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RESUMO

Algumas pesquisas recentes, vêm apontando a prevalência da obesidade no cenário mundial, estima-se que 12% da população mundial está 
obesa. Sendo que em (2004), segundo o relatório da (OMS), Organização Mundial de Súde essa população era de 300 milhões de pessoas, e em 
(2015), já alcançava a marca de 700 milhões de pessoas. Segundo  a (OMS), cerca de 1,9 bilhões de pessoas estão acima do peso no mundo, há 
cada 3 pessoas uma se encontra com sobrepeso, há cada 10 pessoas uma se encontra com obesidade. A obesidade mata cerca de 2,8 milhões de 
pessoas por ano, representando a 5º maior causa de morte a nível mundial de acordo com o relatório da (OMS), de (2012). O fenômeno da 
obesidade já é considerada uma pandemia e é tratada pelas autoridades de saúde como um problema de saúde pública. De acordo com dados da 
OMS (2004), 50% da população brasileira está acima do peso (FERREIRA, 2015).  A obesidade é uma doença Biopsicossocial que pode ser definida 
como um distúrbio metabólico energético, que é ocasionado por um acúmulo excessivo de gordura no tecido adiposo. Sua etiologia é um pouco 
complexa e de difícil definição, entretanto, pesquisas revelam a implicação de diferentes fatores como: genético, cultural, social, ambiental, 
econômico, sistêmico, cognitivo, emocional e comportamental. Isso caracteriza essa patologia como uma doença multifatorial que envolve 
questões muito complexas, necessitando assim de um tratamento específico. O público mais afetado são as mulheres, de baixa renda e de baixa 
escolaridade, com a faixa etária de 30 a 40 anos, por diversos fatores que estão implicados na cultura feminina. Entretanto, as taxas de 
obesidades em homens  e em crianças  é bastante elevada (CAVALCANTI, 2007). O objetivo geral dessa pesquisa é comprovar a eficácia da (TCC), 
Terapia Cognitiva Comportamental no tratamento da obesidade. Na busca para de solucionar esse problema optou-se por desenvolver uma 
pesquisa de revisão bibliográfica-explicativa, com base na literatura científica disponível que foram publicadas a partir da última década. Os 
aspectos metodológicos dessa pesquisa estão delineados a partir da amostra populacional extraído de uma seleção criteriosa de 12 artigos 
científicos. Essa amostra foi obtida através de pesquisas feitas com palavras chaves correlacionadas com o tema e o problema proposto, e 
submetidas a sites científicos, periódicos capes, como Scielo, Google Acadêmico e biblioteca virtuais.  O método utilizado foi a análise sistemática 
dos artigos confrontando a tese dos autores pró e contra a hipótese dessa pesquisa. Os resultados obtidos nessa pesquisa corroboram a eficácia 
da Terapia cognitiva comportamental no tratamento da obesidade, embora alguns teóricos como Zafra (2010), e Glisenti e Strodl (2012),  tenham 
descordado apontando em suas pesquisas que em alguns casos os pacientes submetidos ao tratamento com TCC, voltaram a engordar. 
Entretanto TCC, é um modelo de psicoterapia testada e comprovada cientificamente como o mais adequando e eficaz para esse tipo de 
tratamento, pois ela possui protocolos específicos de tratamento para esse tipo de patologia. No geral os pacientes que são submetidos a esse 
tipo de tratamento, ao final do programa conseguem obter uma melhora significativa na manutenção do seu peso podendo chegar a perder de 
10% a 15% do seu peso inicial. E esse resultado é alcançado através da reestruturação cognitiva desses pacientes, que segundo Beck, (2009), é o 
que norteia todo o processo de mudança de hábitos alimentares.
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