
 

 
IBAC 

Instituto Brasiliense de Análise do Comportamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análise Comportamental Clínica  

no Tratamento da Obesidade 

 

Caroline Pereira Yonaha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brasília 

Julho de 2016



 

 

 
IBAC 

Instituto Brasiliense de Análise do Comportamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análise Comportamental Clínica  

no Tratamento da Obesidade 

 

Caroline Pereira Yonaha 

 

 

 

 

 

 

Monografia apresentada ao Instituto Brasiliense 

de Análise do Comportamento, como requisito 

parcial para obtenção do Título de Especialista 

em Análise Comportamental Clínica. 

Orientadora: Prof.ª MsC. Ana Karina C. R. de-

Farias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brasília 

Julho de 2016



 

 
IBAC 

Instituto Brasiliense de Análise do Comportamento 

 

 

 

 

Folha de Avaliação 
 

 

 

 

Autora: Caroline Pereira Yonaha 

Título: Análise Comportamental Clínica no Tratamento da Obesidade 

Data da Avaliação: 15 de julho de 2016 

 

 

 

 

Banca Examinadora: 

 

___________________________________________                                

Orientadora: Prof.ª MsC. Ana Karina C. R. de-Farias  

 

 

___________________________________________                                

Membro: Prof.ª MsC. Lorena Bezerra Nery 

 

 

___________________________________________                                

Membro: Prof.ª MsC. Flávia Nunes Fonseca  

 

 

 

 

 

 

Brasília 

Julho de 2016



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho a todas as pessoas que 

lutam contra a obesidade, a fim de 

alcançarem uma melhor qualidade de vida, 

e a todos os profissionais que os auxiliam 

neste árduo, porém gratificante, processo. 

 

 

 



iii 

 

 

Agradecimentos 

 

Agradeço primeiramente a Deus, pela vida e por permitir que eu chegasse até 

aqui. 

Agradeço ao meu esposo, que me incentivou a iniciar o curso e me deu todo 

apoio para que eu conseguisse concluí-lo.   

Agradeço aos meus colegas, que me auxiliaram durante todos esses anos, em 

especial à minha parceira Gisele Naves, com quem compartilhei alegrias e tristezas. 

Agradeço a todos os professores que, com muito entendimento, me capacitaram 

para melhor atender àqueles que me procurarem como profissional. 

Agradeço à minha orientadora Ana Karina C. R. de-Farias, que, com muita 

atenção e dedicação, me conduziu ao longo deste trabalho. 

Agradeço aos meus filhos Davi e Filipe, pois, mesmo sendo tão pequeninos, se 

tornaram minha maior inspiração de vida. 

 



iv 

 

 

Sumário 

 

Folha de Avaliação ------------------------------------------------------------------------ i 

Dedicatória --------------------------------------------------------------------------------- ii 

Agradecimentos --------------------------------------------------------------------------- iii 

Sumário ------------------------------------------------------------------------------------- iv 

Lista de Figuras e Quadros --------------------------------------------------------------- v 

Resumo ------------------------------------------------------------------------------------- vi 

Introdução ---------------------------------------------------------------------------------- 1 

1. Obesidade: Definições e diagnósticos ------------------------------------------ 1 

2. Classificação e Etiologia da Obesidade ---------------------------------------- 3 

3. Consequências Biopsicossociais da Obesidade ------------------------------- 6 

4. Tratamentos ------------------------------------------------------------------------ 8 

5. Obesidade e a Análise do Comportamento ------------------------------------ 11 

6. Autocontrole: Definição e Relação com a Obesidade ------------------------ 13 

7. Objetivos do Trabalho ------------------------------------------------------------ 17 

Método -------------------------------------------------------------------------------------- 19 

Cliente ---------------------------------------------------------------------------------- 19 

Queixas e Demandas ------------------------------------------------------------------ 19 

Contexto Terapêutico ----------------------------------------------------------------- 20 

Procedimento --------------------------------------------------------------------------- 

Atendimento em Grupo ---------------------------------------------------------- 

Atendimento Individual ---------------------------------------------------------- 

21 

21 

29 

Resultados ---------------------------------------------------------------------------------- 33 

1. Histórico da Cliente -------------------------------------------------------------- 33 

1.1. Histórico Familiar ------------------------------------------------------------ 33 

1.2. Histórico Acadêmico-Profissional ----------------------------------------- 34 

1.3. Histórico Socioafetivo ------------------------------------------------------- 35 

1.4. Histórico Médico-psicológico ---------------------------------------------- 35 

2. Delineando o Comportamento de Obesidade ---------------------------------- 36 

2.1. Análises Moleculares -------------------------------------------------------- 36 

2.2. Análises Molares ------------------------------------------------------------- 40 

3. Objetivos Terapêuticos ----------------------------------------------------------- 42 

4. Mudanças Observadas ------------------------------------------------------------ 42 

4.1. Atendimento em Grupo ----------------------------------------------------- 

4.2. Atendimento Individual ----------------------------------------------------- 

42 

45 

Considerações Finais --------------------------------------------------------------------- 47 

Referências --------------------------------------------------------------------------------- 52 

Anexos -------------------------------------------------------------------------------------- 55 

Anexo 1. Termo de autorização, modelo padrão utilizado pelo IBAC --------- 56 

Anexo 2. Contrato do atendimento em grupo -------------------------------------- 57 

Anexo 3. Texto “Estrela do Mar” ---------------------------------------------------- 59 



v 

 

 

Lista de Figuras e Quadros 
 

Figura 1. Diferenciação de Obesidade Andróide e Ginóide ---------------------- 4 

Quadro 1. Resumo dos critérios de classificação da obesidade, segundo 

Guedes (2003) ------------------------------------------------------------------------- 

 

5 

Figura 2. Esquema da interação organismo-ambiente quando o indivíduo 

manipula variáveis ambientais das quais outro comportamento seu é função 

(Nico, 2001) --------------------------------------------------------------------------- 

 

 

16 

Quadro 2. Microanálises de comportamentos de compulsão alimentar emitidos 

pelas cliente ---------------------------------------------------------------------------- 

 

38 

Quadro 3. Análise molar do padrão comportamental de compulsão alimentar - 41 

Quadro 4. Classificação da obesidade da cliente Marli, utilizando os critérios 

de Guedes (2003) --------------------------------------------------------------------- 

 

47 

 



vi 

 

Resumo 
 

Este trabalho teve como objetivo demonstrar como a Psicologia, por meio da Análise 

Comportamental Clínica, pode contribuir no tratamento de pessoas diagnosticadas 

com obesidade. A obesidade é uma doença crônica, caracterizada pelo acúmulo 

excessivo de gordura corporal, que compromete tanto a saúde física como a 

psicológica do indivíduo, e reduz sua expectativa de vida. Para a Análise do 

Comportamento, a obesidade não é objeto de estudo por si só. Essa ciência enfoca as 

relações entre o organismo e seu ambiente, visando identificar, em sua história de 

vida, a função que determinado comportamento adquiriu. Ao longo de 23 sessões, 

sendo 20 em grupo e três individuais, foram feitas análises moleculares e molares do 

comportamento da cliente, o que permitiu a criação de estratégias de intervenção que 

pudessem contribuir com a mudança comportamental, levando a cliente a emitir 

comportamentos ditos, saudáveis. Os objetivos da terapeuta para este caso foram: 

levar a cliente a compreender melhor sua história de vida e como ela influencia suas 

escolhas; treinar estratégias de autocontrole para a cliente lidar com a compulsão 

alimentar; e desenvolver sensibilidade a pequenos reforçadores frutos das mudanças 

comportamentais (diminuição das dores, melhora na qualidade do sono, melhor 

disposição durante o dia, sentimento de autoconfiança, pequenas perdas de peso). 

Percebeu-se, ao longo do trabalho, que apenas os acompanhamentos médico e 

nutricional não abarcam todas as variáveis que levaram a cliente à obesidade. 

Defende-se a necessidade de uma análise individual, identificando junto ao cliente as 

contingências ambientais que contribuíram para o quadro de obesidade e as que 

mantêm os comportamentos tidos como não saudáveis (i.e., ingestão de alimentos em 

quantidade exagerada e ausência de atividade física), bem como estruturar estratégias 

de intervenção individuais e reavaliá-las sempre que necessário.  

 

Palavras-chave: obesidade; Análise Comportamental Clínica; análises molares; 

estratégias de intervenção. 

 



 

 

 

Os temas obesidade e sobrepeso estão, constantemente, relacionados. A 

obesidade é uma doença crônica, caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura 

corporal, comprometendo tanto a saúde física como a psicológica do indivíduo, 

reduzindo assim sua expectativa de vida (Carvalho, 2002). O sobrepeso está 

relacionado ao aumento excessivo do peso corporal total, podendo ser decorrente de 

modificações em apenas um dos seus constituintes (gordura, músculo, osso e água) 

ou em seu conjunto. Essa diferenciação se torna importante, pois uma pessoa pode 

ser diagnosticada tendo obesidade e sobrepeso, já que o acúmulo de gordura 

promove o aumento do peso corporal. Porém, pode ser que o excessivo peso corporal 

não esteja relacionado à obesidade, e sim ao elevado desenvolvimento de outros 

constituintes corporais (Guedes 2003). Para critério de classificação e diagnóstico, a 

Organização Mundial de Saúde (OMS, 2004) orienta a utilização do índice de massa 

corporal (IMC). O IMC é calculado dividindo o peso corpóreo pela altura ao 

quadrado do indivíduo. A OMS classifica sobrepeso quando o IMC está entre 25 e 

29,9 Kg/m² e obesidade quando o IMC é superior a 30 Kg/m². 

Na época em que a comida era escassa e a atividade física era constante, a visão 

de obesidade como um problema de saúde era, claro, inexistente. Posteriormente, 

frente a mudanças sociais advindas da Revolução Industrial e a mudanças de hábitos, 

como a ingestão de alimentos mais calóricos e a diminuição da atividade física, o 

aumento de peso da população vem se agravando continuamente. Atualmente, a 

obesidade é identificada como uma epidemia, sendo vista mundialmente como um 

grave problema para a saúde pública (Almeida & Ferreira, 2005). 
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Hoje, a quantidade de pessoas com o IMC acima de 30 Kg/m² é calculado em 

250 milhões, ou 7% da população adulta no mundo. No entanto, percebe-se que essa 

realidade varia entre países e populações. Um exemplo disto são as populações da 

China, Japão e alguns locais da África, nos quais a prevalência é de 5%; por outro 

lado, 75% da população urbana de Samoa apresentam obesidade (Almeida & 

Ferreira, 2005). 

Diante desta realidade, nos últimos anos, a área da saúde tem dado grande 

destaque ao tema obesidade. No Brasil, isto se deve ao aumento do percentual de 

obesos na população brasileira. O levantamento realizado pelo Ministério da Saúde 

(2013), por meio da pesquisa Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para 

Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico – VIGITEL, em 2012, revelou que 51% 

da população brasileira está acima do peso, sendo que o índice era de 46% em 2006. 

Para o Ministério da Saúde, apesar de a obesidade estar associada a fatores genéticos, 

ela é influenciada diretamente pelo sedentarismo e pelos padrões alimentares 

inadequados. 

Segundo a OMS (2004), a forma como a gordura induzida pelo ganho de peso é 

distribuída no organismo está diretamente relacionada aos riscos associados à 

obesidade e às suas comorbidades. Desse modo, o diagnóstico de sobrepeso e 

obesidade deve ter por base a identificação dos níveis de risco, fazendo-se necessário 

o uso de instrumentos que venham a quantificar estes níveis. 

O instrumento mais utilizado para definir o sobrepeso e a obesidade é o cálculo 

do IMC, anteriormente descrito. A relação entre este índice e o risco de 

morbimortalidade associado à obesidade é curvilínea, permitindo a identificação de 

vários níveis de risco. No entanto, o IMC não calcula o percentual de gordura 



3 

 

 

corpórea, podendo gerar erros no diagnóstico, visto que o percentual de gordura 

corpórea não é correspondente ao peso em alguns grupos étnicos (Almeida & 

Ferreira, 2005). Assim, os autores ressaltam a importância da avaliação da 

distribuição da gordura corpórea devido à sua relação com a gordura abdominal, a 

resistência à insulina e o risco cardiovascular. Para quantificar esta distribuição, 

podem ser utilizadas medidas antropométricas (técnicas de mensuração do corpo 

humano ou de suas partes), além do IMC. As técnicas mais utilizadas são: medida da 

circunferência da cintura e relação cintura-quadril, pregas cutâneas, bioimpedância, 

medida do potássio corporal, ultrassom, tomografia computadorizada, ressonância 

magnética (Matos, 2002). 

Quanto à classificação da obesidade, Guedes (2003) ressalta cinco critérios para 

identificação dos subgrupos relacionados aos indivíduos obesos: (a) causas 

etiológicas; (b) quantidade de gordura em excesso; (c) características anatômicas do 

tecido adiposo; (d) distribuição regional da gordura corporal; e (e) época de seu 

início. Dentro da classificação etiológica, o autor destaca dois tipos de obesidade. A 

obesidade exógena é reflexo do excesso de gordura corporal advinda do equilíbrio 

energético positivo entre ingestão e demanda energética, sendo esta responsável por 

provavelmente 98% dos casos de obesidade. A obesidade endógena, responsável 

pelos 2% restantes, está relacionada a causas hormonais advindas de alterações do 

metabolismo tireoidiano, hipotálamo-hipofisiário, de tumores como o 

craniofaringeoma e as síndromes genéticas: Prader Willi e Lawrence Moon Biedll.  

A obesidade é também classificada segundo a proporção de gordura localizada no 

organismo; sendo assim, ela pode ser leve, moderada, elevada ou mórbida. A 

classificação anatômica está relacionada às características anatômicas do tecido 
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adiposo, podendo ser ela hiperplásica (caracterizada pelo elevado número de células 

adiposas no organismo) ou hipertrófica (associada principalmente ao tamanho das 

células adiposas já existentes). As intervenções terapêuticas provocam apenas 

modificação no tamanho das células adiposas, e não na sua quantidade; portanto, nos 

pacientes portadores de obesidade hiperplásica, a duração da redução de peso é mais 

curta, voltando-se rapidamente ao aumento do peso. Desta forma, torna-se 

imprescindível, para prevenção da obesidade, evitar o aparecimento de novas células 

adiposas e controlar o tamanho das já existentes.  

Na classificação quanto à distribuição regional da gordura corporal, a obesidade 

pode ser andróide ou ginóide. A obesidade andróide, também conhecida como maçã, 

apresenta o acúmulo mais acentuado nas regiões do abdômen, tronco, cintura 

escapular e pescoço. A ginóide, também conhecida como pêra, é caracterizada pelo 

acúmulo de gordura predominantemente na metade inferior do corpo – quadril, 

glúteo e coxa superior. A primeira é mais frequentemente identificada em homens, 

pois está relacionada à testosterona, e a segunda em mulheres, devido ao estrógeno.  

 

Figura 1. Diferenciação de Obesidade Andróide e Ginóide. 
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Por fim, segundo a classificação por época de início, há a obesidade progressiva, 

na qual ocorre um aumento gradual de gordura desde a idade mais precoce até o 

estágio adulto; ou a que se inicia na fase adulta. A obesidade progressiva está 

associada à obesidade hiperplásica, dificultando o controle do peso corporal na fase 

adulta. Já a obesidade manifestada na idade adulta apresenta mais características 

hipertróficas, tendo mais chances de reversão.  

 

Critérios de classificação da obesidade 

Causas etiológicas Quantidade 

de gordura 

em excesso 

Características 

anatômicas do 

tecido adiposo 

Distribuição 

regional da 

gordura 

corporal 

Época de seu 

início 

Obesidade exógena 

ou Obesidade 

endógena 

Leve, 

Moderada, 

Elevada ou 

Mórbida 

Hiperplásica ou 

Hipertrófica 

Androide ou 

Ginóide 

Progressiva ou 

Fase adulta 

Quadro 1. Resumo dos critérios de classificação da obesidade, segundo Guedes 

(2003).  

 

A etiologia da obesidade é complexa e multifatorial, sendo resultado da interação 

de genes, ambiente físico e social, estilo de vida e fatores emocionais (Associação 

Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica, ABESO, 2009). 

Coutinho (1998) afirma que a obesidade é causada ou favorecida por um grande 

número de fatores, podendo eles agir em qualquer fator da equação de equilíbrio 

energético (ingesta alimentar, gasto energético ou ambos). Matos (2002) classifica a 

obesidade, segundo algumas de suas principais causas atualmente conhecidas:  

1. Obesidade por desbalanço nutricional (dietas com alto teor de gorduras 

saturadas, ingestão de guloseimas);  
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2. Obesidade por inatividade física (sedentarismo, incapacidade física, avanço da 

idade);  

3. Obesidade secundária a doenças endócrinas (doença hipotálamo-hipofisária, 

Síndrome de Cushing, hipotireoidismo, ovários policísticos, pseudo-

hiporatireoidismo, hipogonadismo, déficit do hormônio de crescimento, 

insulinomia e hiperinsulinismo);  

4. Obesidade secundária ao uso de drogas (psicotrópicos, glicocorticoides, 

antidepressivos tricíclicos, lítio, fenotiazinas, cipro-heptadina e 

medroxiprogesterona); e 

5. Obesidade genética  

a. Sindrômica;  

b. Autossômica recessiva (Síndrome Bardet Bield, Alstrom, Cohen, 

Carpenter); e 

c. Cromossômica (Prader Willi, não-sindrômicas, déficit de leptina, 

mutação no receptor da leptina, mutação do gene de pró-convertase do 

tipo I, mutação do receptor do hormônio melanócito-estimulante, 

mutação no receptor gama de proliferação ativa de peroxissomo).  

Halpen (2014), com base em milhares de atendimentos prestados a pacientes com 

obesidade, dividiu os indivíduos obesos nos seguintes grupos: obesos de nascença; 

obesidade pubertária; obesidade após casamento; obesidade após a gravidez; 

obesidade após cessação de atividade física; obesidade após deixar de fumar; 

obesidade causada por drogas; obesidade na menopausa; e outras causas (retirada de 

útero, laqueadura das trompas, podendo ser por questões psíquicas ou alteração 

hormonal). 
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Após apontar possíveis causas para a obesidade, tem-se que enfatizar que as 

consequências biopsicossociais para o obeso são vastas. Segundo a OMS (2004), a 

obesidade está associada a um risco aumentado de morte prematura a doenças não 

fatais, no entanto bastante debilitantes, interferindo na qualidade de vida do 

indivíduo. Dentre essas doenças prevalentes na sociedade moderna, podem-se citar 

diabetes tipo 2, doença cardiovascular, hipertensão arterial, dislipidemia, cálculo 

biliar, esteatose hepática, gota, alguns tipos de câncer, osteoartrite, problemas 

respiratórios, e alterações endócrinas (Suplicy, 2002).  

Quanto à saúde mental, Suplicy (2002) afirma que a morbidade psiquiátrica do 

obeso está próxima à da população geral, não sendo identificado um tipo de 

personalidade típica do obeso. No entanto, as consequências psicossociais derivam 

de valores ligados à cultura atual, na qual o corpo do gordo é visto como feio e pouco 

saudável.  

Segundo a OMS (2004), a obesidade é altamente estigmatizada em muitos países 

industrializados, tanto por conta da aparência tida como indesejável, quanto por ela 

estar supostamente associada a defeitos de caráter, sendo as pessoas obesas 

identificadas como preguiçosas, sujas, estúpidas, mentirosas ou trapaceiras. Os 

obesos também podem sofrer com estereótipos negativos por parte dos profissionais 

da área da saúde, visto que alguns médicos demonstram pouco interesse em tratar 

paciente com sobrepeso por acreditarem que estes têm pouca força de vontade e 

menos chances de se beneficiar com as orientações. Isso pode levar os pacientes 

obesos a relutarem na busca de assistência médica.  

Em função destas situações a que o indivíduo obeso é exposto, Suplicy (2002) 

defende que eles são submetidos a uma pressão psicológica importante, passando 
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assim a sofrer de perturbações específicas da obesidade, como, por exemplo, os 

transtornos da imagem corporal. Por este motivo que muito obesos descrevem seus 

corpos como deformados, alterados, grotescos, tendo dificuldade de se olharem no 

espelho, escondendo-se dos outros e de si mesmos.     

Segundo Fonseca, Silva e Felix (2001), o prognóstico para os pacientes com 

sobrepeso (IMC entre 25 e 29,9) é ótimo, pois tendem a alcançar o emagrecimento 

permanente. Obesos de grau I (IMC entre 30 e 34,9) têm o prognóstico bom, sendo 

possível alcançar o emagrecimento permanente. Para os obesos de grau II – 

obesidade grave (IMC entre 35 e 39,9) –, o prognóstico é mais reservado, sendo o 

emagrecimento permanente pouco provável. Por fim, os obesos de grau III – 

obesidade mórbida (IMC acima de 40) –, têm poucas chances de emagrecimento 

permanente, mesmo se submetendo a medidas terapêuticas extremas, como os 

procedimentos cirúrgicos. Estes últimos têm, inclusive, a expectativa de vida 

diminuída.  

De acordo com Zanella (2005), a base do tratamento da obesidade consiste na 

alteração da dieta e na realização da atividade física, estando estes associados à 

terapia de modificação de comportamento. A farmacoterapia e a cirurgia bariátrica 

são opções adicionais, para as quais os pacientes devem ser selecionados 

adequadamente. Zanella ressalta ainda que, para que um plano de tratamento seja 

eficaz, é importante considerar a disposição do paciente em submeter-se à terapia, a 

sua capacidade de se adaptar a tratamentos específicos, o acesso a profissionais 

qualificados e a sua capacidade de pagar por serviços especializados. 

Radominski (2002) afirma que a alteração da dieta do obeso deve seguir um 

planejamento dietético em que se deve levar em consideração a redução do peso por 
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meio da redução da ingestão calórica, a satisfação da fome e o planejamento 

individualizado, considerando também as necessidades nutricionais e as preferências 

individuais. De forma geral, tem-se por meta induzir um déficit de 500 a 1.000 kcal 

diárias para a redução semanal de 0,5 a 1kg em média. O valor calórico das dietas 

varia entre 1.000 a 1.500 kcal/dia. 

A atividade física, sozinha, não é eficaz para a perda de peso. No entanto, o seu 

aumento, em longo prazo, facilita o controle de peso e melhora a saúde geral do 

organismo (Zanella, 2005). Radominski (2002) acrescenta, que apesar de a atividade 

física não ser decisiva na perda de peso, ela é indiscutivelmente importante na 

melhora das condições cardiovasculares, respiratórias e emocionais do obeso, além 

de aprimorar a composição corporal e a saúde mental. Para ele, o indivíduo deve 

aumentar a atividade física nas atividades cotidianas e na prática de esportes 

coletivos, de caráter essencialmente lúdicos, não se restringindo a uma hora 

específica do dia. Isso se faz necessário frente à dificuldade de manutenção de 

atividades formais feitas em academias, por um longo prazo. Geralmente, há 

justificativas como a falta de tempo e medo de se expor a brincadeiras e gozações. 

Quanto ao tratamento farmacológico, Zanella (2005) aponta os obesos com IMC 

de 27 a 29,9 kg/m² e comorbidades e os obesos de 30 kg/m² como sendo candidatos 

em potencial para a farmacoterapia. No entanto, o uso isolado dos medicamentos, 

sem a mudança de hábitos alimentares e a prática de atividade física, não é eficaz na 

perda de peso. Este tratamento farmacológico deve ser de longa duração, para que 

não ocorra a recuperação de peso devido à suspensão rápida dos medicamentos.  

Os medicamentos inibidores de ingestão alimentar se dividem em dois grupos. 

Os catecolaminérgicos atuam principalmente por meio da liberação de noradrenalina 
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dos grânulos sinápticos, causando a diminuição do apetite. Porém, estas drogas 

devem ser utilizadas por períodos curtos que não ultrapassem 12 semanas, pois 

causam dependência. Os serotoninérgicos reduzem a recaptação de serotonina e 

induzem à sensação de saciedade. Dentro deste grupo, estão a sibutramina e alguns 

agentes antidepressivos, como a fluoxetina, a sertralina e a bupropiona. A 

sibutramina, além de induzir a sensação de saciedade, também reduz a ingestão 

alimentar devido à inibição da recaptação de noradrenalina. Os demais agentes 

serotoninérgicos têm sido utilizados como auxiliares no tratamento da obesidade, 

reduzindo sintomas de ansiedade e depressão, frequentes em pacientes obesos.  

A cirurgia bariátrica, segundo Arasaki, Grande, Oliveira e Alves (2005), é 

indicada apenas para pacientes adultos entre 18 e 65 anos, que tentaram tratamento 

clínico por no mínimo 2 anos e que têm o IMC superior ou igual a 40 kg/m2 ou que 

tenham IMC entre 35 e 40 kg/m2 e comorbidades. As cirurgias são categorizadas 

como sendo restritivas, mal-absortivas e mistas. As restritivas são métodos que 

fazem emagrecer por induzir saciedade precoce, sendo elas a Operação de Mason e a 

Banda gástrica ajustável. As mal-absortivas são métodos que reduzem drasticamente 

a absorção intestinal de nutrientes, sendo elas a Operação de Scopinaro e Duodenal 

Switch. Os métodos mistos produzem saciedade precoce e má-absorção moderada de 

nutrientes, sendo eles a operação de Fobi-Capella e Bypass gástrico. Segundos os 

autores, as técnicas restritivas são adequadas para obesos com IMC até 50 kg/m² e 

que não sejam compulsivos por doces. As mal-absortivas são indicadas para obesos 

com IMC maior que 50 kg/m² ou que não tolerem restrição alimentar. Por fim, as 

técnicas mistas são sugeridas à maioria dos pacientes, sendo assim consideradas 

“padrão-ouro”. 
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No entanto, mesmo diante de tantos estudos e pesquisas na área médica e 

nutricional, a prática no cotidiano pela luta contra a obesidade tem revelado que esta 

doença epidêmica consegue ser muito mais complexa. Estudar a obesidade apenas 

considerando as causas que levaram ao ganho de peso, avaliar os prejuízos 

decorrentes do sobrepeso, montar um diagnóstico minucioso e, a partir disto, delinear 

um tratamento médico e nutricional, tem surtido pouco efeito na redução de peso e 

manutenção do peso saudável. Além disto, é preciso avaliar os fatores 

idiossincráticos, a fim de identificar em cada indivíduo os fatores que contribuíram 

na aquisição e na manutenção da sua obesidade e criar as estratégias que contribuirão 

na conquista da redução de peso e sua manutenção permanente. Nesse sentido, a 

Psicologia tem demonstrado grande importância, visto que tem como papel tirar o 

foco da obesidade em si, e olhar para o sujeito da obesidade.     

A Psicologia, enquanto ciência e profissão, tem visto a obesidade como um 

objeto de estudo e intervenção. No entanto, os psicólogos têm várias formas de 

compreender a obesidade. Neste trabalho, será apresentado o olhar da Análise do 

Comportamento. 

Para a Análise do Comportamento, a obesidade não é objeto de estudo por si só. 

Essa ciência enfoca as relações entre o organismo e seu ambiente, visando 

identificar, em sua história de vida, a função que determinado comportamento 

adquiriu. Skinner (1953/2007) afirma isto ao definir comportamento não apenas 

como uma ação do homem, mas como uma relação ou interação deste homem com o 

seu ambiente. A visão de homem para ele é de um ser ativo, sujeito de sua própria 

história, sendo esta construída e reconstruída nas relações com o ambiente. Esse 

indivíduo seria influenciado não apenas por questões filogenéticas (história da 
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espécie), mas também por influências ontogenéticas (história individual de cada 

indivíduo) e culturais (história do grupo ao qual o indivíduo pertence), devendo o 

comportamento ser analisado nesses três níveis de seleção (Marçal, 2010; Skinner, 

1957/1978, 1981/2007). Por fim, Skinner (1953/2007) nos alerta: 

“O comportamento é uma matéria difícil, não porque seja inacessível, mas 

porque é extremamente complexo. Desde que é um processo, e não uma coisa, 

não pode ser facilmente imobilizado para observação. É mutável, fluido e 

evanescente, e, por esta razão, faz grandes exigências técnicas da engenhosidade 

e energia do cientista” (p. 16). 

Assim, para estudar essa interação organismo-ambiente, a Análise do 

Comportamento utiliza-se da análise de contingências tríplices (estímulos-respostas-

consequências), por meio da realização de uma análise funcional. Visa-se 

compreender a finalidade de determinado comportamento por meio da identificação 

das variáveis ambientais das quais o comportamento é função. Nesta análise de 

contingências, investigam-se as consequências da resposta que influenciam sua 

frequência e probabilidade, de modo que uma consequência pode ser punitiva ou 

reforçadora. 

Skinner (1953/2007) define a punição como uma operação em que a apresentação 

de um estímulo ambiental consequente diminui a frequência ou probabilidade de 

ocorrências da classe respostas que o produziu. Já o reforçamento seria uma operação 

na qual um estímulo ambiental consequente aumenta a frequência ou probabilidade 

de ocorrência futura das respostas contingenciais.  

 Diante disto, faz-se a seguinte indagação: que função exerce o comportamento 

alimentar a ponto de levar aquele indivíduo a emiti-lo em excesso, mesmo diante das 
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consequências que lhe acarretam prejuízos orgânicos, sociais e emocionais? Desse 

modo, o objetivo seria identificar as variáveis ambientais que instalaram e mantêm o 

comportamento que levou o indivíduo à obesidade, a fim de planejar estratégias de 

modificação comportamental. 

A Análise do Comportamento tem desenvolvido diversas pesquisas voltadas para 

o comportamento alimentar. No Brasil, o primeiro estudo realizado é de autoria de 

Kerbauy (1972). Após este, vários pesquisadores buscaram responder a questões 

acerca da função que o comportamento alimentar tem para o obeso, ou seja, da 

necessidade que o obeso tem de ingerir mais alimento do que o seu organismo 

consegue consumir. Para tanto, foram realizadas análises funcionais do 

comportamento, descrevendo as contingências às quais o indivíduo estava exposto. 

Cavalcante (2009) realizou uma pesquisa com o objetivo de catalogar todas as 

pesquisas/os estudos realizados por analistas comportamentais no Brasil, tendo por 

objeto de estudo a Obesidade. Seu principal objetivo foi historiar, sintetizar e analisar 

a produção científica sobre este tema entre os anos de 1972 a 2004. Dentro deste 

período, ela identificou 78 trabalhos publicados e analisou 21 destas pesquisas. 

Cavalvante (2009) cita os estudos de Silva (2001) e Gonçalves e Oliveira (2003), 

nos quais são apontados como sendo fatores importantes na aquisição e manutenção 

do comportamento alimentar em excesso: a carência de fontes de reforçamento 

positivo alternativas ao alimento no ambiente do indivíduo (por exemplo, o alimento 

como fonte principal de afeto, substituindo o contato físico, atenção e outras fontes 

reforçadoras); exposição a reforçamento negativo diante de situações em que o 

indivíduo tem contato com estímulos pré-aversivos ou aversivos e não pode emitir 

respostas de esquiva e fuga, sendo o alimento uma forma de minimizar as sensações 
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corporais desconfortáveis resultantes destes estímulos; a oferta de alimentos e os 

padrões comportamentais presentes no ambiente familiar. 

O estudo de Ades e Kerbauy (2002, citado por Cavalcante, 2009) demonstrou 

que programas para redução de peso são mais eficazes quando associam estratégias 

médicas a estratégias comportamentais, pois capacitam o indivíduo a responder 

adequadamente às situações de conflito, ampliando seu repertório comportamental. 

As referidas situações envolvem conflitos entre consequências imediatas e 

atrasadas (em médio e longo prazo), reforçadoras e punitivas. São caracterizadas pela 

emissão de comportamentos de alimentar-se em exagero, sedentarismo, que 

permitem o acesso a reforçadores imediatos relacionados à alimentação (e.g., gosto 

da comida, saciedade, sensações de prazer e/ou alívio, companhia, evitação de 

situações sociais aversivas), mas que produzem ao longo do tempo o aumento do 

peso, a aquisição de vários problemas de saúde decorrentes do excesso de gordura 

corporal, além da punição social frente à aparência. Este conflito pode levar estes 

indivíduos a procurarem ajuda profissional quando as punições decorrentes da 

obesidade se tornam extremamente aversivas.  

A queixa principal destes indivíduos após a orientação dos profissionais é a 

dificuldade em aderir ao tratamento proposto por eles (médicos e nutricionistas) e, 

finalmente, conseguir reduzir o peso e atingir uma melhor qualidade de vida. 

Percebe-se, em seus diálogos, grande dificuldade em mudar a forma de se alimentar, 

ou melhor, a forma de “se relacionar com a comida”. Observa-se que a comida 

passou a ter um valor além do valor nutricional e adquiriu valores emocional e social 

muito poderosos; no entanto, agora os comportamentos relacionados ao excesso são 

punidos pelos efeitos da obesidade. 



15 

 

 

Para Skinner (1953/2007), é exatamente este conflito de consequências (o mesmo 

comportamento produz consequências reforçadoras e punitivas) que caracteriza a 

necessidade de emissão de uma resposta autocontroladora. Nico (2001) afirma que, 

quanto maior for o conflito entre as contingências de reforço, maior será a 

necessidade de autocontrole. Isto porque, em situações nas quais a punição for 

pequena, porém o reforçador extremamente grande, o indivíduo não necessitará 

autocontrolar-se, estando seu comportamento sob controle do reforçador. Por outro 

lado, se a punição for bastante aversiva, e o reforçador pouco atrativo, o indivíduo 

não terá necessidade de aucontrolar-se, comportando-se de forma a evitar tal situação 

diante da punição. 

Skinner (1953/2007) define autocontrole como uma situação em que o indivíduo 

manipula seu ambiente de forma a alterar a probabilidade de um comportamento, 

antes pouco provável, ocorrer no futuro próximo. Nesta situação, existem dois tipos 

de resposta: a controladora e a controlada. É por meio da resposta controladora que o 

indivíduo altera as variáveis determinantes da resposta controlada. Em um caso de 

obesidade, a resposta controladora seria o indivíduo deixar de comprar alimentos 

calóricos e adquirir mais alimentos saudáveis, alterando assim seu hábito alimentar, 

sendo esta última uma resposta controlada. 

Para Nico (2001), o autocontrole é em si um comportamento, pois é caracterizado 

como manipulações que o indivíduo realiza no seu ambiente de forma a alterar outro 

comportamento. O esquema abaixo demonstra a interação entre sujeito e seu 

ambiente, onde R1 é a manipulação das variáveis que produzem modificações 

ambientais responsáveis pela alteração na probabilidade do comportamento 
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desejável, ou seja, R2. Ao emitir R2 (resposta controlada), este reforça R1 (resposta 

controladora). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Além do conflito de consequências que levam o indivíduo a manipular seu 

ambiente, Rachlin (1974, 2000, citado por Batista, 2012) considera a questão 

temporal importante na definição de autocontrole. Para ele, o conflito baseia-se nas 

consequências imediatas e atrasadas, estando as imediatas relacionadas à 

impulsividade, e as atrasadas relacionadas ao autocontrole, sendo que ambas 

implicariam em estímulos reforçadores positivos e negativos (aversivos). Desta 

forma, o comportamento autocontrolado consistiria em optar por uma situação 

reforçadora atrasada, porém de grande magnitude, abrindo-se mão de uma 

consequência imediata de menor magnitude. Por outro lado, temos o comportamento 

impulsivo caracterizado pela escolha de reforço imediato, porém de menor 

magnitude, podendo ser acompanhada por consequência atrasada aversiva. Rachlin 

(1974, citado por Batista, 2012) enfatiza que somente existe autocontrole se houver 

manipulação do ambiente para que um comportamento menos provável (de reforço 

Modificação Ambiental R1 R2 

Manipular variáveis 

Ambientais  

  Sr 

Figura 2. Esquema da interação organismo-ambiente quando o indivíduo manipula 

variáveis ambientais das quais outro comportamento seu é função (Nico, 2001). 

Probabilidade 

alterada 
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atrasado e de maior magnitude) venha a ocorrer, frente à iminência de um 

comportamento impulsivo. Um exemplo disto seria o obeso deixar de comprar 

alimentos calóricos visando à perda de peso e a uma vida saudável (consequência 

atrasada), ao invés de manter seus hábitos alimentares frente ao prazer do consumo 

dos alimentos calóricos (consequência imediata). 

Ainda sobre autocontrole, foi verificado que, quando o indivíduo insere outros 

reforçadores enquanto espera pela consequência atrasada, aumenta-se o valor relativo 

da alternativa de autocontrole, podendo isto ocorrer devido à soma dos reforços 

relacionados ao autocontrole ou por eles reduzirem o desconto que o atraso 

produziria se os reforços adicionais não estivessem presentes (Mischel e cols., 1972; 

Patterson & Mischel, 1975, citados por Hanna & Ribeiro, 2005). 

A fim de contribuir para a prática clínica, entendendo os comportamentos que 

levam à obesidade como sendo complexos e multifatoriais, este trabalho se propõe a 

utilizar um caso clínico para analisar as diversas possibilidades de contribuição da 

Análise Comportamental no combate à obesidade e na conquista de uma vida 

saudável. Para tanto, o treino do autocontrole foi uma das ferramentas importantes.  

Entende-se que a emissão deste comportamento por parte do paciente obeso é 

extremamente difícil, frente à necessidade de abrir mão dos reforçadores imediatos 

relacionados à alimentação em excesso e não-saudável e à necessidade de criar 

outros reforços substitutos que favoreçam o bem-estar deste indivíduo e que 

promovam a manutenção de novos comportamentos mais adaptativos (i.e., que 

produzam reforçadores positivos e minimizem consequências aversivas). O desafio 

se encontra no fato que os indivíduos obesos que procuram ajuda psicológica para 

lidar com essa situação de risco são, geralmente, pacientes com obesidade grau II e 
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grau III, que, de acordo com a literatura acima apontada, têm maior dificuldade no 

tratamento e pouco sucesso na manutenção. Isto é completamente compreensível, 

frente à necessidade de reduzir grande quantidade de gordura corporal, o que leva 

bastante tempo e compromisso, para um indivíduo engajado em comportamentos 

impulsivos ao longo da sua história de vida. Cabe então ao analista do 

comportamento construir junto com seu cliente estratégias que lhe permitam alcançar 

seus objetivos de curto (i.e., compreensão das contingências que contribuíram para o 

quadro da obesidade, reeducação alimentar, atividade física regular, acesso a 

reforçadores alternativos à comida e emissão de respostas de autocontrole) e longo 

prazo (i.e., alcance do peso saudável e sua manutenção) , a fim de obter sucesso no 

tratamento, ou seja, melhorar qualidade de vida por meio de uma vida saudável, 

fisicamente, psicologicamente e socialmente. Este foi o objetivo do estudo de caso a 

seguir. 
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Método 
 

Cliente 

Marli (nome fictício), 43 anos, funcionária pública, casada, sem filhos, 

diagnosticada com obesidade grau III, 103.6 kg e 1,60 m, IMC 40, sem 

comorbidades. Segundo os critérios de classificação de obesidade de Guedes (2003), 

Marli apresentava possível obesidade exógena, com elevada quantidade de gordura, 

de característica hiperplásica, com distribuição ginóide, sendo ela progressiva, ou 

seja, adquirida desde a infância.  

A cliente autorizou o estudo de caso, de acordo com a documentação de 

autorização para publicação no Instituto Brasiliense de Análise do Comportamento 

(IBAC), segundo modelo apresentado no Anexo 1.     

 

Queixas e Demandas 

A cliente desejava ajuda para redução de peso, pois, há 15 anos, lutava contra a 

obesidade. Relatou que, quando estava “determinada”, conseguia perder bastante 

peso; porém, havia várias recaídas, quando desistia de tudo e voltava a comer. 

Colocou como seu limite o peso de 105 quilos, não podendo engordar mais que este 

valor.  

Relatou ser obesa desde a infância, e, na vida adulta, apresentava compulsão por 

alimentos, especialmente por doces, e muita dificuldade em aderir a uma alimentação 

saudável e à atividade física. Afirmou ter grande dificuldade em se controlar diante 

da comida: “tudo que vejo, quero comer”.  
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Ao longo das sessões em grupo, foi percebida grande dificuldade da cliente em 

manter os ganhos obtidos ao longo as sessões. Marli tinha “recaídas” diante de 

mudanças em sua rotina (mudança na rotina do dia, férias, passeios), quando voltava 

a alimentar-se de forma exagerada e abandonava a caminhada, tendo como 

consequência o reganho de peso. Frente a isto, foi proposto, após o término dos 

atendimentos em grupo, acompanhamento individual a fim de trabalhar questões 

mais específicas ao caso da cliente.  

 

 

Contexto Terapêutico 

Os atendimentos ocorreram no ambulatório de um hospital público do Distrito 

Federal. Foram realizados dois tipos de atendimentos: em grupo e individual. Os 

atendimentos em grupo foram realizados em uma sala fechada, com ventilação e luz 

artificial, com considerável isolamento acústico. Foram realizadas 20 sessões, uma 

vez por semana, com duração de 120 minutos cada.  

Os atendimentos individuais ocorreram após o término do grupo, em uma sala de 

consultório médico no mesmo ambulatório, onde existiam a cadeira do terapeuta, 

uma mesa em sua frente e a cadeira do cliente (formato de consultório médico), além 

de uma maca na lateral. A sala era fechada, sem ventilação, com iluminação 

artificial, com privacidade e considerável isolamento acústico. As sessões individuais 

eram semanais e tiveram a duração de 50 minutos cada. 
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Procedimento 

Inicialmente, a cliente seria acompanhada apenas pelo atendimento em grupo. No 

entanto, devido à baixa adesão ao tratamento e ao pouco resultado (pouca mudança 

no hábito alimentar, pouca atividade física e oscilação na redução de peso), foi 

iniciado o acompanhamento individual, a fim de trabalhar assuntos específicos da 

paciente não abordados em grupo. 

Até o momento em que o presente trabalho foi redigido, haviam sido realizadas 

23 sessões, sendo 20 sessões em grupo fechado, com encontros uma vez por semana 

e três sessões individuais, um atendimento por semana. 

 

1. Atendimento em Grupo 

A paciente foi encaminhada pela nutricionista do mesmo hospital para o grupo 

voltado para pacientes com obesidade. De posse do encaminhamento, a terapeuta 

realizou uma entrevista para levantar a história de vida da cliente, esclarecer como 

seria o tratamento e informar os critérios para participar do grupo (ter diagnóstico de 

obesidade, estar em acompanhamento com a nutricionista e seguir suas orientações, e 

fazer atividades físicas regulares). Em seguida, foi realizada a assinatura do contrato, 

segundo modelo apresentado no Anexo 2. 

 No primeiro encontro, foi realizada a apresentação das participantes do grupo. O 

grupo era composto por 10 mulheres, na faixa etária de 40 a 60 anos, todas com 

diagnóstico de obesidade, encaminhadas por nutricionista ou endocrinologista. 

Foram também elaboradas, pelo grupo, as regras de convivência e a terapeuta 

solicitou a descrição da rotina diária de cada participante para o próximo encontro. 
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No segundo encontro, foi abordada a motivação para a redução de peso, a fim de 

levar as clientes a refletirem sobre suas metas, as mudanças necessárias para alcançá-

las e a necessidade de enfraquecer os comportamentos impulsivos e fortalecer os 

comportamentos autocontrolados. Discutiu-se o que poderiam fazer para colocar seus 

comportamentos sob controle de reforçadores em médio e longo prazo, assim como 

para identificar variáveis que poderiam atrapalhar o alcance das metas e aquelas que 

contribuiriam no seu alcance. Com esse objetivo, a rotina diária também foi 

discutida, a fim de promover modificações comportamentais que levariam ao alcance 

das metas (i.e., hora de acordar, hora de dormir, hora das alimentações, hora para 

atividade física).  

Foi entregue, pela terapeuta, a primeira ficha de diário da alimentação e atividade 

física a ser preenchida ao longo da semana. Nesse diário, cada participante deveria 

informar se seguiu o plano alimentar e fez atividade física no dia, com espaço para 

justificativas, além de um espaço para apontar sentimentos relevantes. Ele 

funcionava como um instrumento de automonitoramento e de promoção de 

autocontrole, visto que as participantes ficavam mais atentas à necessidade de seguir 

as orientações de nutrição e à necessidade de fazer a atividade física. Além disso, os 

registros possibilitariam a identificação das contingências que favoreciam o 

seguimento ou não das orientações (i.e., “não segui o plano alimentar, pois a minha 

vizinha levou um bolo para mim e não consegui recusar. Comi metade do bolo e por 

isso não reduzi de peso está semana”), auxiliando inclusive no planejamento de 

estratégias de autocontrole. Uma ficha de diário era entregue pela terapeuta ao final 

de todo encontro e recolhida no início do encontro seguinte. Ao final de cada 

encontro, era também realizada a pesagem da cliente. 
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No terceiro encontro, foi criado um grupo de mensagens por telefone com os 

objetivos de (i) ser um canal de comunicação entre terapeuta e grupo; (ii) ampliar a 

troca de experiências (regras1 e modelação2); e (iii) apresentar mensagens de apoio. 

Estas mensagens possibilitariam realizar pequenas intervenções, estendendo o 

atendimento em grupo para além do atendimento presencial, aumentando, assim, a 

possibilidade de cada participante observar e imitar estratégias praticadas por outra 

participante. Neste encontro, também foram abordadas as dificuldades para seguir as 

orientações da nutricionista e a realização da atividade física, seguindo-se propostas 

para lidar com tais dificuldades, com o intuito de desenvolver  análises das 

contingências ambientais e promover a ampliação do repertório comportamental das 

participantes. 

No quarto encontro, o grupo recebeu a nutricionista parceira do projeto. Os 

encontros com a nutrição ocorriam uma vez por mês, com o objetivo de trazer temas 

de interesse do grupo, bem como tirar dúvidas e atender individualmente, por meio 

de consultas pontuais e rápidas, cada participante. Esta mesma nutricionista, a cada 3 

meses, realizava o exame de bioimpedância para avaliação da redução de peso de 

cada participante. 

No quinto encontro, foi trabalhado o Texto “Estrela do Mar” (Anexo 3), com o 

objetivo de levar as participantes a refletirem sobre suas histórias de vidas e 

identificarem as situações que as trouxeram para esse momento em que lutam contra 

a obesidade. A discussão visou promover análises molares, por meio da identificação 

das contingências que contribuíram para o quadro de obesidade e das que mantinham 

                                                 
1 Regras consistem em estímulos discriminativos verbais que descrevem ou especificam uma 

contingência (Moreira, 2010; Skinner, 1969/1984).  
2 Modelação refere-se à aprendizagem por modelos ou por observação (Catania, 1998/1999).  
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os comportamentos identificados por elas como problemas. Além disto, a sessão 

objetivava promover um espaço para propor mudanças necessárias a fim de alcançar 

seus objetivos no grupo, bem como preparar para as dificuldades que estariam 

expostas no decorrer do processo de modificação comportamental.  

A partir disso, foram discutidos temas de interesse geral e pertinentes na luta 

contra a obesidade, utilizando trechos selecionados do livro “Pense Magro” (Beck, 

2009). Trata-se de um livro baseado na Terapia Cognitivo-comportamental, e não em 

Análise Comportamental. Entretanto, os temas tratados pela autora eram de grande 

interesse para o grupo, e a terapeuta tomou o cuidado de fazer algumas alterações 

quanto à linguagem e às estratégias ao longo dos encontros em que o livro foi 

utilizado. 

 A diferença entre o medo e a ansiedade, e o porquê de a ansiedade ser vista 

como um dos fatores que levam à obesidade foi tema do sexto encontro, proposto 

pela paciente Marli. A terapeuta esclareceu o que era a ansiedade (exposição a 

estímulos pré-aversivos ou aversivos, sem possibilidade de fuga ou esquiva, gerando 

desconfortos emocionais) e como a comida funciona nessas situações como uma 

resposta para minimizar esses desconfortos. Por fim, buscou-se auxiliar na criação de 

estratégias para lidar com as situações que levavam a esse sentimento. 

A “diferença entre fome, vontade de comer e desejo incontrolável de comer” foi 

o tema do sétimo encontro (Beck, 2009). A atividade consistia na descrição desses 

termos pelas participantes e, posteriormente, pela terapeuta, com o objetivo de 

discriminar diversos estímulos que normalmente são identificados como fome. 

Alguns exemplos foram discutidos, tais como o de um indivíduo que almoçou há 

uma hora, passa em frente à doceria preferida e compra seus doces favoritos, pois já 
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estava com fome. Neste exemplo, o termo mais adequado seria “vontade de comer”, 

visto que a compra dos doces foi controlada não por privação de alimento ou por 

sensações físicas de fome, mas sim pelo acesso fácil ao doce e a história de 

reforçamento positivo.  

Ao final deste encontro, foi entregue o primeiro gráfico individual de peso, 

referente ao primeiro mês de pesagem. Este gráfico tinha por objetivos a visualização 

dos resultados referentes à redução individual de peso durante o mês, o reforço frente 

a mudanças comportamentais e o incentivo à manutenção de comportamentos bem-

sucedidos. Este gráfico era fixado na parede da sala de grupo, a cada mês. Aquelas 

que atingiam a meta do mês ganhavam uma estrelinha vermelha acima do gráfico, 

enquanto aquelas que ultrapassavam a meta ganhavam uma estrela dourada3.  

No oitavo encontro, o tema foi “Praticando a tolerância à fome”, também com 

trechos retirados do livro “Pense Magro” (Beck, 2009), com objetivo de levar o 

grupo a discutir a definição de fome e o fato de que é possível tolerá-la. A tolerância 

consistiria em permanecer um período sem se alimentar, analisando as sensações 

físicas e como elas podem ser toleradas por um determinado tempo sem 

consequências severas. Esperava-se que isso diminuísse o controle por regras 

comuns de pacientes como obesidade (e.g., “Tenho que comer bastante para não 

passar mal na ausência da próxima refeição”). A fome deve ser compreendida como 

uma sensação natural do organismo, importante para sua sobrevivência, pois sinaliza 

                                                 
3Embora possa se levantar a hipótese de que a apresentação pública desses gráficos pudesse adquirir 

valor aversivo, as participantes afirmavam gostar de vê-los e cobravam a terapeuta quando havia 

algum atraso em sua exposição. Queriam ver se tinham conseguido atingir a meta do mês e se 

conseguiram conquistar a estrela (um reforçador arbitrário, emparelhado à perda de peso, que poderia 

não funcionar para muitas pessoas, mas pareceu assumir função reforçadora para essas participantes, 

visto que cobravam sua apresentação e comemoravam o recebimento). Ficou claro que, inicialmente, a 

balança consistia em um estímulo aversivo, mas, de tanto pesá-las e a pesagem acontecer em um 

ambiente acolhedor e reforçador para as mudanças, aos poucos, a balança perdeu esse valor aversivo. 
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o momento de o indivíduo procurar por comida. Entretanto, a sensação pode ser 

suportada e deve-se discriminá-la da vontade de comer. Tendo em vista que o 

comportamento governado por regras pode ficar insensível às mudanças nas 

contingências (Catania, 1998/1999; Medeiros, 2010), o objetivo desta intervenção 

era testar a regra, a fim de promover maior contato com as contingências ambientais. 

O contato com as contingências poderia, portanto, aumentar a tolerância à fome e 

diminuir a procura por alimentos nos intervalos entre as refeições. 

 “Superando o desejo incontrolável por comida” (Beck, 2009) foi o tema do nono 

encontro, visando sensibilizar o grupo sobre a importância de emitir respostas de 

autocontrole diante de estímulos discriminativos que sinalizam acesso a reforço 

imediato. Tentou-se abordar a função do reforço alimentar imediato na vida de cada 

participante e criar estratégias de autocontrole para lidar com as situações de conflito 

(reforço imediato x reforço atrasado). 

O décimo encontro consistiu em atendimento individual com a nutricionista 

parceira do projeto, o que coincidiu com o início das férias da psicoterapeuta. 

Após o retorno das férias da psicoterapeuta, o 11º encontro visou o relato e a 

avaliação das participantes sobre o mês em que ficaram sem atendimento. O objetivo 

foi avaliar a manutenção dos comportamentos trabalhados no grupo ao longo das 

semanas, sem a realização dos atendimentos em grupo. Em outras palavras, buscou-

se verificar se os comportamentos estavam sob controle da vinda para o grupo 

(regras, modelos e consequências) ou se estavam sob controle do contato com as 

novas contingências (promoção das mudanças comportamentais e suas 

consequências). No encontro seguinte, novamente houve atendimento individual com 

a nutricionista parceira do projeto.  
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No 13º encontro, abordou-se “o que é obesidade e o que é e como calcular o 

IMC”, devido às dúvidas das pacientes sobre sua própria patologia. Foi modificada a 

forma de fazer o diário semanal: ao invés de ser entregue a ficha, a terapeuta 

solicitou que o registro passasse a ser realizado em um caderno pessoal. Neste 

caderno, a participante iria registrar o seu planejamento alimentar para o dia 

seguinte. Essa modificação foi realizada tendo em vista a baixa adesão à ficha de 

registro, por parte de algumas participantes, e à incompatibilidade entre os registros e 

a perda de peso. A incompatibilidade sugeria baixa correspondência entre o que 

algumas participantes escreviam e o que elas realmente faziam, pois, apesar de 

relatarem seguir a orientação da nutricionista e realizar diariamente atividades 

físicas, não conseguiam reduzir o peso. Tal modificação foi pensada para visualizar 

com detalhes a alimentação feita pelas participantes, bem como as atividades físicas 

diárias e, por meio destes registros, identificar as mudanças necessárias a serem 

adotadas.  

Beck (2009) relata que vários estudos científicos demonstram que fazer um 

registro por escrito do que se come aumenta a probabilidade de redução de peso e sua 

manutenção. O monitoramento do que se come tem o objetivo de levar o indivíduo a 

discriminar seu comportamento e as variáveis de controle, e manipular seu ambiente 

de forma que o comportamento de alimentar-se adequadamente e de engajar-se em 

atividades físicas regulares seja mais provável de ocorrer do que antes da 

intervenção, quando a escolha era pelos reforços imediatos (alimentação calórica em 

grande quantidade e o sedentarismo). Além disto, à medida que o tratamento avança, 

permite ao cliente e ao terapeuta identificarem variáveis que estejam interferindo no 

insucesso do tratamento.  
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No 14º encontro, houve novo atendimento individual com a nutricionista parceira 

do projeto, e a psicoterapeuta trabalhou o tema “Planejamento alimentar e 

monitoramento”. Este tema continuou a ser trabalhado no 15º encontro, com o 

objetivo de promover estratégias de autocontrole. As participantes deveriam realizar 

um planejamento alimentar para o dia seguinte, a fim de reduzir a escolha por uma 

alimentação inadequada. Isso permite que o indivíduo providencie os itens de suas 

refeições do dia seguinte, com base na orientação da nutricionista. Além disso, 

visava reduzir o famoso comportamento de “beliscar”, visto que deveria alimentar-se 

segundo o seu planejamento.  

No 16º encontro, o tema abordado foi “Por que como em excesso?” O objetivo 

foi trabalhar o autoconhecimento por meio de algumas análises moleculares baseadas 

em exemplos de situações trazidas pelas participantes, buscando identificar a função 

daquelas respostas. Em seguida, questionava-se ao grupo que modificações poderiam 

ser feitas no ambiente para que o comportamento descrito pudesse ser eliminado.  

No 17º encontro, abordou-se “A importância de permanecer firme diante da 

vontade de desistir ou abrir exceções”, a fim de preparar o grupo para as situações de 

perigo e possibilidades de recaídas, analisando situações que já vivenciaram e como 

poderiam fazer para lidar com essas situações. 

No 18º encontro, foi realizada autoavaliação sobre sua postura durante a semana 

do carnaval, para identificar mudanças comportamentais e propor novas mudanças 

diante de situações similares, incluindo estratégias de autocontrole. “Autocontrole” 

foi trabalhado no 19º encontro, com o objetivo de definir o termo e refletir sobre 

comportamentos de autocontrole no seu dia-a-dia. Foi realizada uma atividade em 

grupo na qual as participantes teriam que criar estratégias de autocontrole para lidar 
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nas seguintes situações: reuniões familiares, festas e eventos especiais, restaurantes, 

viagens, no trabalho e no supermercado. Apesar de o tema “autocontrole” ter sido 

abordado ao longo dos encontros, foi necessário separar um encontro para destacá-lo 

e defini-lo, frente à dificuldade de alguns membros do grupo de lidarem com 

situações práticas do dia-a-dia. 

No 20º encontro, foi debatido o tema “Por que é tão difícil lutar contra a 

obesidade?” O objetivo era refletir, mais uma vez, sobre a necessidade de abrir mão 

de uma alimentação calórica em grande quantidade e baixa qualidade, em prol de 

uma vida mais saudável em médio e longo prazo, e de aprender a comemorar 

pequenas conquistas, em detrimento do anseio de ver grandes resultados imediatos. 

Após este último encontro, os atendimentos em grupo passaram a ser quinzenais, 

objetivando ser um ponto de apoio para essas mulheres que lutavam contra a 

obesidade e que, muitas vezes, não encontravam incentivo necessário fora deste 

ambiente. Esse acompanhamento é importante a partir do momento em que se 

entende a obesidade como sendo uma patologia de tratamento em longo prazo (longo 

tempo para alcançar um peso saudável) e para a vida toda (prevenção de recaídas e 

retorno da emissão de comportamentos impulsivos). Os temas eram livres e visavam 

reforçar os conteúdos já discutidos no grupo nos encontros iniciais, dando maior 

autonomia para o próprio grupo propor soluções. 

 

2. Atendimento Individual 

O atendimento individual foi proposto à cliente diante do sofrimento relatado 

com a aproximação do fim do acompanhamento semanal no grupo. Marli relatou que 

não estava preparada para caminhar sem um acompanhamento psicológico. A 
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proposta foi aceita com grande alívio por parte da cliente. Além disto, tal 

acompanhamento se fez necessário para investigar, de forma mais ampla, se o 

comportamento de compulsão alimentar seria apenas um de outros comportamentos 

impulsivos emitidos pela cliente. No entanto, não foi possível coletar dados 

suficientes até o momento em que este trabalho foi redigido.  

Os atendimentos individuais tiveram como objetivo promover um espaço de 

reflexão, de incentivo à mudança comportamental relacionada à adesão a uma boa 

alimentação, atividade física e autocontrole, assim como oferecer apoio emocional. 

Também foi possível analisar a história de vida da cliente e seus comportamentos 

atuais, a fim de compreender como o padrão comportamental de compulsão 

alimentar instalou-se e era mantido mesmo diante dos estímulos aversivos 

(problemas de saúde, insatisfação com sua imagem, indisposição/cansaço constantes 

e limitações provenientes do excesso de peso, por exemplo, não conseguir calçar um 

sapato ou não passar na roleta do ônibus). 

De posse destas informações, foram construídas estratégias de autocontrole para 

a cliente aplicar nas situações de maior risco (e.g., reuniões do trabalho, encontros de 

família, viagens), construindo um novo repertório comportamental que 

proporcionasse acesso a outros reforçadores. As estratégias principais foram:  

1) Planejamento alimentar;  

2) Auto-observação;  

3) Automonitoramento;  

4) Reconhecimentos dos ganhos relacionados a estas mudanças;  
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5) Colocar o comportamento de alimentar-se sob controle de novos estímulos 

(sinais orgânicos para fome e saciação, intervalo entre as refeições, 

quantidade e qualidade da comida);  

6) Treino de autocontrole em situações de risco;  

7) Aumentar a quantidade de atividade física realizada pela cliente;  

8) Ampliar o repertório comportamental voltado para outras atividades também 

prazerosas (e.g., caminhada em trilhas, roda de conversa com amigos, 

atividade física agradável), a fim de manter contato com outros reforçadores 

além da comida;  

9) Desconstruir autorregras prejudiciais ao tratamento; por exemplo: “Eu não 

consigo manter o tratamento por mais de 2 meses”. À medida que Marli fosse 

gradualmente se expondo às novas contingências (i.e., reeducação alimentar, 

atividade física, emissão de respostas de autocontrole), com apoio da 

psicóloga e treino discriminativo, suas respostas ficariam mais sob controle 

das consequências do que das autorregras formuladas anteriormente; e 

10) Confecção de uma pulseira com a frase “Eu consigo vida saudável”, a pedido 

da cliente, como uma forma auxiliar na modificação da autorregra anterior ao 

relembrar do seu compromisso em conquistar uma vida mais saudável e, 

assim, diminuir as chances de emissão de comportamentos impulsivos e 

aumentar as chances de comportamentos autocontrolados. 

A relação de confiança construída durante os atendimentos, por meio de uma 

postura acolhedora, não punitiva e reforçadora, permitiu que a cliente se sentisse à 

vontade para expor seus medos e suas dificuldades. A terapeuta escutava com 

atenção os relatos da cliente, buscando compreender as variáveis que evocaram a 
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emissão dos comportamentos relatados, pontuando comportamentos que 

necessitavam ser modificados (a partir dos objetivos apontados pela cliente) e 

reforçando as mudanças conquistadas ao longo da semana. 

Com os poucos atendimentos individuais realizados, até a redação deste trabalho, 

não foi possível avaliar a redução de peso e a sua manutenção diante das estratégias 

aplicadas. Porém, foi possível observar maior engajamento de Marli nas sessões 

individuais e de grupo, e motivação diante das mudanças sugeridas.  
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Resultados 

 

Os resultados serão mostrados com base na formulação comportamental 

elaborada sobre o caso de Marli, delineando o histórico de vida da cliente, 

apresentando as análises funcionais moleculares e molares realizadas a partir dos 

dados colhidos. Não obstante, descrevem-se também os objetivos e as estratégias 

utilizadas na terapia, bem como os avanços terapêuticos alcançados durante os 

atendimentos. 

Vale ressaltar que Marli encontrava-se em atendimento psicoterapêutico no 

momento em que este trabalho fora redigido.  

 

1. Histórico da Cliente 

1.1. Histórico Familiar 

Marli era filha de pais nordestinos. O pai veio para Brasília para trabalhar na 

construção da cidade, e a mãe era dona de casa. Já em Brasília, os pais tiveram seis 

filhos, três mulheres e três homens, sendo a cliente a penúltima.  

Ela nasceu e morou até a adolescência em uma região nobre de Brasília, onde 

seu pai tinha vários terrenos. O pai trabalhava como pedreiro, era semianalfabeto e 

passou a apresentar problemas de coração, chegando a ter um infarto. Foi aposentado 

por invalidez, e o dinheiro que tinha da venda de duas casas aplicou em um banco 

que logo faliu. Sem muita orientação, passou a vender tudo o que tinha para cuidar 

da saúde e da família, ficando apenas com uma casa, onde moraram até o início da 

adolescência da cliente, quando seu pai também a vendeu e comprou quatro casas em 
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uma cidade satélite do Distrito Federal. Três dessas casas ficaram para os filhos mais 

velhos, e a outra ficou para os pais e os filhos mais novos.  

Após um tempo morando ali, a casa foi vendida devido a problemas financeiros, 

e o pai comprou uma casa maior em uma cidade satélite mais afastada do centro, 

onde Marli morou da sua adolescência até a vida adulta. A cliente descreveu sua 

família como muito descontrolada financeiramente: “quando se vê em uma situação 

de dificuldade, vende a casa que tem para pagar as dívidas”. De todo o patrimônio 

inicial do pai, somente dois irmãos tinham casa própria. 

A mãe faleceu 15 anos antes do início da terapia, devido a complicações da 

diabetes. Ela tinha dificuldade em controlar a alimentação, mesmo diante dos riscos 

da diabetes e obesidade. Seu pai faleceu seis anos antes da terapia. Também foi 

diagnosticado com diabetes e usava um marcapasso; porém, controlava melhor a 

alimentação e fazia atividade física. 

Todos os irmãos tinham obesidade; porém, somente os homens desenvolveram a 

diabetes. Apenas uma irmã conseguiu controlar a obesidade por meio de mudança na 

alimentação e atividade física, sendo ela a maior incentivadora da cliente.    

 

1.2. Histórico Acadêmico-Profissional 

Marli estudou o ensino fundamental e o início do ensino médio em escolas 

públicas na primeira região em que morou, com total apoio do pai. Ele incentivava 

bastante o estudo dos filhos, e ela gostava muito de estudar.  

Finalizou o ensino médio aos 16 anos, em uma escola da segunda região. Em 

seguida, mudou-se, e nesta nova cidade, passou a estudar para concurso público, sem 

obter sucesso. Seu primeiro trabalho foi em uma loja de departamentos, aos 19 anos. 
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Marli continuou estudando. Fez um curso de técnico na área da saúde e prestou 

outros concursos públicos. Passou em um concurso na área que havia se 

especializado. Continuou estudando e conseguiu concluir o ensino superior. Prestou 

novo concurso e novamente foi aprovada. Durante a terapia, estava trabalhando em 

dois cargos públicos na área da saúde. 

 

1.3. Histórico Socioafetivo 

Começou a namorar aos 16 anos e, após dois relacionamentos curtos, casou-se 

com o terceiro namorado, aos 19 anos. Relata que se casou por pressão da mãe, que 

dizia que mulher tinha que casar logo; o pai não concordava e dizia que ela deveria 

estudar. Após um ano e meio, separou-se. Seu pai a apoiava, dizendo que, se não 

desse certo, poderia voltar para casa. Teve vários namorados curtos e, aos 39 anos, 

casou-se novamente, com um homem 9 anos mais novo que ela. Seu marido tinha 

dois filhos e os considerava como filhos; por isto, não ela tinha vontade de ter filhos. 

 

1.4. Histórico Médico-Psicológico 

Relatou ter sobrepeso desde a infância, porém, foi na vida adulta que alcançou o 

maior peso. Nunca foi de realizar esportes. Sua alimentação sempre foi muito 

calórica por conta da comida nordestina feita pela mãe, com abundância de fritura e 

arroz. Sua mãe nunca incentivou uma alimentação saudável e nunca controlou a 

quantidade de comida que deveria comer, estando a comida sempre disponível. 

Quando alcançou a independência financeira, passou a se permitir comer de tudo, 

principalmente comida de fast foods e doces. Considerava-se compulsiva por 

alimentos, tendo dificuldade para se controlar diante da comida. Relatava ficar 
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angustiada quando a comida é regrada, pois gosta de comer tudo que quiser. Tinha 

dificuldade de controlar a alimentação em festas, eventos, viagens, encontros de 

família, ou seja, em qualquer situação onde a comida fosse farta e disponível.  

Apesar disto, não apresentava nenhum problema de saúde relacionado à 

obesidade. Já havia sido alertada para os riscos, visto que tinha pré-diabetes e 

começou a sentir dores nas costas, tendo dificuldade para levantar da cama. 

Já havia participado de dois grupos para redução de peso. O primeiro foi em um 

hospital em que trabalhava, obteve acompanhamento com nutricionista e conseguiu 

reduzir bastante o peso; porém, após o término do grupo, voltou a ganhar peso. O 

segundo grupo foi em uma universidade, com acompanhamento multidisciplinar 

(psicóloga, nutricionista e educador físico), tendo acesso a uma academia de graça. 

Porém, foi desligada do projeto pois não se adaptou à psicoterapia, de abordagem 

psicanalítica. 

 

2. Delineando o Comportamento de Obesidade 

2.1. Análises Moleculares 

A obesidade para a cliente, por muito tempo, não foi um problema. Como dito, 

sua família nuclear, pais e irmãos, tinham o mesmo padrão físico, e sua alimentação 

sempre foi bastante calórica, sem regras quanto à quantidade e aos horários de 

comer. A atividade física também não foi incentivada ao longo da sua vida, sendo 

restrita às brincadeiras de crianças e atividades esportivas na escola. Com sua 

independência financeira, além das comidas caseiras da família, passou a ter acesso a 

fast foods, doces diversos e aumentou o seu ciclo social, frequentando festas e 

eventos, e realizando viagens. Durante os atendimentos em grupo, a cliente não 
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sinalizava que seu comportamento compulsivo estaria relacionado a desconfortos 

emocionais, como ansiedade e depressão – ou seja, não seria controlado por 

reforçamento negativo, como era o caso das demais participantes. Segundo ela, após 

refletir em seus tratamentos anteriores, estaria relacionado ao histórico de 

aprendizagem alimentar e ao fato de a comida representar grande fonte de prazer 

(reforçamento positivo). No entanto, frente ao baixo acesso a outros reforçadores ao 

longo de sua vida, pode-se hipotetizar – o que deverá ser melhor investigado no 

atendimento individual – uma dificuldade da cliente em discriminar contextos 

aversivos ou com poucos reforçadores positivos, que contribuíram para a emissão de 

comportamentos de compulsão alimentar. 

Quinze anos antes do início da terapia, com o falecimento de sua mãe, decorrente 

de complicações da diabetes, Marli passou a lutar contra a obesidade, desejando ter 

uma história diferente da vivenciado pela mãe, que, mesmo com acompanhamentos 

médicos, escolheu continuar com o mesmo padrão alimentar e a ausência de 

atividade física. 

Iniciou por conta própria dietas restritivas, com a ajuda das quais conseguia 

emagrecer, mas logo voltava a ganhar peso. Buscou ajuda médica, e lhe foi receitada 

Fluoxetina, sem que houvesse muitos resultados, e ela desistiu de tomar a medicação. 

Fez algumas sessões de drenagem linfática, o que se tornou inviável financeiramente. 

Participou de dois grupos com foco na redução de peso, também sem sucesso. Por 

fim, em 2014, iniciou acompanhamento com uma nutricionista, e esta lhe 

encaminhou para participação no grupo de apoio a pessoas com obesidade descrito 

acima. 
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No quadro abaixo, constam as análises moleculares das contingências que 

vinham mantendo seu padrão comportamental de compulsão alimentar. 

Antecedentes Respostas Consequências Processo e Efeitos 
Participação em 

grupo para 

redução de peso 

 

Almoço na casa 

de familiares ou 

amigos 

Restringir 

alimentação; levar 

sua própria bebida 

Imediatas 
Críticas dos familiares 

Sensação de estômago vazio 

 

Em médio prazo 
Redução de peso 

 

Punição positiva 

 

 

 

Reforço negativo 

(diminuição das dores nas 

pernas e costas) 

Almoço na casa 

de familiares ou 

amigos 

Comer de tudo e 

em grandes 

quantidades, sem 

se atentar à 

satisfação física 

Imediatas 
Estômago cheio; 

Evitar críticas dos familiares  

 

Em médio e longo prazo 
Mal-estar físico; 

Aumento de peso; 

Dores nas pernas e 

Costas; 

Problemas de saúde; 

Dificuldade em realizar 

tarefas do dia-a-dia 

 

 

Reforço positivo (prazer, 

satisfação); 

 

 

 

Punição positiva 

(sentimento de culpa, 

agravamento da baixa 

autoestima; 

 

Em casa, após 

esses eventos 

Reduzir a 

quantidade de 

comida ao longo 

da semana 

Pequena redução de peso  

 

 

Reforçamento negativo 

(sensação de alívio) 

 

 

 

Festa de 

casamento de um 

colega, com pouca 

oferta de comida 

Comer pouco; 

 

Ir embora da festa 

mais cedo 

Estômago vazio; 

Crítica de colegas e perda 

temporária de vínculos 

sociais 

Punição positiva  

(Sentimentos de raiva e 

frustração) 

Punição negativa 

Colega vendendo 

brigadeiro no 

trabalho.  

 

Insistência da 

colega para 

compra do doce 

Ficar escondida na 

sala para não 

comprar o doce; 

Comprar dois 

doces após 

insistência 

Imediatas 
Evitar a insistência e 

confronto da colega; 

Comer o doce preferido 

 

 

 

 

Em médio e longo prazo 

Aumento de peso; 

Dores nas pernas e costas; 

Problemas de saúde; 

Dificuldade em realizar 

tarefas do dia-a-dia 

 

Reforço negativo 

(Sentimento temporário 

de alívio); 

Reforço positivo (Prazer) 

 

 

 

 

Punição positiva 

(sentimentos de culpa e 

frustração, agravamento 

da baixa autoestima) 

Chegar em casa 

com fome, depois 

Comer os 

alimentos 
Imediatas 
Saciação diante da privação; 

 

Reforço negativo (alívio) 
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de um dia de 

trabalho 

industrializados 

disponíveis; 

Comprar 

sanduíche na rua; 

Continuar 

comendo mesmo 

sem fome 

Acesso a alimentos de sua 

preferência; 

Estômago cheio. 

 

 

Em médio e longo prazo 
Aumento de peso; 

Dores nas pernas e costas; 

Problemas de saúde; 

Aumento da baixa 

autoestima; 

Dificuldade em realizar 

tarefas do dia-a-dia  

Reforço positivo (prazer, 

sensação de bem-estar) 

 

 

 

 

Punição positiva 

(sentimentos de culpa e 

frustração, agravamento 

da baixa autoestima) 

Férias 

 

Autorregra: “estou 

viajando, tenho 

que aproveitar 

tudo. Estou livre 

para fazer o que 

eu quiser”. 

Viajar; 

Fazer refeições 

em horários 

irregulares; 

Descumprir a 

orientação da 

nutricionista; 

Ingerir comidas 

muito calóricas e 

em grande 

quantidade. 

 

Imediatas 
Acesso a alimentos de sua 

preferência; 

Mudança de rotina (acordar 

tarde, sem compromissos, 

não ter hora para dormir, 

comer o que quiser) 

 

Em médio e longo prazo 

Aumento de peso; 

Dores nas pernas e costas; 

Problemas de saúde; 

Aumento da baixa 

autoestima; 

Dificuldade em realizar 

tarefas do dia-a-dia 

 

 

Reforço positivo (prazer) 

 

 

 

 

 

 

 

Punição positiva 

(sentimentos de culpa e 

frustração, agravamento 

da baixa autoestima) 

 

Volta das férias 

Autorregra: “não 

consigo mudar 

meu jeito de ser”. 

Abandonar as 

orientações da 

nutricionista; 

Abandonar a 

atividade física 

 

Imediatas 
Evitar limitações impostas 

pelo tratamento; 

Fala do marido - “Falei que 

não ia conseguir”. 

 

 

Em médio e longo prazo 

Aumento de peso; 

Dores nas pernas e costas; 

Problemas de saúde; 

Aumento da baixa 

autoestima; 

Dificuldade em realizar 

tarefas do dia-a-dia 

 

Reforçamento negativo 

 

 

Reforçamento positivo 

(prazer) 

Punição positiva (fala do 

marido elicia sentimentos 

de incapacidade e 

frustração); 

 

 

 

Punição positiva 

(sentimentos de culpa e 

frustração, agravamento 

da baixa autoestima) 

Quadro 2. Microanálises de comportamentos de compulsão alimentar emitidos pela 

cliente. 
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Como se pode observar a partir das análises funcionais acima descritas, os 

comportamentos que levam à obesidade são mantidos principalmente pelo reforço 

positivo imediato (contato com alimentos saborosos dois quais a cliente gosta); 

porém, as punições em médio e longo prazo também tinham grande peso para a 

cliente, e a estimulavam a buscar uma mudança comportamental, visando a alcançar 

uma vida mais saudável. 

 

2.2. Análises Molares 

Marli, ao longo de sua história, desenvolveu o padrão comportamental de 

compulsão alimentar, dado que a cliente não analisava as consequências em médio e 

longo prazo, e se comportava de forma a produzir reforços imediatos. Esse padrão foi 

construído ao longo da vida, tendo como modelo o padrão alimentar da família 

nuclear, contexto no qual a comida era farta, calórica e sempre disponível. Apesar de 

o foco do atendimento em grupo ser o comportamento alimentar, é possível que a 

compulsão alimentar fizesse parte de um padrão maior de impulsividade. 

A impulsividade poderia estar presente em outros contextos da vida da cliente, 

como, por exemplo, na desorganização financeira e consequentes dívidas que ela 

contraiu ao longo de sua vida. No caso de Marli, em que o trabalho em grupo não foi 

bem-sucedido, vale à pena trabalhar no atendimento individual uma análise maior, 

molar deste padrão comportamental, a fim de levá-la a discriminar em quais 

contextos as respostas ocorrem, compreender a sua função e, posteriormente, 

generalizar as estratégias propostas na compulsão alimentar para as demais situações 

de impulsividade identificadas. 
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O quadro abaixo apresenta uma possível análise molar do padrão 

comportamental de compulsão alimentar da cliente. Mais uma vez, deve-se deixar 

claro que esses comportamentos deverão ser analisados mais amplamente a partir do 

momento em que novos dados sejam coletados, e permitam estabelecer relações 

funcionais com outros comportamentos e suas variáveis de controle. 

 

Comportamentos 

específicos 

História de 

aquisição 

Quando é 

mantido 

Quando é 

aversivo 

Aceita todas as 

ofertas de comida; 

 

Aceita todos os 

convites para 

comer; 

 

Come alimentos 

calóricos e fora da 

dieta prescrita e 

deixa de fazer 

outras refeições 

como forma de 

compensar a 

compulsão; 

 

Frustra-se ao ser 

impedida de comer 

a quantidade que 

deseja. 

Modelo familiar, 

no qual a comida 

sempre estava 

disponível, sem 

regras quanto a 

qualidades, 

quantidades e 

horários; 

 

Pouco acesso a 

outras fontes de 

reforçamento 

alternativos a 

comida; 

 

Independência 

financeira e acesso 

fácil a doces e fast 

foods; 

 

Ambientes pouco 

punitivos quanto 

ao aumento de 

peso e à qualidade 

ou quantidade de 

comida 

Proporciona 

prazer imediato; 

 

Acesso rápido, 

sem necessidades 

de grandes 

esforços; 

 

Reforçadores 

sociais 

(celebrações, 

companhias, 

diversão). 

Aumento de peso; 

 

 Problemas de 

saúde; 

 

Dificuldade de 

realizar atividades 

do dia-a-dia 

 

Descontentamento 

com a aparência 

Dificuldade em 

comprar roupas 

 

 

Quadro 3. Análise molar do padrão comportamental de compulsão alimentar. 
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3. Objetivos Terapêuticos 

● Desenvolver repertório de autoconhecimento, compreendendo sua história de 

vida e como o comportamento-alvo foi adquirido e era mantido; 

● Adquirir comportamentos mais saudáveis, por meio de orientações 

(psicologia e nutrição) e modelos de outros clientes (acompanhamento em 

grupo); 

● Desenvolver comportamentos de autocontrole; 

● Desenvolver sensibilidade a outros reforçadores também importantes para a 

cliente (diminuição das dores, melhora na qualidade do sono, melhor 

disposição durante o dia, sentimento de autoconfiança, pequenas perdas de 

peso); e 

● Redução de peso. 

 

4. Mudanças Observadas 

4.1. Atendimento em Grupo 

No primeiro mês, a cliente apresentou uma boa participação no grupo, 

compreendendo como sua história de vida influenciou a aquisição da obesidade e 

identificando as mudanças necessárias a serem feitas na sua rotina para que 

alcançasse uma vida mais saudável. Dentre essas mudanças, as mais importantes 

eram ter autocontrole diante da comida e fazer atividade física. Após mudanças na 

alimentação, ao final do mês, ela havia reduzido 900 gramas, passando a pesar 102,7. 

Em seguida, a cliente ficou sem acompanhamento por três semanas, devido à 

paralisação do atendimento ambulatorial do hospital. Ao retornar, ela havia 

aumentado de peso, de 102,7 para 105,1. Descreveu grande dificuldade em se 
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controlar diante da comida em situações de festa e eventos e dificuldade em preparar 

uma alimentação saudável frente à correria do dia-a-dia. Além disto, ela não estava 

fazendo atividade física com frequência. Confessou saber quais as mudanças 

necessárias para conseguir reduzir de peso, porém afirmou não conseguir. Diante da 

sua fala, o grupo acolheu suas queixas e, de forma empática, sugeriu algumas 

mudanças: comer alimentos saudáveis antes de ir para festas e eventos, negar 

convites para lugares em que sabia que teria dificuldade em se controlar, deixar sua 

comida do dia pré-preparada no dia anterior e, enquanto terminava de preparar a 

comida, beber água ou comer uma fruta.  

Na semana seguinte, a cliente havia reduzido 700 gramas. Entretanto, na semana 

posterior, aumentou 700 gramas, devido a uma festa na casa de familiares. No sétimo 

encontro, o grupo realizou algumas atividades práticas com o objetivo de diferenciar 

fome, vontade de comer e desejo incontrolável. Porém, a cliente não realizou as 

atividades em casa e, na semana seguinte, havia aumentando mais 300 gramas.  

Diante da baixa adesão de três participantes do grupo, incluindo a Marli, no 13º 

encontro, foi informado que as participantes que não seguissem as orientações da 

nutricionista e não realizassem atividade física seriam retiradas do grupo. 

No encontro 14, a cliente relatou que, até aquele dia, ainda não havia 

compreendido a obesidade como uma doença. Acreditava que poderia emagrecer e 

depois voltar a se alimentar como antes. Porém, percebeu que estava errada e que 

teria que sempre controlar a alimentação e fazer atividade física, senão voltaria a 

ganhar peso. 
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Nas semanas seguintes, Marli passou a apresentar uma redução de peso 

significativa e a participar mais ativamente do grupo, relatando suas dificuldades 

durante a semana, bem como suas conquistas.  

A cliente aderiu às orientações da nutricionista e passou a fazer atividade física 

todos os dias. Aplicou algumas técnicas de autocontrole, como alimentar-se antes de 

ir a festas e eventos; levar seus lanches na bolsa; levar seu suco natural para os 

encontros de família; modificar a autorregra “tenho que comer tudo que estiver à 

disposição”, selecionando os alimentos que poderia comer e percebendo os sinais do 

organismo quanto a sua saciação. Marli reduziu o peso de 105,4 para 99,3, 

totalizando uma perda de 6,1 kg, em aproximadamente 2 meses e 20 dias. Com essa 

redução, a cliente relatou melhora no sono, diminuição das dores nas costas, aumento 

da autoconfiança e da autoestima.  

Durante a atividade do 18 º encontro, ao ser questionada sobre atividades que 

gostava de fazer, ela citou caminhadas em trilhas, visita a cachoeiras e esportes como 

escalada, as quais, devido ao seu peso, não conseguia ainda praticar. Foi orientada a 

guardar o dinheiro que usava para comprar os alimentos “não-saudáveis”, para fazer 

estes passeios e comprar equipamentos para escalada. O objetivo era criar outros 

reforçadores enquanto a cliente esperava pela consequência atrasada (atingir o peso 

saudável), aumentando o valor relativo da alternativa de autocontrole. 

No entanto, nas férias da cliente, ela viajou e seu peso aumentou para 102kg. 

Relatou, no último encontro, não ter conseguido realizar suas atividades físicas 

diárias e ter comido exageradamente, não resistindo às comidas oferecidas a todo 

momento na casa de uma parente.  
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A cliente aceitou a proposta para um acompanhamento individual, visto que não 

estava preparada para ficar sem atendimento, frente ao término do grupo.  

 

4.2. Atendimento Individual 

Até o momento em que o presente trabalho foi redigido, haviam sido realizados 

três atendimentos individuais. Aqui, questões pessoais, que não tiveram tempo de 

serem tratadas no grupo, foram aprofundadas. 

Marli relatou que, após o falecimento da mãe, iniciou uma busca por mudanças, 

mas sem saber exatamente o que deveria fazer, visto que não via problemas na sua 

forma de se alimentar.  

Ao iniciar um contato mais íntimo com a família do seu esposo, passou a ter 

acesso a outra realidade, pois eles eram bastante preocupados com a alimentação e 

cuidadosos com a saúde. Com isto, Marli passou a fazer mudanças nos seus hábitos, 

mas, em pouco tempo, tinha uma recaída e desistia de tudo.  

A cliente passou a escutar do esposo que só conseguia manter as mudanças por 2 

meses e logo voltaria ao normal. Dos amigos, escutava que ela não conseguiria 

sozinha a redução de peso e que deveria fazer uma cirurgia bariátrica. Tais frases a 

deixavam bastante desestimulada. 

Nas sessões, foram tratadas essas dificuldades em modificar um comportamento 

que é tão reforçado, porém que traz tantos prejuízos em médio e longo prazo, 

impedindo o acesso a outros reforçadores (e.g., comprar roupas que lhe agradavam, 

eliminar as dores nas costas, prazer ao se olhar no espelho) tão importantes para a 

cliente. 
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Na 3ª sessão, a cliente relembrou um atendimento em grupo, em que uma das 

participantes, 10 anos mais velha que ela, dizia o quanto era difícil realizar as 

atividades de rotina devido ao excesso de peso. Marli refletiu que sobre o fato de ser 

10 anos mais velha que seu esposo e sobre como ele era jovem e bem disposto. 

Segundo ela, se continuasse a ganhar peso, ficaria como aquela senhora do grupo, 

sem disposição para realizar as suas atividades, não conseguindo acompanhar o ritmo 

do esposo, o que poderia inclusive levar a uma separação. A cliente relatou que não 

desejaria que isto acontecesse. Desejava ter saúde para viajar e conhecer novos 

lugares, desejava ser uma companhia agradável e aproveitar a vida, em vez de ficar 

murmurando. A partir desta fala, a terapeuta trabalhou a necessidade de fazer 

escolhas saudáveis a cada dia, criando estratégias de autocontrole para lidar com as 

situações que lhe pareciam mais difíceis e ressaltando a questão do autocontrole e da 

impulsividade, não como entidades, mas como uma escolha diária. 

Nas sessões até o momento realizadas, os objetivos da terapeuta foram: levar a 

cliente a compreender melhor sua história de vida e como ela influenciava suas 

escolhas; treinar estratégias de autocontrole para a cliente lidar com a impulsividade 

pela comida; e desenvolver em Marli sensibilidade a pequenos reforçadores frutos 

das mudanças comportamentais (diminuição das dores, melhora na qualidade do 

sono, melhor disposição durante o dia, sentimento de autoconfiança, pequenas perdas 

de peso).  

É importante ressaltar que a cliente permanecerá em acompanhamento individual 

e, nas sessões seguintes, serão investigados os demais contextos em que o padrão 

comportamental de impulsividade se apresenta, a fim de sensibilizá-la para a 

necessidade de uma mudança comportamental mais ampla. 
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Considerações Finais 

 

Segundo a classificação da obesidade de Guedes (2003), a cliente Marli seria 

classificada da seguinte forma: 

Critérios de classificação da obesidade de Marli 

Etiologia Quantidade 

de gordura 

em excesso 

Características 

anatômicas do 

tecido adiposo 

Distribuição 

regional da 

gordura 

corporal 

Época de 

seu início 

Obesidade 

exógena  

Elevada ou 

Mórbida 

Hiperplásica  Ginóide Progressiva  

Quadro 4. Classificação da obesidade da cliente Marli, utilizando os 

critérios de Guedes (2003).  

 

Levando em consideração a possível classificação da obesidade de Marli, descrita 

no quadro acima, sua possibilidade de emagrecimento era bem remota, pois ela 

apresentava grande quantidade de gordura, elevado número de células gordurosas e 

era obesa desde a infância. Esta hipótese é também fortalecida pela afirmação de 

Fonseca e cols. (2001), de que pessoas com IMC igual ou maior de 40 têm poucas 

chances de emagrecimento permanente, mesmo se submetendo ao processo 

cirúrgico. Diante desta dificuldade, é possível compreender a grande luta travada 

pela cliente ao desejar emagrecer e alcançar uma qualidade de vida de forma natural 

e gradual.  

Esta batalha, no entanto, não se resumia apenas a questões de estrutura do 

organismo. A etiologia da obesidade é multifatorial. A genética e os hábitos 

adquiridos ao longo da vida interferem nesse processo de ganho de peso; portanto, a 
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estrutura do organismo, ou qualquer outro fator isolado, não determina sozinho se 

uma pessoa será obesa ou não. 

Desta forma, o tratamento da obesidade precisar ir além de diagnósticos médicos, 

dietas nutricionais e atividades físicas. É necessário atentar-se também para a história 

de vida do indivíduo e as contingências que mantêm o comportamento-alvo, de modo 

a promover uma mudança comportamental, levando o indivíduo a emitir 

comportamentos mais saudáveis, o que resultará em uma redução de peso gradual e 

permanente. 

Analisando-se a história de vida da Marli, é possível entender o quanto era difícil 

para ela lutar contra a obesidade. Havia a história de acesso a poucos reforçadores, o 

que provavelmente consistia em uma operação estabelecedora que aumentava o valor 

reforçador da comida, e consequentemente dificultava a emissão de comportamentos 

de autocontrole frente à ausência de outros reforçadores alternativos que pudessem 

competir com ela. Desta forma, a instalação de um padrão alimentar com acesso livre 

a alimentos calóricos estava sob controle do prazer na ingestão dos alimentos 

associado ao afeto familiar, sem se atentar para os sinais do corpo, como os 

característicos da saciedade.  

Sobre isto, o estudo de Albuquerque e Gomes (2002, citado por Cavalcante, 

2009) aponta que a oferta de alimento e o padrão comportamental da família são 

variáveis que afetam tanto a instalação da obesidade como os comportamentos de 

seguir as prescrições de dieta alimentar, realizar atividades físicas e a consequente 

manutenção de peso. 

Deste modo, pessoas como a cliente Marli chegam aos consultórios médicos 

desejando reduzir o peso. Porém, desconsiderando as contingências que instalaram 
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os comportamentos que levaram à obesidade, são receitados remédios, dietas e 

exercícios. Estes recursos conseguem fazer algum efeito por um tempo, mas logo são 

vencidos pelas contingências instaladas ao longo da vida. 

Tal fato tende a gerar descrédito por parte de médicos e nutricionistas no 

tratamento de pessoas com obesidade, de modo que estes preferem não priorizar essa 

demanda em seus consultórios. Isto também gera desesperança nesses pacientes 

obesos, diante de tantas tentativas de mudanças frustradas pelas famosas “recaídas”. 

De acordo com a literatura analítico-comportamental sobre autocontrole (e.g., 

Rachlin, 1974, 2000, citado por Batista, 2012), estas recaídas podem ser entendidas 

como conflito entre a emissão de um comportamento impulsivo e um comportamento 

autocontrolado. Em outras palavras, o indivíduo escolhe pela consequência imediata, 

porém de menor magnitude, frente à consequência atrasada, porém de maior 

magnitude. No caso da cliente Marli, as respostas impulsivas (recaídas) ocorriam em 

ambientes em que o seu comportamento não estava sob controle das consequências 

atrasadas (redução de peso, melhora na autoestima, diminuição das dores, maior 

expectativa de vida ao alcançar o IMC normal), mas sob controle das consequências 

imediatas (prazer em comer, diminuição da privação, companhias). Isto ficou 

evidente em sua viagem de férias para a casa de parentes. Antes da viagem, 

conseguiu reduzir 6,1 Kg, em aproximadamente 2 meses e 20 dias; no entanto, 

durante a viagem, reganhou 2,7 Kg. Desse modo, as recaídas tão temidas por 

pacientes e profissionais nada mais são do que o padrão comportamental instalado ao 

longo da vida vencendo estratégias baseadas em protocolos médicos e dietas 

padronizadas. 
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Diante deste quadro, percebe-se a grande importância do acompanhamento 

psicoterápico nesse processo em busca de uma melhor qualidade de vida para 

pessoas com obesidade, como aponta Zanella (2005) e Ades e Kerbauy (2002, citado 

por Cavalcante, 2009). O analista do comportamento necessita compreender a função 

do comportamento e manipular as variáveis ambientais a fim de promover uma 

mudança comportamental. No entanto, este processo não é simples. Em muitos 

momentos, o terapeuta tem a necessidade de lidar com o seu próprio sentimento de 

frustração frente à falta de motivação do cliente e ao retorno da emissão de 

comportamentos que levam ao reganho de peso, analisando junto com o cliente as 

variáveis que interferiram no processo, reavaliando as estratégias de intervenção e 

pensando em outras que melhor se adequem a ele. 

No caso da cliente Marli, foi possível compreender que as suas dificuldades em 

conseguir uma melhor qualidade de vida e redução de peso estavam relacionadas às 

seguintes questões: genética familiar; história de vida com instalação de padrões 

alimentares que levaram à obesidade; acesso fácil ao reforçador (comida); pouco 

acesso a outros reforçadores alternativos, o que tornou a comida sua principal fonte 

de prazer (consequência imediata); necessidade de fazer grande esforço na emissão 

de comportamento de autocontrole por longo tempo frente à demora para atingir o 

peso saudável (consequência atrasada) e falta de apoio social e familiar. 

As estratégias utilizadas para trabalhar essas dificuldades foram: compreensão 

por parte da cliente das contingências que contribuíram para a instalação do quadro 

da obesidade e a possibilidade de modificá-las; buscar outras fontes alternativas de 

prazer nos eventos sociais, lazer e viagens; valorização dos ganhos com as mudanças 
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propostas; e treino de comportamentos de autocontrole para lidar com situações de 

difícil controle alimentar. 

Este trabalho objetivou contribuir para a discussão da importância do 

psicoterapeuta no tratamento de pessoas com obesidade, uma vez que apenas os 

acompanhamentos médico e nutricional não abarcam todas as variáveis que levaram 

o indivíduo à obesidade. Defende-se a necessidade de uma análise individual, 

identificando junto ao cliente as contingências que levaram à obesidade e as que 

mantêm o comportamento de compulsão alimentar, bem como estruturar estratégias 

de intervenção individuais e reavaliá-las sempre que necessário. Por fim, sugere-se 

uma avaliação individual e cuidadosa para trabalhar com pessoas com obesidade, 

levando em consideração os ganhos individuais na escolha do acompanhamento em 

grupo e/ou individual. Como observado no caso de Marli, o acompanhamento em 

grupo não foi eficiente em trabalhar com todas as variáveis que promoveriam uma 

mudança comportamental efetiva, visto que, no grupo, tem-se o foco em temas gerais 

voltados para a obesidade e nem sempre é possível investigar e intervir de forma 

pontual em virtude das limitações que este tipo de atendimento apresenta, 

principalmente relacionadas ao tempo. 
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Anexo 1. Termo de Autorização, modelo disponibilizado pelo IBAC 
 

 

AUTORIZAÇÃO PARA 

COMUNICAÇÃO ORAL E PUBLICAÇÃO DE ESTUDO DE CASO 

 

Eu, 

___________________________________________________________,portador(a) 

da identidade nº __________________________ autorizo a publicação escrita de 

estudo de caso e a comunicação oral, em Encontros de Psicologia, do conteúdo das 

sessões de Terapia Analítico-Comportamental conduzidas pelo(a) terapeuta 

______________________________________________, com registro no CRP 

nº:_______, com a finalidade de promover o conhecimento e o desenvolvimento de 

tecnologias no campo da Psicologia. Foi-me assegurado que, em todos os casos 

acima citados, minha identidade será mantida em sigilo, bem como quaisquer dados 

que possam identificar a mim ou quaisquer pessoas citadas nas sessões.  

 

Brasília, ____ de _________________ de 20 ____ . 

 

________________________________ 

Cliente/Responsável 

 

 

__________________   ___________________ ____________________ 

Aluno(a)/Terapeuta            Supervisor(a)                 Coordenação Clínica 
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Anexo 2. Modelo de contrato utilizado no atendimento de grupo. 

 

CONTRATO DE ATENDIMENTO 

 

O objetivo do grupo xxxxx é promover um acompanhamento multidisciplinar 

aos indivíduos com histórico de obesidade afim de que tenham maior adesão ao 

tratamento proposto por cada profissional, levando-o ao alcance de uma melhor 

qualidade de vida. 

 

DIA E HORÁRIO 

As reuniões acontecerão na quintas-feiras, das 8:00 às 10:00, na Sala de Reuniões do 

ambulatório do Hospital xxxxxx. 

Será dada uma tolerância de atraso de 15 minutos para entrada na reunião, salvo 

casos que forem avisados antecipadamente da necessidade de um atraso maior ou 

justificados posteriormente. 

O dia e o horário do grupo poderão ser alterados, desde que em concordância da 

maioria dos participantes. 

 

FALTAS 

Não serão permitidas duas faltas (consecutivas ou não) sem justificativa. Caso elas 

ocorram será feito o desligamento da participante do grupo. 

Para justificar a falta é necessário entrar em contato com o Núcleo de Psicologia pelo 

telefone xxxx-xxxx ou pelo e-mail xxxxxxxxxx. 

 

PARTICIPANTES 

O grupo será composto por pessoas com diagnóstico de obesidade que desejam 

alcançar uma melhor qualidade de vida. 

O grupo será fechado, ou seja, não serão inseridos novos participantes no decorrer 

das sessões. 
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DURAÇÃO 

Serão realizados 20 atendimentos, sendo um encontro por semana, com duração de 

duas horas. 

 

ALIMENTAÇÃO E ATIVIDADE FÍSICA 

Para participar do grupo a paciente deve se comprometer a se esforçar em seguir o 

plano alimentar proposto pela Nutricionista e em realizar semanalmente atividades 

físicas. 

 

TAREFAS 

Ao longo das sessões será solicitada a participante que realize tarefas durante a 

semana, tendo ela que se esforçar para cumpri-las. 

 

RECURSOS 

- Os participantes serão pesados semanalmente e este peso será colocado um gráfico e 

ficará exposto na sala de reunião; 

- Serão avaliados semanalmente outros itens de acordo com cada perfil: atividades 

sociais, relacionamentos interpessoais, humor, conquista de sonhos e metas, entre 

outros; 

- Preenchimento semanal de registro alimentar e atividade física. 

 

REGRAS DE CONVIVÊNCIA 

Estas regras serão formuladas pelo grupo na primeira sessão, tendo por objetivo 

promover uma boa relação entre as participantes assegurando o respeito entre elas, 

permitindo assim melhor aproveitamento do grupo. 

 

Nome do Participante:________________________________________ 

Assinatura:______________________________________Data:___/___/__ 
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Anexo 3. Texto “Estrela do Mar”. 

 

Estrela do Mar 

 

Era uma vez um escritor que morava em uma praia tranquila, próximo a uma colônia 

de pescadores.  

Todas as manhãs ele caminhava à beira do mar para se inspirar e, à tarde, ficava em 

casa escrevendo.  

Certo dia, caminhando pela praia, viu um vulto ao longe que parecia dançar. Ao 

chegar perto, reparou que se tratava de um jovem que recolhia estrelas-do-mar da 

areia, para, uma a uma, jogá-las de volta ao oceano, para além de onde as ondas 

quebravam. "Por que você está fazendo isto?", perguntou o escritor. "Você não vê?", 

explicou o jovem, que alegremente continuava a apanhar e jogar as estrelas ao mar, 

"A maré está vazando e o sol está brilhando forte... elas irão ressecar e morrer se 

ficarem aqui na areia." O escritor espantou-se com a resposta e disse com paciência: 

"Meu jovem, existem milhares de estrelas-do-mar espalhadas pela praia. Você joga 

algumas poucas de volta ao oceano, mas a maioria vai perecer de qualquer jeito. De 

que adianta tanto esforço, não vai fazer diferença?" O jovem se abaixou e apanhou 

mais uma estrela na praia, sorriu para o escritor e disse: "Para esta aqui faz....", e 

jogou-a de volta ao mar.  

 


