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Estas páginas foram escritas entre Setembro de 2007 e Fevereiro 
de 2008. A decisão de as escrever resultou de uma dupla moti-
vação, que se manifestou em momentos diferentes: a primeira, 
mais urgente e egoísta, nasceu da necessidade catártica de expri-
mir as minhas emoções; a segunda, mais tardia e altruísta, pren-
deu-se com a vontade de ajudar outras mães que estivessem a viver 
a mesma experiência. 

Quando descobri que a minha filha de 15 anos sofria de ano-
rexia, mergulhei num turbilhão de sentimentos: perplexidade, 
insegurança, medo, revolta e, claro, a sensação de culpa que leva 
à inevitável questão: «Em que é que falhei?»

E é neste estado de atordoamento geral que temos de par-
tir para a acção: procurar ajuda especializada, buscar desen-
freadamente toda a informação que nos consiga esclarecer as 
dúvidas e acalmar o espírito inquieto. Mas, acreditem, o diag-
nóstico imprime na dinâmica familiar um calendário emocional  
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muito nítido: a partir desse momento há um «antes» e um «de- 
pois».

A informação disponível sobre a doença é fácil e abundante, 
mas também ambígua, confusa, inconclusiva e, muitas vezes, con-
traditória. No meio do caos, o consenso: sendo as causas multi-
factoriais, qualquer intervenção terapêutica terá de ser da respon-
sabilidade de uma equipa interdisciplinar. 

E então sucedem-se as consultas das diferentes especialida-
des, as conversas, as pesquisas, as dicas, os conselhos e, com tudo 
isto, aumentam as dúvidas, a insegurança, o medo e a consciência 
de que, afinal, não sabíamos nada (ou quase nada) sobre a doença. 
Numa época em que a informação sobre os distúrbios alimenta-
res está tão banalizada, é fácil convencermo-nos de que conhece-
mos as causas, os sintomas e as diferentes curas... Infelizmente, 
só uma experiência directa nos dissuade dessa falsa evidência.  
E, aí, percebemos as falsas ideias e os preconceitos que a maior 
parte das pessoas alimenta acerca desses males. Temos então de 
aprender a lidar com a ignorância e incompreensão daqueles para 
quem a anorexia é um capricho, uma doença da moda que só atinge 
os fracos... Um alerta, que é também um testemunho carregado 
de emoção: o sofrimento de um adolescente anoréctico é real, pro-
fundo e genuíno!!! Sendo a fuga à dor e ao sofrimento uma moti-
vação básica no ser humano, a anorexia não pode resultar de uma 
escolha voluntária, racional e consciente. E daí a grande dificul-
dade em tratar uma doença causada por motivações inconscien-
tes que, como tal, foge teimosamente ao controlo da racionalidade. 
Tratar com lógica o que é desprovido dela, abordar racionalmente 
o que é irracional é uma tarefa árdua que exige uma aprendiza-
gem constante.

E é no dia-a-dia que se faz essa aprendizagem, com muito 
sofrimento, muitas lágrimas, muitas noites mal dormidas e uma  
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mistura de emoções que explodem na sua polaridade: esperança e 
desânimo, pequenas alterações de comportamento que nos enchem 
de alegria, e retrocessos que dão lugar à tristeza e desespero. É como 
se a nossa família tivesse sido invadida por um elemento estranho. 
Agora somos nós e a anorexia, essa intrusa indesejada que entrou 
sem ser convidada e teima em não ir embora.

Sempre que voltava ao passado, à procura de razões, sentia 
invariavelmente uma enorme raiva e revolta. A minha filha foi 
criada com grande amor e carinho, cresceu num ambiente familiar 
harmonioso, os pais são informados e esclarecidos e, mais impor-
tante, sempre foram presentes e mantêm um casamento feliz há 
vinte anos. Acresce a este ambiente afectivo uma irmã mais nova 
supercarinhosa, os avós, os tios e uma série de primos com os quais 
viveu uma infância descontraída e feliz. Como vêem, o exemplo da 
minha filha desmonta as interpretações fáceis e generalistas que, 
quase sempre, as visões estereotipadas encerram. Nem sempre os 
distúrbios comportamentais podem ser explicados com base em 
traumas infantis, carências afectivas, situações de abandono, maus- 
-tratos, ou qualquer outro chavão (pseudo) psicanalítico.

Isto não significa, no entanto, uma demissão de responsa-
bilidades. Com certeza que falhámos e, ainda que involuntaria-
mente, dificultámos o seu processo de crescimento e autonomiza-
ção. Educar, todos sabemos, não é fácil: as crianças não vêm com 
manual de instruções. Tentámos sempre, de uma forma inten-
cional, mas também com uma grande dose de intuição, promo-
ver o desenvolvimento harmonioso das nossas filhas. Para tal, 
orientámos, transmitimos valores, princípios e regras e apoiá-
mos as escolhas respeitando as diferenças individuais. E, sobre-
tudo, demos-lhes aquele amor incondicional que só os pais sabem 
sentir pelos seus filhos. Independentemente das estratégias usa-
das para os alcançar, esta missão emocional que é educar, radica  
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basicamente em dois grandes objectivos: que os nossos filhos 
cresçam saudáveis e felizes. Perceber, a certa altura, que a nossa 
filha não era uma coisa nem outra, representou um grande abalo 
na nossa estrutura emocional.

Em todo este processo senti frequentemente uma angustiante 
sensação de isolamento. Parecia-me óbvio que o meu sofrimento 
seria minorado se fosse partilhado com outros pais que estivessem 
a viver a mesma experiência. Os familiares e os amigos, apesar do 
apoio prestado, começaram a não bastar pela simples razão de que 
nunca passaram pelo mesmo. Precisava de relatos, de depoimen-
tos, de dicas e conselhos, de mensagens de esperança, de aprender 
a reconhecer os sinais da recuperação, enfim, de conhecer famí-
lias para quem uma simples refeição também fosse um momento 
de tensão e sofrimento. Viver meses a fio com alguém escravo da 
balança, obcecado com a contagem de calorias e IMCs, hábil em 
truques para se enganar a si e aos outros na hora da refeição, é 
uma experiência desgastante para todos. Muito do que era natu-
ral e espontâneo passa a ser pensado e racionalizado e a confiança 
dá lugar à desconfiança.

Um paciente anoréctico vive numa imensa montanha-russa 
emocional: oscila entre momentos de grande agressividade e raiva 
e momentos de grande carência afectiva; ora revela grande maturi-
dade emocional e denota uma suposta autonomia, ora tem compor-
tamentos que indiciam uma intensa vontade de regressar à segu-
rança confortável da infância. O caminho é sinuoso, não linear, 
feito de avanços e retrocessos, e de intenções verbalizadas que não 
são traduzidas coerentemente nos comportamentos. Quantas vezes 
tive longas conversas com a minha filha, que começavam lógicas 
e racionais, com troca de argumentações fundamentadas, o que 
me enchia de esperança, e terminavam com raciocínios irreais, 
ilógicos, obsessivos e até alucinantes! É como se estivéssemos a  
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conversar em registos diferentes, que nunca se encontram, a não 
ser, eventualmente, no domínio dos afectos.

E vamos aprendendo, dia-a-dia, a viver estas contradições e a 
gerir as emoções. Lidar com esta doença retira muito da espon-
taneidade às relações humanas. Estamos constantemente a ques-
tionar se a nossa actuação num determinado momento foi a mais 
correcta. Quando vemos a nossa filha frágil e carente sentimos 
compaixão e damos colo e mimo, e aí lembramo-nos que a tera-
peuta nos recomendou que nos afastássemos, que não promovês-
semos a dependência e facilitássemos a autonomia; quando res-
pondemos à agressividade com agressividade e à raiva com raiva, e 
tentamos trazê-la bruscamente à realidade, lembramo-nos de que 
o nosso apoio na sua recuperação é fundamental e que ela precisa 
de carinho mais do que nunca.

Por inerência da minha profissão, lido com adolescentes todos 
os dias. Sou professora de Filosofia e Psicologia e lecciono no ensino 
público há mais de vinte anos. Sei que sou suspeita para o afirmar, 
mas acho que sempre tive facilidade em lidar com esta faixa etá-
ria. Crio facilmente com os meus alunos uma relação de empa-
tia, confiança, autoridade e cumplicidade. Sei ouvi-los, compreen- 
dê-los, estou atenta às diferenças individuais e às fragilidades tão 
usuais nestas idades. Mas o problema da minha filha, reconheço, 
tornou muito mais difícil a minha relação com os meus alunos. 
Não tenhamos ilusões: qualquer actividade profissional é afec-
tada pela nossa fragilidade emocional, pela simples razão que não 
conseguimos dissociar as várias componentes que nos caracteri-
zam. É impossível entrar na sala de aula e deixar à porta os valo-
res em que acredito, as minhas convicções e as minhas emoções. 
Movida por uma intenção racional e consciente, continuei a tratar 
os alunos da mesma maneira, esforcei-me por imprimir às minhas 
aulas o mesmo dinamismo, energia e alegria de sempre, mas  
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quantas vezes fui traída pelas minhas emoções! Quando menos 
contava era assaltada por emoções tão indesejáveis quanto inevitá-
veis e incontroláveis: várias vezes dei por mim irritada com a alegria 
espontânea deles ou revoltada quando via um deles comer natu-
ralmente um croissant ou uma tablete de chocolate. Ver a minha 
filha triste e deprimida, a perder o interesse em todas as activida-
des que a entusiasmavam, a isolar-se progressivamente da famí-
lia e dos amigos, é emocionalmente incompatível com processos 
de adolescência normais e saudáveis. Por ter projectado nos meus 
alunos, ainda que involuntariamente, as minhas vivências pes- 
soais, peço-lhes as mais sinceras desculpas!

Aliás, durante todo este processo tive a sensação de usar cons-
tantemente uma máscara. Era preciso parecer forte quando me 
sentia frágil, parecer alegre quando estava triste, reagir quando 
me apetecia fugir. Usava a máscara quando ia para a escola, na 
relação com os colegas e alunos, e mantinha a máscara quando 
chegava a casa e era preciso imprimir à dinâmica familiar a maior 
normalidade possível. 

E a sensação de que estamos sozinhos nisto, a que já atrás fiz 
referência, era recorrente. Às vezes apetecia-me gritar para que 
alguém me ouvisse, apetecia-me divulgar num qualquer órgão de 
comunicação social um anúncio do género: «Procuram-se mães 
de adolescentes que padeçam de anorexia para relatar experiên-
cias e partilhar emoções.» Esta experiência é de tal maneira forte 
do ponto de vista emocional que lembro-me de, a certa altura, ter 
decidido fazer dela uma das causas da minha vida. Resolvi que, 
independentemente da evolução da minha filha, mobilizaria todos 
os meus recursos para apoiar os doentes e familiares desta patolo-
gia. Este livro resultou dessa decisão. Se com ele conseguisse aju-
dar uma única mãe que se sentisse confortada por saber que não 
está sozinha nesta luta, já teria valido a pena!
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Nos primeiros tempos da doença, movida mais pela emo-
ção do que pela razão, fiz tudo errado! Em conversa com outras 
mães percebi que é comum que assim seja. Ver a minha filha 
comer menos a cada dia que passava, perder peso a um ritmo 
assustador, apelou ao mais profundo instinto maternal: neces-
sidade de (super) proteger, vigiar, controlar, pressionar, exigir. 
Assim, impunha horários, definia ementas, insistia nas quanti-
dades, era rigorosa nos intervalos das refeições e o tema da ali-
mentação passou a dominar todas as nossas conversas. Apesar 
de a experiência já mo ter demonstrado, levou tempo para vários 
especialistas me convencerem de que os resultados seriam preci-
samente os contrários dos esperados. A nossa vigilância, mesmo 
discreta, só aumenta a resistência, a nossa pressão só reforça os 
comportamentos indesejados, o nosso controlo só aumenta a 
necessidade que eles sentem de manter o seu próprio controlo 
dos acontecimentos. Em suma, com a pressão externa aumenta 
a desconfiança em relação aos alimentos que confeccionamos, 
refinam-se os truques e multiplicam-se os comportamentos de 
fuga. A alimentação torna-se assim um acto não natural, para 
passar a ser um momento de olhares desconfiados e acusações 
mútuas. Acreditem: uma questão sobre qualquer outro assunto 
é entendida como curiosidade natural; uma simples pergunta 
como «o que lanchaste hoje?» é entendida como uma ingerên-
cia gravíssima. 

É necessária uma grande disciplina mental para manter a nor-
malidade da conversa à mesa quando a refeição do nosso filho se 
resume a uma maçã ou um copo de água, mas é isso que deve-
mos fazer! Não é fácil fingir que nada se passa quando sentimos 
o nosso filho a vomitar na casa de banho, mas é isso que devemos 
fazer! É penoso perceber que a alteração do comportamento do 
nosso filho não é da nossa competência, mas é essa a realidade! 
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Perceber isto só se torna possível quando interiorizamos esta ideia: 
a função dos pais é educar, a função de tratar é dos especialistas 
que os estão a acompanhar! 

São de evitar as longas conversas à volta do problema, sem 
esquecer, obviamente, que o problema existe. A minha experiên-
cia diz-me que, com o tempo, isto começa naturalmente a aconte-
cer, não tanto porque é a atitude correcta, mas sim porque o des-
gaste começa a ser tal que temos de nos poupar. A solução passa 
por focalizar as energias noutras áreas, despertar outros interes-
ses, reforçar os aspectos positivos que todos têm, canalizar a forte 
determinação e o temperamento obsessivo que qualquer anoréc-
tico revela para outros objectivos para além daquele que domina 
a sua vida. 

A primeira dificuldade de todo este processo é convencer um 
anoréctico de que tem um problema. Sem esta consciência é difí-
cil que qualquer estratégia terapêutica resulte. A primeira reacção, 
que pode ser muito duradoura, é de recusa obstinada. Quando 
este obstáculo é superado, é preciso aceitar a necessidade do tra-
tamento, o que também não é fácil. Mesmo quando estão em 
grande sofrimento, saturados de todo o processo, e verbalizam 
a vontade de se curarem, muitas vezes não estão ainda prepara-
dos. Sentem saudades do muito que perderam, têm vontade de 
se libertar da forma de escravatura em que se transformaram as 
suas vidas, mas o medo mórbido que sentem em engordar leva a 
melhor durante muito tempo! Posso estar a dizer um grande dis-
parate do ponto de vista científico, mas a sensação que tenho é de 
que esta patologia provoca nos pacientes intensos conflitos inter-
nos: é como se fossem protagonistas de uma luta travada entre 
uma parte sã da mente que racional e conscientemente luta pela 
sobrevivência e por uma vida com saúde, e outra parte doente que 
persegue obstinadamente um objectivo que tem de ser alcançado  
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a qualquer preço. Esta guerra causa-lhes muita angústia e fá-los 
perder o controlo, o que os assusta verdadeiramente: sentem-se 
culpados quando comem e quando não comem; forçam a alimen-
tação para logo a seguir sentir que já engordaram à custa do que 
acabaram de ingerir; querem acreditar em todas as pessoas que 
lhes dizem que estão magríssimos, mas logo o espelho lhes diz 
o contrário! 

A relação com a alimentação é de tal maneira patológica que 
a projectam em todos aqueles que os rodeiam: é frequente con-
siderarem que todos comem menos que eles e, como tal, tudo 
fazem para os incentivar a comer. O sentimento de culpa só é ate- 
nuado quando os outros comem mais do que eles. Como tal, 
ficam muito perturbados se alguém, por qualquer razão, salta 
uma refeição ou inicia uma dieta. O medo de engordar é direc-
tamente proporcional ao receio de que os outros percam peso. 
Quando se queixam de que estão constantemente a ser obser-
vados e vigiados quando comem, acredito que estão a projectar 
nos outros a sua própria obsessão. 

Fazendo a alimentação parte integrante da vida social dos 
seres humanos, a anorexia é uma forte condicionante da liber-
dade. Os jantares de aniversário e os fins-de-semana com amigos 
são sistematicamente recusados, com um qualquer pretexto com 
que tentam enganar-se a si mesmos. A incapacidade de terem um 
comportamento ajustado ao grupo leva-os a evitar situações de 
socialização que envolvam alimentação (E isso existe?).

Por diversas vezes, a minha filha inventou desculpas para não 
almoçar com as colegas da escola, preferindo o isolamento à inevi-
tabilidade de expor a relação patológica que tinha com a comida. 
E os dias sucedem-se, numa difícil gestão de forças motivacionais 
que se incompatibilizam, uma dramática luta entre o querer e o 
não ser capaz. 
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:::::

Dos muitos registos escritos que encontrei no quarto da minha 
filha, vou reproduzir dois textos, para que sintam os conflitos inter-
nos e o sofrimento de uma jovem com anorexia.

Hoje falei com a minha mãe e, apesar de a conversa  
ser sempre a mesma, foi diferente. Senti-me diferente...  
Ela disse-me várias coisas, mas a que me ficou na cabeça 
foi: «Aprende a gostar de ti, tira partido de ti própria.» 
Com isto pensei mesmo em fazer um grande esforço  
para mostrar à minha mãe que sou saudável, que sou 
capaz de lutar pela minha felicidade... E sei que  
ao fazer isso devolver-lhe-ia também a felicidade dela.  
Por uns momentos esqueci tudo o que me atormenta  
e senti uma grande vontade de voltar a ser a Inês que era, 
não fisicamente, mas voltar a agir e a encarar a vida como 
antes fazia. Mas existe alguma coisa, que não sei explicar 
bem o que é, que não me deixa mudar. Há alguma coisa 
que me impede de lutar, de tentar ser diferente. Uma 
confusão de sentimentos, uma tristeza profunda, raiva, 
incerteza, desassossego, e tudo isso me deixa nervosa  
sem conseguir perceber porquê. Chega a hora de jantar  
e não consigo cumprir aquele meu desejo momentâneo  
de mudar, nem pela minha mãe, nem pelo meu pai,  
nem por todos os que se dispõem a ajudar-me, muito 
menos por mim. É terrível isto! Será que algum dia vou 
comer sem culpa, sem que isso me cause angústia? Não 
aguento mais... Isto acontece-me todas as vezes  
que tenho de ingerir alguma coisa. São vezes de mais 
para que eu consiga suportar. Se algum dia a minha mãe 
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soubesse o quanto sofro ao vê-la assim, sabendo que é por 
minha causa... Não gosto de ver as pessoas que mais  
amo sofrerem por mim. Gostava de poder dizer: não  
se preocupem, eu estou bem, mas eu sei que não estou.  
É tão difícil não me sentir capaz de cuidar de mim, 
sabendo que estou doente! É tão difícil ultrapassar isto...  
E não me sinto capaz porque aquela confusão  
de sentimentos que se apodera de mim na hora de comer  
é mais forte que tudo o resto! Parece que nessas alturas não 
penso no facto de não ter o período, etc. ... penso apenas 
naquilo que estou a comer. Não me apetece escrever 
mais... Mas gostava de acabar dizendo uma coisa muito 
importante, que eu não consigo dizer à minha mãe  
mas que gostava que ela soubesse: amo-te mãe, mais 
que tudo, acredita.

Porque fizeste isso? Estúpida, é isso que és, uma estúpida! 
Comer vai, sim, resolver o teu problema, mas queres  
de facto resolvê-lo? Não. Então pensa, ó burra! Comes 
porque assim não morres. E o que tu queres é morrer. 
Odeias a tua família. A culpa é deles que te puseram assim 
maluca e, pior, a culpa é deles porque te fizeram com esse 
corpo. E por culpa deles tens celulite, sempre tiveste, e vais 
ter sempre se não fizeres nada para mudar isso. Mata-te  
de uma vez! Achas justo, depois de tudo o que eles te fizeram, 
ainda fazeres o que eles querem? Nunca! Faz apenas aquilo 
que tu queres! Não comas, não comas, não comas!

Esta dúvida não pára de me atormentar: como é que um jovem 
lida com a sensação terrificante de ser habitado por alguém que 
desconhece e que o domina?
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A forte determinação que os anorécticos revelam é também 
canalizada para a prática excessiva de exercício físico. Qualquer 
falta ao ginásio é fonte de grande inquietação e compensada com 
exercícios em casa. Quando lhes dizemos que se não se alimenta-
rem não podem praticar exercício físico, argumentam que se não 
o fizerem não precisam de se alimentar. Mesmo quando já estão 
subnutridos, fracos e com falta de energia, entregam-se ao exercí-
cio com um grande sentido de disciplina e dever. A inactividade é 
evitada a todo o custo: estar sentado num sofá é quase entendido 
como um acto pecaminoso, as aulas de noventa minutos são supor-
tadas com grande inquietação e são capazes de esperar horas a fio 
na sala de espera de uma qualquer consulta sem se sentarem um 
minuto. Dificilmente me esquecerei de um percurso de carro até 
à escola da minha filha em que ela não foi capaz de se sentar! 

Também o humor e a disposição são profundamente afecta-
dos. Sentem-se tristes, deprimidos, questionam-se frequentemente 
sobre o sentido da sua vida e têm dificuldade em conviver com a 
alegria e descontracção dos colegas e amigos. Cansam-se facil-
mente das conversas e chegam a ser hostis e agressivos. Perdem o 
brilho do olhar e um sorriso franco ou uma gargalhada solta tor-
nam-se possibilidades cada vez mais raras. Revelam muita inse-
gurança, uma baixa auto-estima e recorrem muitas vezes à chan-
tagem emocional. Perdi a conta às vezes que a minha filha me 
pediu que a deixasse morrer e, no entanto, continuava a inves-
tir na sua imagem e nos estudos, comportamentos que não indi-
ciam o desejo real de desistir da vida. Confesso aqui, pela primeira 
vez, que várias vezes cedi e permiti que dormisse na minha cama.  
Sei que não o devia ter feito, mas senti-a mais frágil e carente do 
que quando era bebé de colo.
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As consequências da subnutrição notam-se na mente e no corpo 
a cada dia que passa. Para além dos efeitos só perceptíveis atra-
vés de exames especializados, é notório que se tornam mais lentos  
e apáticos, têm dificuldade em adormecer e acordam muito cedo,  
a pele torna-se seca e enrugada, a temperatura do corpo baixa con-
sideravelmente, o que os torna mais sensíveis ao frio, e o cabelo cai 
a um ritmo assustador. Só eu sei o que me custava secar o cabelo 
à minha filha e perceber que o seu cabelo forte e bonito era agora 
uma mera recordação.

Este relato resulta da minha vivência de uma experiência e, 
como tal, não pode ser mais do que uma apropriação necessaria-
mente subjectiva, um olhar singular carregado de significações úni-
cas. Como dizia Huxley: «A experiência não é o que me acontece, 
mas aquilo que eu faço com aquilo que me acontece.» No entanto, 
não esqueço que não estive sozinha nesta luta. Para além do apoio 
da família e de amigos, é meu dever destacar o papel do pai em 
todo este processo. Eu e o meu marido somos muito diferentes: eu 
sou mais emotiva, ele mais racional; eu reajo de forma mais impul-
siva, ele mais serenamente; eu exteriorizo com mais facilidade as 
minhas emoções, ele é mais contido e discreto; eu exponho o meu 
sofrimento, ele sofre em silêncio. De uma coisa estou certa: ele foi 
o pilar emocional de toda a estrutura familiar. Sem a sua inteli-
gência, a sua sensatez, a sua ponderação, a sua compreensão e o 
seu apoio, não sei se teria suportado todo este sofrimento. Mas, e 
aqui o mérito é de ambos, sempre nos esforçámos no sentido de 
a diferença não gerar discórdia, mas sim sintonia: estivemos sem-
pre juntos nas decisões que foi preciso tomar, apoiámos quando 
era preciso e fomos firmes quando se impunha. 

O processo é muito difícil. É como se fôssemos vítimas de um 
sequestro emocional e ficássemos reféns de uma doença que se apo-
derou de nós. Qualquer actividade, como trabalhar, ir às compras  
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ou estar com os amigos, exige muito das nossas energias que estão 
agora tão racionadas. E se por momentos nos conseguimos distrair 
ou até divertir, temos a sensação de estar a fazer algo não apro-
priado às circunstâncias. É como se não tivéssemos direito a rir ou 
a viver qualquer emoção positiva. Parece que todo o nosso tempo, 
as nossas energias e emoções devem estar permanentemente foca-
lizadas no problema com que vivemos agora. 

A certa altura comecei a frequentar as reuniões mensais da 
Associação dos Familiares e Amigos de Anorécticos e Bulímicos. 
Estes momentos de partilha e catarse são de extrema importância. 
Cria-se um espaço/momento de grande emotividade, cumplicidade, 
compreensão mútua e solidariedade. Na primeira reunião reconheci 
nos pais que, como eu, lá estavam pela primeira vez, a mesma angús-
tia, desorientação e medo que eu sentia. Mas lembro-me de estar 
particularmente atenta aos depoimentos de pais de anorécticos em 
fase de recuperação ou já recuperados. Quis saber tudo: como recu-
peraram, em quanto tempo, com que sequelas ficaram. Obviamente, 
cada caso é um caso e os testemunhos deram conta dessa diversi-
dade. Mas reforço: estes encontros são de extrema importância.  
O sofrimento é tão grande que não cabe só em nós mesmos.

Embora sempre soubéssemos que o internamento era um cená-
rio possível, algo no nosso inconsciente vai remetendo essa possibi-
lidade para o domínio do «só acontece aos outros». Quando essa 
possibilidade se tornou iminente, lembro-me de a ter vivido com um 
misto de sentimentos: uma profunda tristeza, um intenso medo e 
também, pasme-se, um grande alívio. Esse fantasma, que durante 
tanto tempo afastámos do nosso pensamento, afigurou-se como  
a derradeira possibilidade de reverter uma situação que estava já a  
tornar-se insustentável.

Infelizmente esse momento acabou por se precipitar à custa 
de uma pneumonia que viu nela uma presa fácil. Os médicos  
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garantiram-me que o que lhe tirou a vida não tem rigorosamente 
nada a ver com a anorexia, mas eu estou convencida de que se 
ela não estivesse tão debilitada teria conseguido vencer esta trá-
gica luta.

Estas palavras que acabaram de ler foram escritas ao sabor 
de uma imperiosa necessidade de exprimir as minhas emoções, e 
eram para ser partilhadas apenas quando a Inês estivesse recupe-
rada. Desgraçadamente, o destino não quis que assim fosse.

Infelizmente, perdi a luta contra uma doença devastadora que 
ameaça tornar-se uma epidemia do século. Quando me lembro 
de que a anorexia afecta cerca de um por cento dos jovens e que, 
desses, morrem cerca de 20 por cento (na perspectiva mais pessi-
mista), não posso deixar de pensar que a minha filha foi sorteada 
duplamente numa lotaria fatal. 

Um alerta a todos os pais e educadores: a anorexia mata 
mesmo. Parece que é a única doença mental capaz de o fazer. Não 
pretendo que o meu testemunho seja entendido como uma men-
sagem alarmista e pessimista. Ao contrário, quero lembrar que, 
segundo as mesmas estatísticas, 80 por cento dos jovens recu-
peram e o seu filho poderá ser um deles. Mas, como qualquer 
doença, uma detecção precoce é fundamental. Deixo o apelo: 
informem-se, leiam sobre o assunto, conheçam os sinais de alerta 
e, sobretudo, estejam atentos aos vossos filhos. Acreditem: um 
distúrbio alimentar não passa despercebido a um olhar atento. 
E, uma vez detectado, não o ignorem. Rodeiem-se de informa-
ção, ajuda especializada, muita paciência, coragem, esperança e 
amor, e lutem com todas as forças.

Quando a Inês faleceu, um cunhado meu partilhou a perda 
com um amigo francês, psicólogo de formação. A sua resposta, 
sem conhecer a Inês, resultou num texto dos mais profundos que 
já li acerca da anorexia. Quando o li, para além de sentir que só 
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podia ter sido escrito por alguém profundamente conhecedor, 
achei-o intenso, quase poético. Com a devida autorização, vou 
partilhá-lo convosco:

Caro amigo,
Que tristeza ver desaparecer seres tão jovens, brilhantes  
e prometedores como o são tantas vezes (quase sempre)  
os adolescentes que sofrem dessa terrível doença  
que é a anorexia mental. Quase sempre superinteligentes,  
esses «toxicómanos da carência», encontram-se isolados  
pelas suas convicções delirantes. Alimentam-se do Nada  
do seu vazio, e se chegam a um ponto sem volta, atingem  
um nirvana que jamais podem abandonar. Ei-los vítimas  
do mais inofensivo micróbio, e a sua fraqueza,  
que acompanha obrigatoriamente a sua busca de absoluto, 
deixa-os sem defesas.
É uma doença aterradora a destes jovens que, a maior 
parte das vezes, só pedem que os deixem em paz  
e que frequentemente se fecham nas relações passionais  
que têm com os seus pais. Essas anorexias demoram  
a desaparecer. No entanto, isso acontece quando os jovens 
conseguem fazer ouvir as suas queixas e pedem uma ajuda 
que paradoxalmente hesitam em aceitar. Por vezes,  
é no momento em que tomam consciência da proximidade 
da morte e do fascínio que ela exerce sobre eles,  
e do qual desejam por fim libertar-se, que se dirigem a nós. 
Quando um desses jovens chega a confiar o suficiente  
em mim para vir ao meu consultório (as poucas vezes 
em que me diz que não precisa de mim, que não posso 
ajudá-lo, que só veio para fazer a vontade aos pais  
ou ainda mais frequentemente para escapar 
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ao internamento, durante o qual sabe que será 
obrigatoriamente alimentado), mostro-me muito atento  
ao que ele me conta, sem pretender curá-lo, nem «erradicar» 
à força os seus sintomas. Só pagando esse preço é que posso 
conseguir que algo se mova lentamente dentro destes  
jovens muito sensíveis, mas pouco dispostos a enterrar  
o seu prazer mortífero. Mas que desespero, quando nada 
funciona e os vejo, tentados pelo diabo, voltar aos seus 
braços descarnados.

De todo o texto, tocou-me particularmente a expressão «toxico-
manes du manque» (no original), pela pontaria certeira no cerne da 
questão. A anorexia caracteriza-se, efectivamente, por uma falta do 
que se não tem, ou se julga não ter, e se quer ter, por uma ânsia da 
perfeição, do absoluto, do impossível, do inalcançável. Essa busca 
é tão intensamente obsessiva que o seu autor se torna viciado nela, 
na procura do que nunca consegue alcançar.

Para os leitores que não conheciam a história da Inês, é neces-
sária alguma contextualização temporal. Cá vai ela: desde que a 
doença foi diagnosticada até ao momento do seu falecimento, pas-
saram apenas seis meses. Todo o sofrimento associado à anorexia, 
que relatei atrás, apesar de parecer uma eternidade ocupou apenas 
meio ano das nossas vidas. Até lá, a Inês foi saudável e feliz. E é 
desta Inês que me quero recordar sempre. Ainda que este último 
período da sua vida esteja intensa e dramaticamente guardado na 
minha memória, não o quero colar à imagem da minha filha, como 
se fosse a única forma de chegar até ela.

Não pensem que se trata de negar a doença. Nunca a neguei 
e este meu testemunho é a prova disso. A doença fez parte da vida 
da minha filha, mas esta não se reduz àquela. Uma e outra não se 
podem confundir.
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E, apesar de tudo, com a grande capacidade transformadora 
que o sofrimento proporciona, a doença fez crescer a minha filha, 
enriqueceu-a interiormente, permitiu-lhe conhecer-se melhor a si 
e aos outros, tornou-a mais compreensiva em relação às fragilida-
des humanas, mais sensível e curiosa em relação a tudo o que a ro- 
deava e mais ávida de conhecimento. Por irónico que possa pare-
cer, a doença tornou-a um ser humano ainda melhor.

Também não é meu objectivo, pelo menos consciente, fazer 
deste texto um elogio póstumo, capaz de edificar a minha filha a 
um plano ideal, perfeito, onde os defeitos não existem. Não quero 
fazer dela uma deusa, nem tão-pouco uma vítima. A Inês não era 
perfeita, era uma adolescente normal, com as fragilidades ineren-
tes à condição humana.

Mas era a minha filha. E aquilo que ela significava para mim, 
em vida, e o que significa agora que morreu, não sou capaz de vos 
transmitir por palavras. Nem quero. Pertence a um mundo que 
é só meu e dela e, que, por isso, se recusa a sair de uma dimensão 
íntima e privada. Só a expus até um ponto em que a sua essên-
cia não ficasse a descoberto, porque essa é nossa, de todos aqueles 
com quem ela viveu e conviveu, e a quem os afectos permitiram 
que confiasse a sua intimidade.




