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RESUMO 

Durante o ciclo de vida, a alimentação desempenha um papel extremamente 

importante que expressa um papel fundamental na manutenção e promoção da 

saúde. O aspecto dietético pode determinar o bem-estar e influenciar o possível 

desenvolvimento de doenças crônicas, como a obesidade. A transição de estado 

nutricional que a população mundial passou nos últimos anos é um fenômeno 

que impacta de forma negativa na saúde e estilo de vida das pessoas. O cortisol 

é um hormônio produzido pelas glândulas suprarrenais que possui ligação direta 

com o controle dos níveis de estresse. Este estudo teve como objetivo descrever 

os achados literários acerca da influência do cortisol sob o peso corporal, 

utilizando as palavras-chave relacionados com cortisol, peso e humanos, 

totalizando 7 artigos. A base eletrônica pesquisa foi a PubMed no período de 

2015 a 2020. Os achados direcionam para a verídica influência do cortisol sob o 

ganho de peso que pode acarretar futuramente patologias mais severas como a 

obesidade abdominal. Os estudos direcionados ao título são de suma 

importância, tendo em vista que este é um assunto ainda pouco abordado e que 

exige atenção de profissionais capacitados. 

PALAVRAS-CHAVE 

Cortisol. Peso. Humanos. 

ABASTRACT 

During the life cycle, food plays an extremely important role that expresses a 

fundamental role in maintaining and promoting health. The dietary aspect can 

determine well-being and influence the possible development of chronic 

diseases, such as obesity. The transition in nutritional status that the world 

population has undergone in recent years is a phenomenon that has a negative 

impact on people's health and lifestyle. Cortisol is a hormone produced by the 

adrenal glands that is directly linked to the control of stress levels. This study 

aimed to describe the literary findings about the influence of cortisol on body 

weight, using the keywords related to cortisol, weight and humans, totaling 7 

articles. The electronic research base was PubMed in the period from 2015 to 

2020. The findings point to the true influence of cortisol on weight gain that may 

lead to more severe pathologies such as abdominal obesity in the future. Studies 



directed at the title are of paramount importance, given that this is a subject that 

is still little addressed and that requires the attention of trained professionals. 
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RESUMEN 

Durante el ciclo de vida, la alimentación juega un papel sumamente importante 

que expresa un papel fundamental en el mantenimiento y promoción de la salud. 

El aspecto dietético puede determinar el bienestar e influir en el posible 

desarrollo de enfermedades crónicas, como la obesidad. La transición en el 

estado nutricional que ha experimentado la población mundial en los últimos 

años es un fenómeno que tiene un impacto negativo en la salud y el estilo de 

vida de las personas. El cortisol es una hormona producida por las glándulas 

suprarrenales que está directamente relacionada con el control de los niveles de 

estrés. Este estudio tuvo como objetivo describir los hallazgos literarios sobre la 

influencia del cortisol en el peso corporal, utilizando las palabras clave 

relacionadas con cortisol, peso y humanos, totalizando 7 artículos. La base de 

investigación electrónica fue PubMed en el período de 2015 a 2020. Los 

hallazgos apuntan a la verdadera influencia del cortisol en el aumento de peso, 

que puede conducir a patologías más graves como la obesidad abdominal en el 

futuro. Los estudios dirigidos al título son de suma importancia, dado que se trata 

de un tema aún poco abordado y que requiere la atención de profesionales 

capacitados 

PALABRAS CLAVE 

Cortisol. Peso. Humanos. 

 

1 INTRODUÇÃO 

O cortisol é um hormônio produzido pelas glândulas suprarrenais, 

localizadas acima da região dos rins. Sua principal função é de controlar o 

estresse, o sistema imunológico, evitar inflamações e manter os níveis de 

açúcar no sangue, juntamente com o controle da pressão arterial 

(BJORNTORP;  ROLAND, 2000). 

A princípio para o melhor discernimento do tratado acâdemico, é válido 

destacar as imprescindíveis causas do aumento nos níveis de cortisol, sendo 

este, liberado de forma mais ativa em momentos de estresse na corrente 

sanguínea, fazendo com que os seus respectivos níveis aumentem, 

ocasionando distúrbios psicológicos e alimentares, entre estes, o aumento 



excessivo do peso. Advém que, a diabetes, hipertensão e obesidade também 

estão relacionadas ao gradativo aditamento do estresse e consequente 

liberação do hormônio cortisol (ABRAHAM et al., 2012). 

De acordo com a Internation Stress Management Association (Isma – 

Brasil), 70% da população ativa sofre com o estresse. Essa reação de tensão 

é uma resposta física ao nosso organismo,  caracterizado por coordenações 

de fatores psicológicos e respostas fisiológicas a substâncias químicas 

perturbadoras ou ameaçadoras, estímulos emocionais, fisiológicos ou sociais 

(Dinan & Cryan, 2012; Stephens, Mahon, McCaul e Wand, 2016). 

Outra condição patológica é a obesidade, doença crônica causada pelo 

acúmulo excessivo de tecido adiposo no organismo. Pode ser definida como 

doença caracterizada pelo acúmulo de gordura corporal, propiciado a partir do 

balanço energético positivo e que pode acarretar outros distúrbios físicos ou 

psicológicos aos indivíduos (KOLOTKIN et al., 2001; FONTAINE et al., 2001) 

A ascensão da obesidade no mundo pode ser compreendida enquanto 

resultante do fenômeno da transição nutricional (HEWAGALAMULAGE et al 

2016). Esta dinâmica caracteriza-se pela modificação nos padrões de 

distribuição dos agravos nutricionais de uma dada população no tempo, ou 

seja, uma redução na prevalência das doenças atribuídas ao 

subdesenvolvimento e, contrariamente, ao aumento daquelas doenças 

vinculadas à modernidade, sendo, em geral, uma passagem da desnutrição 

para a obesidade (FERREIRA & SZWARCWALD, 2019).  

Esse processo tem como determinantes as mudanças que vêm 

ocorrendo nos padrões de alimentação e de atividade física das populações. 

Nota-se também que há uma correlação com as mudanças econômicas, 

sociais, demográficas e relacionadas à saúde decorrentes do processo de 

modernização mundial (WANDERLEY & FERREIRA, 2010). 

Por mais, observa-se que no Brasil, ocorre um processo de transição 

alimentar e comportamental, sendo estes acometidos pela evolução da 

obesidade. É importante embasar que os fatores associados a esse distúrbio 

são: genéticos, alimentares, psicológicos, sócio econômico e principalmente, o 

padrão relacionado ao estilo de vida (ARCADEPANI, 2015). 



O Brasil tem vivido nas últimas décadas uma mudança brusca no perfil 

nutricional da população, o que antes era caracterizado pela prevalência da 

desnutrição proteico-calórica (DPC), hoje vivemos num período na qual o 

sobrepeso e obesidade se sobressaem quanto sua prevalência de forma 

radical, independentes de idades ou sexo (BRASIL, 1990; ESCODA, 2002; 

FILHO & RISSIN, 2003; FERREIRA el al., 2013).   

Dados recentes do Ministério da Saúde (BRASIL, 2012) e MALTA el al. 

(2004) apontam que mais da metade da população encontram-se em 

condições de sobrepeso e obesidade. Um estudo recente demonstrou 

potenciais relações entre o estresse, obesidade e comportamento alimentar 

(LEMMENS et al., 2011; PETERS et al., 2011; YAU & POTENZA, 2013). O 

estresse intensifica o apetite do indíviduo por alimentos altamente calóricos e 

com alta densidade energética (CHAO et al., 2017; JÁRVALAE-REIJONEN et 

al., 2016; LONG, KIEBL & LAESSLE, 2016; PECORARO et al., 2004). 

Fundamentado pelos referências teóricos, o trabalho teve como objetivo 

caracterizar e descrever, guiado na produção científica, a influência dos altos 

níveis de cortisol causados pelo estresse e sua influência no aumento de peso 

corporal. 

2 MÉTODO 

Trata-se de um estudo de revisão integrativa, de natureza qualitativa e 

quantitativa e de abordagem exploratória. Desenvolvido com a finalidade de 

reunir e sintetizar achados de estudos realizados, mediante diferentes 

metodologias, com o intuito de contribuir para o aprofundamento do 

conhecimento relativo ao tema investigado (Soares et al., 2014). 

O estudo permeou as etapas preconizadas pelo Joanna Briggs Institute 

(JBI, 2011): formulação da questão para a elaboração da revisão integrativa da 

literatura; especificação dos métodos de seleção dos estudos; procedimento de 

extração dos dados; análise e avaliação dos estudos incluídos na revisão 

integrativa da literatura; extração dos dados e apresentação da revisão/síntese 

do conhecimento produzido e publicado. 

O eixo temático central foi referente a influência de altos níveis de cortisol 

numa maior ingestão de alimentos consequentemente num maior ganho de peso 



corporal. A revisão de literatura possibilita condensar o conhecimento, para que 

sejam definidas as produções a respeito de um estabelecido conteúdo. Nesta 

revisão baseia-se em publicações extensas, coerentes para debater e 

caracterizar o desenvolvimento ou o “estado da arte” de um determinado assunto 

na perspectiva de um ponto de vista contextual ou teórico (ONOCKO CAMPOS; 

FURTADO, 2008) 

O estudo foi desenvolvido utilizando as seguintes bases de dados: pub 

med. Para o levantamento dos estudos foram utilizadas as seguintes descritores: 

“cortisol”, “weight”, “humans”. A colheita de dados ocorreu durante o mês 

Outubro.  

Na estruturação desta questão, recorremos à estratégia PICO (JBI, 

2011): participantes; intervenção; contexto do estudo e resultados (outcomes). 

Para melhor desfecho de interessa do estudo, foi selecionado o operador 

booleano “AND”, que nos auxilia na influência do ritmo da busca dos 

intermediários e as implicações sobre as suas escolhas, em relação a bancos de 

dados, as bases a serem utilizadas e a própria elaboração da estratégia de busca 

(LOPES, Ilza Leite,2002). Mediante essa estratégia, foram realizados os 

seguintes cruzamentos (Cortisol) AND (Weight) AND (Humans). 

A busca foi realizada no mês de outubro de 2020, gerou um número de 

483 artigos, inicialmente depois de analisar os descritores em saúde, e após 

análise detalhada dos mesmos e aplicação dos critérios de inclusão, trabalhos 

que foram desenvolvidos, pesquisa de campo, tabulação de dados e exclusão, 

revisão de literatura, e pesquisa narrativa, restaram 7 artigos. Os artigos foram 

observados inicialmente por meio de textos completos, existindo deste modo, a 

inclusão dos critérios, onde foram: artigos com publicações em língua inglesa, 

que foram publicados no período de 2015 a 2020, independentes da metodologia 

aplicada, sendo incluído o material descrito em artigos periódicos.  

Num segundo momento, procedeu-se a uma análise criteriosa dos 

artigos selecionados, extraindo dos mesmos as evidências relativas ao eixo 

central da pesquisa. Nesta fase, para melhor organização da análise, através de 

uma leitura exploratória de cada artigo, identificaram-se, traduziram-se e 



transcreveram-se frases e palavras que correspondiam a elementos de 

interesse. 

O resultado da busca pelos artigos encontra-se evidenciado a seguir: 

Figura 1: Fluxograma dos artigos e bem como a estratégia utilizada: 

                                      

Fonte: Própria dos autores. 2020. 

3 RESULTADOS 

Por meio da plataforma digital PubMed, no período de pesquisa 

procurado, entre os anos de 2015 a 2020, foram identificados 483 artigos diante 

da estratégia de busca realizada. Dentre eles, 476 artigos foram excluídos pois 

não correspondiam com os critérios de inclusão e ao final, foram filtrados 7 

artigos. 

A figura a seguir trás o quantitativo de artigos que foram utilizados para o 

desenvolvimento deste estudo. 

(Cortisol) AND (Weight) 
AND (Humans) 

PUBMED

Artigos excluídos

(476)

Artigos 
encontrados 

(483) Artigos selecionados

(7)



 

Gráfico 1: Número de publicações de artigos no período de 2015 a 2020. 

Dentre os artigos selecionados e incluídos, é importante ressaltar que há 

um avanço temporal na produção científica até o ano de 2018 e um declínio a 

partir de 2019. Este fato é decorrente de um tema ainda pouco explorado, mas 

que existe a real importância de se estudar e analisar de forma ainda mais sólida 

a correlação entre cortisol – estresse e o aumento do peso corporal. 

Tabela 1 Distribuição dos estudos tendo o banco de dados da plataforma 

PubMed como referência, seguindo critérios de inclusão e exclusão, no período 

de 2015 a 2020, Maceió, Alagoas, Brasil, 2020. 

 Artigos 
encontrados 

Artigos 
excluídos 

Artigos 
incluídos 

PUBMED 483 476 7 

Fonte: Própria dos autores. 2020. 

De forma conclusiva, os artigos estudados indicam que o cortisol pode 

influenciar diretamente no padrão de ingestão alimentar e consequente aumento 

do peso. É importante salientar também que parte dos artigos não tratam apenas 

o cortisol como fonte principal de estudo, mas todos citam de forma relevante a 

participação do mesmo na mudança de padrão alimentar. 

4 DISCUSSÃO  

Os achados literários evidenciam fatores que podem influenciar os níveis 

de cortisol, muitos deles relacionados ao estilo de vida atual e o momento atual 

do mundo, como: estresse, ansiedade e depressão que representam exemplos 

de estressores psíquicos que são capazes de aumentar drasticamente os níveis 

de cortisol plasmático. Com o passar dos anos esses estressores tornaram-se 

cada vez mais comum na realidade de diversas pessoas (CHAO et al, 2017). 
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O exercício induz aumento da secreção de cortisol, por estímulo do eixo 

hipotálamo-hipófise-adrenal. Embora, o aumento de cortisol possa produzir 

efeitos colaterais, o treinamento físico induz o desenvolvimento de diversos 

mecanismos para proteger os tecidos de tais efeitos deletérios (NAKAMURA et 

al. 2016). 

Título Ano País Objetivos Desfecho 

Stress, 
cortisol, and 
other apetite-
related 
hormones: 
Prospective 
prediction of 6-
month 
changes in 
food cravings 
and weight 
 

2017 Estados 
Unidos da 
América 

Examinar se o 
estresse 
crônico, cortisol 
e outros 
hormônios 
predizem o 
ganho de peso 
e aumento do 
apetite. 

Num período de 
6 meses, 49,9% 
da amostra do 
estudo ganhou 
peso. O cortisol e 
outros hormônios 
foram preditivos 
no ganho de 
peso.  

Stress and 
Obesity: Are 
There More 
Susceptible 
Individuals 
 

2018 Holanda Fornecer as 
compreensões 
mais recentes 
em relações ao 
estressores e a 
influência do 
cortisol na 
obesidade 
abdominal. 

Conclui-se que 
há indivíduos 
mais suscetíveis 
na relação entre 
estresse e 
obesidade. Isso 
pode ser 
parcialmente 
atribuído a um 
terceiro fator: a 
ação dos 
glicocorticóides 
(cortisol).  

Increased 
Cortisol and 
Cortisone in 
Overweight 
Children 
 

2017 China Comparar os 
níveis de 
cortisol e 
cortisona na 
urina e saliva 
de crianças 
com sobrepeso 
e normais. 

Os níveis de 
cortisol e 
cortisona foram 
significativamente 
maiores em 
crianças com 
sobrepeso. Os 
resultados 
sugerem que o 
cortisol e 
cortisona estçai 
associados ao 
sobrepeso em 
crianças. 

Does stress 
influence sleep 

2017 Dinamarca Resumo das 
evidências 

Os efeitos 
adversos do 



patterns, food 
intake, weight 
gain, 
abdominal 
obesity and 
weight loss 
interventions 
and vice 
versa? 
 

científicas 
sobre o papel 
do estresse e o 
aumento do 
apetite. 

estresse podem 
influenciar o 
aumento do 
apetite, ganho de 
peso e obesidade 
abdominal. 
Evidências 
sugerem também 
que a melhora 
nutricional e 
padrões de sono 
podem reduzir o 
nível de estresse 
e outros 
transtornos 
mentais. 

Eating 
Behavior, 
Stress, and 
Adiposity: 
Discordance 
Between 
Perception and 
Physiology 

2018 Estados 
Unidos da 
América 

O objetivo do 
estudo foi 
examinar as 
inter-relações 
entre estresse, 
comportamento 
alimentar e 
adiposidade 
em uma coorte 
de indivíduos 
normais e com 
sobrepeso. 

As relações entre 
estresse 
percebido, 
comportamentos 
alimentares de 
fome e 
desinibição e IMC 
demonstram a 
necessidade de 
gerenciamento 
de estresse no 
suporte ao 
paciente, 
particularmente 
em nutrição 
e programas de 
perda de peso. 

Systematic 
review and 
meta-analysis 
reveals acutely 
elevated 
plasma cortisol 
following 
fasting but not 
less severe 
calorie 
restriction 

2015 Estados 
Unidos da 
América 

Esclarecer os 
efeitos da 
restrição 
calórica no 
cortisol 
plasmático e 
avaliar o 
cortisol como 
indicador de 
estresse 
durante a 
restrição 
calórica 

A restrição 
calórica geral, 
promove o 
aumento do 
cortisol sérico, 
um efeito que é 
atribuível a jejum 
em vez de “very 
low-calories diet” 
(VLCD) e outras 
calorias menos 
intensas. 

The weight of 
stigma: cortisol 
reactivity to 

2014 Estados 
Unidos da 
América 

Demonstrar 
que o estigma 
do peso 
aumenta o 

O cortisol e o 
estresse estão 
ligados a 
desfechos 



manipulated 
weight stigma 

estresse, 
estimulando a 
secreção de 
cortisol, 
fazendo com 
que dessa 
forma haja 
ganho de peso. 

deletérios de 
saúde e 
estimulam a 
alimentação, 
contribuindo para 
a adiposidade 
abdominal. 

 

4.1 Aspectos clínicos 

Segundo Chao et al. (2017), o estudo de aspecto clínico realizado durante 

um período de 6 meses, indica que o nível de cortisol mais alto, foi preditivo para 

o maior ganho de peso futuro. É importante salientar que 49,9% da amostra 

ganhou peso durante o período total de estudo e apresentou desejo 

significativamente maior por alimentos de alta densidade calórica. 

Já segundo Chu et al. (2017), o estudo realizado com crianças, teve como 

resposta para os resultados gerais que os níveis médios de cortisol e cortisona 

foram significativamente maiores em crianças com sobrepeso. Concluiu-se que 

o cortisol é um dos fatores associados ao sobrepeso. 

Segundo Nakamura et al. (2016), o estudo indica que o período pós jejum 

resulta no aumento dos níveis de cortisol sérico, conclui-se que após análises, a 

restrição severa de alimentos influencia diretamente e de forma significativa no 

aumento dos níveis de cortisol. 

De acordo com os estudos de Chao et al. (2016) e Chu et al. (2017), os 

resultados demonstraram efeitos em comum, indicaram que o aumento de peso 

está associado aos níveis mais altos de cortisol e que há um aumento 

significativo no desejo por alimentos de alta densidade calórica. Já de acordo 

com Nakamura et al. (2016) faz associação apenas pela restrição calórica severa 

que resulta diretamente no aumento dos níveis de cortisol. De acordo com os 

resultados obtidos por Chao et al. (2016) e Chu et al. (2017), é possível afirmar 

que após o período de jejum severo junto ao aumento do cortisol, haverá um 

desejo maior por consumir alimentos de alta densidade, fazendo com que haja 

também um desequilíbrio no peso corporal. 

Em contrapartida, o resultado obtido por Chu et al. (2017), leva em 

consideração uma outra relação ao ganho de peso além do cortisol, os fatores 



associados a convivência familiar. Por se tratar de crianças, existe o alto poder 

de influência que os pais exercem sob os filhos do ponto de vista nutricional. 

Desta forma, é necessário que mais estudos sejam realizados acerca do tema 

com esse tipo de amostra para que os resultados se solidifiquem. 

A conclusão de Chao et al. (2017) por outro lado, indicou que o índice de 

massa corporal (IMC) foi significativamente correlacionado positivamente com 

estresse crônico, desejos alimentares totais e específicos. É importante ressaltar 

que não apenas o cortisol foi abordado nesse estudo, outros hormônios 

relacionados ao apetite como: leptina e grelina também foram abordados e da 

mesma forma, indivíduos com níveis de leptina e grelina total basal também 

tiveram desejos alimentares significativamente maiores. 

4.2 Aspectos nutricionais 

O estudo de Geiker et al. (2018) indica que o estresse influencia 

diretamente na ingestão de alimentos, ganho de peso e obesidade abdominal, 

porém nesse estudo, as evidências sugerem que a melhoria nutricional e 

padrões de sono podem reduzir o estresse e consequentemente diminuir a 

ingestão de alimentos altamente palatáveis. Há uma associação relativamente 

entre o estresse e os padrões de sono que indicam o aumento da recompensa 

emocional de alimentos saborosos, influenciando diretamente no ganho de peso 

e obesidade abdominal. 

Ainda nos estudos de Geiker et al. (2018) e Estela et al. (2019), conclui-

se que existe a possibilidade real na redução do estresse se houver melhoria no 

estado nutricional e a hipótese geral do estudo é que o estilo de vida muda devido 

ao excesso de peso. Indivíduos obesos com estresse devem ser combinados 

com o tratamento direcionado ao estressor para a perda de peso e assim, mantê-

lo estável.  

 De acordo com Geiker et al. (2018), estudos observacionais ligaram a 

deficiência de vitamina B e de certos minerais como cálcio e magnésio e ácidos 

graxos para o aumento do risco de estresse mental. Advém que, a ausência de 

nutrientes também pode contribuir para o aumento dos níveis de estresse que 

está diretamente relacionado ao cortisol, este levando ao ganho de peso através 

do desejo por alimentos altamente palatáveis. 



 Os estudos de Geiker et al. (2018), sugerem a necessidade urgente de se 

explorar os efeitos benéficos de possíveis novos programas de tratamento para 

controle de peso. Estratégias para investigar os efeitos das alterações dietéticas 

juntamente ao tratamento cognitivo-comportamental são importantes para se 

obter resultados positivos quanto ao controle de peso. 

4.3 Aspectos fisiológicos 

Segundo Himmelstein et al. (2015), indivíduos com sobrepeso mostraram 

uma maior elevação nos níveis de cortisol em relação a indivíduos que possuem 

um peso adequado, essa análise confirmou que o estigma de peso em 

comparação com o controle, demonstrava uma elevação sustentada do cortisol, 

esse resultado é importante porque o estresse e o cortisol estão ligados a 

resultados deletérios para a saúde, estimulam a alimentação e contribuem para 

o aumento de gordura.  

Já segundo Van Der Valk et al. (2018), estudos realizados nos fios do 

couro cabeludo mostraram que o aumento dos níveis de cortisol a longo prazo 

possui uma forte ligação com a obesidade abdominal e a transtornos mentais 

que estimulam ao consumo de quantidades maiores de alimentos palatáveis. 

            Segundo Joseph et al. (2018), na amostra geral do estudo, os indivíduos 

com maiores níveis de estresse também tiveram os piores comportamentos 

alimentares, mostrando assim uma maior predisposição a compulsões 

alimentares. 

De acordo com os estudos de Himmelstein et al. (2015) e Van Der Valk et 

al. (2018), os resultados mostraram desfechos semelhantes, tiveram como 

resultado: pessoas com peso elevado tendem a ter níveis de cortisol mais altos 

além de uma maior propensão a um acúmulo de gordura na região abdominal. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A literatura sugere que a mudança de estilo de vida, visando melhora da 

dieta, redução do consumo de álcool, melhora da qualidade do sono, controle da 

dor e da inflamação, combinada com intervenções psicológicas e sociais para 

reduzir o estresse e o estigma da obesidade, e com o uso de medicamentos que 

controlam os níveis de plasmáticos de cortisol, seria o caminho mais adequado 



para reduzir os riscos cardiometabólicos e excesso de peso de pacientes obesos 

que apresentam altos níveis de cortisol. 

Além disso, o aumento dos níveis de cortisol decorrente do estresse é 

uma adversidade que tende a aumentar, pois o dia a dia da população está cada 

vez mais agitado e estressante. As ações do nutricionista ou de um outro 

profissional habilitado para lidar com essa situação são de grande valia, visto 

que esse inconveniente problema é algo que tende a ser recorrente. 

A pesquisa atual vem sinalizar uma limitação científica atual e a 

importância da necessidade que se tenham mais incentivos para novas 

pesquisas referentes a relação dos níveis de cortisol com o ganho de peso, pois 

observa-se que é um assunto na qual ainda tem muito a ser explorado. 
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