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Evidências empíricas e experimentais mos-
tram  que certos indivíduos podem desen-
volver padrões inadequados de “comporta-
mentos de consumo”, incluindo o consumo/
ingestão de alimentos. De facto , a decisão 
de comer não é influenciada apenas pelas 
necessidades homeostáticas que derivam 
da diferença entre as calorias ingeridas e as 
calorias gastas, mas também por fatores 
não homeostáticos, como a elevada palata-
bilidade dos alimentos, os denominados fa-
tores  hedónicos. Neste sentido, alimentos 
saborosos são facilmente consumidos em 
excesso, devido aos seus efeitos recom-
pensadores intrínsecos, apesar das conse-
quências para a saúde. Uma experiência ali-
mentar gratificante contribui para a motiva-
ção para repetir a experiência e, em certas 
circunstâncias ou em indivíduos vulnerá-
veis, resulta no desenvolvimento da perda 
de controle sobre a ingestão alimentar. Por 
outro lado, este tipo de padrão alimentar enquadra-se também no con-
ceito de fome emocional, um tipo de fome que não decorre destes si-
nais hedónicos mas, pelo contrário, está relacionada com fatores psi-
cológicos, que podem constituir uma estratégia de compensação de 
emoções negativas.  
Este padrão mal-adaptativo geral de consumo excessivo de alimentos 
assemelha-se, em certos aspetos, ao praticado por indivíduos que 
usam drogas de abuso. De facto, vários estudos sugerem semelhanças 
entre a compulsão alimentar e a dependência de drogas, sendo o refor-
ço de recompensas, a motivação e os agentes ambientais, entre outros, 
factores de risco comuns, observados tanto no consumo como na pro-
babilidade de recaída  de ambos comportamentos. 
Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais 
– DSM-5 (American Psychiatric Association [APA]), os transtornos ali-
mentares são caracterizados por um distúrbio persistente da alimenta-
ção ou do comportamento relacionado com a alimentação, resultando 
no consumo alterado de alimentos, que prejudica significativamente a 
saúde física, a função psicossocial e as emoções. Indivíduos que so-
frem de transtornos alimentares geralmente também se preocupam ex-
cessivamente com a imagem corporal e o peso. Os transtornos alimen-
tares afetam pelo menos 9% da população mundial, com elevada preva-
lência nas mulheres entre 12 e 35 anos, e estão associados a uma am-
pla gama de consequências adversas psicológicas, físicas e sociais. 
Embora estudos anteriores tenham descrito as causas dos transtornos 
alimentares como principalmente ambientais e socioculturais, evidên-
cias recentes indicam  também um aspeto genético/hereditário preva-
lente. Neste contexto, os mecanismos epigenéticos que levam à altera-

ção da expressão génica em resposta a fa-
tores ambientais também parecem estar 
implicados. 
Os transtornos alimentares são difíceis de 
tratar, verificando-se muitas remissões e re-
corrências e, atualmente, o tratamento con-
siste principalmente na terapia cognitivo-
-comportamental uma vez que a farmacote-
rapia ainda é um desafio. 
Diferentes tipos de transtornos alimentares 
foram relatados e atualizados na última ver-
são do DMS-5. Bulimia nervosa e anorexia 
nervosa são as formas específicas mais co-
muns de transtornos alimentares. Também 
pela primeira vez, o DSM-5 inclui o transtor-
no da compulsão alimentar periódica (binge 
eating) como um transtorno totalmente re-
conhecido e diagnosticável. Outros trans-
tornos alimentares atípicos, que não se en-
quadraram totalmente nas categorias ante-
riores, são designados no geral 

como“alimentação específica ou transtorno alimentar”. 
De acordo com o DSM-5, os sintomas/comportamentos dos transtor-
nos alimentares assemelham-se àqueles tipicamente encontrados em 
indivíduos com transtornos por uso de substâncias - drogas. Essas se-
melhanças podem refletir a participação de sistemas neurais seme-
lhantes, incluindo aqueles envolvidos na regulação do controle e na re-
compensa. De fato, a evidência empírica sugere que ambos os padrões 
alterados de consumo partilham características neurobiologicas sa-
lientes .  
Alguns destes padrões patológicos de consumo de alimentos, têm esta 
semelhança mais notável com os transtornos por uso de substâncias, e 
estão associados a um risco acrescido de complicações de comorbi-
dade e recaídas.  
As semelhanças existentes entre a alimentação compulsiva  e as dro-
gas de abuso, tais como as alterações comportamentais, o descontrole 
e a motivação excessiva para o reforço, sugerem que o consumo com-
pulsivo de alimentos pode ser designado como um transtorno mental 
aditivo. Nesta visão, a “compulsão alimentar” é definida como uma sín-
drome alimentar impulsiva repetitiva acompanhada de forte desejo e 
extrema dificuldade em se abster de alimentos saborosos, o que leva a 
um elevado risco de recaída. A ideia de que uma pessoa pode ser “de-
pendente de comida” obteve recentemente mais aprovação e pode de-
sempenhar um papel importante na epidemia de obesidade. No entan-
to, pessoas com peso normal expostas a alimentos ricos em gordura e 
calorias também podem ser vulneráveis a “compulsão alimentar”, suge-
rindo que há uma variação considerável na capacidade de resposta a 
ambientes alimentares “não saudáveis”. De facto, a disponibilidade de 
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comida saborosa é um fator ambiental crucial que promove a alimen-
tação excessiva. Esta observação enfatiza a importância de evitar o 
simples uso do peso corporal como um indicador geral do consumo 
excessivo , compulsivo ou não, de comida. 
Atualmente, discute-se se estes padrões específicos de consumo de 
alimentos devem ou não ser vistos como processos  aditivos.  
Na realidade, vários modelos rejeitam o conceito de “compulsão/depen-
dência alimentar”, sublinhando o facto de que a comida é essencial para 
a sobrevivência e de que é normal comer repetidamente e ansiar  por co-
mer por prazer. Estas teorias também destacam a questão de que a ali-
mentação depende de diferentes fatores periféricos e centrais, enquan-
toa dependência química (ou de drogas) depende apenas de fatores cen-
trais. Neste contexto, o termo “alimentação não homeostática” refere-se 
a comer por prazer, ao contrário de “alimentação homeostática”, onde a 
ingestão de alimentos se limita a satisfazer as necessidades biológicas. 
No entanto, os circuitos neurais homeostáticos e hedónicos estão inti-
mamente interligados e ambos determinam o comportamento alimentar. 
O controle da ingestão alimentar e do metabolismo energético é, portan-
to, um processo complexo que depende da capacidade do cérebro de re-
ceber e integrar uma ampla gama de sinais externos e internos para pro-
duzir respostas adequadas em termos de ingestão alimentar, gasto de 
energia e atividade metabólica. 
Por outro lado, outros modelos apoiam a existência da “compulsão /
dependência alimentar”, destacando o papel fundamental que tem um 
dos principais componentes das dependências, o comportamento de 
reforço. Com este aspecto se pretende enfatizar portanto as altera-
ções comportamentais alimentares independentemente da “substân-
cia/ alimento” ingerido. 
Assim, as controvérsias sobre a possível classificação da compulsão 
alimentar como uma dependência “química” (baseado em substân-
cias) ou “comportamental” (não baseado em substâncias) sob o atual 
DSM-5 critérios foram relatados recentemente .  

Em relação à dependência química, vários modelos propõem que al-
guns alimentos, contendo “substâncias” específicas, como alto teor 
de gordura e/ou açúcar, são capazes de promover comportamentos 
semelhantes aos da dependência e alterações neuronais sob certas 
condições semelhantes  às promovidas por drogas, como nicotina, ál-
cool, entre outros. Consequentemente, o uso do termo “compulsão / 
dependência alimentar” parece apropriado neste contexto. Aliás, a pa-
lavra “comida” conota o uso de uma ou mais “substâncias” que podem 
envolver processos de dependência. 
Em contraste com a “compulsão / dependência química”, outros mode-
los classificam o consumo excessivo de alimentos como uma “compul-
são / dependência comportamental”, em indivíduos predispostos e sob 
circunstâncias ambientais específicas. O termo “compulsão alimentar”, 
semelhante às compulsões não relacionadas com substâncias (ou seja, 
jogos de azar), enfatiza mais adequadamente uma alteraçao comporta-
mental, neste caso o comportamento compulsivo de comer. 
Sem embargo o conceito de “compulsão alimentar” recebeu conside-
rável atenção nos ultimos anos e foi utilizado para explicar alguns dos 
transtornos alimentares já reconhecidos no DSM-5 que apresentam 
fenótipos em comum com esta compulsão em termo de semelhanças 
comportamentais, fatores de risco psicológicos e biológicos.  
Nesta linha, o consumo alimentar compulsivo geralmente também 
ocorre na bulimia, binge eating  e na anorexia nervosa do tipo compul-
são alimentar/purgação. Essas semelhanças são consistentes, embo-
ra sejam apenas parciais e mais investigação é necessária para cara-
terizar melhor o modelo de “compulsão alimentar” nestos distúrbios 
de alimentação com diferentes etiologias e sintomas.
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