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1. RESUMO: 

A Bulimia Nervosa é um transtorno alimentar de quadro psiquiátrico, que 

acomete especialmente mulheres adolescentes e jovens adultos, caracterizado pela 

ingestão compulsiva e em grandes quantidades de alimentos em um curto período de 

tempo, seguido pela sensação de culpa que resulta em episódios compensatórios 

inadequados. Este transtorno relaciona-se com a questão da autoimagem e do 

autocontrole, estando intimamente ligado à compulsão alimentar e episódios de 

anorexia nervosa – ambos são tipos de transtornos alimentares. O tratamento exige 

um trabalho multidisciplinar: nutricionistas, psicólogos, psiquiatras e até 

fisioterapeutas e dentistas, dependendo do caso. Buscou-se entender os aspectos 

etiológicos da doença, tendo como hipótese inicial que o transtorno não está 

relacionado apenas a aspectos comportamentais – influenciado por fatores ambientais 

–, mas que também possui aspectos cerebrais envolvidos e que devem ser 

considerados durante o tratamento psicológico. 

Palavras-Chave: Neuropsicologia; Bulimia nervosa; Transtorno alimentar; 

Neurociências; Tratamento psicológico. 

 

2. INTRODUÇÃO: 

Bulimia nervosa – 307.51 (F50.2) – é uma séria patologia psiquiátrica 

caracterizada por episódios recorrentes de compulsão alimentar, com sensação de 

falta de controle quanto a quantidade de alimento ingerido – o momento destes 

episódios pode ser controlado, mas a quantidade de comida é descontrolada e 

geralmente envolve alimentos altamente palatáveis. Em seguida, são utilizados 

métodos compensatórios inapropriados para evitar o ganho de peso, como vômitos, 

uso de laxantes, diuréticos, fazer jejuns e praticar exercícios em excesso, tudo visando 

o não ganho de peso. Além disso, o indivíduo faz uma autoavaliação indevidamente 

influenciada pela forma e pelo peso corporal. Este paciente geralmente está com a 

faixa de peso normal ou com sobrepeso, contudo, tendem a apresentar falta de 

nutrientes, oscilação no peso e problemas emocionais. (DSM, 2014; Avena, N. M., 

Rada, P., & Hoebel, B. G., 2009; Hercovici & Bay, 1997 apud Oliveira e Narvaz, 2009). 

O DSM V (2014, 346-347) ainda descreve que fatores como estresse 

interpessoal, tédio, restrições dietéticas, afeto e sentimentos negativos, 

especialmente em relação ao próprio corpo (peso e forma) podem desencadear os 

episódios de compulsão alimentar. O sentimento, inicialmente, será de alívio dos 
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sintomas emocionais, contudo, será seguido por culpa, uma autoavaliação negativa e 

disforia da própria imagem. Com os episódios de compulsão, há o medo de engordar 

e, por isso, terá comportamentos compensatórios, sendo o vômito o mais comum. 

O DSM-V (2014, 47-49) descreve como consequências destes hábitos: 

irregularidade menstrual; distúrbios hidroeletrolíticos (decorrentes do comportamento 

purgativo, podendo gerar falta de sódio, potássio, cálcio, magnésio, cloro, fosfato, 

sulfato, bicarbonato, entre outros); miopatias esqueléticas e cardíacas graves (pelo 

uso do xarope de ipeca para induzir vômitos); problemas intestinais; perda de ácido 

gástrico pelo vômito; perdas de esmalte dentário ocorrendo desgaste e cáries, calos 

e cicatrizes nas mãos devido à indução de vômito; outras complicações mais raras, 

mas que podem ser fatais, como: lacerações esofágicas, ruptura gástrica e arritmias 

cardíacas. (Lock, 2010).   

O tratamento exige uma equipe multidisciplinar e pode ser feito na esfera 

clínica, ambulatorial e hospitalar (internação). Na bulimia 1/3 passa por hospitalização, 

1/3 por remissão e 1/3 mantém a cronicidade, ou seja, é um tipo de transtorno que é 

melhor trabalhar com prevenção, pois tratar é um desafio. Ainda, é comum bulímicas 

tornarem-se anoréxicas, assim como há um subgrupo que deixa de praticar os 

comportamentos compensatórios, tornando-se compulsivas alimentares. (Bulik, 

Sullivan, Fear, Pickering apud Goldschmidt et al., 2013). 

A Bulimia nervosa é uma doença predominantemente feminina, apesar de não 

se restringir a mulheres (proporção de 10 mulheres para cada homem), afeta de 1 a 

2% da população mundial e tem sua preponderância entre o final da adolescência e 

começo da vida adulta. (Pearson, Wonderlich e Smith, 2015; DSM, 2014; Papalia e 

Feldman, 2013; Hercovici & Bay, 1997 apud Oliveira e Narvaz, 2009). A Taxa Bruta 

de Mortalidade é de 2% por década, sendo o suicídio uma das principais causas. 

(DSM, 2014, 347-349).  

Numa população mundial de mais de 7 bilhões de pessoas, essas taxas de 

prevalência e de mortalidade mostram-se bastante significativas. Só no Brasil, são 

mais de 200 milhões de pessoas (dados do IBGE), sendo assim, estima-se que entre 

2 e 3 milhões de brasileiras sofram com este distúrbio. 

A insatisfação com o aumento do corpo vem de encontro com a ênfase cultural 

dado ao corpo feminino, sendo um reflexo das atitudes parentais e da mídia (Papalia 

e Feldman, 2013; Saikali et al., 2004; Campagna e Souza, 2006). É interessante 

identificar que a bulimia nervosa ocorra predominantemente entre a fase final da 
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adolescência e início da vida adulta, uma fase da vida tão ligada a conquistas e 

relacionamentos. A fase entre a adolescência e a vida adulta é primordial para as 

principais escolhas da vida, como a entrada na universidade e/ou ao mercado de 

trabalho e o casamento. Há 30 anos a maioria dos jovens se casava por volta dos 20 

anos de idade, mas essa perspectiva tem aumentado no mundo ocidental. (Papalia e 

Feldman, 2013; Oliveira et al., 2003). 

A bulimia nervosa é caracterizada por quatro principais critérios, conforme 

descreve o DSM-V (2013, 345): - Episódios recorrentes de compulsão alimentar 

(critério A), comportamentos compensatórios inapropriados recorrentes para impedir 

o ganho de peso (critério B) e autoavaliação indevidamente influenciada pela forma e 

pelo peso corporal (critério D). Para se qualificar ao diagnóstico, a compulsão 

alimentar e os comportamentos compensatórios inapropriados devem ocorrer, em 

média, no mínimo uma vez por semana por três meses (critério C). 

 

3. OBJETIVOS: 

 Objetivo geral: verificar os aspectos neuropsicológicos relativos à Bulimia 

Nervosa, mas considerando que há aspectos psicossociais também 

associados; 

 Objetivo específico: identificar se há áreas corticais diretamente relacionadas à 

doença, verificar se há histórico genético associado, pesquisar se há alterações 

estruturais no cérebro assim como a transmissão de determinados 

neurotransmissores associados, agregar este conhecimento ao trabalho 

psicológico em um tratamento multidisciplinar. 

 

4. METODOLOGIA: 

Neste estudo, será realizada uma revisão bibliográfica, por meio de busca em 

artigos científicos e livros relacionados, sobre o tema "Funções Neuropsicológicas e 

neurociências Associadas ao Transtorno Alimentar: Bulimia Nervosa – O Trabalho do 

Psicólogo". O trabalho será dividido em três grandes frentes: 

 Caracterização da doença: buscará caracterizar aspectos básicos relacionados 

à doença para melhor compreensão das questões elencadas durante o 

desenvolvimento da pesquisa; 

 Verificação de aspectos psicossociais: como um tema coadjuvante, será 

realizada uma pesquisa sobre as questões psicossociais relacionadas à 
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doença, com o objetivo de embasar o pensamento crítico que será descrito ao 

final da pesquisa; 

 Verificação dos aspectos biológicos (neurociências): como tema principal do 

estudo, será realizada uma pesquisa mais detalhada sobre as questões 

cerebrais e neuronais que estabelecem relação com a doença. 

 

5. DESENVOLVIMENTO: 

Buscou-se artigos nas bases de dados eletrônicas SciELO e PubMed, 

utilizando palavras-chave, entre os anos de 2010 e 2016, escritos em língua inglesa, 

espanhola ou portuguesa, publicados no Brasil. 

Foram encontrados 153 artigos usando as combinações: Bulimia nervosa AND 

Neuropsicologia; Bulimia nervosa AND Neurociências; Bulimia nervosa AND 

neuropsychology; Bulimia nervosa AND Neuroscience. Destes, considerou-se como 

objeto de análise 58 artigos. Contudo só foram inclusos nas referências bibliográficas 

aqueles que serviram de base para as conclusões, num total de 19 artigos. 

 

6. RESULTADOS: 

A avaliação neuropsicológica dos transtornos alimentares vem sendo utilizada 

como uma ferramenta para compreensão dos transtornos relacionados à alimentação 

(anorexia nervosa, bulimia nervosa e compulsão alimentar), a fim de melhorar o 

diagnóstico, o prognóstico e o plano terapêutico. São diversos estudos realizados nas 

mais diferentes formas e avaliando diferentes processos mentais, contudo a 

fisiopatologia e etiologia relativa aos transtornos alimentares ainda é desconhecida 

(Jáuregui-Lobera, 2013; Hercovici & Bay, 1997 apud Oliveira e Narvaz, 2009). 

A possiblidade de pacientes com transtornos alimentares terem disfunções no 

sistema nervoso central, tem sido pouco estudada, além da relação entre os 

processos cognitivos e hábitos alimentares. Alguns estudos mostram que um baixo 

controle inibitório tem sido atribuído aos atos impulsivos desencadeados pela doença. 

(Jáuregui-Lobera, 2013), outros sugerem que, os pacientes com anorexia possuem 

uma ativação excessiva do sistema inibitório, e os bulímicos possuem uma excitação 

excessiva nas regiões de recompensa. Ao mesmo passo, parece que a desregulação 

da ínsula pode ter relação na fisiopatologia dos transtornos alimentares. O córtex 

insular está associado a emoções sociais e percepção corporal e pode estar 

relacionado a alteração da consciência interoceptiva, contribuindo para a compulsão 
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alimentar, purgação e perda de auto-controle. (Brooks et al., 2011). Esses estudos 

podem ajudar a entender a etiologia dos transtornos alimentares, contudo, mais 

estudos precisam ser realizados. 

Sugere-se que pode haver alguma perturbação no circuito natural da satisfação 

alimentar, o que justificaria o comportamento patológico. Anoréxicas e bulímicas 

apresentam menor taxa de dopamina (melhorando após o tratamento) e tendem a 

apresentar grande ansiedade e desejo de controle. Também foi encontrado alteração 

na serotonina (um neurotransmissor ligado à ansiedade), em especial o 5HT2A  

(envolvido na ação antidepressiva e na regulação da alimentação, do humor e da 

ansiedade) e o 5HT1A (que participa na regulação da liberação de serotonina no 

cérebro). Contudo, não está claro como ocorreu tal anomalia (Guido, 2012). 

Em adultos com bulimia nervosa, fatores negativos (negative affect), como o 

estresse emocional, parecem afetar o indivíduo antes de episódios de purga, 

compulsão e exercícios, diminuindo depois disso, o que pode sugerir que os sintomas 

bulímicos podem ser uma tentativa de regular emoções ou ser mantido por reforço 

negativo (ou seja, quando um elemento aversivo – negativa affect – é retirado do 

ambiente como reforço para a continuação do comportamento – 

compulsão/purga/exercícios). (Goldschmidt et al., 2014). 

Os atos compensatórios realizados por pacientes com bulimia nervosa, como 

o excesso de exercícios e o uso de laxantes e outros medicamentos (que contém 

componentes químicos), podem causar danos genotóxicos, ou seja, efeitos tóxicos 

sobre o material genético induzindo a danos no DNA. Além disso, segundo testes 

efetuados por Torres-Bugarín et al. (2014) pode ocorrer o aumento das células 

micronucleadas (micronucleated cells), especialmente nos pacientes com bulimia 

nervosa, se comparado com pacientes do grupo controle e com os anoréxicos 

(possivelmente pelo contato contínuo do suco gástrico com a boca ao vomitar), 

contudo, são necessários mais estudos a respeito. Micronúcleos são fragmentos ou 

cromossomas inteiros que não conseguiram juntar-se ao núcleo, reduzindo a 

capacidade de divisão celular (necessária para restaurar as células epiteliais), sendo 

este fator uma referência para indicar o nível genotoxicidade. O aumento destas 

células micronucleadas indica instabilidade no genoma.  

Um outro fator importante é que as restrições na dieta podem levar a alterações 

no hipotálamo, no sistema endócrino e nas respostas metabólicas. (Torres-Bugarín et 

al., 2014). Assim, uma série de outros problemas de saúde podem ser causados pela 



 6 

bulimia nervosa, como: glândulas ampliadas salivares, perda do esmalte dentário, 

lágrimas de esôfago, ruptura gástrica, arritmias cardíacas, obesidade, pressão arterial 

elevada, diabetes tipo 2, e produção de anormalidades de fluídos e eletrólitos. 

(Pearson, Wonderlich e Smith, 2015). O corpo passa por grande stress, pois não 

obtém os nutrientes necessários para manter a integridade do genoma e a 

manutenção do DNA. Com isso, podem-se comparar os efeitos da doença no corpo 

com uma exposição ambiental a agentes tóxicos. Contudo, o nível de toxidade para 

estes transtornos ainda permanece desconhecido. (Torres-Bugarín et al., 2014). 

Alguns estudos apontam que os bulímicos apresentam deficiências de atenção, 

resolução de problemas, controle inibitório (especialmente quando relacionado à 

comida), rapidez no processamento de informações e na tomada de decisões (Lauer 

et al.; Carter et al.; Guillaume et al.; Brand et al.; Mobbs et al. apud Jáuregui-Lobera, 

2013), dificuldades na flexibilidade mental e mudanças de percepção (Tchanturia et 

al. apud Jáuregui-Lobera, 2013). 

Estudos mostram que pacientes com bulimia nervosa não direcionam sua 

atenção para palavras que conotam um físico magro, mas são atraídos por estímulos 

relacionados a físicos gordos. (Rieger apud Jáuregui-Lobera, 2013). Apresentam um 

viés de atenção para palavras relacionadas a formas e peso (Jáuregui-Lobera, 2013) 

e estímulos alimentares (Brooks, 2011). Em um estudo utilizando como base as 

respostas neuronais, verificou-se que é possível diferenciar o cérebro do bulímico por 

meio de suas respostas a estímulos alimentares. (Weygandt et al., 2012). Em resposta 

ao estímulo “comestível e não comestível”, verifica-se que o bulímico possui ativação 

do córtex visual, o córtex pré-frontal dorsolateral direito, córtex insular direito e córtex 

do giro pré-central. Já o grupo controle tem ativado o cerebelo, córtex insular direito, 

lobo temporal medial direito e o caudado esquerdo. Nessa comparação foi possível 

observar que o bulímico mostra relativa desativação no giro/ínsula temporal superior 

bilateral e córtex visual (em relação a este último, pode estar relacionado a estratégias 

para evitar este estímulo – a comida – e o apetite). Se comparado aos pacientes 

anoréxicos, tem relativa desativação do lobo parietal e do córtex dorsal posterior 

cingulado. O bulímico demonstra melhor ativação no caudado, giro temporal superior 

ínsula direita e área motora suplementar. (Brooks et al.; 2011). Ainda, ao serem 

estimulados com imagens de alimentos, os pacientes demonstraram aumento nas 

respostas motoras, na ativação do sistema de recompensa e apetitivas e nas regiões 
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somatossensoriais. Isso pode estar relacionado com o controle cognitivo e com a 

compulsão alimentar. (Brooks et al.; 2011). 

Lauer et al. (apud Jáuregui-Lobera, 2013) verificou em suas pesquisas que 

muitos dos problemas neuropsicológicos apresentados, como as funções cognitivas, 

tendem a melhorar após o tratamento. Os autores sugerem que, como não há uma 

relação direta entre as questões clínicas e cognitivas, outros fatores podem estar 

associados à doença, como: problemas hormonais e metabólicos. Contudo, outros 

pesquisadores afirmam que embora haja uma diminuição dos déficits cognitivos, 

algumas alterações cognitivas parecem persistir (Jáuregui-Lobera, 2013). 

A bulimia nervosa possui uma alta taxa de correspondência a transtornos de 

ansiedade, depressão e uso de álcool e drogas. O entendimento da relação da doença 

com a presença de uma ou mais doenças médicas podem ajudar na avaliação e nas 

intervenções realizadas (Pearson, Wonderlich e Smith, 2015; Ruiza e Gutiérrez-

Rojasb, 2015; Guillaume et al. 2010; Glasner-Edwards et al., 2011).  

A relação dos transtornos alimentares com possíveis disfunções no sistema 

nervoso central tem sido estudada, contudo, ainda não se sabe quais são os aspectos 

fisiopatológicos dos transtornos alimentares. Ainda é preciso entender o que os 

déficits neuropsicológicos representam em distúrbios alimentares e quais são os 

aspectos causais que levam uma pessoa a manter uma relação patológica com a 

forma e o peso, perdendo o controle sobre sua própria saúde. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

As funções neuropsicológicas em transtornos alimentares têm sido 

acompanhadas por estudos baseados em neuroimagem e neurofisiologia para 

correlacionar as alterações cerebrais estruturais e funcionais com achados 

neuropsicológicos, buscando assim entender as causas e/ou consequências da 

doença. Apesar dos estudos realizados, não é possível afirmar quais são as principais 

disfunções neuropsicológicas que estão efetivamente ligadas a eles. A patogênese da 

bulimia nervosa ainda é mal compreendida. Os artigos, pesquisas e estudos são 

insuficientes e, em alguns casos, controversos. Além disso, diferenças metodológicas 

dificultam ainda mais a compreensão dessa patologia.  

Sabe-se que o acompanhamento psicológico faz parte do processo de 

tratamento do paciente com transtorno alimentar. (Abbate-Daga et al., 2016; Pearson, 

Wonderlich e Smith, 2015; Ciao et al., 2015). A psicologia abrange diversas 
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abordagens que tem mostrado eficiência, mas a terapia cognitiva-comportamental 

costuma ser a mais utilizada. (Lock, 2011; Pearson, Wonderlich, Smith; 2015). 

Informações sobre a causalidade da doença é um instrumento poderoso no 

tratamento psicológico dos pacientes. Uma vez que o psicólogo conhece as causas e 

os efeitos, consegue direcionar as ações de seu tratamento.  

Novos estudos são necessários para a melhor avaliação dos aspectos 

relacionados com a Bulimia Nervosa. Por se tratar de doença prevalente, a promoção 

de estudos multicêntricos com maior número de pacientes pode originar resultados 

mais consistentes. 
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