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RESUMO 

 

Este artigo tem por objetivo abordar as problemáticas trazidas pelo Transtorno Alimentar 

referente a anorexia nervosa, e de que forma uma terapia cognitivo comportamental entende esse 

transtorno e qual o processo de intervenção. A Anorexia Nervosa é vista como uma restrição 

alimentar que o próprio indivíduo faz sobre si mesmo, fazendo baixa ingestão de alimentos e 

caracterizado por uma grande perda de peso. O foco do tratamento é uma minuciosa investigação 

da possível causa do comportamento problema, para que assim, elabore estratégias e análise com o 

próprio sujeito para que a intervenção seja eficaz.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Com o século XXI e a globalização, desencadeou inúmeros problemas emergentes, dentre 

estes destacaremos a Anorexia nervosa que é caracterizada como um transtorno alimentar que 

acomete principalmente o sexo feminino, mais comum em adolescentes e adultas jovens, esta 

patologia tem relação direta com o culto ao próprio corpo, ou seja, influenciado por uma sociedade 

consumista e capitalista, que possui um padrão seletivo para determinar quem é digno de 

determinado status. 

   De acordo com o DSM – IV (1997, apud, Silva, 2005), a anorexia nervosa é entendida como 

uma perturbação no comportamento alimentar, com presença de diversas alterações psicológicas 

associadas, que, frequentemente, necessitam de intervenção psicológica e/ou psiquiátrica. Segundo 

Ballone (2007), esses transtornos acometem, em sua grande maioria, pessoas do sexo feminino, 

principalmente adolescentes e adultas jovens, e essas representam mais de 90% de todos os casos 

de anorexia e bulimia.  

Os transtornos alimentares são mostrados nas pesquisas epidemiológicas como quadros 

relativamente modernos e predominantemente ocidentais (Nunes et al., 1998). A aparência física 

mostra-se como um elemento fundamental nas relações sociais da cultura ocidental (Ribeiro et al., 

2006). 

  Outro fator contribuinte é a transição existente entre a infância e adolescência, mudanças 

corporais, ou pelo fato do indivíduo possuir outra patologia como depressão e por aspectos sócio-

culturais de uma sociedade contemporânea segregadora, que faz culto ao próprio corpo e a estética 

vislumbrando este fator boa forma como apto ou inapto a depender do momento experenciado pelo 

sujeito. Estes pacientes são altamente críticos em relação a si, e estabelecem para ele padrões muito 

elevados de realização e de desempenho em relação à sua vida no geral e ao controle da alimentação, 

peso e forma corporal em particular (Fairburn, Cooper, & Shafran, 2003; Fairburn, Marcus, & 

Wilson, 1993).  

Com base na Abordagem Cognitivo Comportamental, o Transtorno Alimentar Anorexia 

Nervosa é compreendido como o resultado da interação entre fatores biológicos, culturais e 

experiências pessoais, por uma restrição dietética auto- imposta, com um padrão alimentar 

“bizarro”. É notado pela perda intensa de peso às custas de dietas rígidas que são auto estabelecidas 

visando uma busca desenfreada para se atingir a condição de magreza, acompanhada por uma 

distorção significativa da imagem corporal, como afirma Cordás (2004) “a Anorexia Nervosa 

caracteriza-se por perda de peso intensa e intencional às expensas de dietas extremamente rígidas 

com uma busca desenfreada pela magreza, uma distorção grosseira da imagem corporal ”.  
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 O diagnóstico das pacientes com anorexia nervosa pode ser divido em dois subtipos: o 

restritivo (no qual a paciente restringe a alimentação) e o purgativo (no qual a paciente apresenta 

episódios bulímicos como prática de purgação, tais como vômitos, ingestão de diuréticos e laxantes). 

As pacientes incluídas no subtipo purgativo apresentam maiores traços de impulsividade e maior 

comorbidez psiquiátrica (GARNER e colaboradores, 1993). 

 Após o diagnóstico, numa intervenção Cognitivo Comportamental são sugeridas estratégias 

para o enfrentamento ou seja tratamento da patologia como  ter por objetivo a diminuição da 

restrição alimentar e da frequência de atividade física, facilitando o aumento do peso; a diminuição 

do distúrbio da imagem corporal; a modificação do sistema disfuncional de crenças associadas à 

aparência, peso, alimentação e o aumento da autoestima. 

  É primordial identificar a história de privação alimentar do indivíduo, esta pode ser 

significativa para o desenvolvimento de alterações persistentes do padrão alimentar, determinando 

também alterações de humor e cognição. É fundamental orientar o paciente ao estabelecimento de 

horários regulares para alimentação e exposição gradual aos alimentos e situações frequentemente 

evitadas. 

 Deve haver uma diminuição da rotina de exercícios físicos extenuantes é gradualmente 

incentivada, em função do papel que exerce na manutenção dos comportamentos disfuncionais 

associados AN. 

 

2.  A INTERVENÇÃO DA TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTAL 

 

A TCC considera a abordagem do distúrbio de imagem corporal central para o tratamento da 

Anorexia Nervosa. O conceito de "imagem corporal" envolve três componentes: 1) a precisão da 

percepção do tamanho corporal; 2) o grau de ansiedade associada a aparência e 3) o comportamento 

de evitação de exposição corporal. 

A terapia cognitivo-comportamental (TCC) é uma intervenção semiestruturada, objetiva e 

orientada para metas, que aborda fatores cognitivos, emocionais e comportamentais no tratamento 

dos transtornos psiquiátricos. 

 A Teoria Cognitivo Comportamental pressupõe que o sistema de crenças de um indivíduo 

exerce importante papel no desenvolvimento de seus sentimentos e comportamentos. Desta forma, 

as pacientes com Transtorno Alimentar apresentam crenças distorcidas e disfuncionais acerca de 

peso, formato corporal, alimentação e valor pessoal, que são significativas para a manutenção da 

patologia. Portanto cabe ao psicoterapeuta incentivar, ensinar e treinar o paciente a analisar suas 

crenças para confirmar ou refutar se o pensamento é distorcido, torna-o assim funcional mas tudo 
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isso é possível com uma posição ativa do profissional que vai auxiliá-lo nessa análise, ou seja, treina 

habilidades necessárias para um resultado positivo do processo sendo todo esse processo 

colaborativo entre o profissional e o cliente. 

 Knapp (2004) comenta que para a anorexia nervosa a terapia é conduzida ao longo de um a 

dois anos e frequentemente inclui um período de reabilitação nutricional em meio hospitalar. Devem 

ser tratadas correlações entre dificuldades interpessoais e padrões alimentares restritivos e 

identificadas às áreas deficientes de resolução de problemas para as quais a Anorexia Nervosa 

formou uma solução desajustada bem como desenvolver novas habilidades para a solução de 

problemas, esta proposta também apresenta quatro estágios, no primeiro o foco é a avaliação 

detalhada da fobia de comida, dos sintomas alimentares e da função positiva da anorexia; formulação 

do esquema cognitivo abordando as dificuldades interpessoais, as deficiências na resolução de 

problemas e na identificação de elementos que reforçam a fobia de comida; a recuperação do peso 

e/ou a substituição das dietas restritivas por padrões alimentares mais normais, tendo em média 

quatorze sessões. No segundo, tratar das dificuldades interpessoais e o aumento das habilidades para 

resolver problemas sociais e a ênfase do tratamento da fobia de comida e no medo de ganhar peso 

continua nesse estágio, aproximadamente quatorze sessões. No terceiro estágio, prepara-se o 

paciente para um funcionamento autônomo; são discutidas as técnicas para enfrentar futuras 

dificuldades e para manter expectativas razoáveis, objetivando a prevenção de recaídas, em média 

seis sessões e no quarto estágio, tratam-se questões relacionadas ao final do tratamento, três sessões 

mensais. 

 

3.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Contudo disposto acima, o tratamento visa que o paciente recupere um peso saudável, adquira 

bons hábitos alimentares, tratando qualquer complicação associada a problemas psiquiátricos 

refazendo pensamentos, sentimentos e crenças relativas à alimentação e imagem corporal e 

sobretudo receber o apoio da família em integração com a equipe multidisciplinar. 

 É pertinente salientar a importância de uma intervenção efetiva, e boa interação da equipe 

multiprofissional que trabalhará com o cliente, pois neste contexto crítico medidas emergentes, 

oportunas e a colaboração da família e do paciente contribuem para o sucesso do tratamento. Outro 

aspecto importante é que o terapeuta cognitivo comportamental propõe ao cliente que este seja ativo 

no processo terapêutico e sua participação e empenho são elementos fundamentais para a vivência 

e sucesso desta terapia. 
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