A equipe de Cloninger também associou, 
inversamente, a ânsia por novidade aos quilos 
eliminados e colocou em xeque a ideia difun
dida no senso comum de que obesos seriam 
"acomodados". Os pacientes do programa 
de emagrecimento que perderam mais de 
10% do peso em 22 semanas apresentavam 
menor propensão a ter pontuação alta na 
busca de novidades em comparação a seus 
colegas cujo peso diminuiu menos de 5%. 
Aparentemente aqueles que valorizam mais 
a aquisição de novas experiências que as re
gras e as determinações (que frequentemente 
acompanham o regime de emagrecimento) 
têm maior dificuldade em emagrecer, talvez 
porque seja muito complicado para eles re
jeitar a possibilidade de experimentar uma 
novidade no cardápio em seu restaurante 
preferido. Reiteradamente a exploração exige 
que deixemos de lado inibições e medos. E, 
quando se trata de tomar medidas preventivas 
para manter a boa saúde, um pouco de medo 
de adoecer costuma ser muito útil. Por outro 
lado, se não há o que temer, ficamos mais 
propensos a esmorecer diante do desconfor
to de privar-nos de alimentos saborosos - e 
calóricos. "A busca pela novidade envolve a 
procura da gratificação sensorial. Pessoas 
com alta pontuação em busca de novidade 

OLHAR PARA IMAGENS DE 

ALIMENTOS SAUDÁVEIS 

estimula desejo de comê-los: 

o cérebro passa a considerá-

los mais tentadores, 

segundo estudo realizado na 

Universidade de Utrecht 

cedem perante seus desejos e apetites, o que 
demonstra que essa busca aumenta nos que 
são impulsivos, com tendência ao abuso de 
drogas, adeptos aos excessos - ou obesos", 
afirma Cloninger. 

Isso significa que os que buscam novidades 
e tendem a ser otimistas e alegres estão fada
dos a permanecer acima do peso? De modo 
algum, garante Hitomi. Na realidade, um 
pouco de otimismo pode até mesmo ajudar, 
desde que seja desencadeado pelas caracterís
ticas corretas. Se conseguirem enxergar o lado 
positivo, sem deixar de ser realistas e cons
cientes de si mesmos, realizarão mudanças de 
comportamento que levam ao emagrecimento. 
O otimista que ignora a realidade, entretanto, 
pode ter maior dificuldade em adotar os hábi
tos necessários. 

AROMA E TEXTURA 
Embora alterar aspectos e propensões pessoais 
em geral seja difícil, saber de antemão que 
alguns traços são capazes de atuar de forma 
negativa e prejudicar seus propósitos torna 
possível adequar a dieta ao seu tipo de persona
lidade, diminuindo os efeitos de características 
prejudiciais. Se for procurar por algo novo, por 
exemplo, busque maneiras de se exercitar ou 
combinações de alimentos de baixa caloria. 
Outro desafio pode ser treinar para comer 
devagar: aprender a saborear o gosto, a textu
ra e o cheiro dos alimentos costuma ser uma 
descoberta importante para os que apreciam 
gratificação sensorial. 

Em alguns casos, vale a pena tentar intro
duzir mudanças mais radicais. Para domar a 
impulsividade, por exemplo, é possível, gra
dativamente, tomar maior consciência do que 
faz durante o dia meditando, escrevendo um 
diário ou simplesmente reservando alguns 
minutos todos os dias para refletir sobre o que 
é mais importante em sua vida e o que real
mente o satisfaz. Afinal, não é novidade que se 
manter centrado e conectado consigo mesmo 
ajuda tanto a tomar decisões mais equilibradas 
quanto a proteger contra tentações - como as 
propagandas de alimentos. Introduzir esse tipo 
de mudança psicológica pode, de fato, ser uma 
das estratégias mais bem-sucedidas não só para 
conseguir emagrecer em curto prazo, como 
também para conservar-se em forma. 

Text Box
Fonte: Mente&Cérebro, São Paulo, ano 23, n. 222, p. 28-35, jul. 2011.




