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RESUMO 

 

A Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) tem-se mostrado como uma abordagem 

psicológica promissora e eficaz no tratamento de pacientes obesos, assim como aponta excelentes 

resultados quando aplicada ao tratamento de obesos com o Transtorno de Compulsão Alimentar 

Periódica (TCAP). Este artigo tem como objetivo evidenciar algumas formas de aportes e manuseio 

da TCC com este público. Através de um breve levantamento bibliográfico obteve-se algumas 

possibilidades de manejos e de técnicas, além de uma explanação acerca da obesidade e suas 

implicações. 

 

Palavras-chave: Obesidade. transtorno de compulsão alimentar periódica, terapia cognitivo-

comportamental, 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/psicologia.pt
mailto:eunamarques@yahoo.com.br


www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 15.05.2016 

 

Eunaihara Ligia Lira Marques 

Alessandra de Oliveira Baldessin  

2 Siga-nos em  
facebook.com/psicologia.pt   

 

  

1. INTRODUÇÃO  

 

Hodiernamente a obesidade no Brasil está numa crescente progressão relacionando-se 

diretamente com a saúde pública. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a obesidade 

tornou-se um agravante que está sendo enfrentada como epidemia global do século XXI. Segundo 

a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) realizada em agosto de 2013 pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), 56,9%, o equivalente a 82 milhões de pessoas brasileiras, com 

idade acima de 18 anos estão com excesso de peso (IBGE, 2013; PNS, 2013).  

Com referência a etiologia da obesidade e sobrepeso pode-se dizer que é classificada, como 

multifatorial, ou seja, apresentam fatores genéticos e ambientais envolvidos na causa da obesidade. 

Nunes (2012) sugere que em maior parte, é uma consequência ligada estreitamente ao 

comportamento e hábitos alimentares desadaptativos, que denota influências diretamente e 

indiretamente das bases demográficas, biológicas, econômicas, sociais, assim como, pressões 

exacerbadas de uma sociedade capitalista que estabelece um padrão de beleza. 

Com a autoexigência e as pressões da sociedade para com a aparência do corpo belo, magro 

e saudável, a sociedade está adoecendo psiquicamente e organicamente. Nesta perspectiva, Vieira 

e Meiyer (2003) contribuem mencionando que, os aspectos emocionais têm sido considerados 

decisivos para o desencadeamento da obesidade e de transtornos alimentares, sendo um deles em 

grande escala o Transtorno de Compulsão Alimentar Periódica (TCAP). 

O TCAP pode ser identificado quando um indivíduo ingere uma quantidade excessiva de 

alimentos, num curto intervalo de tempo, acompanhado por uma sensação de perda de controle 

neste comportamento (NUNES, 2012). Duchesne et al., (2007); Bernardi, Cichelero e Vitolo; 

(2004) relatam que apesar do peso não ser um critério de diagnóstico para TCAP, é frequentemente 

associado ao sobrepeso e a obesidade, as quais estes indivíduos apresentam maior propensão à 

quadros de vulnerabilidade psicológica, tais como por exemplo, alterações de humor, ansiedade, 

culpa, baixa autoestima, entre outros sintomas. Em contrapartida indivíduos com excesso de peso 

sem TCAP tendem apresentar em grau menor os sintomas descritos acima ou simplesmente são 

isentos a eles. 

Em vista da realidade da população brasileira que está adoecendo psicologicamente e 

fisiologicamente com a associação entre excesso de peso e TCAP, se faz necessário expor 

tratamentos com aportes para amenizar este quadro. Na perspectiva da Psicologia, a Terapia 

Cognitivo-Comportamental (TCC), tem mostrado uma larga contribuição para esses pacientes, 

além de ser a forma de intervenção psicoterápica mais investigada no TCAP através de ensaios 

clínicos randomizados. A TCC é fundamentada a partir do pressuposto de que um sistema de 

crenças disfuncionais estão relacionadas ao desenvolvimento e à manutenção do TCAP. Desta 
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forma, são aplicadas diversas técnicas cognitivas com o foco na modificação dos pensamentos 

distorcidos e na reestruturação de crenças supervalorizadas associadas ao peso, à imagem corporal 

entre outros aspectos que se mostrarem necessário de acordo com cada paciente (DUCHESNE, et 

al., 2007; VIEIRA & MEIYER, 2003). 

O presente artigo tem como princípio norteador uma revisão bibliográfica científica de 

literaturas impressas ou disponibilizadas eletronicamente que contemplam a abordagem da TCC 

aplicado a pacientes com excesso de peso associado ao TCAP. As palavras de buscas utilizadas 

nas pesquisas eletrônicas de conteúdos de domínio público, isoladamente ou em associação para 

identificar artigos que contribuíram para este trabalho foram: Terapia Cognitivo-Comportamental, 

sobrepeso, obesidade e Transtorno de Compulsão Alimentar Periódica. Desse modo, o referente 

artigo pretende assimilar de modo geral, os aspectos da obesidade e do TCAP, bem como 

estabelecer a viabilidade de funcionamento psicoterápico ou terapêutico na abordagem cognitivo-

comportamental com esse público, levantando as possibilidades de manuseios e de técnicas. 

Vale apena ressaltar que os dados e embasamentos utilizados neste estudo, são referentes ao 

Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais IV (DSM-IV), onde o TCAP está incluso 

no apêndice B, designado para categorias diagnóstica que sugerem melhores pesquisas. Entretanto, 

será utilizado como referência o DSM-V somente para atualizar os critérios de diagnóstico do 

TCAP, sendo este classificado nessa edição como tendo sua própria categoria. 

 

2. OBESIDADE E SOBREPESO 

 

Sarubi (2003) considera que os aspectos históricos da obesidade, evidencia-se uma transição 

de conceitos entre si, pois, a história da humanidade está intrinsecamente implicada em diferentes 

qualificações e interpretações, tanto nos âmbitos psicossociais, demográficos, histórica, condições 

sócio econômicas, quanto culturais. 

Na antiguidade, por exemplo, Sarubi, (2003) apud Fisberg, (1995) relata que a gordura 

corporal representava riqueza e poder, já na Idade média e no renascimento, o excesso de peso 

poderia ser considerado como graça divina. No que se refere ao padrão estético desta época, 

mulheres com formas arredondadas eram notadas como matronais e sensuais ao mesmo tempo. Na 

antiga sociedade espartana, esse olhar para o excesso de peso era distinto, pois, havia um culto e 

treino ao corpo para que os jovens pudessem ter forças e assim lutarem. Se algum jovem estivesse 

com excesso de peso, constituíam-se rígidas punições. 

Ao longo da história, constatam-se diversos conceitos a respeito do excesso de peso e da 

obesidade, esses, tendo influências dos contextos já supracitados. Todavia, em tempo algum, a 

obesidade e o sobrepeso haviam alcançado proporções epidêmicas como atualmente, tornando-se 
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um grave problema de saúde pública. Hoje, em pleno século XXI, com uma gama de pesquisas 

científicas abordando causas, consequências, assim como indicações de tratamentos para o excesso 

de peso, aproximadamente 60% da população Brasileira acima de dezoito anos estão acima do 

peso, sendo este dado preocupante, pois este índice está aumentando exponencialmente, atingindo 

pessoas de todas as faixas etárias, inclusive infantil (BARBIERI e MELLO, 2012). 

Hodiernamente considerando as referências da Organização Mundial de Saúde (2000), a 

obesidade pode ser conceituada como uma doença crônica, caracterizada pelo acúmulo anormal 

ou excessivo de gordura corporal. Referida também por outras, fontes como, por exemplo, Sarubi 

(2003); Silva (2009); Ministério da Saúde (2005) e BVSMS – OBESIDADE E DESNUTRIÇÃO, 

(2016), como excesso de tecido adiposo no organismo, podendo atingir níveis capaz de causar 

danos à saúde do indivíduo ou até mesmo, a mortalidade. 

Para calcular o excesso de gordura em adultos, existem diversas técnicas e métodos, porém, 

a mais utilizada atualmente é através do cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC), uma razão 

descomplicada entre o peso em quilograma dividido pelo quadrado da altura em metros, [IMC= 

Peso (Kg) / Altura²]. Assim, se obtém um resultado que classifica o grau de obesidade. Abaixo 

(Quadro 1), demonstra a classificação dos níveis de obesidade e seus riscos de comorbidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabe-se que, as causas que suscitam o excesso de peso ou a obesidade, são decorrentes de 

diversas interações, como por exemplo, genéticas, ambientais, estilo e qualidade de vida, fatores 

emocionais, orgânicas, dentre outros. 

As autoras Barbieri e Mello (2012) em sua revisão de setenta e cinco artigos científicos 

publicados no período de 2005 a 2010 ressaltam que entre os principais fatores que acarretam o 

excesso de peso ou a obesidade, quatro fatores se destacam, sendo eles: o Sedentarismo, a 

alimentação inadequada, os fatores genéticos, os fatores psicológicos e os fatores 

socioeconômicos. Em grande maioria, tais fatores atuam de modo combinado causando prejuízos 

em algum dos âmbitos biopsicossocial e espiritual do ser humano. 
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São negativas e variáveis as consequências e as comorbidades do excesso de peso e da 

obesidade, podendo ser debilitantes e até mesmo fatais. Algumas delas são, por exemplo, diabetes 

tipo II, alterações cardiovasculares, dificuldades respiratórias, hipertensão arterial, problemas 

músculo esquelético dentre outras. Já do ponto de vista psicológico, os distúrbios mais frequentes 

desta população são, por exemplo, depressão, transtornos alimentares, baixo autoestima, imagem 

corporal distorcida, ansiedade em nível alto, entre várias outras alterações que afetam 

demasiadamente a qualidade de vida do indivíduo (SILVA, 2009; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2005 & INCA, 2002 e 2003). 

Desse modo, é necessário um esclarecimento sobre implicações e consequências que o 

excesso de peso e a obesidade podem ocasionar, sendo importante que este público (obesos e 

sobrepesos) optem por melhor qualidade de vida, no entanto, é preciso primeiramente a 

mobilização e aceitação do sujeito que está adoecendo para o tratamento, bem como uma 

preocupação, envolvimento e interesse por parte dos profissionais (áreas da saúde, educação e 

social) para atuação tanto no nível da intervenção como no nível da promoção de saúde. 

Assim, como estes indivíduos necessitam do amparo e intervenção de uma equipe 

multidisciplinar, é de extrema importância o apoio familiar para que o paciente não venha a desistir 

no meio desta jornada de combate ao sobrepeso e obesidade. O tratamento pode variar de acordo 

com a gravidade da doença. No entanto, existem recomendações que auxiliam para todos que 

desejam modificar seu peso e as comorbidades associadas, sendo estes; o auxílio psicológico, 

nutricional, do educador físico, além de, em casos especiais da intervenção médica. Os resultados 

positivos ou negativos irão depender da dedicação que cada indivíduo irá despender para seus 

objetivos, além da capacidade e habilidade de profissionais qualificados. 

 

2.1 Transtorno de Compulsão Alimentar Periódica e Obesidade 

 

A etiologia da obesidade como já compreendida, pode ser multifatorial, no entanto, é 

estarrecedor como a porcentagem de sobrepeso e obesidade vem tomando conta de uma sociedade 

tão moderna em alguns aspectos e que tem se deixado adoecer em outros. Segundo Escrivão et al., 

(2000), a obesidade exógena, ou seja, determinado por fatores de ordem ambiental é responsável 

por 95 a 98% dos casos, assim, apenas 2% dos casos têm como etiologia a obesidade endógena, 

isto é, inerente ao organismo e/ou fatores biológicos. Dentre os fatores exógenos da obesidade, o 

Transtorno de Compulsão Alimentar Periódica (TCAP), referida na literatura internacional com o 

nome Binge Eating Disorder, é um dos transtornos mais constatado na obesidade (CORTEZ, et al., 

2011). 

O TCAP, de acordo com Nunes (2012) é um transtorno psiquiátrico caracterizado por 

episódios de hiperfagia (aumento anormal do apetite), onde o indivíduo em um curto período de 
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tempo, até duas horas, ingere grande quantidade de alimentos sem ter o controle do quanto e do 

que ingeriu, logo após a ingestão, desenvolve um sentimento de culpa, vergonha, raiva entre outros 

que o leva ao arrependimento do comportamento. Sendo, portanto, que tais comportamentos 

precisam ocorrer pelo menos uma vez na semana, durante três meses consecutivos. Abaixo, 

constam os critérios para o diagnóstico de TCAP de acordo com o Manual de Diagnóstico e 

Estatístico de Transtornos Mentais de 2013: 

 

A. Episódios recorrentes de compulsão alimentar. Um episódio de compulsão alimentar é 

caracterizado por ambos os seguintes critérios: 

1. Ingestão em um período limitado de tempo (por exemplo, dentro de um período de 2 horas) 

de uma quantidade de alimentos definitivamente maior do que a maioria das pessoas consumiria 

em um período similar, sob circunstâncias similares; 

2. Um sentimento de falta de controle sobre o episódio (por exemplo, um sentimento de não 

conseguir parar ou controlar o que ou quanto se come). 

 

B. Os episódios de compulsão alimentar estão associados a três (ou mais) dos seguintes 

critérios: 

1. Comer muito e mais rapidamente do que o normal; 

2. Comer até sentir-se incomodamente repleto; 

3. Comer grandes quantidades de alimentos, quando não está fisicamente faminto; 

4. Comer sozinho por embaraço devido à quantidade de alimentos que consome; 

5. Sentir repulsa por si mesmo, depressão ou demasiada culpa após comer excessivamente 

 

C. Acentuada angústia relativa à compulsão alimentar. 

 

D. A compulsão alimentar ocorre, em média um dia por semana, durante três meses. 

 

E. A compulsão alimentar não é associada com o recorrente uso de comportamentos 

compensatórios inapropriados como na bulimia nervosa e não ocorre exclusivamente durante o 

curso da bulimia nervosa ou anorexia nervosa. 
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Em relação à gravidade dos episódios podemos classificar em: 

 - Leve: média de 1 a 3 episódios de compulsão alimentar por semana; 

- Moderada: média de 4 a 7 episódios de compulsão alimentar por semana; 

- Grave: média de 8 a 13 episódios de compulsão alimentar por semana; 

- Extremo: média de 14 ou mais episódios de compulsão alimentar por semana. 

 

Todavia, há diferenças entre compulsão alimentar e TCAP. Um indivíduo para receber o 

diagnóstico de TCAP, necessita preencher os critérios supracitados do DSM-V, assim como, 

apresentar “sofrimento e impedimentos na vida decorrentes desta patologia” (BORGES & JORGE, 

2000). Ainda que o excesso de peso não seja um critério para diagnóstico de TCAP, 

frequentemente este transtorno “se associa ao sobrepeso e a diversos graus de obesidade”, pois, 

estatísticas apontam que na população considerada obesa que procuram tratamentos para 

emagrecer, cerca de 30% apresentam quadro de TCAP, valores altos comparados à população geral 

que pode variar de 1,8 a 4,6% com este transtorno (Duchesne, et al., 2007, p. 81). 

O TCAP tende a desencadear diversos prejuízos para a vida do indivíduo, ainda mais, quando 

associada com o excesso de peso. Neste sentido, Vieira e Meyer (2013) e Duchesne et al., (2007), 

contribuem dissertando que, além das comorbidades existente decorrente da obesidade, quando 

associado ao TCAP, esse grupo apresentam níveis superiores de psicopatologias elevando o agravo 

de danos psicológicos. Pois, os níveis de stress são maiores, fazendo com que o comportamento de 

comer compulsivamente se eleve, a autoestima se apresente mais baixa, havendo uma preocupação 

a mais com a imagem corporal e a redução de peso, além do mais, muitos tendem apresentar humor 

depressivo, um alto grau de ansiedade, isolamento social, entre outros sintomas psicológicos 

disfuncionais para o ser humano. 

Assim, um aporte de uma equipe multiprofissional, para que as comorbidades e os sintomas 

psicológicos disfuncionais do excesso de peso associado com TCAP possam ser trabalhados e 

modificados á favor deste, até atingirem uma melhor qualidade de vida é de extrema relevância. 

 

3. TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL 

 

Rangé (2011) assegura que foi entre o ano de 1959 e 1979 que Aaron Beck e colaboradores 

desenvolveram e sistematizaram o modelo cognitivo que é tão reconhecido e difundido atualmente, 

sendo que tal modelo oportunizou a construção e desenvolvimento da Terapia Cognitiva. Sabe-se 

também que hodiernamente utiliza-se o termo Terapia Cognitivo-Comportamental também como 

sinônimo da Terapia Cognitiva, desde que sejam adotados os modelos cognitivos preconizados por 
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Beck. Desta maneira, tem-se o reconhecimento que a terapia cognitiva foi fundamentada através 

de observações clínicas, experimentos e pesquisas sistematizadas com pacientes diagnosticados 

com transtornos depressivos. Entretanto, com passar do tempo outros transtornos foram sendo 

estudados. Dessa forma, Beck e colaboradores aprofundaram estudos e pesquisas, até que, em 1977 

surgiu uma primeira publicação científica, constatando a eficácia do tratamento da TCC. Sendo 

assim, dois anos depois foi publicado o primeiro manual de Terapia Cognitiva (BECK, 2013). 

De modo geral, a TCC postula que as emoções e o comportamento estão subordinados as 

cognições ou interpretações do individuo. E que os esquemas constituídos desde a infância quando 

“falhos” possibilitam o desenvolvimento de crenças disfuncionais (mais profundo nível da 

cognição, tendem a ser absolutas e inflexíveis), o que geralmente ocorre o surgimento de crenças 

condicionais ou intermediárias (segundo nível da cognição criado pelo sujeito, entendidos como 

regras e atitudes), bem como o aparecimento de pensamentos automáticos (níveis mais superficiais 

da cognição tendem a serem espontâneos e sem questionamentos). Desta forma, busca-se a 

reestruturação cognitiva do paciente, que a grosso modo, é a possibilidade de mudança, ou seja, 

novas percepções do individuo a cerca do que causam “prejuízos”, a partir da conceituação das 

crenças e dos pensamentos automáticos disfuncionais que o mesmo possa estar desenvolvendo, 

originado devido a algum transtorno, patologia ou estado emocional alterado. 

Para Beck (2013) a TCC tende a ser estruturada, de curta duração em comparação às terapias 

clássicas, centrada no presente, direcionada para a solução de problemas e com estabelecimentos 

de metas e tarefas. Tendo foco na modificação de pensamentos e comportamentos que estejam 

maladaptativos ou trazendo sofrimento para a qualidade de vida do paciente. A TCC, contudo, 

compreende o ser humano em todos os suas dimensões, ou seja, nos âmbitos biopsicossociais. 

 

3.1 Técnicas e manejo da TCC para o tratamento do TCAP associado com a obesidade 

 

Duchesne et al., (2007) ressalta que o tratamento do TCAP e obesidade na perspectiva da 

Terapia Cognitivo-Comportamental foi considerada como a forma de intervenção psicoterápica 

mais examinada em experimentos terapêuticos. E que a abordagem da TCC compreende que o 

TCAP é desenvolvido e mantido através de um sistema disfuncional de crenças. Dessa forma, os 

mesmos autores sugerem que a modificação de crenças disfuncionais e a reestruturação de crenças 

relacionadas ao peso e à imagem corporal devem ser os principais focos a serem tratados. Existem 

diversas técnicas utilizadas para pacientes com TCAP associado à obesidade, assim, serão descritas 

posteriormente algumas técnicas de manejo clínico, eficazes e utilizadas pelos profissionais da 

área. Ressaltando, que as técnicas a serem utilizadas, sempre dependerão da avaliação cognitiva 

previamente realizada do paciente, para assim, formular as estratégias adequada a realidade do 

mesmo. Anteriormente a qualquer utilização de técnicas para elaborar o plano de ação com o 
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paciente, é recomendável e relevante desempenhar uma ampla e minuciosa contextualização do 

caso. 

É importante mencionar também que a técnica de psicoeducação é uma das primeiras que 

normalmente são utilizadas (mas, pode ser utilizadas em vários momentos de intervenções), sendo 

considerada imprescindível, pois consiste em uma técnica onde o psicoterapeuta compartilha de 

maneira lúcida, o que significa tanto o modelo cognitivo comportamental na qual o tratamento dará 

andamento, como quais as metas e objetivos que o paciente terá que se comprometer, quanto é 

esclarecido também sobre os aspectos do TCAP, a obesidade, etiologia, consequências e todas as 

dúvidas que o paciente necessitar. O objetivo da Psicoeducação é favorecer que o paciente seja um 

colaborador ativo em seu processo. 

Duchesne et al., (2007), em seu estudo de revisão bibliográfica investigou os trabalhos 

publicados entre janeiro de 1980 e fevereiro de 2006, sobre a eficácia da TCC, especialmente 

programas aplicados a obesos com TCAP. Os resultados, apesar de algumas diferenças entre os 

programas de intervenções em decorrência de peculiaridades culturais, apontaram muitas 

convergências, como por exemplo, muitos programas são semi-estruturados, fazem uso das 

mesmas técnicas, geralmente efetivados em formato grupal, com total de até dez pacientes, com 

duração média de 12 sessões com cerca de 1 hora e 30 minutos de intervenções terapêuticas. 

Em relação ao manejo clínico e ao emprego de técnicas o estudo de Duchesne et al., (2007) 

evidenciou que normalmente se aplicam técnicas comportamentais para contribuir na modificação 

dos hábitos alimentares, citam a automonitoração, que nada mais é do que observação e registro 

dos alimentos ingeridos e das circunstâncias associadas, as técnicas para controle de estímulos que 

abrangem a identificação das situações que contribuem para a ocorrência da compulsão alimentar 

e o desenvolvimento de um estilo de vida que possibilite a diminuição do contato do paciente com 

essas situações, e o treinamento em resolução de problemas, que auxilia o paciente a desenvolver 

estratégias para enfrentar suas dificuldades sem recorrer à alimentação inadequada. Em geral, há 

evidencias também de que a TCC focaliza estratégias para prevenção de recaídas. 

O estudo desenvolvido por Segal (2012) aponta manejo, bem como algumas técnicas que se 

mostram eficazes na condução do tratamento de obesos com TCAP. 

a) A quantificação da Motivação é um manejo terapêutico que leva o profissional a 

questionar o paciente sobre a distinção entre querer perder peso e do quanto ele terá que se 

comprometer para tal. Questiona-se qual é a real motivação deste objetivo e verifica-se a 

disponibilidade e o engajamento que ele terá com o tratamento. Pois, o paciente terá que se esforçar 

para modificar o estilo de vida que está sendo desadaptativo a ele para que possam ocorrer algumas 

mudanças. 

b) A automonitorização é realizada, a partir de um diário alimentar fornecido para o paciente, 

onde são registrados vários comportamentos alimentares. Solicita-se que o paciente traga este 
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diário em todas as sessões para monitoramento da ingestão alimentar, episódios compulsivos, 

afetos associados, entre outros questionamentos. O quadro 2 é um exemplo do registro solicitado 

aos pacientes. 

 

c) Outro manejo é a definição dos objetivos, ou seja, é estabelecido os objetivos que o 

profissional e o paciente estarão cientes que serão possíveis serem alcançados ou terão que ser 

alcançados um dos objetivos designados, por exemplo, podendo ser, o quanto o paciente quer 

perder de peso. Alguns trabalhos da área apontam recomendações do tipo: inicialmente seja 

estabelecido uma perda de meio a um quilograma por semana, essa quantidade possibilita uma 

maior chance de manutenção a longo prazo e menor chance de eventos bulímicos ou de compulsão; 

Aconselha-se também que o manejo terapêutico possibilite uma reaprendizagem no que diz 

respeito a saciedade. Deseja-se que terapeuta e paciente estabeleçam comprometimentos e 

estratégias de interrupções a episódios de compulsão, bem como de mudanças para um estilo de 

vida saudável, eliminando e controlando aspectos de riscos, como tabaco, ingestão de álcool, outros 

vícios, além do comprometimento em atividades físicas. 

d) Em relação à nutrição e atividade física o paciente deve ser acompanhado por 

profissionais, sendo levado a se comprometer em continuar nos novos hábitos selecionados, além 

de que o terapeuta deve também monitorar tais aspectos. 

e) Sobre a atuação na imagem corporal recomenda-se trabalhar técnicas de imagem corporal, 

através de desenhos, imagens, recortes, para averiguar a existência ou não, de distorção da imagem 

corporal. Além de, quantificar a insatisfação com o corpo, através de testes específicos. Vieira e 

Meiyer (2003) sugerem que o uso de técnicas de exposição gradual do corpo modificam crenças. 

f) Os padrões alimentares patológicos e episódios bulímicos podem ser identificados através 

do contato com o paciente e do diário alimentar, observa-se, se está ocorrendo algum desses 

padrões, se necessário, encaminha-se para um profissional para medicar e realizar outras técnicas 

adequadas para esta situação. 

g) Enquanto ao controle do estímulo, esse manejo visa minimizar a ingestão de alimentos 

através de técnicas que permitem o controle a exposição a estímulos ambientais, comportamentais 

ou cognitivos que interrompem os comportamentos que se desejam modificar, em contra partida, 

tenta-se aumentar a exposição aos estímulos que favorecem esta modificação. 
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h) As resoluções de problemas tendem a serem ensinados ao paciente, a partir de técnicas de 

resolução de problemas (avalia-se qual se adequa melhor ao paciente e as situações) para 

aprenderem a identificar situações de gatilho. Com base, em uma resolução o paciente é estimulado 

a criar suas próprias e possíveis soluções de problemas. 

i) Já na reestruturação cognitiva nesta fase, pensamentos automáticos, crenças intermediárias 

e nucleares, mitos nutricionais, ideias que promovam os hábitos desadaptativos devam ser 

identificados, questionados e, finalmente, substituídos por outros mais adequados. 

i) Já a prevenção de recaída: nada mais é do que ensinar ao paciente a prever situações nas 

quais podem ocorrer desvios ou “escorregões”. O objetivo desta técnica é evitar que um desvio se 

transforme num desencadeante de recaídas. 

Segundo Segal (2012) vale a pensa ressaltar que os melhores resultados destas sugestões, são 

aqueles nas quais os tratamentos seguem este modelo de atuação, porém, com tempo de 

aplicabilidade entre seis a doze meses. O mesmo autor reforça ainda que em termos de tratamento 

a logo prazo (6 a 12 meses), o paciente consegue reduzir seu peso inicial em até 60% sem TCAP. 

Todavia, nem todos os pacientes respondem da mesma maneira para os tratamentos indicados, 

assim, é de extrema relevância avaliar cada caso em suas especificidades para adequar as 

intervenções segundo a realidade do indivíduo que busca auxílio. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Podemos concluir que a obesidade como já descrito, tem se tornado um agravo na saúde 

pública causando sérios danos aos indivíduos que a desenvolvem. Todavia, os estudos ainda 

apontam que um dos principais fatores que têm influenciado a ascendência da obesidade são os 

fatores psicológicos disfuncionais, chamando atenção para o altíssimo índice de obesidade 

exógena. 

Entre os pacientes obesos que procuram tratamentos para reduzir o peso, grande parte destes 

possuem TCAP associado. No entanto, não foram encontrados muitos estudos tratando de 

intervenções da TCC para esta associação. O que por sua vez, os estudos discutidos e apresentados 

no referido artigo evidenciam que a TCC é uma abordagem psicológica que possibilita um aporte 

seguro, além de ser promissora, pois apresentam resultados satisfatórios, validos e eficazes no 

tratamento de pacientes obesos com TCAP. 

Desse modo, constata-se que o levantamento realizado pelo presente estudo possibilita uma 

breve compreensão acerca da obesidade e do Transtorno de Compulsão Alimentar Periódica, bem 

como do manejo terapêutico na perspectiva da Terapia Cognitivo-Comportamental com este 

público. Os estudos encontrados e citados neste artigo sobre o manuseio de intervenções e técnicas 
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mostram-se viáveis. Entretanto, por se tratar de um campo bastante complexo, com muitas lacunas 

ainda para serem fechadas, além de outras possíveis formas e de direções terapêutica, aconselha-

se que outros estudos possam aprofundar-se e trazer mais reflexões acerca do tema. 

 

 

------------------ 
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