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PAPEL DA NUTRIÇÃO NO CONTROLE DA ANSIEDADE E 

COMPORTAMENTO ALIMENTAR DE ADULTOS 

 

 

Arthur Augusto Silva de Almeida1 

Gabriella Pires de Lima 2 

Maria de Lourdes da Silva Gomes de Azevedo 3 

 

RESUMO 

 

Introdução: A ansiedade é um transtorno psicológico que dependendo da sua 

intensidade e circunstâncias, pode se tornar patológica, a qual ocasiona prejuízos no 

funcionamento mental e corporal, porém o que muitos não percebem é que a ansiedade 

pode está vinculada ao comportamento alimentar dos indivíduos. Objetivo: O objetivo 

do presente estudo foi analisar o papel da nutrição no controle da ansiedade e sua 

relação com o comportamento alimentar de adultos, assim como identificar técnicas 

nutricionais e verificar estratégias associadas à nutrição e o comportamento alimentar. 

Metodologia: Tendo como metodologia aplicada o estudo de revisão integrativa de 

literatura com abordagem descritiva, através da base de dados: Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Cumulative Index of Nursing 

and Allied Health Literatura (CINAHL), COCHRANE e na Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS), trouxe artigos publicados preferencialmente nos últimos cinco anos e que 

possuíssem ligação com a temática. Resultados: Dos 20 artigos selecionados para 

estudo entre os anos de 2017 a 2021, foram destacados 06 artigos para utilização de 

base sobre a ansiedade e sua relação com o comportamento alimentar em adultos. 

Discussão: O estudo bibliográfico revelou que os fatores relacionados a ansiedade são 

interligados ao comportamento alimentar, tendo como principal destaque a  obesidade e 

a compulsão alimentar que causam desordens alimentares prejudicando o bem-estar 

físico e mental. Considerações finais: Os fatores psicológicos influenciam 

notoriamente no comportamento alimentar dos indivíduos, principalmente no que se 

refere a ansiedade, devendo o paciente realizar um acompanhamento com o 

nutricionista para realização de dieta rica em nutrientes que contribuam para o controle 

da ansiedade. 

 

 

Palavras-chave: Nutrição. Ansiedade. Comportamento Alimentar. 
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ROLE OF NUTRITION IN CONTROLLING ANXIETY AND ADULT FOOD 

BEHAVIOR 

 

 

Arthur Augusto Silva de Almeida4 

Gabriella Pires de Lima 5 

Maria de Lourdes da Silva Gomes de Azevedo 6 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: Anxiety is a psychological disorder that, depending on its intensity and 

circumstances, can become pathological, which causes damage to mental and bodily 

functioning, but what many do not realize is that anxiety is linked to the eating behavior 

of individuals. Objective: The aim of this study was to analyze the role of nutrition in 

controlling anxiety and its relationship with eating behavior in adults, as well as 

identifying nutritional techniques and verifying strategies associated with nutrition and 

eating behavior. Methodology: The applied methodology was the integrative literature 

review study with a descriptive approach, through the database: Latin American and 

Caribbean Literature in Health Sciences (LILACS), Cumulative Index of Nursing and 

Allied Health Literature (CINAHL), COCHRANE and the Virtual Health Library 

(BVS), brought articles published preferably in the last five years and that were linked 

to the subject. Results: Of the 20 articles selected for study between the years 2017 to 

2021, 06 articles were highlighted for use as a basis on anxiety and its relationship with 

eating behavior in adults. Discussion: The bibliographic study revealed that anxiety-

related factors are interconnected with eating behavior, with the main emphasis on 

obesity and binge eating, which cause eating disorders, impairing physical and mental 

well-being. Final considerations: Psychological factors notoriously influence the 

eating behavior of individuals, especially with regard to anxiety, and the patient should 

follow up with a nutritionist for a diet rich in nutrients that contribute to anxiety control. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 A ansiedade é um estado psíquico natural que vem sendo destacado por 

influenciar o comportamento alimentar dos indivíduos que quando não tomam os 

devidos cuidados pode agravar os sintomas devido aos fatores do cotidiano, interferindo 

drasticamente na saúde dos indivíduos podendo passar de ansiedade normal para 

patológica (FERREIRA, 2020). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), no Brasil a prevalência dos 

transtornos de ansiedade é de 9,6% da população, colocando o país entre um dos mais 

ansiosos do mundo (FERNANDES et al., 2018). 

A ansiedade se trata de um estado afetivo normal, quando vivenciado pelo 

indivíduo a sensação de antecipação apreensiva ou angustiante de futura desgraça ou 

perigo, acompanhada por reações emocionais acompanhada e uma variedade de 

sintomas físicos, que pode ser considerada patológica quando sua intensidade ou sua 

duração deixam de ser proporcionais aos estímulos recebidos, causando grave prejuízo à 

vida do paciente (KHAN, et al, 2016). 

Este aumento dos transtornos de ansiedade é derivado de diversas atividades do 

cotidiano dos indivíduos, que se relacionam com a alimentação, prática de atividade 

física, trabalho, convivência social, entre outros aspectos que podem prejudicar a 

qualidade de vida e desenvolver uma ansiedade mais severa (PEREIRA, 2016). 

Para Freud psicanalista, ele tratava a ansiedade como uma doença complexa e 

minuciosa com estudos realizados anos atrás. ]Sua definição trazia que ela era mais que 

um simples transtorno, era uma emoção negativa que deixava um sentimento constante 

de angustia e medo. Sendo caracterizada como um humor negativo causado por 

sintomas corporais de tensão física e apreensão em relação ao futuro. Nos humanos ela 

pode ter um sentido subjetivo de inquietação (BARLOW e DURAND, 2015). 

Os estudos apresentam uma correlação positiva para ansiedade e alterações no 

consumo alimentar (FUSCO et al, 2020; GARIEPY et al, 2010). As emoções negativas, 

como ansiedade, e uma alimentação guiada por essas emoções pode favorecer a 

intensificação de desejo por determinados alimentos, em especial doces, que em grande 

quantidade pode ocasionar a obesidade (PENAFORTE, 2019).  

A interação dos hábitos alimentares e do estado emocional se torna uma das 

consequências das emoções sobre o comportamento alimentar, visto que, 
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independentemente da direção da emoção em que pode apresentar sinais de medo, 

irritação, tristeza, variações de humor, esta vai debilitar os controles cognitivos da 

ingestão de alimentar (LOURENÇO, 2016). 

É destacado que indivíduos com altas pontuações em um teste para ansiedade 

modificaram seu consumo de queijo, sementes de nozes e leguminosas, e aumentaram o 

consumo de biscoitos, sobremesas e chás, demonstrando, de acordo com pesquisa, 

evidências que indicam uma associação inversa entre ansiedade, medo e hábitos 

alimentares não saudáveis, ou seja, aumentaram a ingestão de carboidratos que 

aumentaram a predisposição da ansiedade (KAYA et al.,2020). Ou seja, aumentaram a 

ingestão de carboidratos que aumentam a predisposição da ansiedade. 

Tratar da ansiedade através do acompanhamento nutricional tem sido um fator 

importante na melhora de transtornos de ansiedade. Uma dieta com probióticos 

específicos, nomeados psicobióticos, favorecem para homeostase intestinal levando a 

simbiose, contribuindo para uma melhora no processo inflamatório e na resposta ao 

estresse psicológico e físico, um vez que o tratamento produz benefícios para a saúde 

em pacientes que sofrem de doenças psiquiátricas, mostrando-se eficazes no tratamento 

dos Transtornos de Ansiedade (FURTADO et al, 2018). 

A ansiedade pode ser associada ao controle através da dieta e saúde mental, 

sugerindo desta forma que a intervenção dietética é relevante para a prevenção e 

tratamento de doenças psicológicas (MARX et al,, 2017). Pequenas mudanças na dieta 

podem ser muito benéficas para a saúde mental e o bem-estar da população. Ter uma 

ingestão alimentar mais baixa de minerais e vitaminas, por exemplo, mostrou-se 

associada a sintomas de depressão e ansiedade. Um consumo deficiente de zinco, cobre 

e manganês, independentemente de outros fatores dietéticos, de estilo de vida e 

ocupacionais, demonstrou ligação a ansiedade e depressão em indivíduos adultos 

(NAKAMURA et al, 2019). 

A atuação do nutricionista em pacientes com ansiedade influencia no tratamento, 

pois o mesmo, pode buscar dietas que aumentema  disponibilidade  de  triptofano  

(fundamental  no  processo  de síntese da serotonina), da síntese e aumento na 

disponibilidade de serotonina, redução do estresse oxidativo e das respostas 

inflamatórias do organismo (redução da produção de citocinas pró-inflamatórias) 

(KRIS-ETHERTON, et al., 2021), porém, não só o triptofano auxilia no controle da 

ansiedade, temos também o ômega 3, seratonina, vitaminas e outros nutrientes 

encontrados em alimentos benéficos a saúde dos indivíduos. 
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Dessa forma, partimos da seguinte questão norteadora: “Quais são as evidências 

científicas acerca do papel da nutrição em pacientes acometidos pela ansiedade no que 

condiz com o comportamento alimentar?”. 

Por isso, a fim de compreender a ansiedade e o comportamento alimentar em 

adultos, o presente estudo teve como objetivo analisar o papel da nutrição no controle 

da ansiedade e comportamento alimentar de adultos, assim como identificar técnicas 

nutricionais e verificar estratégias associadas à nutrição e o comportamento alimentar. 

 

2.  METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo de revisão integrativa da literatura, produzido a fim de 

sumarizar conteúdos científicos oriundos de pesquisas descritas em artigos originais. 

 Esse tipo de revisão é constituído da mais ampla abordagem metodológica 

referente às revisões, pois permite incluir em seu conteúdo estudos tanto experimentais 

como não-experimentais para uma compreensão completa do fenômeno analisado 

(SOUZA e col., 2010). 

A revisão integrativa da literatura, enquanto instrumento da Prática Baseada em 

Evidências, consiste em um método de pesquisa que reúne achados de estudos 

desenvolvidos mediante diferentes metodologias e permite resumir o conhecimento 

produzido sobre determinada temática incorporando-o em uma esfera prática (SOARES 

e col., 2014). 

Através disso, o estudo foi conduzido por meio das etapas preconizadas pelo 

Joanna Briggs Institute (JBI, 2011), a saber: a) formulação da questão de pesquisa; b) 

especificação dos critérios de seleção dos estudos; c) extração dos dados através da 

busca na literatura; d) análise crítica dos estudos incluídos na revisão integrativa da 

literatura; e) discussão dos dados e apresentação da síntese do conhecimento produzido. 

Para realização das etapas pertinentes ao estudo, foi feito o levantamento 

bibliográfico no período de 03 de julho a 25 de setembro de 2021 com busca de artigos 

que respondessem a questão norteadora relatada anteriormente, buscando artigos mais 

recentes com preferência dos últimos 05 anos. A busca ocorreu por meio das bases de 

dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), 

Cumulative Index of Nursing and Allied Health Literatura (CINAHL), COCHRANE e 

na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). 
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Para realização da busca nas bases de dados, foram utilizados os seguintes 

descritores controlados para o recrutamento dos artigos: ansiedade, nutrição, 

comportamento alimentar e suas respectivas traduções consultadas no Descritores em 

Ciências da Saúde (DeCS) e no Medical Subject Headings (MeSH).  

Para o cruzamento dos descritores, usou-se o operador boleano “AND”, 

seguindo a ordem apresentada na Tabela 1: 1º) “nutrição” AND “ansiedade” AND 

“comportamento alimentar”; 2º) “nutrição” AND “ansiedade 3º) “ansiedade” AND 

“comportamento alimentar”; 4º) “nutrição” AND “comportamento alimentar”. 

Com isso, utilizamos da Tabela 1 para destacar as publicações encontradas 

conforme a base de dados e os cruzamentos dos descritores com o operador boleano, 

com o intuito de explanar a visão da temática através dos artigos encontras e selecionar 

os que mais abrangem a ideia principal do estudo. 

 

Tabela 1. Publicações acerca do controle de ansiedade e o comportamento alimentar em 

adultos. Maceió, 2021. 

Cruzamentos Bases de Dados 

LILACS CINAHL COCHRANE BVS 

Nutrição AND ansiedade AND 

Comportamento alimentar 

13 1 3 50 

Nutrição AND Ansiedade 58 9 10 197 

Ansiedade AND Comportamento 

Alimentar 

64 2 6 580 

Nutrição AND Comportamento 

Alimentar 

1312 12 14 7880 

Total 1447 24 33 8707 

 

Os critérios de inclusão adotados para os estudos pesquisados foram: responder à 

perguntando norteadora abordando a temática quanto ao controle de ansiedade e o 

comportamento alimentar em adultos, ser artigo original, cujo idioma fosse inglês, 

português ou espanhol e possuir texto completo disponível na íntegra ou obtido por 

meio do Programa de Comutação Bibliográfica (COMUT).  
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Os critérios de exclusão foram: artigos de reflexão ou relatos de experiência, 

editoriais ou cartas ao editor, dissertações, teses, artigos de jornais sem caráter científico 

e/ou que não respondessem a questão da pesquisa. 

Figura 1. Publicações selecionadas segundo critérios de exclusão acerca do controle de 

ansiedade e comportamento alimentar em adultos. Maceió, 2021. 

 

 

Na figura 1, se encontram presentes as publicações que foram encontradas após 

a seleção dos cruzamentos dos descritores nas bases de dados, em que devido ao 

número alto na base de dados BVS de 8.707 artigos, foi realizada uma nova seleção a 

partir do título para que pudesse diminuir a quantidade de artigos encontrados para 

compor o estudo buscando maior similaridade de conteúdo. 

Vale ressaltar que, para a verificação dos 20 artigos que compuseram a amostra 

final, utilizou-se formulário adaptado de URSI (2005), no qual inclui os seguintes 

aspectos: identificação do artigo, objetivo, descrição metodológica e principais 

resultados relativos à questão norteadora, para que por fim pudesse ser selecionado os 

artigos mais recentes. 

Os estudos também foram avaliados quanto ao nível de evidência da abordagem 

metodológica, segundo a classificação de Galvão (2006), conforme mostra o quadro 1. 

 

Quadro 1.  Classificação dos níveis de evidência 

Força de Evidência Níveis de Evidência 

 

 

Nível 1 Meta-análise de múltiplos estudos controlados 

Nível 2 Estudo individual com delineamento experimental 
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Mais forte 

 

 

 

 

Menos forte 

Nível 3 
Estudo com delineamento experimental como estudo 

sem randomização com grupo único pré e pós-teste 

Nível 4 

Estudo com delineamento não experimental como 

pesquisa descritiva correlacional e qualitativa ou 

estudos de caso 

Nível 5 

Relatório de casos ou dado obtido de forma 

sistemática, de qualidade verificável ou dados de 

avaliação de programas 

Nível 6 

Opinião de autoridades respeitáveis baseada na 

competência clínica ou opinião de comitês de 

especialistas, incluindo interpretações de informações 

não baseadas em pesquisas 

Fonte: Adaptado de Galvão, 2006. 

Analisou-se criteriosamente os estudos obtidos por meio da leitura dos títulos. 

Quando estes tinham relação com o tema, se realizava a leitura dos respectivos resumos.  

Foram sendo selecionados artigos de acordo com os critérios de inclusão e todos 

aqueles que apresentavam conteúdo semelhante ao objeto de estudo era avançado para a 

leitura completa, onde os artigos que integraram a amostra final foram lidos na íntegra. 

 

3.  RESULTADOS 

 

O estudo sobre o controle de ansiedade através do comportamento alimentar em 

adultos possibilitou o encontro de 20 (vinte) artigos que possuíam assuntos relacionados 

a temática do ano de 2017 a 2021, enfatizando o ano de 2021, com a maior quantidade 

de artigos, em razão de ter sido um ano afetado pela pandemia da Covid-19 que 

desencadeou diversos sintomas de ansiedade em razão do isolamento social, mas em 

todos os presentes anos foi encontrado a associação da ansiedade ao comportamento 

alimentar em todas as faixas etárias, sendo dado preferência aos relatos em adultos. 

Sendo apresentado de forma comum nos artigos encontrados a associação dos 

sintomas da ansiedade desde a infância de maneira natural, a maioria dos artigos fazem 

relatos entre a infância e a fase adulta, em razão de ser uma doença natural que pode 

avançar para a forma patológica. 

Em razão da importância em enfatizar que os estudos encontrados fossem em 

relação ao controle de ansiedade em adultos e a relação com o comportamento 

alimentar, foi criado o gráfico 1, que apresenta os vinte artigos encontrados de acordo 
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com o ano de publicação em que poderá ser vista a importância que foi apresentada a 

ansiedade e aos alimentos que podem ser consumidos como forma de prevenção, 

controle e tratamento. 

 

Gráfico 1. Distribuição dos artigos selecionados para o estudo, por ano de publicação. 

 

Fonte: Dados do autor, 2021. 

 

 Foi selecionado uma quantidade de artigos que pudesse ser lida na íntegra e que 

pudesse trazer um conhecimento significativo a respeito da ansiedade, assim como o 

papel da nutrição em todo o processo, em razão disso, é possível analisar pelo gráfico 

um conhecimento menor nos anos de 2017 a 2019, havendo um maior interesse sobre os 

casos de ansiedade a partir de 2020, o que pode ter interferindo devidos aos 

acontecimentos vivenciados mundialmente que ocasionou diversas doenças na 

sociedade e com isso a busca por estudos e a preocupação em manter os indivíduos com 

saúde. 

 Através disso, foram selecionados 06 (seis) artigos para compor o estudo, do 

qual foram tiradas as principais ideias e fundamentações que possibilitaram o 

aperfeiçoamento do conhecimento, conforme o quadro 2 apresentado 

subsequentemente, em que traz os principais dados dos artigos como maneira de 

verificação do seu nível de evidência, que foi utilizado na metodologia de estudo. 

 A utilização do conhecimento dos sistemas de classificação de evidências 

proporciona subsídios para auxiliar os futuros nutricionista, na avaliação crítica de 

resultados oriundos de pesquisas e, incentivar a tomada de decisão sobre a incorporação 

0
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8
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das evidências à prática clínica da nutrição, como forma de adquirir conhecimento e 

transmitir aos pacientes dados comprovados por estudos confiáveis. 

 

Quadro 2. Artigos selecionados para compor o estudo e seu nível de evidência 

conforme metodologia aplicada. 

Fonte: Dados do autor, 2021. 

 

 Através do nível de evidência (quadro 2), é verificado a qualidade dos artigos 

apresentados, como forma de abordar no presente estudo artigos de confiança 

acadêmica. Já o objetivo e a intenção do que o estudo estava buscando para 

conhecimento sobre o controle de ansiedade e o comportamento alimentar com a 

atuação papel do nutricionista, é que apresentamos o quadro 3, para compreensão do 

que estava sendo analisado nos artigos científicos. 

 

AUTOR (ES),BASE E 
ANO 

TÍTULO DO ARTIGO NÍVEL DE EVIDÊNCIA E 
PORCENTAGEM DE 

CONTEÚDO CONFIÁVEL DE 
CONTEÚDOS CIENTÍFICOS 

 

SOUZA, M.P.G. et al. 2020 

SCIELO 

Comportamento alimentar e 
fatores associados em 

servidores: Contribuições 
para a saúde coletiva 

NÍVEL: 4 

50% 

 

 

 
ANDRADE, E.A.F., et.al., 

2018. 
LILACS  

 

L-Triptofano, ômega 3, 
magnésio e vitaminas do 

complexo B na diminuição 
dos sintomas de ansiedade 

NÍVEL: 4 

50% 

 

 
BARROS, M.M.O., et al., 

2020. 
SCIELO 

 
O papel da alimentação no 
tratamento do transtorno de 

ansiedade e depressão 

NÍVEL: 5 

40% 

 

SOUZA, D.T.B.; et.al., 
2018. 

LILACS 

Ansiedade e Alimentação: 
Uma análise inter-relacional 

NÍVEL: 5 

40% 

 

LANDIM, L.A.S.R. et al., 
2021  

LILACS 

Alimentos ricos em 
triptofano e seu efeito na 
liberação da serotonina e 
possíveis benefícios no 
transtorno de ansiedade  

.  
 

NÍVEL: 5 
 

40% 

 

 
FUSCO, S.F.B., et al. 2020 

BDENF 
Ansiedade, qualidade do 

sono e compulsão 
alimentar em adultos com 
sobrepeso ou obesidade 

. NÍVEL: 5 

40% 
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Quadro 3. Apresentação e caracterização dos artigos selecionados apresentando autor (es), 

título, base de dados, periódico, ano, título do artigo e objetivo que serviram como base para o 

desenvolvimento do artigo científico. 

 

Fonte: Dados do autor, 2021. 

 

Com base no quadro 3, podemos verificar que a grande maioria dos artigos dão 

ênfase que o comportamento alimentar pode contribuir de maneira benéfica ou maléfica 

com a ansiedade, pois ele sofre alterações de acordo com estado emocional, onde 

quando apresentada uma ansiedade intensa, pode ser desenvolvido transtornos 

alimentares como a obesidade, bulimia nervosa e a anorexia.  

AUTOR (ES),BASE, ANO, 
PERIÓDICO 

TÍTULO DO ARTIGO PERÍODICO OBJETIVO 

SOUZA, D.T.B.; et.al., 
2018. 

LILACS 

Ansiedade e Alimentação: 
Uma análise inter-

relacional 

CONBRACIS Analisar a inter-relação entre a 
alimentação e a ansiedade, 

conhecendo-a sob a óptica da 
psicologia dentro da nutrição, 

com o intuito de avaliar o 
efeito da alimentação, 
compulsão e escolhas 
alimentares sobre a 

ansiedade. 

 
ANDRADE, E.A.F., et.al., 

2018. 
LILACS  

 

L-Triptofano, ômega 3, 
magnésio evitaminas do 

complexo B na diminuição 
dos sintomas de ansiedade 

Rev. Mult. 
Psic. 

Investigar o potencial 
ansiolítico do L-triptofano, 
ômega 3, magnésio e das 

vitaminas do complexo B em 
estudantes universitárias com 

ansiedade. 

 
BARROS, M.M.O., et al., 

2020. 
SCIELO 

 
O papel da alimentação no 
tratamento do transtorno 

de ansiedade e depressão 

Research, 
Society and 

Development 

 

Compreender o papel da 
alimentação e da fitoterapia no 
tratamento dos transtornos de 
ansiedade e depressão  em  
população  adulta  e  idosa.   

SOUZA, M.P.G. et al. 
2020 

SCIELO 

Comportamento alimentar 
e fatores associados em 
servidores: Contribuições 

para a saúde coletiva 

Revista Aten. 
Saúde. 

Refletir e discutir sobre o 
comportamento alimentar e os  

fatores  associados  em  
servidores. 

LANDIM, L.A.S.R. et al., 
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Outro artigo importante que foi utilizado como base para as pesquisas foi o “L-

Triptofano, ômega 3, magnésio e vitaminas do complexo B na diminuição dos sintomas 

de ansiedade”, quando tratamos do controle da ansiedade é importante que sejam 

avaliados os sintomas apresentados pelo paciente, para que seja verificada a necessidade 

do uso de substâncias bioativas que podem ser ofertadas como suplementação para o 

tratamento em quadros ansiosos e para isso é importante que o nutricionista realize o 

acompanhamento deste paciente para indicação da melhor suplementação. 

Ao verificarmos os títulos e objetivo dos presentes artigos, vimos que os mesmos 

não relacionam diretamente a ansiedade com a nutrição, porém ao falarmos em 

alimentação é evidente que encontramos o papel da nutrição em todos os conteúdos, 

pois a mesma está voltada às relações entre os alimentos e nutrientes ingeridos pelo ser 

humano e possíveis estados de saúde e doença, que devem ter como profissional 

responsável o nutricionista. 

 

4. DISCUSSÃO 

 

 De acordo com o quadro 3 apresentado anteriormente, foram trazidos artigos 

pertinente autores como Souza et.al.(2020), Barros  et.al. (2020) e Souza et.al (2018), 

destacaram que a ansiedade precisa ser interligada a nutrição em razão da alimentação 

influenciar nos transtornos mentais. Para Barros, o uso de fitoterapia também auxilia no 

controle de ansiedade através medicamentos a base de plantas, como o extrato de 

camomila e valeriana. 

 Já Andrade et.al.(2018), ao tratar em sua temática do L-triptofano, ômega, 

magnésio e vitaminas do complexo trás através do seu estudo a evidência de que 

alimentos compostos com essas substâncias melhoram a saúde mental e o bem-estar, 

incluindo a ansiedade. 

 Outro autor destacado no quadro 1, é Fusco et.al.( 2020 ), ele enfatiza que além 

da ansiedade existem fatores como a qualidade do sono, visto por Andrade et.al.(2018) 

apenas através do L-triptofano já como referente a ansiedade, mas não havendo 

especificidade no que se trata de explicações pertinentes ao sono. Outro destaque para o 

mesmo autor, foi em razão da compulsão alimentar em adultos ocasionar o sobrepeso 

ou obesidade, pois grande parte dos indivíduos acabam excedendo o consumo de 

açúcares e carboidratos que são maléficos para o controle de ansiedade. 
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Durante a análise do estudo a relação entre a ansiedade e o comportamento 

alimentar, eles variam de acordo com as emoções vivenciadas pelos indivíduos , quando 

estas emoções são negativas, trazendo medo, angustia mudanças de humor, tensão, 

inquietação e mudanças alimentar, ela pode ocasionar perigo ou ameaça a saúde 

(KLOTZ-SILVA, 2016). 

A ansiedade nos humanos quando em grau elevado precisa da intervenção de 

profissionais de saúde, além do médico é necessário o acompanhamento do nutricionista 

em razão de influenciar na alimentação. Apesar da disseminação de informações sobre 

alimentação e nutrição atualmente, ainda falta entendimento e conhecimento por parte 

da população, resultando no surgimento de carências nutricionais, obesidade e doenças 

crônicas (MAGALHAES, 2011).  

Estas doenças ocasionam problemas variados, mas pela temática se tratar de 

ansiedade, pode-se tratar dos problemas neurológicos em virtude da desregulação dos 

neurotransmissores, em que através da ajuda do nutricionista poderá ser realizada uma 

dieta rica em alimentos que favoreçam o controle da ansiedade, avaliando os alimentos 

essenciais para o combate do déficit de nutrientes que contribuem para o equilíbrio 

desses neurotransmissores no organismo (ZANELLO, 2012). 

Segundo Araújo (2015), existem diversos fatores que podem levar a ocorrência 

da ansiedade, a agitação diária, como a quantidade de tarefas que precisamos realizar, 

informações recebidas, além das responsabilidades que nos acompanham, enfatizando 

que estes acontecimentos podem ser vivenciados por todos de maneira comum, sendo 

uma emoção que envolve mecanismos psicológicos e fisiológicos. 

De acordo com Oliveira, Francisco e Novo (2015) existe uma predominância de 

transtornos emocionais em indivíduos do sexo feminino, no qual apresenta sinais e 

sintomas de ansiedade e uma maior prevalência de distúrbios alimentares, quando 

relacionado ao sexo masculino. Quando destacamos os sintomas decorrentes de reações 

fisiológicas se encontram o suor frio, taquicardia, tontura, falta de memória e atenção, 

tremores e calafrios, isolamento social, excesso de preocupação, irritação e falta de ar 

(SOUZA, 2013). 

Todos os sintomas relatados pelo paciente devem ser avaliados pelo nutricionista 

desde o primeiro momento da consulta, por isso é essencial que seja realizado uma 

entrevista que pode estar acompanhada de um questionário, em que o nutricionista 

consiga extrair a maior quantidade de informações no que se refere ao paciente, assim 

como a solicitação de exames que favoreçam o bem-estar de sua saúde e colabore para o 
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controle da ansiedade, visto que estamos tratando de pacientes que já possuem o 

transtorno (JAIME, et.al., 2018). 

Na extração de informações a respeito do paciente, é que o nutricionista verifica 

os alimentos que fazem parte da sua alimentação no dia-a-dia e realiza a comparação 

dos nutrientes que são ingeridos na proporção da sua faixa etária, que no caso dos 

adultos está na faixa etária de 20 a 59 anos. É importante a verificação da alimentação, 

devido aos desvios alimentares, que se tornam fatores de risco para o surgimento da 

ansiedade intensa, causando transtornos alimentares como bulimia nervosa e anorexia, 

estando presente também em casos de obesidade, se tornando um problema significativo 

para a saúde do sujeito (GOMES, 2012). 

Através da avaliação do nutricionista é que se podem verificar os déficits do 

organismo que interferem nos neurotransmissores que estão presentes no Sistema 

Nervoso Central e fazem a comunicação dos neurônios com o todo o nosso corpo, que 

através da dieta poderão ser incluídos alimentos com triptofano, ômega 3, minerais e 

vitaminas (FERRAZ, 2021). 

Tabela 2. Alimentos que auxiliam na prevenção e controle da ansiedade. 

ALIMENTOS NUTRIENTES 

PEIXES (ATUM, SALMÃO) E CARNES 

( FÍGADO) 

Triptofano, ômega-3, zinco, vitaminas 

(B1,B2, B6 e B12). 

OVOS Ácido fólico, ferro, Vitaminas (B1 e B6). 

LEITE E DERIVADOS Triptofano, cálcio, ferro e vitamina (B12). 

PROBIÓTICOS Ácido fólico, biotina, piridoxina, ácido 

nicotínico, tiamina, vitaminas ( K e B12). 

FRUTAS ( BANANA, LARANJA) Ácido fólico, triptofano, vitaminas ( B6 e 

C). 

FEIJÃO Ferro e triptofano. 

FOLHAS VERDE-ESCURAS (COUVE) Ácido fólico, zinco, cálcio, vitaminas (A,C 

e E). 

AMENDOINS, CASTANHAS, NOZES Magnésio, selênio, zinco, vitaminas ( E e 

B6). 

BROCÓLIS Cálcio, ácido fólico, ferro, vitamina ( E). 

AVEIA Cálcio, magnésio, ferro, vitamina ( E). 

LINHAÇA Magnésio, Manganês, Fósforo, Zinco, 

Ferro, Cálcio. 

ÓLEO DE CANOLA Vitaminas ( E, K), ômega -6. 

Fonte: Tabela adaptada com dados científicos de Grases (2019). 
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Existem dois neurotransmissores bastante importantes para o controle de 

ansiedade que são a serotonina e a melatonina, que deverão ser avaliados pelo 

nutricionista para verificação dos alimentos que possibilitam a melhoria destes 

neurotransmissores (FERNSTROM, et al., 2013). 

Ao tratar do neurotransmissor serotonina (5HT), este é produzido pelo 

aminoácido triptofano, o sistema serotoninérgico exerce um papel importante na função 

orgânica, função plaquetária, como na modulação da motilidade gastrointestinal, 

regulação hidroeletrolítica, regulação da sede e apetite, balanço energético, ingestão 

alimentar e ainda regulação das emoções e de processos comportamentais 

(VEDOVATO et al., 2014). 

Destacando o neurotransmissor melatonina, o autor Oliveira (2016, p.n.) relata:  

“O neurotransmissor melatonina é sintetizado a partir do hormônio serotonina como 

resultado da hidroxilação do aminoácido triptofano, este está envolvido na regulação do 

sono e dos ritmos cicardianos, atualmente a melatonina é considerada um tradutor do 

ciclo claro-escuro”. 

Quanto ao triptofano, ele pode ser encontrado em alimentos vegetais como 

também nas proteínas animais. Entre os alimentos que possuem a fonte de triptofano 

estão: o leite, frutos do mar, ovos, carnes, cereais integrais, couve-flor, batata, berinjela, 

soja, banana, kiwi, brócolis, nozes e tomates (ZANELLO, 2012). 

Os estudos de Lindseth (2015) ao avaliar o uso de triptofano na alimentação 

comprovou que o aumento de triptofano  na  ingestão  dietética  (10  mg/kg), apresentou 

como resultados a diminuição da depressão, ansiedade e melhora no humor quando 

comparado a uma dieta de baixo consumo (5 mg/kg). Sendo sugerido que os níveis de 

neurotransmissores de serotonina no cérebro devem estar relacionados à quantidade de 

triptofano ofertada na alimentação. 

Na busca de melhorar os sintomas de ansiedade encontramos ainda como 

auxiliador, os ácidos graxos essenciais como o ômega 3 que em equilíbrio com ômega 6 

e ômega 9, estes que são precursores dos eicosanoides mediadores inflamatórios 

lipossolúveis e de ácido eicosapentanóico (EPA) e ácido docosaexaenoico (DHA), a 

função nutricional, estrutural e reguladora destes ácidos graxos poli-insaturados tem 

impacto significativo nas funções fisiológicas do organismo (WAITZBERG, 2015). 

O ômega-3 é um ácido graxo poli-insaturado que não é sintetizado pelo 

organismo humano e, por isso, deve ser adquirido pela dieta com alimentos de origem 

animal que temos com principal, os peixes e de origem vegetal, o qual encontramos no 
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óleo e semente de linhaça, semente de chia, óleo de canola e soja, nozes, folhas verdes 

(BOWEN, et.al., 2016). 

Devido à existência de uma comunicação entre a microbiota, intestino e cérebro, 

os probióticos atuam no ajuste do humor, estresse e ansiedade. Estes probióticos são 

microorganismos vivos, que ao serem administrados em doses pequenas, podem causar 

benefícios ao organismo, como em relação ao controle de ansiedade, sendo encontrado 

em alimentos como iogurte, kefir, kombucha, entre outros (DINAN; CRYAN, 2015). 

As vitaminas e minerais também são importantes no controle da ansiedade, pois 

são micronutrientes importantes para ajudar na metabolização de macronutrientes e nos 

seus produtos finais, das quais são as vitaminas do complexo B e o magnésio, que 

também auxiliam na reconstrução de tecidos inclusive no cérebro e sistema nervoso, 

elas participam na conversão de glicose em energia, na síntese de serotonina e de 

melatonina (VITOR; PINHÃO, 2014). 

Particularmente, as vitaminas do complexo B (B6, B9 e B12) são essenciais para 

manter um equilíbrio saudável no SNC com importante papel na via metabólica, devido 

seu processo de síntese dos neurotransmissores, serotonina e tirosina e sua participação 

no metabolismo da homocisteína. Quando ocorre a deficiência dessas vitaminas, tem 

sido associada como um fator de risco para tais transtornos, seja devido a diminuição na 

síntese de neurotransmissores ou no aumento de homocisteína (ZHAO et al, 2011), 

presentes em carnes vermelhas, leite, fígado (B6) vegetais verdes escuros, leguminosas, 

nozes (B9), carnes, peixes, ovos e leite (B12) (SEZINI et al., 2014). 

Como visto, o papel da nutrição no controle da ansiedade é através de alimentos 

que melhoram o condicionamento físico e mental dos pacientes que possuem 

transtornos de ansiedade, onde o nutricionista irá avaliar, orientar, prestar uma educação 

continuada, prescrever a dieta e acompanhar todo o processo para minimizar as 

possíveis interferências que a ansiedade quando elevada pode influenciar na vida dos 

indivíduos. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do exposto é possível compreender que os fatores psicológicos 

influenciam notoriamente no comportamento alimentar dos indivíduos, em que um 

cardápio com a ingestão de alimentos que contêm elevados índices de gordura, 
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açúcares, sal e a falta da ingestão de minerais, vitaminas e micronutrientes, acabam 

contribuindo para o desenvolvimento de doenças como a ansiedade. 

Para que ocorra um comportamento alimentar que traga benefícios a saúde do 

indivíduo é necessário um acompanhamento pelo nutricionista para avaliação dos 

déficits do organismo, pois cada indivíduo possui sua singularidade, porém quando se 

trata da ansiedade é importante que sejam inseridos na alimentação frutas, verduras, 

legumes e cereais, associados a prática de exercícios físicos. 

Dessa maneira, o nutricionista é o profissional mais indicado para o controle da 

ansiedade através do comportamento alimentar, visto que ele pode avaliar as funções 

emocionais e cognitivas para prescrever uma dieta equilibrada nas necessidades do 

paciente e colaborem beneficamente para o controle da ansiedade. 
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