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RESUMO 

O Transtorno de Compulsão Alimentar (TCA) configura-se como um problema de saúde 

pública e atinge predominantemente mulheres de variadas características. Diante da gravidade 

deste transtorno, o presente artigo tem como objetivo compreender a importância das equipes 

multidisciplinares no tratamento do paciente com compulsão alimentar, de modo que seja 

tratado integralmente. A metodologia empregada caracterizou-se como uma revisão 

bibliográfica, onde os estudos apontaram que a inclusão de outras especialidades e a terapia 

cognitiva comportamental têm sido eficazes no tratamento do TCA. 
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ABSTRACT 

Binge Eating Disorder (BED) is a public health problem and predominantly affects women of 

various characteristics. Given the severity of this disorder, this paper aims to understand the 

importance of multidisciplinary teams in treating patients with binge eating, so that it is treated 

in full. The methodology used was characterized as a bibliographic review, where studies have 

pointed out that the inclusion of other specialties and cognitive behavioral therapy has been 

effective in the treatment of BED. 

 

1-INTRODUÇÃO 

O entendimento do transtorno de compulsão alimentar tem sido tema de livros, artigos e 

congressos em todo o mundo, é necessário que o psicólogo se faça presente na equipe 

multidisciplinar, a fim de tornar as estratégias do tratamento eficazes e contribuir enquanto 

ciência, evitando a prevalência da doença e os custos que ela acarreta à saúde pública. 

Estima-se que o transtorno de compulsão alimentar, nos Estados Unidos, tenha uma 

prevalência de 12 meses, entre mulheres e homens (com idade igual ou superior a 18 anos), 

sendo de 1,6 a 0,8%, respectivamente. Esse transtorno é prevalente tanto em mulheres de mi-

norias raciais e étnicas quanto em mulheres de cor branca, e tem maior prevalência em indiví-

duos que buscam tratamento de emagrecimento do que na população geral (DSM-5, 2014). 
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           Nazar (2017) mencionou, que no Brasil, a população entre homens e mulheres com 

transtorno de compulsão alimentar são adultos de meia idade - 3 mulheres para cada 2 homens. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, esse indicador representa 2,6% da população 

brasileira, uma das taxas mais altas do mundo, que chega até 4,7%. Ainda, sobre essa questão, 

o tratamento do transtorno de compulsão alimentar deve incluir profissionais de diferentes áreas, 

tais como: psiquiatra, psicólogo, nutricionista, clínico geral e em alguns casos, endocrinologista.  

Vale ressaltar, que o uso de medicações, são extremamente eficazes, como os antidepressivos e 

ansiolíticos.  

Um dos mais relevantes livros da psiquiatria, o DSM-5 (2014), aponta com frequência 

o transtorno de compulsão alimentar em maior prevalência nos países industrializados como 

Estados Unidos, Canadá, muitos países europeus, Austrália e Nova Zelândia. Pouco se sabe 

sobre o desenvolvimento do transtorno de compulsão alimentar, porém, os dados obtidos no 

DSM-5, parece comum em famílias, o que pode refletir influências genéticas adicionais. 

Os transtornos alimentares têm características semelhantes, requerendo diferentes 

estratégias no tratamento. A fim de alcançar a proposta deste trabalho, traçou-se como objetivos 

específicos: caracterizar o Transtorno de Compulsão Alimentar; discutir o tratamento para a 

compulsão alimentar com ênfase nas equipes multidisciplinares; refletir acerca da abordagem 

cognitivo-comportamental no tratamento dessa condição. 

Com relação à metodologia empregada neste artigo, esta caracterizou-se como uma 

revisão bibliográfica a partir de artigos científicos e livros específicos da área da saúde, com 

subtemas: alimentação, transtorno de compulsão alimentar e tratamentos indicados. 

  

2-HISTÓRICO: EVOLUÇÃO DA DOENÇA 

Não temos mais preparado os nossos alimentos, estamos sem tempo e sem interesse em 

cozinhar, consequentemente temos nos alimentado de forma inadequada ocasionando um 

aumento das doenças metabólicas, doenças associadas à má alimentação. Para Deran (2014), 

esse desinteresse está associado à evolução na indústria alimentícia e suas facilidades. Vivemos 

num tempo diferente de nossos ancestrais. Antes, o homem precisava caçar o seu alimento e ter 

o tempo de preparo.  Na atualidade, ele simplesmente compra alimentos congelados e os leva 

ao micro-ondas. O transtorno, embora não seja algo novo, passou por uma evolução ao longo 

dos últimos 40 anos.  

               Antes, existia a classificação pelo o DSM-IV (2000) como Transtorno Alimentar de 

Compulsão Periódica, conhecido como TCAP, entretanto, ainda estava em fase de avaliação 

quanto à definição de uma nova categoria diagnóstica. Posteriormente, no DSM-5 (2014), 

passou a ser caracterizado como Transtorno de Compulsão Alimentar devido ao 

desenvolvimento de pesquisas sobre a Compulsão, demonstrando episódios característicos do 

TCA, requeriam mais atenção e não eram categorizados de forma correta. Outro aspecto 

importante é o risco de associação indevida entre obesidade e o TCA, o que demanda uma 

avaliação rigorosa das especificidades de cada caso (BLOC; NAZARETH; MELO; MOREIRA, 

2019). 

 Segundo o DSM-5 (2014), o Transtorno de Compulsão Alimentar caracteriza-se pela 

ingestão alimentar em um período determinado de duas horas de uma quantidade de alimento 

definitivamente maior do que a maioria das pessoas consumiria no mesmo tempo sob 
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circunstâncias semelhantes. Durante o episódio, pacientes com quadro de transtorno de 

compulsão alimentar têm a sensação de falta de controle sobre ingestão alimentar. Por exemplo: 

pacientes têm o sentimento de não conseguir parar de comer ou controlar o que, e o quanto está 

ingerindo. 

           O transtorno de compulsão alimentar é marcado por características de episódios 

recorrentes de ingestão calórica que deve ocorrer, em média, uma vez por semana, durante o 

período mínimo de três meses. Para se caracterizar como compulsão alimentar devem ser 

considerados os critérios de diagnósticos abaixo: 

 

Fonte: DSM-5, 2014 

 Para Bloc, Nazareth, Melo, Moreira (2019), a nova definição de TCA carece de mais 

estudos sobre o tema, uma vez que a valorização do corpo e do peso podem afetar o 

comprometimento psicossocial, aumentando o sofrimento dos indivíduos com o transtorno. 
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           De acordo com o DSM-5 o Transtorno de Compulsão Alimentar (TCA) tem associação 

com uma gama de consequências funcionais, incluindo os problemas no desempenho de papéis 

sociais, prejuízos da qualidade de vida e satisfação com a vida relacionada à saúde, maior 

morbidade e mortalidade médicas e maior utilização de serviços de saúde. Além de ter uma 

associação a um maior risco de ganho de peso e desenvolvimento da obesidade: alteração de 

hormônios do apetite e percepção de imagem corporal (BLOC; NAZARETH; MELO; 

MOREIRA 2019). 

 Para Duchesne (2010 apud BLOC et al. 2019) além dos aspectos sociais e biológicos, 

fatores psicológicos tendem a contribuir para manutenção de comportamentos alimentares 

inadequados e que indivíduos obesos com TCA apresentaram déficits na flexibilidade cognitiva, 

na memória e na resolução de problemas. 

           Portanto, os indivíduos obesos com transtorno de compulsão alimentar apresentaram 

déficits executivos que foram evidenciados por dificuldades na capacidade para resolução de 

problemas, na flexibilidade cognitiva e na memória operacional do que os obesos sem o 

transtorno de compulsão. A depressão desponta como uma das comorbidades mais relevantes, 

estando relacionada ao sentimento da perda de controle e baixa autoestima, ideação suicida e 

outros quadros de patologias clínicas. 

           A deficiência nutricional acarreta alteração dos neurotransmissores e consequentemente 

alterações na regulação do humor, uma vez que a maioria dos hormônios e das substâncias 

químicas neurológicas, que causam o bem-estar, também é produzida na região dos intestinos 

(PERLMULTTER; 2009 p.177) 

3-A IMPORTÂNCIA DA ALIMENTAÇÃO NA REGULAÇÃO EMOCIONAL 

 Segundo Perlmutter (2009), os neurotransmissores são os principais reguladores do 

cérebro e do humor. O aumento de açúcar no sangue reduz a produção dos neurotransmissores, 

como a serotonina e epinefrina, norepinefrina, ácido-gama, aminobutírico (GABA) e dopamina, 

que são um dos neurotransmissores envolvidos no processo de regulação emocional.  Contudo, 

vitaminas do complexo B, que são necessárias para produzirem esses neurotransmissores, 

algumas centenas de outros são eliminados. Níveis de magnésio também são reduzidos 

enfraquecendo o sistema nervoso e o fígado. 

          Relacionado ao intestino, temos as doenças celíacas, que são reações imunológicas à 

intolerância ao glúten, que se tornam eficazes na absorção de nutrientes essenciais para um 

cérebro saudável, como zinco, triptofano e vitaminas do complexo B. Além disso, esses 

nutrientes são necessários para produção de substâncias químicas neurológicas, como 

serotonina. Atualmente, os cientistas denominaram o intestino como o “segundo cérebro”, 

devido aos hormônios e substâncias químicas que causam bem-estar serem produzidos nesta 

região. As células nervosas do intestino não apenas regulam músculos, células imunes e 

hormônios, mas também produzem cerca de 80% a 90% da serotonina do corpo, ou seja, o 

cérebro intestinal é o maior responsável pela produção deste hormônio (PERLMULTTER, 

2009). 

         Na pesquisa realizada para confecção deste artigo, buscou-se compreender as múltiplas 

especialidades para possíveis intervenções de tratamento do transtorno de compulsão alimentar 

– TCA. É importante ressaltar que cada paciente responde de forma subjetiva e individual. 

Assim, em todos os casos clínicos faz-se necessário a anamnese clínica, ou seja, levantamento 

do histórico pessoal, social, saúde e familiar. 
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As emoções compreendem um conjunto de processos, dos quais nenhum é por si só 

suficiente para denominar uma experiência como a emoção.  Entretanto, faz-se necessário 

destacar que as emoções enfatizam nossas necessidades, frustrações e nossos direitos - o que 

nos leva a fazer mudanças, fugir de situações difíceis ou saber quando estamos satisfeitos 

(LEAHY; TIRCH; NAPOLITANO, 2013). 

A regulação emocional envolve a capacidade do indivíduo de suavizar, intensificar ou 

manter determinada emoção. Essa capacidade refere-se à estratégia de enfrentamento que o 

indivíduo usa para confrontar uma intensidade emocional desconfortável. Nos casos de 

compulsão alimentar, a regulação emocional teria o papel de modular as emoções, mantendo-

as em um "nível controlável" para que o indivíduo consiga lidar com o desconforto emocional 

sem recorrer à ingestão de alimentos (LEAHY; TIRCH; NAPOLITANO, 2013). 

          Para Leahy, Tirch e Napolitano (2013), indivíduos que lidam com experiências marcantes, 

vivenciam emoções intensas o que, por si só, pode ser mais uma causa de estresse e 

intensificação das emoções. À medida que essas emoções se intensificam, o indivíduo pode vir 

a abusar de drogas ilícitas, álcool, comer compulsivo, ter insônia, adotar comportamento sexual 

excessivo ou criticar-se. A desregulação emocional, que causa prejuízos ao nosso 

funcionamento, pode se manifestar tanto como intensificação excessiva quanto como 

desativação excessiva das emoções. 

 A intensificação excessiva inclui qualquer aumento de intensidade de uma emoção que 

seja sentida pelo indivíduo como indesejada, intrusiva, opressora ou problemática. Já a 

desativação excessiva de emoções inclui experiências dissociativas, como despersonalização e 

desrealização, cisão ou entorpecimento emocional em situações nas quais normalmente se 

esperaria que as emoções fossem sentidas em alguma intensidade ou magnitude (LEAHY; 

TIRCH; NAPOLITANO, 2013).   

Observa-se no DSM-5, que nos casos de Transtorno de Compulsão Alimentar, não é 

recomendado o tratamento de forma isolada, ou seja, uma única especialidade, precisa de um 

olhar multidisciplinar, envolvendo as diversas especialidades de cuidado, tendo em vista 

comportamentos do comer compulsivo, desempenho de papéis sociais, prejuízo da qualidade 

de vida e satisfação com a vida relacionada à saúde, imagem corporal, entre outras patologias. 

Existem estratégias eficazes para o tratamento deste transtorno com o acompanhamento 

da terapia cognitivo-comportamental, pois ela desponta como uma das mais relevantes para a 

temática. A abordagem desenvolvida por Aaron Beck, na década de 60, é uma psicoterapia 

estruturada, de curta duração, voltada para o presente, direcionada para solução de problemas 

atuais e modificações de pensamentos disfuncionais inadequados e/ou inúteis (BECK, 2014).  

Uma das técnicas utilizadas, como possível ferramenta de intervenção para a 

“Regulação Emocional” é a reestruturação cognitiva, que consiste em uma efetiva estratégica 

“antecedente” à regulação emocional. Modificando a interpretação dos eventos, o indivíduo 

pode efetivamente reduzir o impacto emocional. Através da ampla variedade de técnicas para 

restruturação dos pensamentos disfuncionais, temos a alteração do comportamento compulsivo 

alimentar (LEAHY; TIRCH; NAPOLITANO, 2013).   

 

4-EQUIPE MULTIDISCIPLINAR: UM OLHAR MULTIFATORIAL NA COMPULSÃO 

ALIMENTAR 
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Atualmente, estudos do Transtorno de Compulsão Alimentar apontam a importância de 

uma equipe multidisciplinar de saúde para investigação dos fatores desencadeadores da 

patologia, bem como desenvolver estratégias em conjunto para o tratamento desta (DERAN, 

2014; PERMULTTER 2009). 

O comportamento alimentar é definido com a interação dos estados físico e psicológico 

e as condições ambientais em que o indivíduo está inserido. O controle da ingestão dos 

alimentos necessita de mecanismos especializados para equilibrar as informações fisiológicas 

internamente, através dos neurotransmissores, estado hormonal, sistema gastrointestinal, com 

as informações nutricionais do ambiente externo e consequentemente a regulação emocional, 

neste comer compulsivo.  

         Assim, indivíduos com estado emocional afetado, recorrem à comida em busca de 

ativação do sistema compensatório. Para Deran, (2014) e Permultter, (2009), olhar o paciente 

por uma única especialidade, tornar-se um complicador, tendo em vista que o desequilíbrio 

perpassa pelos diversos eixos do corpo humano “O comportamento é tão importante, quanto o 

nutriente” (DERAN, 2014, p.144). 

          Para Nazar (2017), percebe-se que as diversas áreas relacionadas, tendem a variar 

conforme organizações de clínicas particulares. Já, os tratamentos na rede pública, ocorrem 

pelo acompanhamento de nutricionistas, psiquiatras, psicólogos e pela inclusão de atividades 

físicas na rotina do paciente, uma vez que se tornou um problema de saúde pública. Diante disto, 

ressalta-se a necessidade de um acompanhamento de competências diversas, buscando o 

tratamento multifatorial.   

5-CONCLUSÃO 

O objetivo deste artigo foi destacar a importância do tratamento do transtorno de 

compulsão alimentar em conjunto com as equipes multidisciplinares, considerando o sujeito 

integralmente. Na elaboração deste artigo não foram encontradas matérias suficientes 

correlacionando as áreas multidisciplinares. Percebe-se a importância de novos estudos 

informando a contribuição das especialidades no tratamento do TCA. 

Para observar o sujeito integralmente é necessário que os profissionais tenham 

conhecimentos sobre o TCA e, assim, poderão fornecer diagnóstico adequado para o tratamento, 

por isso a importância de uma equipe multidisciplinar para efetivo tratamento, o que não ocorre 

quando o paciente é acompanhado somente por uma das especialidades citada ao longo do 

desenvolvimento deste artigo.                                   

 A partir do exposto, foi possível perceber a TCC como uma abordagem eficaz na 

modificação de pensamentos disfuncionais e regulação emocional. O terapeuta especializado 

na abordagem buscará junto ao paciente a compreensão de seus pensamentos – e padrões 

comportamentais, na atuação frente aos Transtornos de Compulsão Alimentar. 

Ficou evidenciado, pelo levantamento dos estudos, que a investigação sobre TCA 

associa-se por múltiplos fatores como: genéticos, fisiológicos, psicológicos, sociais e 

ambientais e que tornar-se recomendável o acompanhamento pelo o saber multiprofissional. 
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