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RESUMO 

 

Este trabalho discorrerá sobre fundamentos da bulimia nervosa em homens lutadores de 

MMA, com base na Terapia Cognitiva Comportamental, buscando-se contribuir para o ramo da 

psicologia do esporte. Além disto, traz a diferença entre Bulimia nervosa e Anorexia nervosa. Os 

possíveis fatores que podem provocar transtornos alimentares em homens estão voltados para a 

insatisfação da imagem corporal, sendo basicamente os mesmos acarretados em mulheres. Ficou 

evidente também o quão importante é o trabalho de uma equipe interdisciplinar neste contexto, 

visto que o terapeuta não trabalhará sozinho, precisando assim do auxílio de outros profissionais 

competentes para que o objetivo de sua função seja realizado com êxito, no caso concreto a 

prevenção e/ou tratamento da bulimia no lutador. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Este trabalho discorrera sobre fundamentos da bulimia nervosa em homens lutadores de 

MMA, apresentando referenciais históricos acerca da bulimia, bem como os possíveis fatores que 

acarretam no desenvolvimento da mesma. Serão discutidas conseguintemente as conseqüências 

danosas da bulimia na vida desses profissionais do ramo esportivo. Este artigo manterá um 

embasamento na Terapia Cognitiva Comportamental como método de prevenção e tratamento a 

Bulimia Nervosa.  

Assim, visará contribuir para o ramo da psicologia do esporte, através de um enfoque 

cognitivo comportamental, acerca dos profissionais lutadores de MMA, profissão esta que vem 

crescendo a demanda a cada dia, pelo entusiasmo e admiração dos espectadores.  

A bulimia nervosa se diferencia da anorexia, pois a bulimia caracteriza-se de acordo com 

Dalgalarrondo (2008), como uma preocupação persistente com o comer e um desejo incontrolável 

de comida, fazendo com o que os pacientes ataquem à geladeira, episódio chamado hiperfagia, 

onde se dará o desejo de ingerir muitos alimentos, mas não querer aumentar de peso, o que os leva 

a medidas extremas como vômitos, uso excessivo de laxantes, sem levar em consideração que estes 

comportamentos purgativos os levam a produzir alterações hidroeletrolíticas hipocalemia, 

hiponatremia e hipocloremia, além disso, a perda de acido gástrico por causa dos vômitos pode 

desenvolver alcalose metabólica, e excesso de diarréia por causa dos laxantes causa acidose 

metabólica. Segundo DSM-V a freqüência de crises de bulimia cai para uma vez na semana durante 

três meses consecutivos., a anorexia é uma busca implacável pela magreza e a presença do medo 

intenso de parecer gordo, ao qual o peso corporal acaba sendo mantidos 15% abaixo do esperado. 

Reconhecem-se dois tipos de anorexia a restritiva quando o paciente torna-se e permanece 

anoréxico pelas restrições alimentar e purgativo: além de evitar ingerir alimentos calóricos, induz 

o vômito, excesso de exercício e uso constante de laxantes. Enquanto a anorexia apenas para 

esclarecimentos de vós leitores, novamente segundo Dalgalarrondo (2008). 

Assim, o atual artigo visa esclarecer aos leitores e profissionais de psicologia do esporte 

acerca da bulimia nervosa em homens lutadores de MMA, tema este bastante relevante e que deve 

ser ainda muito discutido para aumentar as informações e cooperar para o crescimento da 

prevenção acerca da bulimia.  

 

 

 

https://www.facebook.com/psicologia.pt


Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 31.12.2017 

 

Aline Raquel de Lima Soares, Ana Carolina Nunes de Matos, 
Fabiane Monica da Silva Gonçalves 

3 facebook.com/psicologia.pt   
 

2. CONCEITUAÇÃO E HISTÓRICO DA BULIMIA NERVOSA NO SEXO MASCULINO 

 

O termo Bulimia nervosa deriva do termo grego “bous” boi com “Limos” fome, ou seja, os 

homens eram comparados como bois em relação a fome voraz sem pausas.  Este quadro vem 

acontecendo desde a antiguidade, porém não vem ao caso se aprofundarem questões históricas, 

para deixar claro vem acontecendo casos desde a antiga Grécia, no entanto, não era um ato que as 

pessoas se envergonhavam, os romanos tinham até um vomitorium, ao qual após longos banquetes 

eles se dirigiam a este local para provocar o vômito (GATDA, 2016).  

A bulimia nervosa se caracteriza pela grande ingestão de alimentos o que ocorre de forma 

rápida e incontrolável, esses episódios denominam-se como episódios bulímicos ou bingeeating. A 

compulsão pela ingestão de alimentos é acompanhada por métodos compensatórios inadequados 

os quais visam o controle do peso. Tais episódios podem envolver vômitos auto induzidos, a 

ingestão de medicamentos diuréticos, laxantes e inibidores de apetite, dietas/regime, exercícios 

físicos exagerados e até mesmo a utilização de drogas, todos estes são utilizados com o intuito de 

perder peso (ESPÍNDOLA; BLAY, 2006). 

A partir de Russel em 1979 houve a primeira descrição completa deste quadro clínico, os 

critérios de diagnósticos para este transtorno, um ano após que a American Psychiatric Association 

(APA), incluiu no manual de diagnóstico DSM-III(1980) este transtorno (GATDA, 2016).  

Contudo, há poucos casos relatados de homens com Bulimia nervosa, devido poucos 

diagnósticos de transtorno alimentar, pois a pouca procura de tratamento, entre as possíveis razões 

pela quase exclusão de diagnósticos de Bulimia nervosa em homens se dá desde séculos passados, 

quando na década de 40 os Transtornos alimentares como um suposto medo de fecundação oral, o 

que também excluía os homens, e a falsa crença de que o Transtorno alimentar era um distúrbio 

restritivo ao gênero feminino. O conceito mais novo e atualizado de Bulimia nervosa hoje se 

encontra no DSM-V oficialmente publicado em2013.  

 

 2.1. Bulimia nervosa no âmbito esportivo 

Para a compreensão acerca do desenvolvimento da bulimia em homens lutadores de MMA 

se faz necessária à apreensão da dinâmica neste âmbito esportivo, levando em consideração que o 

meio poderá contribuir para o acarretamento da bulimia nervosa nesses lutadores.  

As artes marciais mistas conhecidas pela sigla inglesa MMA (MixedMartialArts) aparecem 

como a segunda modalidade esportiva mais noticiada no Brasil. O MMA se trata de um esporte de 

combate o qual é delimitado, por variáveis regrasconsistem em um combate desarmado que 

envolve a combinação de técnicas de diferentes modalidades das artes marciais(VASQUES, 2013). 
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Possuindo também a classificação através de categorias de peso, as competições desta são 

acompanhadas pela pesagem do atleta, este evento frequentemente ocorre com um intervalo de 24 

a 36 horas de antecedência à luta (BRITO et al., 2012).  

Diante da pesagem no intervalo de tempo realizado antes da luta, lutadores desenvolveram 

uma estratégia, considerada como uma cultura entre os atletas de MMA, que é a perda de peso pré-

competitiva (ARTIOLI, G. G.; SCAGLIUSI, F.; et al., 2010). Estes comportamentos afetam a 

saúde do lutador de MMA de forma silenciosa e por isso muitos chegam a óbito após alguns dias 

depois de haverem levados nocautes, porém, a investigação da causa de mortes desses indivíduos 

ainda hoje é muito enxuta e não se chega a um motivo fechado, o que nos deixa apenas como 

hipótese a questão da má saúde desencadeada pela perda de peso pré-luta ser uma das causas do 

óbito.   

Esta cultura imposta pelos lutadores, estes geralmente costumam manter um peso corporal 

acima do limite imposto pela categoria de peso na qual lutam. No período de pesagem os atletas 

perdem grande quantidade de massa corporal, em seqüência recuperam seu peso usual até o 

momento da luta. Está estratégia trás certa vantagem ao lutador, permitindo que este participe de 

uma categoria de peso mais leve que seu peso real (ARTIOLI et al., 2007). 

Há variados métodos utilizados para alcançar a faixa de peso desejada na categoria, dentre 

eles lutadores recorrem comumente à restrição hídrica, além desta, habitualmente também ocorre 

uma severa restrição energética, estes acontecem em dias anteriores à pesagem são descritos com 

o intuito de atingir um balanço energético negativo (ARTIOLI, G. G.; IGLESIAS, R. T.; et al., 

2010; BRITO et al., 2012).Em grande parte dos casos, os lutadores ficam em jejum durante 2 a 3 

dias antecedentes à pesagem, até conseguir atingir o peso que a categoria delimita(CAMARÇO, 

2016). 

Entre as estratégias utilizadas pelos lutadores para perder peso estão: a dieta de baixa caloria, 

o aumento e intensidade de atividades físicas, o uso de diuréticos e laxantes, a restrição de gordura 

e restrição hídrica, e a provocação de vômito. (BRITO et al., 2012).É notória a compreensão de 

que a prática exercida pelos lutadores para estimular a perda de peso se assemelha bastante aos 

sintomas da bulimia nervosa, sendo este exercício praticado de forma constante poderá acarretar 

no desenvolvimento da doença no sujeito. 

As crenças centrais é como as pessoas dão significado a determinadas situações vividas 

(experiências); e como essas crenças centrais vão atingir o seu comportamento em longo prazo; 

Essas crenças juntamente com as estratégias compensatórias, no caso da bulimia nervosa que são 

a hipervigilância, usos de laxantes entre outras, contudo essas estratégias compensatórias 

desencadeiam uma série de doenças que colocam a vida do lutador de MMA em risco. Quando 
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conseguimos mudar os pensamentos automáticos e as crenças centrais, atingimos a mudança do 

comportamento disfuncional e levamos o paciente a uma melhora significativa (SUDAK, 2008). 

O peso como foi visto anteriormente é algo fundamental entre os lutadores de MMA o que 

leva os mesmos a gerar tensão, ansiedade, muitos provocam a perda de peso quando necessário 

pelo método radical chamado “corte radical de peso”, que acontece da seguinte maneira: os 

lutadores 24horas antes da pesagem eliminam o máximo de líquido do corpo, evitando sódio que 

retém líquido, usando edredons para provocar o suor, usando saunas, banhos quentes, tudo que 

possa vir eliminar o líquido do corpo e conseguintemente diminuir o peso. Devemos considerar 

que esta provocação da perda de peso se encaixa em lutadores que querem participar dos pesos 

baixos, como peso mosca abaixo de 57 kg, peso leve que vai de 65,8kg até 70,2kg (MMABRASIL, 

2017). 

 

2.2. Possíveis fatores que acarretam no desenvolvimento da bulimia 

 Os possíveis fatores que podem provocar transtornos alimentares em homens estão voltados 

para a insatisfação da imagem corporal, assim são basicamente os mesmos acarretados em 

mulheres. Além disso, o meio social dos lutadores de MMA influencia muito para o 

desenvolvimento da preocupação com o corpo, super vigilância em relação ao peso, estresses e 

tensões pré luta, o que os leva a manter restrições alimentares e após estas dietas muitos lutadores 

entram no episódio bulímico ou (bingeeating) comer compulsivamente, sem controle, até mesmo 

chegar a um estofamento, mal-estar. Estes comportamentos de comer de formar excessiva além da 

necessidade básica de sobrevivência se encaixam muito num comportamento disfuncional. A 

terapia cognitiva comportamental entra nessas situações para dar um foco de mudança no 

pensamento atual que leva o lutador a vivenciar o bingeeating e transformar o comportamento para 

entrar numa vida saudável (GATDA, 2016). 

Segundo a Sociedade Brasileira de Psiquiatria Clínica (SBPC), as disfunções alimentares 

ocorrem devidas uma gama de estresse e ansiedade no sujeito. Porém, este comportamento deixa 

o sujeito com sensação de culpa e vergonha após estes ataques bulímicos. Assim fazendo um 

paralelo com o desenvolvimento da bulimia em lutadores de MMA, deve-se levar em consideração 

o âmbito estressante no qual os lutadores de MMA convivem permeados de tensão, o qual pode 

gerar períodos de ansiedade no lutador e assim o meio é considerado como um dos fatores que 

podem acarretar no desenvolvimento do transtorno alimentar. 

Muitos lutadores de MMA podem ter sofrido bullying na infância por ter sido considerado 

gordo e desenvolveram a bulimia nervosa na adolescência e como é um transtorno sutil e 

silencioso, passa a chegar até a vida adulta e nos casos dos lutadores de MMA, vão ter além da 

infância como gatilho desse comportamento alimentar a questão estética e dietas restritivas que 
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sua profissão exige, além disso, a vergonha é presente nos homens em admitir essas situações como 

gatilhos para provocar o comportamento bulímico e nesse caso chegam a dizer que esta apenas 

buscando um corpo adequado para a profissão e tensão pós luta cada um tem um gatilho que os 

leva ao bingeeating, porém dois fatores de risco determinados são a questão histórica da infância 

e a profissão de atleta (AZEVEDO, 2017).  

 

2.3 Intervenções do psicólogo do Esporte diante de casos de bulimia, com base na 

Terapia Cognitiva Comportamental 

 

Para tratar o tema bulimia em lutadores de MMA, foi escolhida a abordagem TCC. As 

terapias cognitivas comportamentais têm seu objetivo voltado para a mudança da cognição, por 

meio desta acredita-se ser possível à mudança de comportamentos e através dessas mudanças se 

darem á redução de sintomas no sujeito, podendo assim ajudar pessoas portadoras de transtornos 

emocionais (SUDAK, 2008). Desta forma a TCC é crucial no tratamento da bulimia visto quea 

mesma é um transtorno alimentar que pode ser desencadeado por fatores emocionais. 

 

[...] Os pacientes sentem-se valorizados e entendidos quando o terapeuta 

demonstra empatia e compreensão acurada dos seus problemas e idéias através de 

suas perguntas e declarações atenciosas [...] (BECK, Pág.42, 1997).  

 

Quando o paciente se sente descrito como Beck (1997) trouxe, ele tende a se entregar a 

terapia e entrar no processo de admitir seu transtorno alimentar, proporcionando melhor 

desempenho tanto para o terapeuta quanto para o lutador. É importante esse modo empático do 

terapeuta, pois passa para o paciente uma confiança e mostra ao mesmo que ele está ali para ajudá-

lo e compreender-lo e trabalharem juntos. 

No tratamento de transtornos alimentares na TCC, deve-se levar em consideração a 

importância da terapia de resolução de problemas, ao qual, possui como objetivo principal auxiliar 

o paciente a criar um conjunto de estratégias para situações complicadas, que geram desconforto e 

desequilíbrios comportamentais ou cognitivos. O terapeuta e o paciente trabalham em conjunto 

para promover soluções de problemas com a premissa de que isso levará uma melhora no humor e 

comportamento do sujeito, é importante para o caso da bulimia, por que a partir disto vai ser 

possível modificar os pensamentos automáticos que levam ao desequilíbrio e ao bingeeating 

(SUDAK, 2008).   
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A Terapia Cognitiva Comportamental é quista como uma das principais abordagens para o 

tratamento dos transtornos alimentares (DUCHESNE; ALMEIDA, 2002). Quando se trata de 

transtornos alimentares, os métodos de tratamento da TCC estão baseados principalmente em 

técnicas que visam a redução da ansiedade, o auto manejo do comportamento disfuncional e a 

modificação de cognições desadaptadas (OLIVEIRA; DEILO, 2013). Assim a abordagem pode 

ser bastante relevante no tratamento de pessoas com bulimia nervosa. O comportamento bulímico, 

já citado, é um dos fatores centrais da bulimia, portanto deve ser enfatizado no tratamento, para 

assim ser controlado.  

 

“A abordagem da TCC é necessariamente multimodal e inclui aconselhamento 

nutricional, além de psicoeducação, automonitoramento e intervenções cognitivas 

e comportamentais.” (WRIGHT, pág.184, 2008).  

 

O aconselhamento se dá através de um nutricionista e esta voltada para o planejamento das 

refeições, para que assim o paciente possa alcançar o peso almejado de maneira saudável e não 

fazer uso de restrições extremas. Durante esse primeiro processo o psicólogo terá a chance de 

escutar as preocupações e a ansiedade do paciente acerca do “não dar certo”, acolher e ajudá-loa 

trabalhar este sofrimento que esta sendo vivenciado. Na psicoeducação um dos aspectos 

importantes é fazer o indivíduo (lutador de MMA), rever a questão da purgação, analisar esta 

estratégia como algo inútil. O automonitoramento refere-se ao acompanhamento dos horários de 

refeições, onde monitoraram os sinais e gatilhos externos que podem vir a levantar os episódios de 

bingeeating (WRIGHT, 2008). 

Os lutadores de MMA devem ter noção do estado inicial do problema e o estado-objetivo em 

um espaço de problema, ou seja, o estado inicial do problema para eles são os fatores estressantes 

pré e pós luta que o fazem entrar em episódios de bingeeating e o estado objetivo seria controlar 

seus impulsos para o bingeeating não acontecer, neste espaço de problema seria as ações possíveis 

como buscar uma técnica de respiração, de relaxamento, aplicadas para solucionar o estado inicial 

do problema, porém, para eficácia deste modelo é ideal que haja uma série de passos até o estado-

objetivo, não será algo que acontece rapidamente, se instala a partir do estabelecimento de rotina 

saudável, acompanhamento psicológico e nutricional. (STENBERG, pág.372, 2008).  

Tudo se resume em controlar, ou melhor, reestruturar a cognição em relação a pensamentos 

negativos distorcidos sobre o que o comer compulsivamente pode causar nele mesmo. O psicólogo 

poderá também fazer uso de uma atividade de três colunas ao qual na primeira coluna o paciente 

preenche acerca dos pensamentos negativos, na segunda coluna sobre sentimentos disfóricos e na 

terceira coluna sobre os comportamentos alimentares problemáticos para enfim ajudar a mudar ou 
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evitar respostas em relação à compulsão alimentar. Porém, para que toda a prevenção e tratamento 

sejam realizados com êxito é de extrema importância familiarizar o paciente com a abordagem 

utilizada, no caso, apresentar a TCC a ele. (WRIGHT, 2008). 

Podem ser realizadas também “tarefas de casa” nessa abordagem é um ponto-chave, onde o 

terapeuta preparará o paciente para a tarefa que será realizada, solicitando a contribuição do mesmo 

para elaborar em conjunto com o terapeuta a atividade, pois assim, promove-se motivação para 

realização da atividade. (WRIGHT, 2008). 

Segundo Beck, (Pág.254, 1997) As tarefas de casa no final da terapia são voltadas para 

prevenção da recaída. Ou seja, nesse momento o terapeuta já refleti juntamente com o lutador os 

avanços que ele conseguiu no tratamento da bulimia nervosa, fazendo-o se sentir confiante em 

diminuir as quantidades de sessões de terapia e assim ganhar um tempo mais livre para se dedicar 

a outras questões pessoais e mostrasse que ele é capaz de auto-avaliar e evitar episódios de 

bingeeating.  

Em relação à resistência no tratamento de transtornos alimentares, no caso, as bulimias 

nervosas em lutadores de MMA foram vistos pouquíssimos casos, pois a maioria dos pacientes vê 

em a terapia como algo vantajoso que gerará um bom rendimento nas lutas, assim 

acompanhamento psicológico tanto pré e pós luta será o momento em que os lutadores poderão 

desabafar e trabalhar o momento que foi vivenciado (LEÃO, 2013). 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente artigo buscou contribuir para o ramo da psicologia do esporte, trazendo a 

relevância da Terapia Cognitiva Comportamental com o intuito de prevenção e tratamento do 

Transtorno de Bulimia Nervosa em lutadores de MMA. Por meio do levantamento de dados acerca 

do tema compreendeu-se que a Bulimia em homens não é algo incomum, e vem ocorrendo de 

forma cada vez mais freqüente. 

Ficou evidente também o quão importante é o trabalho de uma equipe interdisciplinar neste 

contexto, visto que o terapeuta não trabalhará sozinho, precisando assim do auxílio de outros 

profissionais competentes, como treinador e nutricionista, para que o objetivo de sua função seja 

realizado com êxito, no caso a prevenção e/ou tratamento da bulimia no lutador. Além disto, o 

próprio paciente deverá estar ciente, disposto e de acordo com o trabalho a ser realizado na terapia. 

Sudak (2008), diz que na TCC a relação de terapeuta e cliente é o empirismo colaborativo, nesta 

este irá colaborar, trabalhando em conjunto ao terapeuta, mantendo assim o objetivo de ajudar o 

paciente a resolver seus problemas. 
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Além disso, vemos que a resolução de problemas é uma das alternativas para tratamento da 

bulimia nervosa por meio da TCC, levando o sujeito a levantar informações e criar estratégias 

eficientes para resolver determinado problema.  

Ainda percebe-se certa carência de pesquisas no ramo da psicologia do esporte, por ser uma 

área que vem se expandindo aos poucos. Portanto é de fundamental importância que haja o 

desenvolvimento destas, para uma ampliação do conteúdo teórico onde se pode levar em 

consideração uma variada gama de dinâmicas esportivas, como também a prevenção a uma série 

de prejuízos que transtornos alimentares podem ocasionar em sujeitos do âmbito esportivo. 

Presença forte dos profissionais de psicologia juntamente com demais profissionais já citados no 

âmbito esportivo para proporcionar resultados significativos na vida pessoal e profissional dos 

atletas. Além de divulgações de campanhas informativas que visem prevenir o desenvolvimento 

de transtornos alimentares em profissionais da luta. 
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