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O presente resumo, apresentará o relato de experiência de uma paciente, 
portadora de síndrome metabólica, compulsão alimentar que deseja 
engravidar. Atendida no ambulatório com indicação de cirurgia bariátrica, 
apresentava desmotivação ao fato de submeter-se “a mais uma dieta” e não 
era de sua vontade realizar a cirurgia. Refletir sobre a sensibilidade de propor 
novas terapias individualizadas e adequadas ao paciente e a sua realidade. 
Após escuta, foi apresentada uma proposta de atendimento quinzenal, com 
foco no comportamento e na relação alimentos x sentimentos. Foi proposta a 
escrita de um diário, no qual sempre que necessário, fossem descritas 
situações que serviam de gatilho para a compulsão, insatisfação corporal ou 
que comprometessem sua auto-estima. Durante as consultas, eram discutidas 
essas questões e crenças da paciente em relação ao seu corpo, beleza, saúde 
e sua evolução. Inicialmente, foi entregue um cardápio qualitativo e orientações 
para melhorar o nível atividade física na vida cotidiana. A perda de peso não 
era o foco do atendimento, porém em 4 meses de atendimento houve perda de 
cerca de 14kg. “Tornar-se consciente de que o peso não é tudo em que se 
deve focar, é que me liberta para que eu perceba que sou um indivíduo 
influenciado por diversos fatores, ambientais, sociais, comportamentais e que a 
nutrição está intimamente ligada a tais aspectos. Desse modo, essa 
abordagem é ferramenta indispensável nessa tomada de consciência, para 
além dos números da balança, e sim na saúde que se ganha ao aceitar que o 
emagrecimento e também um processo de “cura” de outros fatores que 
perduraram tanto tempo em meu íntimo. Aprendi que posso cuidar da minha 
saúde, sem abrir mão de viver em sociedade, sem cobranças exacerbadas, 
pois “tudo conta”. Assim, posso encarar as múltiplas formas de autocuidado 
que a nutrição comportamental tem me proporcionado” (Fala da paciente, por 
ela autorizada). Torna-se urgente, pensar a ciência da nutrição além dos 
números e cálculos de dietas adequadas. O paciente, além de alguém que 
representará nossa competência ao atingir um determinado objetivo ou meta. É 
necessário, exercitar a escuta, o não julgamento, a humanização e o 
acolhimento no atendimento. É imprescindível, compreender e trabalhar as 
questões relacionadas ao estabelecimento de padrões de beleza, de 
autoestima e auto aceitação, como partes importantes no processo de 
emagrecimento e ter a capacidade de aplicar uma nutrição individualizada, 
baseada nas necessidades e possibilidades do indivíduo. É inadmissível, que 
profissionais reforcem e fortaleçam uma indústria cruel e excludente que 
colocam o peso e/ ou a forma física além da saúde e, por mais que muitas 
vezes isso seja praticado por nós de forma não intencional, as pessoas estão 
adoecendo física e psicologicamente em decorrência de atitudes e 
comportamentos que reforçam esse ideal de padrão de beleza e “saúde”. 
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