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Resumo indicativo: O presente estudo teve por objetivo compreender se há relação entre os              
sintomas de estresse, ansiedade, compulsão alimentar e preferências alimentares de          
estudantes universitários, em correlação com a carga de trabalho percebida. Avaliou-se           
também a relação entre estes sintomas e as variáveis de Índice de Massa Corporal (IMC) e                
sexo. Os dados foram analisados transversal e quantitativamente a partir da aferição            
antropométrica de massa corporal e estatura, e de questionários autoaplicáveis respondidos           
voluntariamente. O questionário computadorizado Leeds Food Preference Questionnaire –         
BR (LFPQ-BR) avaliou os aspectos hedônicos das preferências alimentares a partir dos            
conceitos de “liking” e “wanting”. A gravidade dos sintomas de estresse, ansiedade e             
compulsão alimentar, pelo Perceived Stress Scale (PSS-10), Beck anxiety inventory (BAI) e            
pela Escala de Compulsão Alimentar Periódica (ECAP), respectivamente, todos validados          
para a população brasileira. A carga de trabalho universitária foi investigada por meio do              
Questionário de Percepção de Vida Acadêmica (QPVA), o qual foi elaborado para esse             
estudo. Os dados foram tabulados na plataforma Excel e a análise estatística foi feita pelo               
software SPSS Statistics adotando o nível de significância p<0,05. Em conclusão,           
observou-se que os sintomas psicológicos têm maior ocorrência em mulheres, e que se             
correlacionam fortemente com a sobrecarga de trabalho percebida, com a dificuldade na            
concentração e execução de tarefas acadêmicas e com os mecanismos hedônicos do            
comportamento alimentar. Palavras-chave: Sobrecarga universitária; preferências      
alimentares; estresse; ansiedade; compulsão alimentar. 
 
1. INTRODUÇÃO 

O período da vida acadêmica é repleto de mudanças, sendo marcado por transições             

importantes, que, somadas às mudanças biológicas e psicológicas que ocorrem nesta fase,            

podem ser considerados como possíveis fatores estressores (BONIFACIO et al; 2011;           

LAMEU; SALAZAR; SOUZA, 2015; PENAFORTE; MATTA; JAPUR, 2016). 

O estresse é um evento no qual há interação entre fatores psicológicos, que levam a               

alterações no organismo do indivíduo e no seu estado emocional (BVS-MS, 2015;            

HARDAWAY et al., 2015). Segundo Lameu, Salazar e Souza (2015), o estresse é uma              

resposta neuropsicofisiologia em decorrência de algum evento tido como desafiador pelo           

indivíduo, que pode se tornar crônica e acarretar em riscos para a saúde . (HARDAWAY et                

al., 2015; LAMEU; SALAZAR E SOUZA; 2015).  



A ansiedade é conceituada como uma antecipação e preocupação excessiva a alguma            

ameaça futura, sendo um problema mundial que reflete a saúde mental da população (DSM-5              

- APA, 2014; IBRAHIM E ABDELREHEEM, 2015) e sabe-se que está extremamente ligada             

com o desencadeamento de problemas alimentares. Sugere-se que as escolhas alimentares em            

associação com o estresse e ansiedade tem relação com os níveis de cortisol, que aumentam               

no estresse crônico, o que acarreta em efeitos no sistema de recompensa cerebral. Assim,              

havendo sensibilização deste sistema, pode ocorrer interferência no apetite e no           

comportamento alimentar, levando o indivíduo a consumir alimentos que são considerados           

mais agradáveis ao paladar, geralmente em excesso (ADAM; EPEL, 2007;          

MIETUSSNYDER E LUSTIC, 2008; PENAFORTE; MATTA; JAPUR, 2016).        

Similarmente, a compulsão alimentar (episódios em que um indivíduo faz ingestão de uma             

grande quantidade de alimentos, durante um curto período de tempo [DSM-5 - APA, 2014])              

associa-se com o consumo de alimentos com alto teor de açúcar e gordura (alimentos              

palatáveis).  

Importante mencionar que o comportamento alimentar é influenciado por processos          

homeostáticos e não-homeostáticos (hedônicos). Os homeostáticos referem-se aos processos         

biológicos atuantes na regulação da ingestão de alimentos, podendo inibir ou estimular o             

apetite. Os mecanismos hedônicos estão envolvidos na modulação do consumo alimentar,           

principalmente de alimentos altamente palatáveis. Mesmo após as necessidades energéticas          

tendo sido atingidas, ou seja, na ausência de “fome física”, estes estimulam o sistema de               

recompensa cerebral, aumentando a motivação para procura de alimentos (RIBEIRO E           

SANTOS, 2013; DALTON E FINLAYSON, 2014). Esta motivação, bem como o           

afeto/prazer envolvidos no consumo de algum alimento (ou antecipação ao consumo do            

mesmo), foram operacionalizados em dois conceitos – “liking” e “wanting”, que são            

componentes psicológicos das escolhas alimentares (FINLAYSON et al, 2007).  

Considerando o exposto, levantou-se a hipótese de que o ambiente no qual o             

indivíduo está inserido pode influenciar a sua saúde mental de forma negativa, bem como nos               

mecanismos hedônicos relacionados à suas preferências alimentares. Sendo assim, o presente           

estudo teve como objetivos avaliar a relação entre sintomas psicológicos – estresse, ansiedade             

e compulsão alimentar – e as preferências alimentares, com a sobrecarga percebida em             

estudantes universitários. Além disso, buscou-se investigar a associação desses resultados          

com outras variáveis, como o sexo, idade e o IMC. 



 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

O presente estudo – transversal com análise quantitativa dos dados, comitê de ética             

(#1777067) – avaliou voluntários adultos (acima de 18 anos), de ambos os sexos, eutróficos,              

com sobrepeso e obesidade. Aqueles que relataram aversão ou alergia a algum alimento             

utilizado no Leeds Food Preference Questionnaire – BR não foram incluídos. Todos foram             

instruídos a: (1) realizar a refeição no Restaurante Universitário e (2) estar em jejum de no                

mínimo 3 horas. Todos os participantes leram e assinaram o Termo de Consentimento Livre e               

Esclarecido. Os métodos utilizados podem ser vistos na Figura 1.  

Figura 1 - Etapas da coleta de dados.  

TCLE - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido; VAS - Escala Analógica Visual; LFPQ-BR; A) The                

Leeds food preference questionnaire - BR (LFPQ-BR): é um questionário computadorizado que avalia os              

diferentes componentes psicológicos da preferência e recompensa alimentar: Liking e Wanting para alimentos             

(FINLAYSON et al., 2007). O questionário usa 16 imagens de alimentos prontos para o consumo e comuns na                  

dieta, sendo 4 alimentos em cada uma das 4 categorias avaliadas: doce com alto e baixo teor de gordura e                    

salgado com alto e baixo teor de gordura. Para avaliação do Liking e Wanting explícitos é perguntado para cada                   

figura de alimento: “o quão prazeroso seria provar um pouco deste alimento agora?” e “o quanto você gostaria                  

de um pouco deste alimento agora?”, respectivamente. Para a avaliação do Wanting implícito, o participante               

deve escolher entre pares de alimentos mostrados aleatoriamente, aquele que ele mais gostaria naquele              

momento. Detalhes da metodologia podem ser vistos em Carvalho-Ferreira et al., 2019. B) Perceived Stress               

Scale - PSS-10: é um questionário auto-aplicável (10 itens) que avalia a percepção do indivíduo quanto ao                 

estresse percebido a partir de perguntas sobre sentimentos e pensamentos ocorridos no último mês (COHEN et                

al., 1983; REIS, HINO e AÑEZ, 2010; DIAS et al, 2015). C) Escala da Compulsão Alimentar Periódica –                  

ECAP: é uma escala autoaplicável (16 itens), a qual avalia a gravidade da compulsão alimentar periódica                

(GORMALLY et al., 1982; FREITAS et al. 2001). D) Beck anxiety inventory – BAI: é um questionário                 

autoaplicável (21 itens) utilizado para identificação da manifestação de sintomas de ansiedade (CUNHA, 2001).              

E) Questionário de Percepção da Vida Acadêmica (QPVA): este questionário foi desenvolvido            

especificamente para este estudo e teve como objetivo levantar informações sobre percepção do participante a               

respeito do atual período da vida acadêmica. Obteve-se dados pessoais, avaliação do estado alimentar e               

realização ou não de atividade remunerada. Ainda, contém 8 itens autoaplicáveis (Likert de 5 pontos) que                

avaliam a percepção do participante sobre a sobrecarga de trabalho percebida naquele momento (esses itens               

podem ser vistos na Tabela 2 dos resultados). F) Análise estatística: Os dados foram tabulados na plataforma                 

Excel e analisados com o software SPSS Statistics. O nível de significância adotado foi de p<0.05. Foram                 

realizadas análises de normalidade dos dados por meio do teste de Kolmogorov-Smirnov. O teste t pareado foi                 



utilizado para realizar a diferença entre os gêneros, e a correlação de Pearson para testar as correlações entre as                   

variáveis de interesse do estudo. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Observou-se uma diferença significativa entre homens e mulheres com relação aos           

escores de ansiedade e de estresse percebido, estando os sintomas de ambos mais elevados              

nas mulheres, como observa-se na Tabela 1. Essa diferença de gênero também foi observada              

em outros estudos (LISELOTTE et al. 2006; ANSARI; ADETUNJI; OSKROCHI, 2014;           

IBRAHIM e ABDELREHEEM, 2015) e segundo Waded e Hassan (2017), está           

possivelmente relacionada ao fato de mulheres estarem mais propensas a relatar preocupações            

sobre a quantidade de tarefas que precisam assumir, além de estarem mais propensas a              

relatarem sintomas físicos e psicológicos (WAHED; HASSAN, 2017; ABDALLAH; GABR,          

2014). Não houve diferença significativa entre os gêneros para os sintomas de compulsão             

alimentar.  

Tabela 1 – Caracterização da amostra 

 Total Homens Mulheres 
Idade (anos) 21,89 (2,42) 22,25 (2,7) 21,63 (2,2) 
Massa Corporal(kg) 71,61 (12,98)  75,77 (6,96)  68,5 (15,61)  
Estatura (m) 1,69 (0,11)  1,79 (0,05)* 1,61 (0,07)* 
IMC (kg/m2) 25,1 (4,25)  23,82 (2,76)  26,06 (4,97)  
Sintomas de Estresse (escore) 21,11 (8,1)  16,0 (7,66)*  24,93 (6,21)*  
Sintomas de Ansiedade (escore) 14,54 (9,71) 9,33 (7,72)* 18,44 (7,39)* 

Valores são média (desvio padrão); *diferença significativa entre homens e mulheres (p<0,05).  

No presente estudo, estresse e ansiedade estavam fortemente correlacionados         

(r=0,716; p<1), bem como compulsão alimentar e ansiedade (r=0,400; p=0,35). Os receptores            

de corticosteróides no hipotálamo estão envolvidos na resposta ao estresse, sugere-se assim,            

que esta resposta pode fornecer uma ligação entre os níveis de humor ou ansiedade              

(MURPHY e MERCER, 2013). Análises de correlação também mostraram correlação          

positiva entre o IMC e os sintomas de compulsão alimentar (r=0,389; p=0,041), como             

observado anteriormente em uma amostra de adultos brasileiros (CARVALHO-FERREIRA         

et al, 2015), corroborando a adiposidade como apresentando uma frequente associação com a             

compulsão alimentar.  

Também foram demonstrados no presente estudo correlações moderadas a fortes entre           

as variáveis de sintomas de estresse e ansiedade e de sobrecarga percebida de trabalho.              



Estudantes que reportaram maior sobrecarga, irritação, sentimentos não habituais, alterações          

de humor, dificuldade em exercer as atividades acadêmicas, de concentração e de controle do              

comportamento alimentar, também apresentaram maiores escores de estresse e ansiedade,          

como mostra a Tabela 2.  

Estudos prévios verificaram que o processo educativo de cursos da área da saúde pode              

contribuir para um considerável aumento do estresse e outros distúrbios psicológicos           

(TOSEVSKI; MILOVANCEVIC; GAJIC, 2010; WAHED e HASSAN, 2017).        

Kumaraswamy (2013) ressaltou que as demandas acadêmicas, bem como o novo ambiente e             

a mudança na vida social, estão entre os estressores comuns no ambiente universitário. Já no               

estudo de Penaforte, Matta e Japur (2016), encontrou-se correlação positiva entre o estresse e              

a alimentação emocional, associada à dificuldade de controle da quantidade ingerida o que             

também engloba a ocorrência de transtornos alimentares, que têm sido associados aos            

estudantes universitários, como no estudo de Tosevski, Milovancevic e Gajic (2010).  

Tabela 2 – Correlações entre os itens do Questionário de Percepção de Vida Acadêmica e os                

sintomas psicológicos.  

 Sintomas de estresse Sintomas de ansiedade Compulsão alimentar 
Sobrecarga  r=0,630; p<0,001 r=0,570; p=0,002 r=0,489; p=0,010 

Dificuldade nas atividades r=0,654; p<0,001 r=0,557; p=0,003 r=0,611; p=0,001 

Irritação r=0,587; p=0,001 r=0,610; p=0,001 n/s 

Dificuldade de concentração  r=0,827; p<0,001       r=0,515; p=0,006 n/s 
Sentimentos não habituais  r=0,550; p=0,003 r=0,515; p=0,006 n/s 

Dificuldade em controlar o 
comportamento alimentar  

r=0,547; p=0,003 r=0,421; p=0,029 
 

r=0,699; p <0,01 
 

Alterações de humor  r=0,624; p<0,001 r=0,428; p=0,026 n/s 

 

Entre as variáveis de sobrecarga percebida e compulsão alimentar houve correlação           

apenas referente a sobrecarga, ocorrência de sintomas não habituais, dificuldade nas           

atividades e no controle do comportamento alimentar. Alguns estudos têm relacionado os            

modelos de regulação afetiva e as teorias psicossomática e de escape com os comportamentos              

alimentares. Estas têm como pressuposto que os distúrbios alimentares, como a compulsão            

alimentar, são utilizados para aliviar ou regular a tensão de emoções negativas ou distúrbios              

psicológicos que geram estresse (SPOOR et al. 2007; CHEN et al. 2012).  



Com relação às associações entre sintomas psicológicos e os mecanismos hedônicos           

das preferências alimentares, observou-se uma correlação positiva entre os sintomas de           

ansiedade e: 1) motivação não consciente (wanting implícito) para alimentos salgados e com             

alto teor de gordura (r=0,445 e p=0,038); e 2) wanting explícito para alimentos gordurosos,              

tanto doces (r= 0,544 e p=0,009) como salgados (r=0,459 e p=0,031). Observou-se também             

uma correlação negativa entre os sintomas de ansiedade e a preferência pela escolha de              

alimentos doces e com baixo teor de gordura (r=-0,477 e p=0,025). Os sintomas de estresse               

apresentaram forte associação com o wanting explícito para alimentos doces com alto teor de              

gordura (r=0,523; p=0.0012).  

Estudos vêm demonstrando que sob situações de estresse, indivíduos adultos tendem a            

comer mais alimentos com alto teor de gordura, principalmente lanches (GIBSON, 2006;            

CARVALHO-FERREIRA et al., 2015). Além disso, verificou-se uma diferença entre os           

gêneros, sendo que os estudantes homens apresentaram maior wanting implícito para a            

escolha de alimentos doces com baixo teor de gordura (p=0,066). Estudos como os de Zellner               

et al. (2006) e Oliver, Wardle e Gibson (2000) encontraram a mesma relação entre sintomas               

de estresse e o consumo de alimentos doces com alto teor de gordura. 

Finalmente, a escolha consciente relacionada aos aspectos afetivos de recompensa          

alimentar (liking explícito) apontou uma maior avaliação hedônica de alimentos gordurosos e            

salgados em correlação aos sintomas de ansiedade (r=0,459 e p=0,031).  

Em conclusão, os aspectos psicológicos dos estudantes universitários apresentaram         

correlação com os mecanismos hedônicos do comportamento alimentar. Os sintomas de           

ansiedade mostraram-se associados com a preferência por alimentos com alto teor de gordura             

nos três construtos avaliados pelo LFPQ-BR e os sintomas de estresse mostraram-se            

associados somente a uma maior motivação consciente (wanting explícito) para o consumo            

de alimentos doces com alto teor de gordura. Ambos os sintomas psicológicos foram mais              

elevados em estudantes mulheres do que em homens; e a percepção de sobrecarga             

relacionada com as situações advindas da rotina acadêmica, como sobrecarga, dificuldades           

nas atividades e descontrole alimentar, apresentaram correlação positiva com os sintomas           

psicológicos. Vale ressaltar que a avaliação dos aspectos psicológicos da recompensa           

alimentar (liking e wanting) é uma possibilidade nova no Brasil e, portanto, apresenta dados              

inéditos acerca dos mecanismos hedônicos do comportamento alimentar de estudantes          

universitários na população brasileira, em associação com sintomas psicológicos.  



  



REFERÊNCIAS  
 
ADAM, Tanja C.; EPEL, Elissa S.. Stress, eating and the reward system. Physiology &              
Behavior, [s.l.], v. 91, n. 4, p.449-458, jul. 2007. Elsevier BV. Disponível            
em:<http://dx.doi.org/10.1016/j.physbeh.2007.04.011>. Acesso em: 24 abr. 2017.  
 
AMERICAN PSYCHIAN ASSOCIATION, traduç. Maria Inês Corrêa Nascimento ... et al.           
M294 Manual diagnóstico e estatístico de transtornos DSM-5; revisão técnica: Aristides           
Volpato Cordioli... [et al.]. - E. Porto Alegre: Artmed, 2014. xliv, 948 p.; 25 cm. Acesso em:                 
26 abr. 2018.  
 
BIBLIOTECA VIRTUAL EM SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. Ministério da          
Saúde. Estresse. 2015. Disponível em:     
<http://bvs.saude.gov.br/dicas-em-saude/2068-estresse>. Acesso em: 21 abr. 2017.  
 
BONIFACIO, Shirlei de Paula et al . Investigação e manejo de eventos estressores entre              
estudantes de Psicologia. Rev. bras.ter. cogn., Rio de Janeiro , v. 7, n. 1, p. 15-20, jun.                 
2011 . Disponível em:    
<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1808-56872011000100004&l
ng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 24 ago 2019.  
 
CARVALHO-Ferreira et al. Is there a role for leptin in the reduction of depression symptoms               
during weight loss therapy in obese adolescent girls and boys? Peptides, v. 65, p.20-28,              
2015. Disponível em: < http://dx.doi.org/10.1016/j.peptides.2014.11.010> . Acesso em: 07         
mai. 2018.  

CARVALHO-FERREIRA, Joana Pereira de et al. Adiposity and binge eating are related to             
liking and wanting for food in Brazil: A cultural adaptation of the Leeds food preference               
questionnaire. Appetite, [s.l.], v. 133, p.174-183, fev. 2019. Elsevier BV. Disponivel em:           
<http://dx.doi.org/10.1016/j.appet.2018.10.034>. Acesso em 05 jun. 2019.  

COHEN, Sheldon; KAMARCK, Tom; MERMELSTEIN, Robin. A Global Measure of          
Perceived Stress. Journal Of Health And Social Behavior, [s.l.], v. 24, n. 4, p.385-396, dez.               
<1983. SAGE Publications. Disponível em:     
https://www.jstor.org/stable/2136404?seq=1#page_scan_tab_contents>. Acesso em 20 abr.     
2017.  

CUNHA, J. A. Manual da versão em português das Escalas Beck. São Paulo: Casa do               
Psicólogo, 2001. Acesso em: 17 fev. 2017.  

DALTON, M.; Finlayson, G. Psychobiological examination of liking and wanting for fat and             
sweet taste in trait binge eating females / Physiology & Behavior. West Yorkshire, v. 136,               
p.128-134, set. 2014. Disponível em: <      



https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S003193841400153X>. Acesso em: 02    
set. 2017.  
 
DIAS, Juliana Chioda Ribeiro et al. Perceived Stress Scale Applied to College Students:             
Validation Study. Psychology, Community & Health, [s.l.], v. 4, n. 1, p.1-13, 31 mar. 2015.               
Leibniz-Institute for Psychology Information (ZPID). Disponível em:       
<http://dx.doi.org/10.5964/pch.v4i1.90>. Acesso em: 20 abr. 2017.  
 
FINLAYSON, G. et al. Liking vs. wanting food: Importance for human appetite control and              
weight regulation / Neuroscience and Biobehavioral Reviews 31. UK, v. 31, n. 7, p.              
987-1002, 2007. Disponível em: <doi:10.1016/j.neubiorev.2007.03.004>. Acesso em: 24 ago.         
2018.  
 
FREITAS, S. et al. Tradução e adaptação para o português da escala de compulsão alimentar               
periódica. Revista Brasileira de Psiquiatria, 23, 15-20, 2001. Disponível em: < >. Acesso             
em: 14 mai. 2017.  
 
GORMALLY, J. The assessment of binge eating severity among obese persons. Addict            
Behav. USA, v.7, p.47–55,1982. Disponível em:      
<https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/0306-4603(82)90024-7>. Acesso em: 25 set.     
2019.  
 
HARDAWAY, J. A. et al. Integrated circuits and molecular components for stress and             
feeding: implications for eating disorders. Genes, Brain And Behavior, [s.l.], v. 14, n. 1,              
p.85-97, jan. 2015. Wiley-Blackwell. Disponível em:<http://dx.doi.org/10.1111/gbb.12185>.      
Acesso em: 17 abr. 2017. Disponível em:       
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25366309>. Acesso em: 17 abr. 2017.  
 
IBRAHIM, M.B.; Abdelreheem, M.H. Prevalence of anxiety and depression among medical           
and pharmaceutical students. Alexandria Journal of Medicine. Alexandria, v. 51, n. 2, p.             
167-173, jun. 2015. Disponível em: < https://doi.org/10.1016/j.ajme.2014.06.002>. Acesso        
em: 13 set. 2018.  
 
LAMEU, Joelma do Nascimento; SALAZAR, Thiene Lívio; SOUZA, Wanderson Fernandes          
de. Prevalence of stress symptoms among students of a public university. Revista Psicologia             
da Educação , [s.l.], n. 42, p.13-22, 2015. GN1 Genesis Network. Disponível em:            
<http://dx.doi.org/10.5935/2175-3520.20150021>. Acesso em: 25 abr. 2018.  
 
OLIVER, Georgina; WARDLE, Jane; GIBSON, E. Leigh. Stress and Food Choice: A            
Laboratory Study. Psychosom Med, Londres, v. 62, n. 6, p.853-865, nov. 2000. Disponível             
em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11139006>. Acesso em: 10 jun. 2017.  
 



PENAFORTE, Fernanda Rodrigues; MATTA, Nayara Cristine; JAPUR, Camila Cremonezi.         
Associação entre Estresse e Comportamento Alimentar em Estudantes Universitários.         
Demetra: Alimentação, Nutrição & Saúde, [s.l.], v. 11, n. 1, p.225- 237, mar. 2016.              
Universidade de Estado do Rio de Janeiro. Disponível em:         
<http://dx.doi.org/10.12957/demetra.2016.18592>. Acesso em: 26 abr. 2018.  
 
REIS, Rodrigo Siqueira; HINO, Adriano Akira Ferreira; AÑEZ, Ciro Romélio Rodriguez.           
Perceived Stress Scale. Journal Of Health Psychology, [s.l.], v. 15, n. 1, p.107-114, jan.              
2010. SAGE Publications. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1177/1359105309346343>.      
Acesso em: 27 mai. 2017.  
 
WAHED, W.Y. A.; Hassan, S. K. Prevalence and associated factors of stress, anxiety and              
depression among medical Fayoum University students. Alexandria Journal of Medicine.          
Alexandria, v. 53, n. 1, p.77-84, mar. 2017. Disponível em: <           
https://doi.org/10.1016/j.ajme.2016.01.005>. Acesso em: 23 abr. 2018.  
 
ZELLNER, Debra A. et al. Food selection changes under stress. Physiology & Behavior,             
[s.l.], v. 87, n. 4, p.789-793, abr. 2006. Elsevier BV. Disponível           
em:<http://dx.doi.org/10.1016/j.physbeh.2006.01.014>. Acesso em: 24 abr. 2017. 
 


