
nsiedade, nervosismo, tensão e
necessidade de repetir ações que
escapam do controle são as sen-
sações vivenciadas pelos compul-
sivos. Suas características descontro-

ladas fazem com que percam a noção dos danos
causados à própria vida e à de quem está por perto.
Os estímulos são inúmeros, seja comida, trabalho,
internet... No início, essas pessoas são regidas pelo
prazer, mas, com o tempo, ficam condicionadas a
realizarem compulsões para se sen-
tirem bem. A necessidade de se
entregar ao impulso volta e o ciclo
recomeça...

Quando o dia de trabalho vira
noite

Fim do expediente. Hora de ir
para casa, relaxar ou sair com os
amigos para tomar um chope?
Negativo. Para o empresário André
Gomes, de 43 anos, isso não é nem
cogitado. André não consegue se desligar do tra-
balho. Os contatos sociais, o convívio com a família
e as opções de lazer são freqüentemente relegadas a
segundo plano. À noite, quando a maioria dos tra-
balhadores não quer nem saber de assuntos profis-
sionais, ele ainda está com os pensamentos volta-
dos para as obrigações. Dormir? Nem pensar. O tra-
balho o persegue até mesmo no sono. Poucos
sabem, mas André é um compulsivo.

Ele dirige uma empresa e trabalha no escritório
10 horas por dia. Chega em casa às 20h e as tare-
fas continuam. “Os assuntos profissionais ocupam
a minha mente o tempo todo, principalmente à

noite, quando estou longe da empresa”, diz André.
Para a psicóloga Marta Miranda, esse comporta-
mento é típico de trabalhador compulsivo, conheci-
do como workaholic. “A pessoa sente ansiedade e
tédio no horário em que não está trabalhando, que
normalmente é à noite”.

A compulsão é observada tanto em mulhere s
quanto em homens, geralmente perfeccionistas e
e s t ressados. De acordo com a psicóloga, essas pes-
soas sentem-se culpadas por não estarem trabal-

hando e não esquecem o que têm
para fazer. “Eles acreditam na pro-
dução incessante e que ninguém
realizará tarefas com a sua per-
feição. A pessoa que desenvolve
compulsão pelo trabalho, fre q ü e n-
temente, exige dos outros o mesmo
ritmo que tem para si, costuma
criticar demais, exigindo dedicação
e devoção ao trabalho, tal como
elas. O trabalho passa a ser o cen-
t ro de suas vidas”, explica Mart a .

A mesma situação ocorre com o designer gráfico
Marcelo Reis, de 24 anos, que costuma passar
madrugadas trabalhando. “A maioria das minhas
idéias surge à noite e não consigo deixar para rea-
lizá-las no dia seguinte. Então acabo virando noites
criando”. Segundo a psicóloga Marta, a preocu-
pação com a vida profissional é tão grande que
impossibilita uma boa noite de sono. “Várias vezes
já acordei no meio da noite sonhando que estava
no trabalho. Uma vez, estava começando a pegar
no sono, quando tive uma idéia de criar um
logotipo para um cliente. Não pensei duas vezes,
fui direto para o computador e só consegui parar
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A noite dos
compulsivos
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“Várias vezes já
acordei no meio da
noite sonhando que
estava no trabalho”

Marcelo Reis





por volta das quatro horas da manhã”, conta
Marcelo. 

Comportamentos como o de André e Marcelo são
comuns em pessoas que não conseguem se desligar
de assuntos profissionais e acabam prejudicando
outras áreas de suas vidas. A psicóloga Marta
Miranda acrescenta que essas pessoas são, normal-
mente, inseguras, procuram uma afirmação do
outro e acreditam que o trabalho seja um fator de
reconhecimento social. 

O empresário André conta que
estava começando a ter problemas
na sua vida familiar em decorrên-
cia da preocupação excessiva
atribuída ao trabalho. “Eu mal
chegava em casa e já estava
envolvido com assuntos profissio-
nais. Fazia ligações, marc a v a
reuniões e não dava atenção à
minha esposa e filha. Além disso,
não conseguia nem dormir direi-
to”. Hoje, ele diz que está tentando
se desligar do trabalho em horários de folga, mas
assume que não é fácil: “A responsabilidade é
imensa e muitas vezes ainda me vejo com dificul-
dade de relaxar”.

Segundo Marta, a melhor saída para se livrar da
compulsão é reservar algumas horas diárias para
outras atividades, como caminhar na praia, ler jor-
nais e revistas, assistir a shows ou ver um bom
filme. “Tudo isso são alternativas para fazer com
que o compulsivo desvie a atenção do trabalho e
passe a se preocupar mais com o lazer”, explica a
psicóloga.

Internet, a melhor amiga na madrugada
A vida moderna e o avanço das tecnologias

fazem surgir novas modalidades de compulsão.
Entre as mais preocupantes está a obsessão pela
Internet. É durante a noite que essa mania se torna
um problema para os que sofrem esse tipo de dis-
túrbio, os chamados “Eviciados”. 

Esses dependentes não conseguem desligar a
máquina para cumprir compromissos diários ou
mesmo procurar outras formas de distração e,

quando se dão conta, o dia já
nasceu e o relógio passa a ser o
pior inimigo de quem virou a noite
navegando em um universo vasto
e aparentemente infinito.

A noite do “Eviciado” rompe com
vínculos, não mede conseqüências.
Vale visitar qualquer site, “baixar”
qualquer tipo de diversão ou infor-
mação. É uma necessidade repetiti-
va de transformar uma noite de
sono em uma noite agitada como

a de uma festa. Os amigos, as festas, os estudos tor-
nam-se virtuais e a luz do sol e a distância da
máquina tornam o compulsivo ansioso e distraído.

M. G., de 23 anos, é uma típica “Eviciada”. Tudo
começou quando, aos 18 anos, a jovem conheceu
uma sala de bate-papo virtual onde, para ela,
todas as pessoas eram amigas e mais confiáveis que
qualquer outro amigo próximo. Aos poucos a
sedução passou para além das salas de bate-papo e
invadiu a sua caixa de e-mails com mensagens de
diversas listas de discussão: sobre seus art i s t a s
p referidos, grupos de amigos classificados por
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“Dormir para mim é
um problema, pois

deixo o computador
ligado a noite

inteira”



• Preocupação constante quando não está conectado à Internet;

• necessidade de utilizar a Internet como forma de obter a exci-
tação desejada;

• irritação ao tentar reduzir o tempo de uso da Internet;

• utilização da Internet como forma de fugir de problemas ou de
aliviar sentimentos de impotência, culpa, ansiedade ou depressão;

• hábito de mentir para familiares e pessoas próximas com o
intuito de encobrir a extensão do envolvimento com as atividades
na Internet.

Características do “Eviciado”



lugares que freqüentam, de estudos e também dos
“viciados em tecnologia”.

Nesse ponto, M. G. já estava completamente
envolvida pela rede mundial. Passava horas a fio
navegando, escrevendo, fazendo d o w n l o a d s e até
mesmo escutando rádio. Foi quando os pro b l e m a s
começaram a apare c e r. Há dois anos, ela já pagava
contas de telefone absurdas por causa da quanti-
dade de horas na rede. Chegava em casa cansada,
mas não jantava nem tomava banho. Ia dire t o
para o seu quarto ligar o computador. Quando, pela
manhã, sua mãe abria a porta do quarto para
a c o rdá-la, ela ainda não havia dormido e inventa-
va sempre desculpas para justificar o computador
ligado tão cedo. “Se eu passar muito
tempo longe do computador, fico
ansiosa, querendo saber quantos e-
mails recebi e se os s i t e s que visito já
foram atualizados. Dormir para
mim é um problema, pois deixo o
computador ligado a noite inteira.”

M. G. decidiu se tratar por pre s s ã o
dos pais, logo após perceber que seu
rendimento acadêmico estava cain-
do. Foi durante a análise que ela aceitou que a
I n t e rnet estava tornando-a uma pessoa menos
social e mais cansada. O tratamento começou há

um ano e, ainda hoje, sente
ansiedade e necessidade de pas-
sar suas noites acordadas nave-
gando. 

De acordo com o Instituto Psico
Info (www.psicoinfo.com.br), tal
como as drogas químicas, a com-
pulsão no uso da Internet tam-
bém está relacionada à sensação
de prazer físico que ela produz. A
cada download de uma foto se-
xualmente orientada, na intera-
tividade em um chat, no momen-
to de abrir um e-mail esperado,
no jogo virtual ou mesmo no
barulho eletrizante da conexão à
Internet, descargas elétricas são
produzidas no cérebro, entre os
neurônios, induzidas por um
neurotransmissor chamado do-

pamina – substância liberada pelo cérebro quando
uma pessoa faz sexo, come ou bebe. 

Fazer do computador o seu melhor amigo pode
ser uma saída apenas nas noites de chuva ou
durante um final de semana nas férias. Depen-
dência pela Internet é tão prejudicial quanto qual-
quer outro tipo, mas também tem tratamento. É
preciso procurar uma ajuda especializada para que
sejam avaliados o nível de dependência e o tipo de
tratamento.

A comida não é o melhor conforto
Durante a noite eles são amigos íntimos da

geladeira e do fogão, donos de um apetite voraz.
Muita gente prefere acreditar que
o comedor compulsivo é uma pes-
soa descuidada e sem força de von-
tade. Puro preconceito. A compul-
são por comida é uma doença que,
além de provocar patologias,
ainda compromete fatores psi-
cológicos. Em situações estre s-
santes, pessoas ansiosas ou que

trabalham muito, passam a se alimentar exage-
radamente, sem ter noção do que e quanto come-
ram. Usam a comida para levar as preocupações e
as tensões do dia-a-dia. “Diferentes dos bulímicos e
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“Comia para
preencher um vazio

dentro de mim”



Renata se tornou compulsiva após a morte de sua mãe



anoréxicos, que para manter a estética corporal
tomam laxantes, diuréticos e provocam vômitos, os
comedores compulsivos se preocupam com o moti-
vo que os fazem comer, a ansiedade”, alerta a
psicóloga Sílvia Paiva Pacheco, especialista em
transtornos alimentares. 

Renata Telles, de 20 anos, admite ser uma come-
dora compulsiva. Tudo começou quando, aos 11
anos, perdeu sua mãe num acidente de carro. Todos
os dias, à noite, Renata acordava no meio de um
pesadelo e ia comer. “Comia para preencher um
vazio dentro de mim. Achava que a comida era um
calmante, pois estava passando por um momento
muito difícil”, explica. Renata já chegou a pesar,
aos 15 anos, 180 quilos. Hoje, ela faz vários trata-
mentos à base de remédios e sessões de terapia.

Transformada em comedora compulsiva, a pes-

soa começa a mudar de vida, de amigos e modifica
sua estrutura social. Ansiosa, irrita-se facilmente,
podendo ter insônia, isolar-se e ser depressiva. Tem
consciência da situação, mas a subestima por não
acreditar que a compulsão alimentar provoca alte-
rações bioquímicas e traz complicações mais sérias.
Não é à toa que casos de infarto e acidentes vascu-
lares cerebrais em pessoas obesas são freqüentes. 

De acordo com Sílvia, quem encaminha o
paciente para o tratamento é, normalmente, um
profissional, alguém da família ou um amigo. É
um período delicado, porque além das recaídas,
que são comuns, o comedor compulsivo entrega
toda a responsabilidade de sucesso no tratamento
ao médico. Não assume a sua parte. “O mais difícil
é dar o primeiro passo, que é ir ao médico e aceitar
o tratamento”, afirma a psicóloga.
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1. Come quando não
está com fome?

2. Faz “farras alimenta-
res” continuamente, sem
razão aparente?

4. Espera com prazer e 
antecipação pelo momento
em que pode comer 
sozinho?

6. Fica ressentido quando outras
pessoas lhe dizem para “usar um
pouco de força de vontade” para
parar de comer demais?

7. Come para fugir
de aborrecimentos
ou dificuldades?

5. Planeja com
antecedência essas
comilanças secretas?

Se você respondeu SIM a qualquer uma das perguntas
acima, é possível  que você seja um comedor compulsivo.

Fonte: www.interlins.com.br/naam/cca/index.asp

Você é um comedor compulsivo?

3. Sente culpa e remor-
so depois de comer 
compulsivamente?


