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RESUMO 

O presente estudo aborda questões sobre obesidade desencadeada pela 
ansiedade e outros problemas que podem surgir a partir das patologias citadas. 
O comportamento alimentar influência muito no estilo de vida, e no indivíduo 
ansioso e depressivo é caracterizada pela compulsão alimentar, onde pode 
acarretar vários problemas à saúde como obesidade, problemas 
cardiovasculares e má qualidade do sono. 
A pesquisa foi feita a partir de uma revisão integrativa, onde foram usadas as 
bases de dados Pubmed, Bireme e Scielo. Foram usados os seguintes 
descritores: obesidade, depressão, ansiedade e compulsão alimentar. 
A princípio, foram encontrados 201.597 estudos sem definição de anos e tipo de 
estudo, posteriormente, com critérios de exclusão foram eliminados 201.573 
estudos. Em seguidas, 30 pesquisas foram selecionadas para leitura prévia, 
porém, das 30 pesquisas, apenas 2 foram escolhidos, pois abordavam o tema. 
O primeiro estudo aborda uma pesquisa com pacientes adultos de ambos os 
sexos com doenças cardiovasculares associados ao nível aumentado do IMC. 
O segundo estudo aborda a relação da ansiedade com a compulsão alimentar e 
a qualidade do sono em adultos com sobrepeso ou obesidade. 
O estudo mostra que paciente com ansiedade e depressão tem maiores chances 
de desencadear compulsão alimentar e consequentemente a obesidade. A partir 
do desencadeamento da obesidade, outras patologias como problemas 
cardiovasculares e má qualidade do sono.  
Palavras-chaves: Obesidade, depressão, ansiedade e compulsão alimentar. 
 

ABSTRACT 
This study addresses questions about obesity triggered by anxiety and other 
problems that may arise from the aforementioned pathologies. 
Eating behavior greatly influences lifestyle, and in anxious and depressed 
individuals it is characterized by binge eating, which can lead to various health 
problems such as obesity, cardiovascular problems and poor sleep quality. 
The research was based on an integrative review, using the Pubmed, Bireme and 
Scielo databases. The following descriptors were used: obesity, depression, 
anxiety and binge eating. 
At first, 201,597 studies were found without definition of years and type of study, 
later, with exclusion criteria, 201,573 studies were eliminated. Then, 30 surveys 
were selected for prior reading, however, of the 30 surveys, only 2 were chosen 
because they addressed the topic. 
The first study addresses a survey of adult patients of both sexes with 
cardiovascular disease associated with an increased level of BMI. The second 
study addresses the relationship of anxiety with binge eating and sleep quality 
in overweight or obese adults. 
The study shows that patients with anxiety and depression are more likely to 
trigger binge eating and, consequently, obesity. From the onset of obesity, other 
pathologies such as cardiovascular problems and poor sleep quality. 
Keywords: Obesity, depression, anxiety and binge eating. 



 

 

1 INTRODUÇÃO 

O comportamento alimentar pode sofrer alterações dependendo do estado 

emocional do ser humano, visto que a quantidade, a frequência e o tipo de alimento 

independem da necessidade fisiológica (LOURENÇO, 2016). É possível afirmar que 

um dos estados emocionais que mais influenciam na compulsão alimentar é a 

ansiedade, onde esse desvio alimentar pode causar bulimia nervosa, anorexia e 

principalmente obesidade (GOMES, 2012).  

A ansiedade é um sentimento vago e desagradável de medo, apreensão, 

caracterizado por tensão ou desconforto derivado de antecipação de perigo, de algo 

desconhecido ou estranho (CASTILLO et al., 2000). Já a depressão é caracterizada 

em alguns pela perda da vontade de realizar atividades do dia a dia e cansaço, perda 

de interesse, humor de características deprimidas, podendo ser até autodestrutivas.  

(BLOC et al., 2015). 

Alguns problemas emocionais são geralmente percebidos como 

consequências da obesidade, embora conflitos e problemas psicológicos de 

autoconceito possam preceder o seu desenvolvimento, sendo a depressão e a 

ansiedade os sintomas comuns (VASQUES et al., 2004). 

A obesidade tem sido considerada a mais importante desordem nutricional nos 

países desenvolvidos e em desenvolvimento, devido ao aumento da sua incidência. 

Trata-se de uma doença caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal, 

que produz efeitos deletérios à saúde. Há um consenso na literatura de que sua 

etiologia é multifatorial, envolvendo aspectos biológicos, históricos, ecológicos, 

políticos, socioeconômicos, psicossociais e culturais (MATOS et al., 2002). 

Embora a obesidade não esteja enquadrada como transtorno mental, segundo 

Bloc (2021), há morbidade psiquiátrica em pacientes que todas as vezes sentem culpa 

após se alimentarem. 

Na população geral, a estimativa de compulsão alimentar varia entre 4% e 8%, 

porém, em indivíduos em tratamento para emagrecer, a incidência pode chegar a 30% 

(BLOC et al.,2021). Em 2019, segundo o IBGE, entre 2003 e 2019 a porcentagem de 

obesos dobrou passando de 12,2% para 26,8% em idades superiores a 20 anos, 

sendo que sua maior incidência é em mulheres, onde subiu de 14,5% para 30,2% e 

nos homens subiu de 9,2% para 22,8%. Em um estudo realizado por Costa (2019), 



 

 

mostra que há uma prevalência maior de transtorno de ansiedade de forma geral na 

mulher, cerca de 32,5% e nos homens os números chegam a 21,3%. 

O presente estudo caracteriza-se como uma revisão integrativa da literatura no 

qual abrangemos os motivos que levam as pessoas a adquirirem o transtorno de 

ansiedade e o que leva as pessoas a desenvolver episódios de compulsão alimentar 

e consequentemente se tornarem obesos.  

 

2 METODOLOGIA 

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, onde se tem dados de outras 

pesquisas e a partir da leitura do material, foi desenvolvido o trabalho.  

A busca dos artigos foi realizada nas bases de dados Pubmed, Scielo e Bireme, 

utilizando-se os descritores: obesidade, depressão, ansiedade e compulsão alimentar 

e seus booleanos:  obesidade “or” compulsão alimentar; obesidade “or” ansiedade; 

obesidade “or” depressão; obesidade “or” compulsão alimentar “or” depressão “or” 

ansiedade; obesidade “and” compulsão alimentar “and” ansiedade; obesidade “and” 

compulsão alimentar “and” depressão. Como critérios de inclusão preconiza-se a 

busca de artigos originais publicados entre 2016 e 2021, nos idiomas português, 

espanhol e inglês, de acesso gratuito, que discutiam os problemas da obesidade 

relacionados à ansiedade. Os critérios de exclusão foram artigos que não atendiam 

aos objetivos do estudo, estavam fora da data de publicação estipuladas, monografias 

e dissertações ou outras revisões da literatura. 

A análise e a seleção começaram com a leitura dos títulos, excluindo-se 

aquelas que não tinham foco no objetivo da revisão e também os títulos repetidos. Na 

sequência, os resumos dos trabalhos foram lidos, e nesta fase foram excluídas 

aquelas que não avaliavam obesidade, ansiedade ou questões alimentares 

propriamente ditas ou que não apresentassem dados correlatos. Por fim, os trabalhos 

restantes foram lidos na íntegra. Utilizou-se também a estratégia de “repescagem” 

verificando as listas de referências de cada artigo (especialmente dos artigos de 

revisão de literatura selecionados) para a inclusão de estudos que não haviam sido 

localizados nas bases de dados e que preenchessem os critérios de inclusão. 

     Pela extensão dos resultados iniciais foram adotados os critérios de inclusão 

e palavras-chave no título/resumo, foram identificadas 201.597 publicações, não lidas 



 

 

todas, apenas separadas em quantidades. Após utilizar os critérios de exclusão em 

cima do total foram eliminados 201.567 estudos, após isso, seguiu-se com a avaliação 

dos títulos e resumos restantes, que foram os 30 estudos potencialmente elegíveis. 

Depois da leitura, 28 foram excluídos por não atenderem aos critérios de inclusão. Do 

total inicial, 2 foram incluídos. A Figura 1 ilustra as etapas de seleção de artigos desta 

revisão. 

 

3 RESULTADOS 

Figura 1 – Fluxograma ilustrativo da estratégia de busca de estudos, eliminação e separação dos 
estudos selecionados 
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IDENTIFICAÇÃO DE ESTUDOS VIA DATABASES 

Registros identificados: 

Databases:  

Scielo: 665 

PubMed: 74.795 

BVS: 126.137 

 

Registros removidos antes 

da triagem: 

Registros duplicados: 3 

Registros removidos por 

outras razões: 201.570 

 

 

Registros selecionados: 30 Registros Excluídos: 28 

Estudos Incluídos na revisão: 2 

 

https://www.scielo.br/j/jbpsiq/a/CwhqrDxQ45fCBcXNP7gmT7P/?format=html&lang=pt


 

 

Tabela 1 – Distribuição dos estudos, conforme os autores, público-alvo, objetivos, métodos e principais 
resultados da pesquisa (2016-2021) 

Autores/Local Público Objetivo Método Resultados 

Garcia et al., São 
Paulo, 2020 

Pacientes adultos de 
ambos os sexos com 
doenças 
cardiovasculares 
internados, no referido 
hospital e 
apresentando 
sobrepeso/ obesidade. 

Identificar a 
presença de comer 
compulsivo, sua 
relação com 
variáveis 
sociodemográficas, 
clínicas e com a 
presença de 
sintomas de 
ansiedade e 
depressão 

Estudo 
correlacional, de 
corte transversal. 

Houve predomínio de pacientes 
sem compulsão alimentar 
(n=91; 82%), seguida da 
presença de pacientes com 
compulsão alimentar moderada 
(n=15; 13,5%) e grave (n=5; 
4,5%), sendo associada a 
níveis elevados de índice de 
massa corporal (p=0,010) e à 
presença de sintomas ansiosos 
(p=0,017). 

Fusco et al., São 
Paulo, 2018 

130 indivíduos de 
ambos os sexos, 
alfabetizados, com 
idade entre 20 e 59 
anos, apresentando 
IMC maior ou igual a 
25 kg/m2 

O objetivo deste 
estudo foi analisar a 
relação da 
ansiedade com a 
compulsão 
alimentar e a 
qualidade do sono 
em adultos com 
sobrepeso ou 
obesidade. 

Ensaio clínico 
randomizado 

Comparando as escalas e 
considerando a amostra total, 
encontrou-se relação direta, 
expressa na positividade do 
coeficiente significante da 
correlação, indicando que 
indivíduos que apresentaram 
maior estado de ansiedade 
tinham maiores índices de 
compulsão alimentar e pior 
qualidade do sono. 

 

O primeiro estudo foi desenvolvido em uma Unidade de Internação Clínica e 

Cirúrgica destinada à especialidade cardiovascular de um Hospital Universitário do 

Estado de São Paulo, a população foi constituída por pacientes com doenças 

cardiovasculares internados no referido hospital, independentemente do sexo, com 18 

anos ou mais de idade e classificados como com sobrepeso ou obesidade, e o objetivo 

desta investigação foi identificar a presença de comer compulsivo em pacientes com 

doenças cardiovasculares e verificar sua relação com variáveis sociodemográficas, 

clínicas e com a presença de sintomas de ansiedade e depressão. Os resultados do 

estudo demonstraram que a alimentação compulsiva esteve presente em 18% dos 

pacientes de ambos os sexos, estando associada a valores elevados de IMC e 

ansiedade, mas não estava relacionada ao diagnóstico de cardiopatia. Foi 

observado no estudo que a população feminina é a que mais prevalece do problema 

de ansiedade e depressão, porém esses achados não foram relacionados 

significativamente ao IMC nessa amostra.  

 Já o estudo de Fusco et al. (2018), foi realizado em uma cidade do interior do 

estado de São Paulo, com uma amostra intencional e composta por 130 indivíduos de 



 

 

ambos os sexos, com idade entre 20 e 59 anos, apresentando IMC maior ou igual a 

25 kg/m2 e analisou a relação da ansiedade com a compulsão alimentar e a qualidade 

do sono em adultos com sobrepeso ou obesidade. Os resultados indicaram que 

indivíduos que apresentaram maior estado de ansiedade tinham maiores índices de 

compulsão alimentar e pior qualidade do sono.  

  

4 DISCUSSÃO 

Os artigos selecionados abordam temáticas sobre ansiedade e obesidade, mas 

envolvem assuntos como compulsão alimentar, má qualidade do sono e problemas 

cardiovasculares que são desencadeados pelas patologias apontadas no início. 

A compulsão alimentar está associada ao perigo à saúde física do paciente, e 

a partir dela o indivíduo pode desenvolver várias patologias como obesidade, 

hipertensão, problemas cardiovasculares e má qualidade do sono. Também está 

diretamente ligada a problemas psicossociais, desencadeado por depressão, 

ansiedade, estresse, entre outros. O resultado de um estudo feito por Garcia (2018) 

com pessoas com distúrbio alimentar mostra que a relação entre ansiedade e o IMC 

elevado, também está ligado a doenças cardiovasculares, resultando em 18% dos 

pacientes. A prevalência é 8,4% em pacientes obesos admitidos em uma unidade de 

reabilitação cardiovascular na Croácia. No Brasil, a taxa é alta também, tendo em vista 

que a compulsão alimentar pode ser consequência de um não controle emocional, 

causado pela ansiedade ou depressão. O resultado da amostra foi em pacientes com 

sobrepeso e obesidade. 

Os estudos mostraram que a ansiedade e depressão são fatores grandiosos 

para o desenvolvimento da obesidade e de doenças cardiovasculares. Observou-se 

que o indivíduo que esteja com algum desses problemas psicológicos, geralmente tem 

o alimento como rota de fuga dos problemas cotidianos e normalmente fazem opção 

por alimentos ricos em açúcares e gorduras. Isso acontece, porque acredita-se que a 

relação entre o ganho de peso e o transtorno de ansiedade se dá por uma desordem 

no eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, o que leva o indivíduo a fazer as escolhas por 

alimentos que tragam felicidade momentânea (FUSCO et al., 2020). 



 

 

Em um estudo feito por Castro (2018), mostra que pacientes com sobrepeso e 

obesidade, que estão passando por dieta cetogênica, têm a qualidade de vida 

melhorada e consequentemente o sono noturno se torna regular. 

A obesidade está associada ao risco aumentado de mortalidade, causando 

outras doenças e consequentemente a redução de expectativa de vida, isso porque a 

obesidade está ligada diretamente a má qualidade do sono, logo, o indivíduo que tem 

sono irregular pode apresentar algum tipo de transtorno alimentar por ficar várias 

horas acordado, isso leva a sentir fome noturna. O sono encurtado além de gerar o 

incentivo a compulsão alimentar, pode gerar também problemas cardiovasculares, 

fadiga e junto a isso, reduz a execução de atividades físicas, o que consequentemente 

reduz o gasto energético. Indivíduos obesos relataram má qualidade do sono e 

sonolência diurna, o que possivelmente altera o humor (depressão e ansiedade) 

levando o paciente a consumir mais alimentos para tentar esconder o problema 

(DARROUDI et al., 2021). 

Pode-se levar em consideração que os profissionais que acompanham os 

pacientes com compulsão alimentar, focam sempre em tratar as patologias geradas 

pela compulsão, como obesidade, hipertensão, diabetes, entre outros. Por sua vez, o 

tratamento poderia ir mais longe, onde seria importante investigar qual o problema por 

trás da compulsão alimentar, que na sua maioria, podem ser problemas psicológicos 

(GARCIA et al., 2018) 

Apesar do estudo feito por Fusco (2020) não ter uma faixa etária concreta, 

encontrou-se uma maior prevalência de ansiedade em pessoas maiores de 45 anos e 

do sexo feminino, podendo resultar numa complicação alimentar. Em resultado a isso, 

percebe-se que é super importante que haja o atendimento individualizado para 

avaliar qual a prevalência nos grupos etários, mesmo sabendo que é bem difícil esse 

tipo de conduta. 

No estudo feito por Zabalza (2018), a qualidade de vida está ligeiramente ligada 

a saúde física, mental e emocional, onde mostra que pacientes adeptos a dieta do 

Mediterrâneo, são mais felizes e apesar de ser uma dieta rica em gorduras, foi 

apontado que reduz consideravelmente os riscos cardiovasculares. No mesmo estudo 

foi considerado a autoavaliação pelo indivíduo avaliado, relatando que na maioria das 

vezes os parâmetros técnicos não revelam o real sentimento de satisfação e conforto. 



 

 

 

5 CONCLUSÃO 

Neste estudo foi possível concluir que doenças cardiovasculares e a má 

qualidade do sono são provenientes da compulsão alimentar, sendo consequência da 

obesidade. 

 A obesidade é desencadeada por problemas psicológicos como depressão e 

ansiedade, ainda podemos acrescentar que a partir da obesidade, outros fatores para 

a má qualidade de vida são adquiridos, uma delas é a fadiga e consequentemente o 

sedentarismo. Portanto, a ansiedade e depressão causam um ciclo prejudicial à saúde 

mental e física do indivíduo, comumente presente em mulheres de meia idade. 

Foram encontradas dificuldades para elaboração deste trabalho, pois existem 

poucos artigos atualizados sobre a temática, apesar de ser muito atual e que vem 

crescendo com o passar dos anos, assim, é recomendado que haja mais pesquisas 

na área da alimentação comportamental, enfatizando a correlação de doenças 

psicológicas com os distúrbios alimentares.  
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