
Quando um jovem é diagnosticado com anorexia, 
bulimia ou compulsão alimentar, todos os seus 
familiares precisam se envolver no processo de 
recuperação. Com cuidado, compaixão, calma 
e consistência os pais podem ajudar a reconstruir 
a autoestima de seus fi lhos
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 E
u tenho bulimia há mais 
de oito anos. Sofro de 
baixa autoestima, ape-
sar de sempre rece-
ber elogios por minha 

aparência. Continuo pensando que 
as pessoas dizem isso apenas para 
serem gentis. Hoje, meu namora-
do encontrou dois recipientes onde 
vomitei e escondi no armário. Ele 
ficou muito chateado porque pensa 
que não preciso perder peso, pois 
acha que sou bonita. E me pergun-
tou: Por quê? Eu respondi que não 
quero ser gorda.”

Este é um depoimento real de uma 
garota que utilizou sites de discus-
são de problemas pessoais, protegida 
pelo anonimato. Sua atitude sinaliza 
a dificuldade de se falar abertamente 
sobre assuntos delicados e importan-
tes com familiares, amigos ou alguém 
que esteja mais próximo no momento 
da dor ou do desamparo. A confissão 
entre desconhecidos pode ser mais 
fácil do que enfrentar a verdade, e 
é possível que traga em si alguma 
sensação de alívio. Mas quando a 
circunstância coloca em risco a vida 
de pessoas que amamos, como nos 

casos de Transtornos Alimentares 
(TAs), a melhor atitude é sempre bus-
car ajuda profissional especializada. 

Existem muitas doenças ligadas à 
comida, mas os TAs são mais conhe-
cidos por causa da anorexia, caracte-
rizada pela obsessão em manter-se 
abaixo do peso; da bulimia nervosa, 
em que o medo de engordar jus-
tifica dietas seguidas que, por sua 
vez, acarretam exageros alimenta-
res, com posterior vômito ou uso de 
laxantes, e da compulsão alimentar, 
geralmente exercitada em segredo. 

A causa do problema
Conforme as estatísticas do The 

National Institute of Mental Health, 
nos EUA, entre 5 milhões e 15 
milhões de pessoas sofrem de ano-
rexia ou bulimia. No Brasil, no ano 
de 2006, o Ambulatório de Bulimia e 
Transtornos Alimentares (Ambulim), 
criado em 1992 pelo Hospital das 
Clínicas de São Paulo, tinha atendido 
novecentos pacientes desde o início 
de suas atividades, a maioria deles 
jovens na faixa dos 14 anos. 

Segundo os especialistas, as cau-
sas de TAs são variadas e devem ser 
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O que é o novo 
método Maudsley para 
o tratamento dos TAs?
Janet Treasure: Esse método é uma 
forma de terapia familiar testada nas 
décadas de 1970 e 1980, criado para 
potencializar os resultados nos trata-
mentos de adolescentes que sofreram 
de anorexia nervosa por menos de 
três anos. Entendia-se que o método 
era menos efi caz para famílias com fi -
lhos mais velhos e com históricos tem-
porais mais extensos. Assim, ele foi 
remodelado para a prática de terapias 
multifamiliares que atendessem a esse 
perfi l de pacientes.

O comportamento alimentar 
dos jovens pode ser 
interpretado como uma fase 
de rebeldia característica 
da adolescência. Como 
os pais podem identifi car 
os sintomas dos TAs?
Janet: Isso pode ser bastante difícil, 
mas os pais devem estar atentos aos 

Uma vez descoberto 
o TA, como os 
familiares reagem? 
Janet: Às vezes é muito doloroso e 
vergonhoso para a família admitir 
que alguém que amam tem um TA. 
As mães geralmente se envolvem 
mais, porém encontramos alguns 
pais que ajudam muito quando têm 
facilidade para aprender lições de 
gerenciamento.

E como os pais devem 
lidar com as emoções 
que emergem durante 
esse período?
Janet: Eles precisam formar uma 
equipe em que cada um contribui 
com suas características pessoais 
para estimular a mudança.

A terapia familiar 
é sempre indicada?
Janet: As famílias precisam de in-
formação e devem desenvolver al-
gumas habilidades. As boas práticas 
no Reino Unido reconhecem que é 
de grande ajuda o trabalho com a 
família, porque ela se transforma 
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em um time pronto a superar os 
problemas causados pelo transtor-
no alimentar. A forma exata como 
o trabalho será desenvolvido varia 
de acordo com o paciente (é mais 
comum trabalhar próximo à família 
nos casos dos mais jovens), assim 
como do grupo terapêutico — algu-
mas unidades possuem terapia fa-
miliar, outras apenas oferecem con-
sultoria para os pais, outras ainda 
oferecem terapia de grupo.

Isso signifi ca que existem 
casos em que é melhor 
a família estar distante?
Janet: Não. A família tem um papel 
importantíssimo no processo e o pa-
ciente, mesmo tendo tido difi culda-
des no passado, onde uma terapia 
familiar não tenha dado resultados, 
deve ser estimulado a entender que 
não pode fazer nada sozinho. É pos-
sível que, por causa de situações es-
peciais (pais separados, difi culdades 
de comunicação), o processo, num 
primeiro momento, se faça sepa-
radamente e por meios diferentes, 
mas o ideal é que todos participem.

Em linhas gerais, qual 
o comportamento que 
se espera dos pais?
Janet: A longo prazo, uma coisa im-
portante a ser feita pela família é aju-
dar a reconstruir a autoestima indivi-
dual, estimulando a honesta e aberta 
expressão de pensamentos e senti-
mentos entre todos os membros da 
família. Para isso, ensinamos a técnica 
dos quatro cês: Cuidado, Compaixão, 
Calma e Consistência. Nós ensinamos 
os pais a alinhar suas perspectivas 
sobre a mudança, mostrando-lhes a 
forma como ela deve ser feita. Um 
descompasso de ideias entre os pais 
pode levar a atrasos no tratamento.

E como é possível 
encontrar o perfeito 
equilíbrio que 
leva à mudança?
Janet: Nós usamos a metáfora dos 
animais para ajudar os pais a enten-
der como isso deve ser feito. Existem 
pais que agemcomo uma água-viva: 
demonstram muita emoção e pouca 
ajuda. Outros são como um rinoce-
ronte: exageram nas emoções, no 
controle e na orientação; os pais 
avestruzes são aqueles que demons-
tram pouquíssima emoção e dão 
pouquíssima ajuda; os pais cangurus, 
demonstram pouca emoção, mas têm 
muita simpatia e protegem demais. O 
ideal é que eles sejam como os gol-
fi nhos, que se situam exatamente no 
meio entre todos os outros extremos, 
já que, no exercício de seus típicos 
cuidados parentais, impõem aos fi -
lhotes um período de aprendizado 
baseado no exemplo que os ajudará o 
fi lhote a tornar-se independente para 
se alimentar, bem como para se de-
fender dos predadores. Os golfi nhos 
evitam a superproteção e o excessi-
vo controle. Assim, o correto modelo 
afetivo-comportamental para os pais 
consiste em encontrar o justo equilí-
brio entre as emoções e o controle, 
mostrando-se presentes e disponíveis 
para escutar o doente, incentivando-
o, sem pressionar, a superar etapas 
da recuperação. 
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analisadas caso a caso para individu-
ação dos elementos que contribuem 
para o surgimento da doença, que 
podem ser de natureza biológica 
ou corresponder a tipos de tempe-
ramento mais suscetíveis a com-
portamentos obsessivos. Nesse rol 
incluem-se histórico familiar, trau-
mas e eventual desequilíbrio de fun-
ções do cérebro: estudos indicam 
que a comida funciona como uma 
espécie de automedicação que alivia 
as dores emocionais.

Câncer da alma
Mas o que fazer quando esse pro-

blema nos afeta diretamente? Qual 
seria nosso comportamento se des-
cobríssemos que, mesmo diante das 
evidências, não fomos capazes de 
perceber, intervir e ajudar alguém 
a quem amamos e que sofre de um 
TA? Os sentimentos envolvidos nes-
sas situações partem da sensação de 
impotência, passam pela frustração e 
chegam à culpa. 

Todas essas atitudes são naturais 
porque nosso desejo é a solução ime-
diata do problema. Contudo é preci-
so saber que TAs são considerados 
um “câncer da alma”, pois destroem 
o corpo, a mente, a autoestima e 
as relações sociais. Trata-se de uma 
doença que enfraquece a psique e 
o coração, com o desenvolvimento 
dos “tumores” da insatisfação com o 
corpo e do perfeccionismo que preci-
sam ser controlados.

A psiquiatra Janet Treasure, direto-
ra do departamento de Transtornos 
Alimentares do Instituto de Psiquiatria 
do South London Maudsley Hospital 
(Universidade de Londres), auto-
ra do livro Skills-based learning for 
caring for a loved one with an eating 
disorder: The new Maudsley method 

[“Manual para cuidar de alguém que-
rido que sofra de TA: o novo método 
Maudsley”, ed. Routledge, 2008, sem 
tradução para o português], diz que 
o melhor para a família, os amigos 
e as pessoas próximas é cultivar a 
esperança e confiar no processo de 
recuperação, pois ele é possível. 

De malas prontas para vir ao Brasil, 
a convite do Proata (Programa de 
Orientação e Assistência a Pacientes 
com Transtornos Alimentares, da 
Unifesp), para participar do VIII 
Congresso Brasileiro de Transtornos 
Alimentares e Obesidade (em 
junho/2009), Janet concedeu entre-
vista exclusiva à VivaSaúde, do King’s 
College London, onde trabalha. 

seguintes comportamentos dos fi -
lhos: tornar-se excessivamente empe-
nhado em recusar comida e refeições 
e negar apetite; jogar fora grande 
quantidade de comida ou nunca fi -
nalizar a refeição; juntar ou esconder 
alimentos em sacos, bolsos ou debai-
xo da cama; encorajar as pessoas a 
comer para fi car admirando; começar 
a ler embalagens para contar as ca-
lorias; ler livros e revistas de receitas 
e assistir a programas de culinária; 
começar a dar desculpas como “comi 
mais cedo” ou “não se preocupe, vou 
comer algo mais tarde”; encher o pra-
to de verduras, excluindo proteínas e 
carboidratos, assim como ter medo 
de alimentos calóricos como queijo, 
manteiga, maionese e, claro, choco-
late, biscoitos e bolos; adotar modas 
alimentares: preferir alimentos com 
sabores marcantes como mostarda, 
pimenta, catchup ou molho inglês.

Por quanto tempo 
um jovem pode esconder 
sua condição?
Janet: Vi casos em que isso durou 
por muitos anos.
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