
 
 

 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT. n. 1 Maio, 2020. 

 

NUTRIÇÃO COMPORTAMENTAL ASSOCIADA AO 

TRATAMENTO DO TRANSTORNO COMPULSIVO 

ALIMENTAR PERIÓDICO 
 

Autores: MENDES, Pietra Lordelos Fernandes 

DE OLIVEIRA, Caroline Rodrigues 

 

RESUMO 

 
Devido a diversos fatores, grande parte da população aumentou o consumo de alimentos pobres 

nutricionalmente. A obesidade se tornou um problema de saúde mundial, dessa forma, se faz necessário a 

introdução de tratamentos para combater esta doença crônica e suas comorbidades. Diante ao exposto, o objetivo 

do presente trabalho é identificar a eficácia da nutrição comportamental aliada as suas técnicas cognitivas, para 

alterar o comportamento do indivíduo em relação a sua alimentação, evitando o transtorno compulsivo alimentar 

periódico (TCAP) e reduzindo o excesso de peso. Portanto, foi realizado uma revisão da literatura nas bases de 

dados eletrônicas e livros, para reunir e sintetizar dados sobre o objetivo proposto. Sendo assim, conclui-se que 

as abordagens de terapia cognitivo-comportamental e mindful eating que se fazem presentes na nutrição 

comportamental, são eficazes para o tratamento de TCAP e obesidade, devendo ser indicada como parte do 

tratamento clinico para obtenção de resultados satisfatórios.    

 

Palavras chave: comportamento alimentar, terapia cognitivo-comportamental, obesidade, comportamento 

compulsivo, transtorno da compulsão alimentar.  

 

ABSTRACT 

 
Due to several factors, a large part of the population increased their consumption of nutritionally poor food. 

Obesity has become a global health problem, so it is necessary to introduce treatments to combat this chronic 

disease and its comorbidities. In view of the above, the objective of the present study is to identify the 

effectiveness of behavioral nutrition combined with cognitive techniques, to change the individual's behavior in 

relation to their food, avoiding periodic compulsive eating disorder (BED) and reducing excess weight. 

Therefore, a literature review was carried out in the electronic databases and books, to gather and synthesize data 

on the proposed objective. Thus, it is concluded that the cognitive-behavioral therapy and mindful eating 

approaches that are present in behavioral nutrition, are effective for the treatment of BED and obesity, and 

should be indicated as part of the clinical treatment to obtain satisfactory results. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Tem se observado com o passar dos anos que a população busca a imagem corporal 

perfeita, onde muitas vezes não corresponde com a realidade na qual o indivíduo se encontra. 

Esse espaçamento que há entre o corpo real e o corpo idealizado, diminuem a autoestima e 

causam frustrações. Consequentemente levam à prognóstico negativo, podendo acarretar 

algum tipo de transtorno alimentar (CUBRELATI et al., 2014). 

Segundo o DSM-V – Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais (2014), 

os transtornos alimentares são caracterizados como 

 
 

“uma perturbação persistente na alimentação ou no comportamento relacionado à 

alimentação que resulta no consumo ou na absorção alterada de alimentos e que 

compromete significativamente a saúde física ou no funcionamento psicossocial. 

São descritos critérios diagnósticos para pica, transtorno de ruminação, transtorno 

alimentar restritivo/evitativo, anorexia nervosa, bulimia nervosa e transtorno de 

compulsão alimentar” (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014, p. 

329). 

 
 

O Transtorno Compulsivo Alimentar Periódico (TCAP) em pacientes com obesidade 

segundo DSM-V (2014), é caracterizado por episódios rotineiros de compulsão alimentar, 

onde o indivíduo poderá apresentar este episódio em um período determinado do dia ou 

apresentará uma falta de controle durante a ingestão de certos alimentos.  

Diante disto, o Ministério da Saúde (2017), define que a obesidade ocorre devido ao 

acúmulo de gordura no organismo, sendo considerada uma doença crônica, que desencadeará 

complicações para à saúde e em suas funções metabólicas, e suas causas englobam desde 

fatores biológicos até fatores políticos do indivíduo.   

É necessário definir as diferenças entre Hábitos Alimentares (HA) e Comportamento 

Alimentar (CA), o primeiro está totalmente ligado ao modo de se alimentar e costumes de 

uma pessoa ou comunidade, ou seja, ele é assimilado e executado diariamente de forma 

inconsciente, e o segundo apresenta que o comportamento alimentar humano, reflete 

diretamente sob as interações entre o estado fisiológico, o psicológico e o ambiente externo no 

qual o indivíduo está inserido (ALVARENGA et al., 2019).  
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Segundo Ulian et al. (2015), a Nutrição Comportamental é um método com 

abordagem cientifica que apresenta enfoque no aconselhamento nutricional para o indivíduo 

de acordo com referenciais específicos que envolvem filosofia, sociologia, psicologia e 

antropologia, e neste processo não é posto em prática a visão restrita e dicotômica como 

ocorre na prática clínica, ou seja, não existem padronizações para alimentos bons e ruins, mas 

sim para o mais saudável ou menos saudável.  

Assim sendo necessário o enfoque neste assunto, para que o tema seja exposto, 

demostrando que é possível alcançar os objetivos sem restrições, comparações e de acordo 

com a realidade individualizada e humanizada do paciente.  

Portanto, o objetivo do presente trabalho é identificar a eficácia de que a Nutrição 

Comportamental poderá ser associada ao tratamento do indivíduo com obesidade e Transtorno 

Compulsivo Alimentar Periódico (TCAP).  

Este estudo constitui-se de uma revisão narrativa, a ser realizada entre março a 

setembro de 2020, no qual se realizará uma pesquisa de artigos científicos e teses 

selecionados com o auxílio de bases de dados eletrônicas como SciElo (Scientific Electronic 

Library Online), Pubmed (National Library of Medicine), BIREME (Biblioteca Regional 

Médica), Lilacs (Literatura Latino-Americana em Ciências de Saúde), Google Acadêmico, 

Portal Periódicos CAPES, Descritores de Saúde (DECS) e livros relacionados com o tema. O 

período da seleção dos artigos se estende dos anos 2002 a 2019. Ressalta-se que priorizará 

analisar artigos em língua portuguesa, espanhola e inglesa para confecção do trabalho final. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

É notório o aumento do número de pessoas que apresentam insatisfações corporais, e 

consequente a isso desencadeiam práticas alimentares inadequadas. As chances de 

manifestações de um transtorno alimentar são maiores, e esta relação com os alimentos é 

complexa e são marcadas fortemente pelos sentimentos de raiva, culpa, ansiedade, medo, 

crenças e pensamentos distorcidos da realidade que o indivíduo se encontra (ALVARENGA 

et al., 2014). 
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 Neste caso, os transtornos que apresentam maiores destaques são a Bulimia Nervosa 

(BN), Anorexia Nervosa (AN), Transtorno Alimentar Restritivo/Evitativo, Transtorno 

Compulsivo Alimentar Periódico, e o mais atual, Ortorexia Nervosa (MENON; BLANCO; 

BERNADELLI, 2019). 

O Transtorno Compulsivo Alimentar Periódico (TCAP) acomete diversas faixas 

etárias, mas tem maior destaque em mulheres adultas que apresentam quadros de obesidade e 

ele é caracterizado especialmente por episódios de compulsão em um período do dia ou 

durante a ingestão de certos alimentos (MOREIRA; BATISTA, 2007).  

Além disso, ele seguirá outros aspectos como por exemplo, o indivíduo se alimentar 

até apresentar desconforto gástrico, se alimentar sem estar realmente com fome, comer 

sempre com muita pressa, realizar essas refeições escondidas por vergonha do que está 

consumindo e apresentar um sentimento de culpa após tais episódios, ou seja, o indivíduo 

consome em um período do dia ou da semana, uma quantidade exagerada de alimentos em 

comparação com o consumo habitual das outras pessoas (AMERICAN PSYCHIATRIC 

ASSOCIATION, 2014). 

Não se sabe ao certo a sua etiologia, mas Braun, Park e Gorin (2016), citam em seu 

estudo que algumas das causas que desencadeiam este transtorno podem ser: fatores 

socioculturais, dietas restritivas, insatisfação corporal, pressões relacionadas à aparência de 

acordo com a mídia, familiares e amigos, depressão e traumas do passado.  

Tais episódios causam estresse extremo no indivíduo, e como resultado há grande 

ingestão calórica de alimentos que tragam conforto e/ou prazer para o determinado momento, 

sendo assim, o alimento é considerado um refúgio dessas emoções negativas, como se 

ocorresse uma desconexão de seu corpo com a sua mente (CAUDURO; PAZ; PACHECO, 

2018). 

O seu diagnóstico apropriado deve ser realizado através de consultas detalhadas, 

analisando todos os sintomas e sinais, com o paciente e seus familiares mais próximos, para 

que assim seja selecionado o tratamento mais adequado para o caso (CORTEZ; ARAÚJO; 

RIBEIRO, 2011).  
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2.1 Obesidade 

 

A World Health Organization (WHO) (2020), define que obesidade se trata de um 

acúmulo excessivo de gordura corporal que prejudica a saúde do indivíduo, e para se obter tal 

classificação deve-se realizar o Índice de Massa Corporal (IMC) para ambos os sexos, onde se 

trata de um cálculo que utiliza o peso (kg) do indivíduo dividido pela altura (m) do mesmo ao 

quadrado, onde deve resultar valores maiores ou iguais a 30,0 kg/m². Além disso, consideram 

a obesidade como um problema de saúde pública tão preocupante quanto a desnutrição, 

classificando-a como uma pandemia. 

O estilo de vida em que a população está se adequando vem demonstrando que a 

alimentação não saudável, pratica de exercícios físicos de forma insuficiente e presença de 

outras doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) como hipertensão arterial, diabetes 

mellitus, dislipidemia, são os principais fatores para aumentar o risco da obesidade 

(FERREIRA; SZWARCWALD; DAMACENA, 2019).  

Segundo o Ministério da Saúde (2019), o número de indivíduos com obesidade em 13 

anos teve o aumento no país de 67,8% de acordo com a Pesquisa de Vigilância de Fatores de 

Risco e Proteção para Doenças crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), abaixo segue as 

porcentagens anuais de ambos os sexos:   

 

TABELA 1: Porcentagem de Obesidade ambos os sexos maior ou igual a 18 anos 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Homens 11,4% 13,6% 13,4% 13,9% 14,4% 15,5% 16,5% 

Mulheres 12,1% 13,1% 13,9% 14,7% 15,6% 16,5% 18,2% 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018  

Homens 17,5% 17,6% 18,1% 18,1% 19,2% 18,7%  
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Mulheres 17,5% 18,2% 19,7% 19,6% 18,7% 20,7%  

Fonte: Vigitel (2018) 

 

E de acordo com Vigitel (2018), o Brasil atingiu a maior prevalência de obesidade em 

2018, sendo a média de 19,8% em adultos em treze anos.  

 

2.2 Relação da obesidade com TCAP e o psicológico/emocional 

 

De acordo com Moreira e Batista (2007), o TCAP é o transtorno que há mais 

prevalência em pacientes que apresentam a obesidade. E Stunkard (2011), confirma que 

quanto mais grave a obesidade, maior será a prevalência no indivíduo.  

Aliado as consequências da obesidade, há também os problemas sociais e psicológicos 

que o indivíduo apresentará, onde seus sintomas pioram devido à descriminação e preconceito 

da sociedade, seja no trabalho, nas relações pessoais, na mídia, entre outros. E segundo 

estudos, quem passa por tais episódios acreditam que o preconceito é a realidade de si mesmo 

e consequentemente ocorre o aumento do risco de compulsão alimentar e consumo de 

alimentos não saudáveis (PUHL; MOSS-RACUSIN; SCHWARTZ, 2007). 

Além disso, esse estigma relacionado com o peso aumentará a vulnerabilidade do 

indivíduo a depressão, baixa autoestima, ansiedade, compulsão alimentar, insatisfação 

corporal, menor motivação para perda de peso e maior risco de suicídio (PUHL; HEUER, 

2009). 

 

2.3 Tratamento para obesidade e TCAP 

 

O tratamento para obesidade deve visar sempre a garantia de melhora na qualidade de 

vida do indivíduo desde a parte clínica até mesmo os fatores metabólicos e nutricionais. Para 

definir quais os melhores procedimentos a serem adotados, deve-se levar em consideração a 

gravidade e a presença de complicações, em seguida escolher qual tratamento será oferecido, 

como por exemplo, as modificações dos hábitos de vida com a inclusão de hábitos alimentares 
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saudáveis, prática de atividades físicas, suporte psicológico, e em alguns casos uso de 

fármacos e a recomendação da cirurgia bariátrica para os mais graves (CARVALHO; 

DUTRA; ARAÚJO, 2019). 

Além dos citados anteriormente, há também a Nutrição Comportamental (NC), ela tem 

se destacado devido a sua eficácia nos princípios relacionados ao comportamento alimentar, e 

dentro desta abordagem há duas principais estratégias que seriam o Comer com Atenção 

Plena ou conhecido popularmente como Mindful Eating, e a Terapia Cognitiva-

Comportamental (ALVARENGA et al., 2019). 

Segundo Alvarenga (2016), a nutrição comportamental pode ser tratada como uma 

abordagem inovadora para os profissionais nutricionistas, que observaram a dificuldade de 

que muitos pacientes que apresentavam transtornos alimentares não conseguiam se adequar à 

apenas orientações tradicionais e dietas padrões, e com as estratégias que a NC apresenta é 

possível que o paciente se sinta incentivado a não desistir do tratamento, consiga alcançar os 

objetivos propostos e entenda como as emoções influenciam no comportamento e nas suas 

atitudes em relação as próprias escolhas alimentares.   

No estudo de Díaz-Tendero et al. (2019), eles realizaram as aplicações das técnicas de 

Mindful Eating em grupos de apoio, onde abordaram vários temas a cada sessão, inclusive 

dinâmicas em grupo e individuais, exercícios, práticas e reflexões sobre o tema compulsão 

alimentar, e através disto os problemas em comuns foram sendo expostos e os pacientes 

ficaram cientes de suas ações, portanto assimilaram suas emoções, sensações corporais e seus 

pensamentos, ou seja, eles se conscientizaram sobre suas próprias necessidades e com isso 

ocorreu maior controle de suas emoções. Além disso, se tornaram capazes de diferenciar a 

fome fisiológica da fome emocional e ter melhor autoaceitação.  

Dessa forma, quando associado a estratégia de Mindful Eating ao tratamento de TCAP 

e obesidade, é possível obter resultados satisfatórios como a melhora do autocontrole e 

redução da impulsividade na hora da escolha dos alimentos. Além disso, ocorre a perda de 

peso e consequentemente a redução do IMC, devido as mudanças saudáveis no 

comportamento do indivíduo (ALMEIDA; ASSUMPÇÃO, 2018). Durante o uso desta 

técnica, sempre há atenção ao sabor, textura e ao processo do comer, ela acaba sendo muito 
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mais ampla que apenas o comer devagar, pois o indivíduo estará prestando atenção em todos 

os fatores necessários ao se alimentar (CATÃO; TAVARES, 2017).  

A Terapia Cognitiva-Comportamental, abordará os fatores comportamentais no 

transtorno alimentar, como os cognitivos e emocionais, de forma objetiva utilizando 

estratégias com o paciente, como a modificação de hábitos alimentares, resolução de 

problemas atuais, modificação de pensamentos, abordagem da autoestima, introdução de 

atividade física, sendo possível obter resultados a curto prazo (DUCHESNE; ALMEIDA, 

2002).   

Santos (2010), considerou TCC como uma ferramenta adequada durante intervenções 

em grupos, onde é demonstrado com efetividade durante o trabalho interdisciplinar, a melhora 

efetiva da TCAP em pacientes obesos e com sobrepeso.  

O estudo de Neufeld, Moreira e Xavier (2012), também demonstrou que quando 

aplicado as técnicas da TCC em grupos de emagrecimento as chances de adesão são maiores, 

pois além da perda de peso, os participantes apresentam resultados positivos diante das 

dificuldades interpessoais e melhorias na autoestima, nos níveis de ansiedade, na adaptação 

social, e a diminuição significativa da compulsão alimentar.  

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nas condições do presente trabalho, pode-se concluir que através de diversos estudos, 

foi possível sintetizar e reunir fundamentos que contribuirão para o conhecimento e a prática 

dos profissionais que tenham interesse por este tema.  

Com isso, os métodos demonstrados contribuem para maior atuação desses 

profissionais, nos aspectos fisiológicos, sociais, culturais e emocionais da alimentação, 

promovendo ainda, mudanças do seu relacionamento com seus pacientes.  

Desse modo, a utilização da proposta da nutrição comportamental e suas estratégias no 

tratamento da obesidade associada com o transtorno da compulsão alimentar periódica se 

mostra qualificada e bem efetiva de acordo com os estudos apresentados.  
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