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RESUMO 

 

A obesidade vem trazendo problemas em nível mundial e aumento riscos com doenças 

graves. A maioria dos pacientes que buscam por tratamentos para mudança de vida, 

normalmente apresentam algum tipo de transtorno ou distúrbio, sendo depressão, ansiedade e 

transtornos alimentares. Este estudo foi desenvolvido por pesquisas bibliográficas e artigos 

originais e de revisão que relacionaram a prática de dietas restritivas e o desenvolvimento de 

transtorno de compulsão alimentar periódica. É de extrema importância esclarecer os 

malefícios de dietas restritivas mal orientadas, ou sem o devido acompanhamento de um 

nutricionista. O TCAP tem causas multifatoriais, sendo a restrição alimentar mais um fator de 

risco para alterações no comportamento alimentar. Embora alguns estudos mostraram essa 

relação, é importante compreender que ainda não existem evidencias de uma relação direta 

entre dietas restritivas e o desenvolvimento de TCAP, surgindo, portanto, a necessidade de 

mais estudos. 

 

Palavras-chave: Transtorno da compulsão alimentar periódica, Dietas restritivas e 

Obesidade. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The Obesity has been causing problems in worldwide level and increasing risks with serious 

diseases. Most of the patients looking for life-changing treatments, usually have disorder, 

depression, anxiety and eating disorders. This study was developed through bibliographic 

research, original articles, and review that related with the practice of restrictive diets and the 

development of binge eating disorder. It is extremely important to clarify the harmful effects 

of poorly oriented restrictive diets, or without the proper monitoring of a nutritionist. BED has 

multifactorial causes, with food restriction being another risk factor for changes in eating 

behavior. Although some studies have shown this relationship, it is important to understand 

that there is still no evidence of a direct relationship between restrictive diets and the 

development of BED, therefore, there is a need for further studies. 

 

 

Keywords: Binge Eating Disorder, Restrictive diets, Obesity.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A obesidade representa um grave problema de saúde pública a nível mundial. A 

redução da qualidade de vida nos indivíduos obesos associada a comorbidades como diabetes, 

doenças cardiovasculares, problemas respiratórios e alguns tipos de câncer, em função do 

aumento de peso, caracterizam sua gravidade. Em 2014, a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) divulgou que 39% da população mundial estava acima do peso, sendo 13% obesos 

(OMS, 2020).  

De acordo com Brito et al. (2015), o tratamento da obesidade inicia-se com a mudança 

no estilo de vida (reeducação alimentar e prática de atividades físicas). O uso de fármacos, por 

sua vez, está indicado quando houver falha em tal mudança, para pacientes com IMC 

>30kg/m² ou para aqueles com sobrepeso associado a comorbidades. Quando o tratamento 

clínico falha, por um período de pelo menos 2 anos, há a opção do tratamento cirúrgico, 

reservado para pacientes com obesidade grau 2 com comorbidades e grau 3 (BRITO, 2015).  

Para Torres et al. (2020), grande parte dos pacientes obesos que buscam tratamento 

apresentam algum tipo de distúrbio, seja ele depressão, ansiedade ou ainda algum tipo de 

distúrbio alimentar que pode ser ocasionado por restrições alimentares mal orientadas. 

Embora a restrição alimentar seja importante para a perda de peso, quando feita de forma 

desordenada, pode levar a riscos de desenvolvimento de transtornos alimentares como o 

transtorno de compulsão alimentar periódica (TCAP). 

Segundo Chaves et al. (2011), reduzir bruscamente as calorias, restringir grupos 

alimentares, ou ainda fazer várias horas de jejum, são estratégias que podem levar a uma série 

de efeitos psicológicos negativos que incluem perturbações no afeto, na autoestima, na 

cognição e no comportamento alimentar. Os transtornos alimentares são doenças psiquiátricas 

caracterizadas por alterações graves no comportamento alimentar, que afetam o metabolismo, 

padrões de fome e saciedade e significado do alimento, podendo resultar em graves alterações 

clínicas e nutricionais (SOIHET E SILVA, 2019). 

De acordo com Azevedo et al. (2004), o comportamento alimentar no TCAP ocorre 

pela ingestão de grandes quantidades de alimentos em um curto período de tempo (até duas 

horas), seguido da sensação de perda de controle sobre o que ou o quanto se come. Para 

caracterizar o diagnóstico, esses episódios devem ocorrer pelo menos dois dias por semana 

nos últimos seis meses, e algumas características de perda de controle e não acompanhados de 

comportamentos compensatórios dirigidos para a perda de peso.  
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Sendo assim, este estudo tem como objetivo apresentar uma revisão dos artigos que 

abordaram o desenvolvimento de TCAP submetidos à restrição alimentar. E identificar os 

efeitos psicológicos e metabólicos desencadeados por essas dietas. 

 

 

2 METODOLOGIA 

 

Este estudo foi realizado por meio de pesquisa bibliográfica em artigos originais e de 

revisão que relacionaram a prática de dietas restritivas ao desenvolvimento de transtorno de 

compulsão alimentar periódica. Foram utilizadas as bases de dados: Scielo, Pub Med e 

Google Acadêmico. Os descritores para a busca foram: “binge eating”, “eating disorder”, 

“eating behavior”, transtorno da compulsão alimentar periódica, dietas restritivas e obesidade. 

Foram selecionados os estudos mais relevantes e pertinentes ao tema publicados entre 2005 e 

2020. 

 

 

3 APRESENTAÇÃO DOS DADOS  

 

Segundo Bernardi et al. (2005), há evidências de que grande parte dos indivíduos 

obesos acabam comendo para solucionar ou compensar problemas, que algumas vezes não 

tem consciência. Esses indivíduos podem ter dificuldades em socializar por se sentirem fora 

do padrão proposto pela sociedade. Esses sentimentos contribuem para que os obesos 

enxerguem a comida como importante fonte de prazer, razão pela qual consomem mais 

alimentos em situação de estresse emocional. Esse processo progride para um ciclo vicioso 

que há o ganho de peso e, do outro, até isolamento social. 

Diante disso, é importante que o processo de restrição alimentar seja acompanhado por 

um profissional da nutrição, para que cada paciente seja tratado de forma individualizada de 

acordo com suas necessidades. O quadro a seguir mostra os efeitos fisiopatológicos e 

comportamentais relacionados ao TCAP. 
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Quadro 1 - Estudos analisados de acordo com o autor e ano de publicação, método e os principais resultados.  

AUTOR ESTUDO METODOLOGIA RESULTADOS 

Bernard et 

al. (2005) 

Comportamento 

de restrição 

alimentar e 

obesidade 

Artigo de revisão As reflexões desta revisão sugerem 

que os programas para redução de 

peso corporal devem enfocar as 

bases do comportamento alimentar 

e desenvolver, efetivamente, ações 

interdisciplinares que permitam 

obter resultados eficazes no 

tratamento da obesidade. 

Souto et al. 

(2006) 

Práticas 

indiscriminadas 

de dietas de 

emagrecimento e 

o 

desenvolvimento 

de transtornos 

alimentares 

Foi adotada a abordagem 

metodológica qualitativa. A partir 

de narrativas de mulheres 

portadoras de transtornos 

alimentares, no Município de 

Fortaleza, CE. 

Os resultados deste estudo 

reforçam a necessidade de reflexão 

acerca da valorização desse ideal 

de beleza veiculado pela mídia e 

sua influência nas práticas 

alimentares, que podem levar à 

instalação de transtornos do 

comportamento alimentar. 

Scherer et al. 

(2011) 

Uma experiência 

interdisciplinar 

realizada no 

âmbito do 

tratamento de 

transtornos 

alimentares e de 

obesidade na 

região da grande 

Florianópolis, SC 

O estudo foi realizado no Ambutal 

– Ambulatório de Transtornos 

Alimentares da Universidade do 

Sul de Santa Catarina – UNISUL.  

4/+9 

Luz et al. 

(2015) 

A restrição de 

energia dietética 

severa aumenta a 

compulsão 

alimentar em 

indivíduos com 

sobrepeso ou 

obesos? 

Uma revisão 

sistemática 

Foram publicados estudos 

empíricos – randomizados ou não 

randomizados – que avaliaram um 

regime envolvendo restrição de 

energia alimentar severa. 

Foram incluídas quinze 

intervenções clinicamente 

supervisionadas de 10 publicações 

(nove das quais envolveram apenas 

mulheres). Entre os indivíduos com 

transtorno alimentar pré-tratamento 

clinicamente relevante, a severa 

restrição diminuiu 

significativamente a compulsão 

alimentar em todas as quatro 

intervenções envolvendo essa 

população, pelo menos durante o 

programa de perda de peso.  

 

Klobukoski 

at al. (2017) 

Compulsão 

alimentar em 

indivíduos com 

excesso de peso 

na Atenção 

Primária à Saúde: 

prevalência e 

fatores associados 

Estudo transversal realizado com 

360 adultos com excesso de peso, 

de ambos os sexos. Adotou-se a 

Escala de Compulsão Alimentar 

Periódica e um questionário com 

informações demográficas, 

socioeconômicas e 

comportamentais relacionadas à 

saúde.  

Conclui-se que houve elevada 

prevalência de compulsão 

alimentar, principalmente entre 

mulheres. Não houve associação 

entre compulsão alimentar e 

demais variáveis socioeconômicas, 

comportamentais relacionadas à 

saúde e antropométricas.  

Lins (2018) A restrição 

alimentar e seus 

impactos no 

comportamento 

alimentar 

É um estudo observacional com 

período de seguimento transversal, 

cujo objetivo foi de avaliar se 

pessoas em restrição alimentar 

estão sujeitas a desenvolver 

compulsão alimentar. Foram 

entrevistados 61 indivíduos que 

realizavam atendimento 

nutricional no centro de 

Obteve-se os resultados de 

compulsão alimentar periódica 

(CAP) moderada em 22% (n=13) 

dos entrevistados e CAP grave em 

8% (n=5). A compulsão mostrou-se 

presente no sexo feminino e em 

indivíduos de maior IMC, o que 

sugere que esses são grupos de 

risco a desenvolver episódios de 
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atendimento à comunidade (CAC) 

de uma universidade privada em 

Brasília, DF. A pesquisa deu-se 

através de questionário de Escala 

de Compulsão Alimentar 

Periódica e também mediante a 

coleta de dados sociodemográficos 

e socioeconômicos. 

compulsão alimentar. 

Bolognese et 

al. (2018) 

Transtorno de 

compulsão 

alimentar 

periódica: fatores 

associados em 

adolescentes 

sobrepesados e 

obesos 

Trata-se de um estudo descritivo 

transversal com 174 adolescentes, 

de ambos os sexos, com excesso 

de peso (sobrepeso, obesidade ou 

obesidade grave) ingressantes em 

um Programa Multiprofissional de 

Tratamento da Obesidade (PMTO) 

entre os anos de 2013-2015. 

Nas análises comparativas, 

adolescentes com TCAP grave 

apresentaram mais gordura 

corporal (absoluta e relativa) do 

que adolescentes com TCAP 

moderado ou ausente. O presente 

estudo sugere que o TCAP é mais 

presente em meninas e naqueles 

com mais gordura corporal.  

Filippi 

(2019) 

Dietas Restritivas 

e Compulsões 

Alimentares 

Estudo observacional e transversal 

com abordagem qualitativa, 

realizado na Universidade de 

Taubaté, com 35 graduandos do 

curso de nutrição, que 

responderam um questionário 

sociodemográfico, associado a 

questões relacionadas ao tema que 

foi elaborado pelos pesquisadores. 

7 (20%) dos participantes relataram 

já ter aderido a algum tipo de dieta 

restritiva. Entre esses participantes, 

5 (71%) relataram apresentar 

episódio de ingestão rápida de 

alimentos, 6 (86%) relataram 

desconforto após a ingesta, 7 

(100%) relataram já ter ingerido 

grandes quantidades de alimentos 

mesmo sem estar com fome, 3 

(43%) já se alimentou sozinho para 

esconder a voracidade e 7 (100%) 

se sentiu culpabilizado após ingerir 

grandes quantidades de alimentos. 

Os resultados obtidos, embora 

limitado pelo pequeno número de 

participantes que já aderiram a 

dietas restritivas, sugerem que 

existe relação entre dietas 

restritivas com compulsão 

alimentar. 

Soihet et al. 

(2019) 

REVISÃO Efeitos 

psicológicos e 

metabólicos da 

restrição 

alimentar no 

transtorno de 

compulsão 

alimentar 

Estudo foi realizado por meio de 

revisão em livros acadêmicos e 

artigos originais e de revisão. 

Foram separados 92 artigos, 

porém foram utilizadas apenas 37 

referências, que continham 

informações realmente relevantes 

para esta revisão.  

 

Através desta revisão, pode-se 

notar que existem diversas 

evidências que sugerem os efeitos 

psicológicos, metabólicos e no 

Transtorno de Compulsão 

Alimentar das dietas restritivas. 

Apesar do grande número de 

pesquisas citados, é importante 

compreender que seus resultados 

ainda não estão completamente 

elucidados, surgindo, portanto, a 

necessidade de mais conteúdo 

bibliográfico sobre o assunto. 

Bloc et al. 

(2020) 

Prevalência de 

comportamento 

de risco para 

transtornos 

alimentares e uso 

de dieta “low-

carb” em 

estudantes 

universitários 

Foram utilizadas a Escala de 

Compulsão Alimentar Periódica 

(ECAP) e o Questionário de Hay 

para avaliar a frequência de 

compulsão alimentar e práticas 

compensatórias, além de um 

questionário de frequência do 

consumo de chocolate, pão e 

arroz. A intensidade de restrição 

A prevalência de comportamentos 

de risco para TA mantém-se alta 

entre universitários, e neste estudo 

destacamos a alta prevalência da 

prática de Low Carb (25,09%). 

Destaca-se que os praticantes de 

Low Carb apresentaram 

comportamento alimentar agravado 

(maior pontuação para CA), além 
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de carboidratos foi avaliada com 

escala de 1 a 8 pontos. Os 

participantes foram divididos nos 

grupos (i) dieta low-carb e (ii) 

controle. Foram realizadas 

comparações entre grupos, além 

de correlações entre variáveis de 

interesse no grupo dieta (p < 

0,05). 

de menor consumo de alimentos 

fonte de carboidratos em relação 

aos controles. A tentativa de 

restrição de carboidratos, aliada a 

atitudes como o medo de engordar, 

o desejo por emagrecer e a 

insatisfação corporal, parece 

contribuir para o comportamento 

de CA. A intenção em restringir 

carboidratos parece estar associada 

com menor consumo alimentar em 

praticantes de Low Carb. 

Block et al. 

(2019) 

Transtorno de 

compulsão 

alimentar: revisão 

sistemática da 

literatura 

Revisão sistemática da literatura 

(RSL) de caráter qualitativo. 

O panorama das pesquisas 

demonstra a necessidade de estudos 

que se proponham a compreender o 

TCA de forma ampla e avaliar os 

possíveis impactos da efetivação 

como transtorno nos indivíduos 

envolvidos e nas práticas de saúde 

que os circundam. 

 

 

 

4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

A mídia vem idealizando padrões de beleza cada vez mais difíceis e inalcançáveis, 

atingindo, principalmente, a população feminina, conforme mostrou o estudo conduzido por 

Klobukoski at al. (2017) em que houve elevada prevalência de compulsão alimentar, 

principalmente entre mulheres. Não houve associação entre compulsão alimentar e variáveis 

socioeconômicas, comportamentais relacionadas à saúde e medidas antropométricas. Estes 

dados corroboram com os achados de Lins (2018), cujo estudo observacional verificou a 

compulsão presente no sexo feminino e em indivíduos de maior IMC.O que sugere que esses 

são grupos de maior risco para desenvolver episódios de compulsão alimentar. Embora os 

resultados de compulsão alimentar periódica (CAP) moderada atingiu apenas em 22% (n=13) 

dos entrevistados e CAP grave em 8% (n=5). Bolognese et al. (2018) demonstraram os fatores 

associados à TCAP em 174 adolescentes sobrepesados e obesos, de ambos os sexos. O TCAP 

foi mais presente no sexo feminino (41 de 93 meninas – 44,1%) do que no masculino (7 de 47 

meninos – 14,9%). Não houve diferença entre as faixas etárias e entre os graus de excesso de 

peso. Entretanto, nas análises comparativas, adolescentes com TCAP grave apresentaram 

mais gordura corporal (absoluta e relativa) do que adolescentes com TCAP moderado ou 

ausente. O estudo sugere que o TCAP é mais presente em meninas e naqueles com mais 

gordura corporal. 



9 

 

Segundo Scherer et al. (2011), em uma experiência interdisciplinar realizada no 

âmbito do tratamento de transtornos alimentares e de obesidade, na região da grande 

Florianópolis - SC, os resultados demonstraram o predomínio do sexo feminino (83,8%) em 

relação ao masculino (16,2%). Em relação às faixas etárias, pode-se perceber o maior 

percentual de concentração na faixa de 19 a 59 anos, correspondendo a 60,5% dos casos, 

seguido de 27% correspondentes à faixa que compreende a infância (menores de 12 anos). Em 

relação às hipóteses diagnósticas formuladas, percebeu-se que: 37,6% com hipótese de 

compulsão alimentar periódica associada a obesidade; 4,1% com queixas associadas à 

perturbação do comportamento alimentar na infância; 10,4% relacionados a obesidade 

infantil; 6,3% dos pacientes foram identificados com obesidade sem associação direta à 

síndrome emocional e/ ou comportamental; e 20,8% de pacientes com queixas não associadas 

diretamente com transtornos da alimentação, ou seja, sem a presença de hipótese diagnóstica 

de transtorno alimentar ou de obesidade associada a um TA e/ou comorbidade psiquiátrica 

relevante. 

Para Souto et al. (2006), existe uma necessidade de reflexão acerca da valorização 

desse ideal de beleza veiculado pela mídia e sua influência nas práticas alimentares, que 

podem levar à pratica indiscriminada e mal orientada de dietas para emagrecimento. O que 

pode influenciar na instalação de transtornos do comportamento alimentar. E, segundo 

Bernard et al. (2005), programas para redução de peso corporal devem enfocar as bases do 

comportamento alimentar e desenvolver, efetivamente, ações interdisciplinares que permitam 

obter resultados eficazes no tratamento da obesidade. 

Muito tem-se falado que “toda restrição gera compulsão”, no entanto, diversos estudos 

mostraram que o transtorno de compulsão alimentar periódica (TCAP) pode ter origem ou não 

de uma restrição calórica severa. Busca-se elucidar se esse tipo de comportamento alimentar é 

fator de risco para o desenvolvimento de transtornos alimentares. No entanto, isso não está 

bem claro na literatura. De acordo com o observado em estudo realizado por Soihet et al. 

(2019), verifica-se os efeitos psicológicos e metabólicos da restrição alimentar no transtorno 

de compulsão alimentar. Notam-se diversas evidências que sugerem os efeitos psicológicos, 

metabólicos associados ao (TCAP) em dietas restritivas. 

Apesar do grande número de pesquisas citados, é importante compreender que seus 

resultados ainda não estão completamente elucidados. Em face disso surge, portanto, a 

necessidade de mais conteúdo bibliográfico sobre o assunto. O que também pode ser 

observado no estudo de Guimarães et al. (2019) que deixa claro que mais pesquisas precisam 

ser desenvolvidas para compreender não só o transtorno, que agora se caracteriza como uma 
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nova classificação de diagnóstico, mas a experiência das pessoas que o vivenciam e os 

impactos recentes e gradativos da efetivação do TCA como doença. 

Para a população em sobrepeso e obesidade, a restrição energética pode trazer efeitos 

psicológicos positivos, como se observou em um estudo com população em sobrepeso e 

obesos, de acordo com Luz et al. (2015), entre os indivíduos com transtorno alimentar, a 

restrição calórica severa diminuiu significativamente a compulsão alimentar em todas as 

quatro intervenções envolvendo essa população, pelo menos durante o programa de perda de 

peso. Já para Filippi (2019), os resultados obtidos, embora limitado pelo pequeno número de 

participantes que já aderiram a dietas restritivas, sugerem que existe relação entre dietas 

restritivas com compulsão alimentar. 

Em um estudo realizado por Oliveira et al. (2020), que aborda a prevalência de 

comportamento de risco para transtornos alimentares e uso de dieta “low-carb” em estudantes 

universitários, destaca-se que os praticantes de Low carb apresentaram comportamento 

alimentar agravado, além do menor consumo de alimentos fonte de carboidratos em relação 

aos controles. A tentativa de restrição de carboidratos, aliada a atitudes como o medo de 

engordar, o desejo por emagrecer e a insatisfação corporal, parecem contribuir para o 

comportamento de compulsão alimentar.  

Segundo Bernard et al (2005), estudos realizados mostram que pessoas que não fazem 

restrição no consumo de alimentos, ou nondieting, pessoas que não fazem dieta, acabam 

consumindo menos após a ingestão de um lanche altamente energético. Essa regulação de 

energia é normal, isto é, a pessoa compensa o lanche comendo menos, posteriormente. Porém, 

restrained eaters, pessoas que restringem o consumo alimentar, comem mais depois de ingerir 

lanche. Isso acontece por desinibição do controle cognitivo. Elas acreditam ter excedido o 

consumo alimentar permitido com a ingestão do lanche. E isso pode levar a compulsão 

alimentar ealternados a períodos de restrição energética. 

A indústria do emagrecimento inclui dietas da moda, livros, revistas, artigos de jornal, 

programas de televisão, vídeos com exercícios, academias de ginástica, regimes alimentares e 

cirurgias plásticas. Com esse excesso de informação, influenciam o psiquismo, 

principalmente, em mulheres, alvo principal da indústria. Com isso a indústria do 

emagrecimento ignora danos e prejuízos com a saúde e focam apenas no capital e lucros. 

Então, esse excesso de informação destorcida invade o universo de mulheres, que buscam o 

“corpo ideal” que a mídia impõe, impossível na maioria das vezes, por cada uma ter um 

biótipo diferente (SOUTO et al., 2006). 
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5 CONCLUSÃO 

 

É de extrema importância esclarecer os malefícios de dietas restritivas mal orientadas 

ou sem o devido acompanhamento de um nutricionista, pelo fato de que cada vez mais são 

propagadas nas mídias informações com relação a dietas, medicamentos, suplementos 

emagrecedores, sem que haja o devido cuidado com a saúde e seus efeitos psicológicos e 

comportamentais dos indivíduos. Observou-se com essa revisão que as mulheres, na maioria 

dos estudos abordados, são mais afetadas que os homens pelo desenvolvimento de TCAP, 

além de indivíduos em sobrepeso ou obesidade. 

O TCAP tem causas multifatoriais, sendo a restrição alimentar mais um fator de risco 

para alterações no comportamento alimentar. Embora alguns estudos mostrem essa relação, é 

importante compreender que ainda não existem evidencias de uma relação direta entre dietas 

restritivas e o desenvolvimento de TCAP, surgindo, portanto, a necessidade de mais estudos. 
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