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 O livro Depois de magro: a ação 
do psicólogo na manutenção do peso após 
o emagrecimento induzido por cirurgia, 
organizado por Carmen Benedetti e Luciana 
Theodoro, tem a colaboração de uma 
equipe de profissionais de psicologia, 
nutrição, médicos cirurgiões e 
endocrinologistas, todos especialistas, 
mestres ou doutores em sua área de 
formação e com ampla experiência no 
trabalho com obesidade. 
A obra tem como objetivo esclarecer as 
dificuldades enfrentadas pelos pacientes 
em se manter magros e as possibilidades 
terapêuticas que os profissionais de saúde 
podem utilizar para evitar que o reganho de 
peso se estabeleça. São 14 capítulos, um 
prefácio organizado pela gerente do serviço 
de psicologia da instituição do qual as 
autoras fazem parte, dois capítulos não 
numerados pelas autoras e um terceiro 
capítulo não numerado que procura 
descrever o panorama geral da cirurgia 
bariátrica e metabólica aos leitores. 
No primeiro capítulo não numerado, 
intitulado Uma palavra aos leitores, as 
autoras discorrem sobre como a ideia da 
obra foi concebida, quase que como um 
segundo prefácio, porém de autoria própria. 
Serve como um motivador para a leitura da 

obra e ao mesmo tempo um guia para o que 
virá nas páginas subsequentes. 
O segundo capítulo, também não 
numerado, Panorama geral: cirurgia 
bariátrica e cirurgia metabólica, é de autoria 
de Elias Jirjoss Ilias e Gustavo H. F. de 
Mattos, e apresenta informações 
necessárias sobre o panorama desses 
procedimentos, desde o início de sua 
realização até as concepções atuais. 
Relatam, ainda, os principais tipos de 
cirurgia que podem ser realizadas, bem 
como a evolução da utilização dos termos 
apropriados, explicando por que atualmente 
muitos a denominam cirurgia metabólica. 
Na sequência passa-se, então, para os 
capítulos numerados. O capítulo 1, O obeso 
e a representação social da obesidade, cuja 
autoria é de uma das organizadoras do livro, 
apresenta quem é o obeso na sociedade 
atual, tanto do ponto de vista do próprio 
paciente, como de sua rede de apoio e da 
sociedade como um todo. Descreve pontos 
importantes, referentes à discriminação que 
estes podem sofrer em diversos campos da 
sociedade, principalmente o profissional, 
tendo como resultado uma alta expectativa 
na cirurgia e em seus resultados posteriores 
para se sentirem menos excluídos 
socialmente.
No segundo capítulo Lia Azevedo Pinto e 



Luciana Theodoro procuram caracterizar 
quem é o obeso que está na fila de espera 
da cirurgia da obesidade, por meio de 
dados provenientes do Sistema Único de 
Saúde (SUS) na Unidade de Assistência de 
Alta Complexidade ao Paciente Portador de 
Obesidade Grave, da Santa Casa de São 
Paulo. São discutidos dados relativos ao 
perfil sociodemográfico, clínico e 
antropométrico, bem como os dados gerais 
da entrevista que desenvolvem. Do ponto 
de vista psicológico, trazem dados 
referentes a ansiedade, depressão e 
compulsão alimentar.
Carmen Benedetti realiza, no terceiro 
capítulo, uma revisão sobre o conceito de 
emagrecimento, partindo da definição 
proposta no dicionário de língua portuguesa 
e perpassando por seu significado para a 
ciência médica e psicológica, apresentando 
este como uma forma do indivíduo alterar 
sua representação social e conseguir se 
discriminar como uma pessoa pertencente 
aos parâmetros de normalidade para a 
constituição corporal. A autora finaliza o 
capítulo ressaltando a importância da 
pessoa emagrecida em se manter em 
constante cuidado para que não volte a ser 
uma pessoa obesa, já que isso é 
perfeitamente possível e comum de 
acontecer caso as mudanças de 
comportamento alimentar não se 
mantenham de forma efetiva.
O quarto capítulo, Funcionamento familiar e 
a cirurgia da obesidade, redigido pelas 
organizadoras da obra, discute a 
importância da rede de apoio familiar para 
que a cirurgia da obesidade seja realizada 
de forma eficaz. Relata a importância da 
participação dos familiares durante todo o 
período de preparo do paciente para o 
procedimento cirúrgico e o quanto os efeitos 
da adesão familiar também poderá ser uma 
variável determinante para a efetividade dos 
resultados esperados.
A partir do quinto capítulo do livro, 
observa-se uma mudança nos materiais 
apresentados, sendo que até então, eles 
ainda procuravam situar o leitor no momento 
anterior ao da cirurgia de obesidade; a partir 
deste, efetivamente, passa-se a tratar do 
pós-operatório e seus efeitos na vida de 

cada pessoa que decide passar por esse 
tipo de procedimento. Luciana Theodoro, 
em Evolução da perda de peso e reganho 
de peso, descreve dados referentes ao 
processo de perda de peso logo após o 
momento cirúrgico, como isso se estabiliza 
e a importância de se manter 
comportamentos e hábitos alimentares 
apreendidos para não ocorrer o reganho de 
peso. Faz uma ressalva sobre a importância 
de os pacientes tratarem os fatores 
psicológicos a fim de diminuir a 
possibilidade do reganho de peso.
O sexto capítulo, Modalidades de 
acompanhamento psicológico 
pós-operatório em hospital geral e clínica 
privada, de Carmen Benedetti, aborda o 
acompanhamento logo após a cirurgia e 
que sua sequência pode ser realizada no 
ambulatório do hospital onde foi realizado o 
procedimento cirúrgico ou, ainda, em 
clínicas psicológicas. Enfatiza que, caso 
seja no primeiro local, deve-se priorizar um 
modelo grupal de intervenção para os 
pacientes, enquanto no segundo os 
atendimentos tendem a ocorrer de forma 
individualizada. Discute também a adesão 
do paciente ao acompanhamento 
psicológico, destacando que um dos fatores 
que geram afastamento é a vergonha pelo 
fracasso no tratamento. Finaliza avaliando 
que o bom vínculo com o profissional 
aumenta as chances de adesão a qualquer 
um dos tipos de atendimentos psicológicos.
Pode-se dizer que o sétimo capítulo se 
configura como uma continuação do 
anterior e procura apresentar o trabalho 
realizado no contexto da Unidade de 
Assistência de Alta Complexidade ao 
Paciente Portador de Obesidade Grave, da 
Santa Casa de São Paulo, de autoria de 
Luciana Theodoro, Lia Pinto e Alessandra M. 
B. C. Akamine. As autoras ressaltam que 
nesse serviço a procura por esse tipo de 
atendimento é frequente e ocorre na maioria 
das vezes de forma voluntária.
Em continuidade, o oitavo capítulo, Suporte 
psicológico à modificação da imagem 
corporal, de Alessandra M. B. C. Akamine e 
Carmen Benedetti, trata da questão da 
imagem corporal como um dos fatores para 
a busca da cirurgia, além da importância do 



acompanhamento, pois nem sempre os 
efeitos desejados são alcançados. 
Em Ação do nutricionista na cirurgia 
bariátrica, Lilian Cardia e Mônica Fernandez 
relatam desde o momento do preparo para a 
cirurgia até os cuidados alimentares no 
pós-operatório, sendo que estes últimos não 
poderão ser os mesmos do momento 
anterior ao procedimento. Destacam o 
quanto o trabalho do psicólogo e do 
nutricionista precisa ser integrado para que 
a mudança do comportamento alimentar 
seja um processo mais eficaz e duradouro 
para os pacientes que passam por esse tipo 
de tratamento.
O décimo capítulo, Ajustes na atuação 
psicológica e nutricional no pós-operatório, 
de Carmen Benedetti, Lilian Cardia e Tatiana 
Souza Alvarez, como em situações 
anteriores, pode ser considerado 
complementar ao último capítulo 
apresentado. As autoras retratam os 
benefícios do trabalho multiprofissional e o 
quanto os pacientes podem ser 
beneficiados quando a atuação da equipe 
ocorre de forma complementar. A aliança 
profissional desenvolve bons resultados em 
todo o processo de tratamento e 
acompanhamento do paciente. Com 
relação ao fazer profissional, assinalam que 
o paciente deve compreender a real 
importância de todos os profissionais 
envolvidos e não apenas de um deles, não 
desistindo de um acompanhamento em prol 
de outro.
Do 11° capítulo ao 13°, são feitos relatos 
sobre o trabalho do cirurgião (11) e do 
endocrinologista (12) e sobre a 
necessidade do encaminhamento 
psiquiátrico (13). Os dois primeiros foram 
descritos por profissionais das referidas 
áreas e apresentam o relato de suas 
práticas de forma bastante sucinta, mas 
com dados de relevância, sobre seu 
trabalho nas situações de reganho de peso. 
O último foi organizado por psicólogos e 
nutricionistas que discorrerem sobre a 
dúvida do encaminhamento do paciente 
para a avaliação psiquiátrica nas diferentes 
fases do tratamento da cirurgia da 
obesidade.
As autoras Aída Regina Marques Franques 

e Carmen Benedetti escrevem o último 
capítulo numerado, intitulado Atuação do 
psicólogo nos casos de reganho de peso, 
descrevendo quais devem ser as 
estratégias de trabalho do profissional neste 
contexto de acordo com o protocolo 
proposto pela Comissão das 
Especialidades Associadas (Coesas). Além 
de apresentar o protocolo, reforçam sua 
prática e que o paciente tenha consciência 
da necessidade do acompanhamento de 
toda a equipe nas diferentes fases com a 
finalidade de reduzir a probabilidade de 
reganho de peso.
As autoras finalizam considerando que a 
cirurgia de obesidade pode não ser o 
melhor tratamento para a obesidade 
mórbida, mas é o que há de mais viável até 
o momento e, como tal, deve ser realizada 
com critérios e com adesão efetiva por parte 
daquele que se submete a esse 
procedimento a fim de ter o mínimo de 
efeitos indesejáveis. Ressaltam que é um 
campo com um potencial muito grande para 
o desenvolvimento de materiais que 
auxiliem o atendimento a esse tipo de 
patologia. Encerram enfatizando a 
importância desses materiais para tentar 
reduzir os efeitos do preconceito que 
possam estar atrelados aos problemas da 
obesidade.
A obra apresenta capítulos estruturados em 
uma linguagem acessível para profissionais 
e, até mesmo, o público em geral. Procuram 
descrever muito mais a prática da equipe 
envolvida do que fazer uma extensa revisão 
de literatura sobre o tema, porém sempre 
que necessário expondo algumas 
referências pontuais ao tema. O conteúdo 
auxilia os profissionais interessados no tema 
a ter uma compreensão geral do que pode 
ser realizado como intervenção em serviços 
dessa natureza, porém não aprofunda o 
modo de fazer, ou seja, a exceção de um 
dos capítulos que apresenta os objetivos de 
um protocolo. 
Esta obra contribui com uma área que está 
em desenvolvimento e que carece de bons 
materiais para se desenvolver do ponto de 
vista científico, de modo que o problema do 
reganho de peso possa vir a ser controlado 
de forma mais efetiva e que não seja visto 
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apenas como um insucesso do paciente. Profissionais e pacientes precisam desenvolver 
práticas mais efetivas neste sentido que possam resultar em outros materiais pertinentes a 
área.
As autoras Carmen Benedetti e Luciana Theodoro são psicólogas, doutoras em Ciências da 
Saúde pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e têm outros 
materiais científicos produzidos na área de obesidade, além de ampla experiência nesse tipo 
de prática interventiva.


