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Resumo
Objetivo – Identificar a presença de ansiedade em mulheres adultas praticantes de atividade física e sua relação com a compulsão ali-
mentar. Métodos – Trata-se de um estudo transversal analítico que foi realizado em uma academia localizada na Vila Planalto – DF, a
amostra contou com 50 mulheres, com idade entre 20 e 59 anos. Para avaliação da presença da ansiedade social foi utilizado o Inventario
de Fobia Social (SPIN). Para a avaliação da compulsão alimentar foi utilizada a Escala de Transtorno de Compulsão Alimentar Periódica
(ECAP). Para a avaliação do estado nutricional, foi utilizado o cálculo de índice de massa corporal (IMC). Resultados – Participantes sem
a presença de ansiedade social (56%) foi superior das participantes com ansiedade (44%) e apresentou relação fraca com o transtorno de
compulsão alimentar. 18% das participantes apresentaram compulsão alimentar e essa se associou com altos níveis de Índice de massa
corporal (r=0,3972). Conclusão – Observou-se que 18% das participantes apresentaram Transtorno de Compulsão Alimentar e essa não
apresentou relação com a ansiedade, mas mostrou ter relação com o aumento do IMC, alertando os profissionais da saúde para que
tenham uma visão sistêmica do problema para realizar o tratamento com eficácia. 

Descritores: Ansiedade; Transtorno da compulsão alimentar; Estado nutricional; Mulher

Abstract
Objective – To identify the presence of anxiety in adult women practicing physical activity and its relation to binge eating.
Methods – This is a cross-sectional analytical study that was carried out in a gym located in Vila Planalto - DF, the sample had 50
women, aged between 20 and 59 years. To evaluate the presence of social anxiety, the Social Phobia Inventory (SPIN) was used. For
the evaluation of binge eating, the Binge Eating Scale (BES) was used. For the evaluation of nutritional status, the calculation of body
mass index (BMI) was used. Results – Participants without social anxiety (56%) were superior to the participation of participants (44%)
and had their relationship with binge eating disorder. 18% of the participants presented binge eating and this was associated with high
levels of body mass index (r =0.3972). Conclusion – It was observed that 18% of the participants presented Eating Disorder and it was
not related to anxiety, but it was related to the increase in BMI, prompting health professionals to take a systemic view of the problem
in order to carry out the treatment effectively.

Descriptors: Anxiety; Binge eating disorder; Nutritional status; Women

Introdução
A busca por um corpo que se enquadre nos padrões

de beleza estabelecidos pela sociedade é uma das gran-
des preocupações contemporâneas na área da saúde
pública, por pessoas que não estão satisfeitas com a
sua imagem corporal. Essa busca pode tornar o indiví-
duo vulnerável a situações que contribua para diferentes
alterações psicológicas, que podem desencadear trans-
tornos alimentares¹. Os indivíduos que fazem essa
busca frequentemente realizam comportamentos para
o controle do peso corporal, que na grande parte das
vezes não são adequados, levando a riscos a saúde². 
De acordo com Vijayalakshmi³, quando comparado

aos homens às mulheres apresentam uma maior insatis-
fação com o peso corporal e se percebem mais pesadas.
O excesso de peso e a insatisfação corporal causam

uma baixa autoestima que podem levar a aparecimento
de sintomas de ansiedade4. A ansiedade é uma tensão
previa a algum acontecimento importante ou conside-
rado ameaçador pela pessoa, ela é natural de todo ser
humano, porem quando essa reação é duradoura e pre-
judica as atividades diárias do indivíduo passa a ser
considerada patológica5. A percepção corporal ruim e

sintomas de ansiedade podem agir como estimulo para
a ingestão emocional, que é caracterizada por um con-
sumo de alimentos em resposta a alguma emoção ne-
gativa4.
De acordo com Zak-Golag6 o excesso de peso, ca-

racterizado pelo alto valor de IMC, mostrou relação
positiva com níveis de Transtorno de Compulsão Ali-
mentar Periódica (TCAP). O Manual diagnóstico e es-
tatístico de transtornos mentais mostra que o desgosto
em relação ao peso e/ou forma do corpo é um dos fa-
tores que podem levar ao desencadeamento da com-
pulsão alimentar7. 
A compulsão alimentar é um tipo de transtorno ali-

mentar, caracterizado pela pratica de consumir grande
quantidade de alimentos, por um período de tempo
que não seria consumido por outra pessoa, em situações
similares, e acompanhadas pela perda de controle sobre
a ingestão, ou seja, quando o indivíduo não é capaz
de parar de comer8. 
O presente estudo tem como objetivo identificar a

presença de ansiedade em mulheres adultas praticantes
de atividade física, de uma academia de Brasília, e sua
relação com a compulsão alimentar.
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Métodos 
Trata-se de um estudo do tipo transversal analítico,

que foi realizado em uma academia, localizada na Vila
Planalto-DF no período de setembro a outubro de 2018.
O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de
Ética e Pesquisa da Universidade Paulista - UNIP, sob
o protocolo 96264318.0.0000.5512.
Os dados foram coletados de forma individual e alea-

tória na academia, entre os meses de outubro e no-
vembro, no período vespertino, mediante a assinatura
ao Termo de Compromisso Livre e Esclarecido (TCLE).  
Para a realização da pesquisa foram utilizados dois

questionários. O Inventário de Fobia Social (SPIN) con-
tendo 17 questões para avaliação das três dimensões
que definem a fobia social: o medo, a esquiva das si-
tuações e os sintomas de desconforto físico. A Escala
de Compulsão Alimentar Periódica (ECAP) com 16 itens
que avalia a gravidade da compulsão alimentar.
O Inventário de Fobia Social (SPIN) contendo 17

questões foi utilizado para avaliação da presença de
ansiedade social entre as participantes. Este questionário
avaliou o medo, a esquiva das situações e os sintomas
de desconforto físico, englobando tanto situações de
desempenho quanto as de interação social. Cada ques-
tão continha alternativas que variavam de “Nada” a
“Extremamente” (a pontuação para cada uma das gra-
dações varia, portanto, de 0 a 4, e a pontuação total irá
variar de 0 a 68.). Para a classificação dos resultados
utilizou o escore 19 como ponto de corte para diferen-
ciar fóbicos sociais e voluntários saudáveis 9,11.
A Escala de Compulsão Alimentar Periódica (ECAP)

contendo 16 itens foi utilizada para a avaliação da gra-
vidade da compulsão alimentar entre as participantes,
com o objetivo de estudar o comportamento do comer
compulsivo. É composta por 62 afirmativas, cada afir-
mativa corresponde a um número de pontos que variam
de 0 a 3, indo de ausência, com o valor 0, até a gravi-
dade máxima, valor 3, da CAP. O resultado foi dado
pela soma dos pontos de cada item utilizando a Grade
de correção da Escala de Compulsão Alimentar Perió-
dica. Para a classificação foi utilizada a seguinte escala:
pontuação menor ou igual a 17 sem compulsão; pon-
tuação entre 18 e 26 com compulsão moderada; e pon-
tuação maior ou igual a 27, compulsão grave10.
Para a avaliação do estado nutricional das partici-

pantes, utilizou-se o IMC, que é obtido pela divisão do
peso (quilogramas) pelo quadrado da altura (metros).
O resultado do cálculo do IMC foi analisado de acordo
com a classificação definida pela Organização Mundial
de Saúde (OMS) para mulheres adultas, sendo valores
menores de 18,5 kg/m2 baixo peso, entre 18,5 e 
25 kg/m2 peso adequado, entre 25 e 30 kg/m2 sobrepeso
e maior que 30 kg/m2 obesidade. 
Para mensuração do peso, foi utilizada uma balança

digital calibrada da marca Mondial Ellegance, com ca-
pacidade para 150 quilogramas com divisões de 100
gramas. A participante ficou posicionada no centro da
balança, com o corpo ereto, descalço e com roupas le-
ves. Para obter a estatura, foi utilizado um estadiômetro

portátil da marca Seca com capacidade para 2 metros
de altura. A participante ficou posicionada em pé, des-
calço e com os tornozelos unidos e na posição ereta
máxima.
Os dados foram codificados e tabulados. Para análise

das variáveis foi utilizada a planilha do tipo Microsoft
Excel (2013).

Resultados
Foram abordadas 60 pessoas que atendiam aos cri-

térios de inclusão para a pesquisa, entretanto houve
perda amostral de 16,66% devido a recusas e marcação
incorreta dos questionários, totalizando 50 participan-
tes, com média de idade de 31,98 ± 9,38 anos. Sendo
que todas eram do sexo feminino (tabela I).
O IMC variou de 17,3 a 37,75 kg/m2, com média de

24,56 kg/m2 e desvio padrão de ±4,12, caracterizando
assim a média da amostra como eutrófica. Em relação
ao estado nutricional 2% (n=1) das participantes eram
desnutridas, 54% (n=27) eutróficas, 32% (n=16) com
sobrepeso, 10% (n=5) com obesidade tipo 1 e 2% (n=1)
com obesidade tipo 2 (tabela I).
Dentre as participantes, prevaleceram as que não ti-

nham compulsão alimentar 82% (n=41), seguido de
16% (n=8) que apresentaram compulsão moderada e
2% (n=1) compulsão grave (tabela I).
Os resultados mostraram presença de correlação des-

prezível entre a compulsão alimentar e a idade
(r=0,0749), porem a média de idade das participantes
que apresentam algum nível de TCAP foi de 36,11 ±
8,93 anos. E houve correlação fraca entre compulsão
alimentar e o IMC (r= 0,3972) e a média do IMC das
mulheres que pontuaram algum nível de TCAP foi de
28,66 ± 4,45, onde o sobrepeso e a obesidade estavam
presentes em 88,88% (n=8) das participantes com trans-
torno de compulsão alimentar (tabela II).
O presente estudo mostrou prevalência das partici-

pantes sem ansiedade social (SPIN ≥ 19) representando
56% (n=28), seguindo de 44% (n=22) que apresentam
ansiedade, conforme tabela I.
Os resultados mostraram a presença de correlação

fraca da ansiedade com a idade (r=0,2941). Sendo que
a média de idade das participantes que pontuaram para
ansiedade social foi de 35,18 ± 10,05 anos. Houve
correlação fraca entre ansiedade e o IMC (r=0,1724),
porem a média do valor de IMC das participantes com
algum nível de ansiedade social foi de 25,95 ± 4,77
que classifica como sobrepeso. E a média do IMC das
participantes sem ansiedade foi de 23,47 ± 3,19 que
classifica como eutrofia (tabela II).
A correlação entre a presença de transtorno de com-

pulsão alimentar (TCAP) e a transtorno de ansiedade
social (TAS) foi caracterizada como fraca (r=0,1355),
conforme gráfico I. Mas quando se analisa a presença
de ansiedade apenas nas mulheres que apresentavam
algum nível de compulsão alimentar observou-se que
66,66% (n=6) das participantes com TCAP apresenta-
vam ansiedade social. 
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Tabela I. Perfil nutricional de mulheres praticantes de atividade física avaliadas em uma academia do Distrito Federal (n=50)

    VARIÁVEIS                 N                             %                          MÉDIA                             DESVIO PADRÃO
    FAIXA ETÁRIA                                                                          31,98                               ±9,38
    18-29                          25                            50                                                                  
    30-39                          14                            28                                                                  
    40-49                          7                              14                                                                  
    50-59                          4                              8                                                                    

    IMC                                                                                          24,56                               ±4,12
    ≤18,5                          1                              2                                                                    
    18,5-24,9                    27                            54                                                                  
    25-29,9                       16                            32                                                                  
    30-34,9                       5                              10                                                                  
    35-39,9                       1                              2                                                                    

    TCAP                                                                                                                                
    MODERADA              8                              16                                                                  
    GRAVE                       1                              2                                                                    

    TAS                                                                                                                                   
    COM TAS                   22                            44                                                                  
    SEM TAS                     28                            56                                                                  
                                                                                                     

Tabela II. Valores das Correlações de Pearson entre as Variáveis (n=50)

    TCAP                          VARIAVEIS               TAS
    0,0749                        IDADE                     0,2941
    0,3972                        IMC                          0,1724
    0,1355                        TAS/TCAP                0,1355

Gráfico I. Análise de correlação de Pearson das variáveis de Transtorno de Compulsão Alimentar
(TCAP) e Transtorno de Ansiedade Social (TAS) (n=50)
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Discussão
O presente estudo foi realizado apenas com mulheres,

pois as mulheres apresentam maior propensão de apre-
sentarem transtornos alimentares12. Pesquisa identificou
que o sexo feminino está mais exposto à mídia13 e à
pressão social, que transmitem padrões de beleza ca-
racterizados pela magreza que podem aumentar o risco
de desenvolvimento de transtornos alimentares14.
A compulsão alimentar é mais prevalente entre indi-

víduos que buscam tratamento para emagrecer do que
na população em geral, pois o desgosto com o peso
corporal é um dos aspectos que podem levar ao trans-
torno de compulsão alimentar7. Esse comportamento é
caracterizado pelo descontrole da ingestão de alimentos
por um período determinado, onde o indivíduo con-
some grandes quantidades, que não seria consumido
por outra pessoa, em situação similar7,8. Esse compor-
tamento esteve presente em 18% das participantes deste
estudo. 
Uma pesquisa, baseada nos dados da Organização

Mundial da Saúde (OMS), avaliou a prevalência da
compulsão alimentar no Brasil, e apresentou que 4,7%
da população são acometidos e que esse valor pode
subir em pessoas do sexo feminino e com idade entre
18 e 29 anos15. Características semelhantes à população
avaliada por esse estudo, que apresentou prevalência
de participantes com a faixa etária de 18 a 29 anos
(50%), entretanto, este estudo não apresentou associa-
ção significativa entre a idade e os escores de TCAP
(r=0,0749), porem quando analisada apenas a faixa
etária das participantes com TCAP o estudo mostra que
a compulsão esteve mais presente em mulheres da faixa
etária 40-49 (44,4%).
Resultado semelhante foi encontrado no estudo de

Rosenberger e Dorflinger16 que mostrou não ter relação
entre as variáveis idade e compulsão alimentar. E foi
divergente aos resultados do estudo de Tramontt17, que
mostrou associação contrária entre a idade e a com-
pulsão alimentar, ou seja, quanto maior era a idade do
participante menor era o indicativo de compulsão ali-
mentar. 
O Manual de Diagnostico e Estatístico de Transtornos

Mentais-57 aponta que indivíduos adolescentes e jo-
vens, tem maior propensão para apresentar compulsão
alimentar. Dentre os motivos está o de que quanto mais
jovem, mais vulnerável às exigências sociais do corpo
magro. O transtorno em geral, começa na fase da ado-
lescência ou na idade adulta jovem, mas pode ter início
futuramente já na idade adulta.
A mesma pesquisa que avaliou a epidemiologia da

compulsão alimentar, de acordo com os dados da Or-
ganização Mundial da Saúde (OMS), mostrou uma cor-
relação entre a compulsão alimentar e o valor de IMC,
onde o percentual de compulsão alimentar pode au-
mentar nas pessoas que apresentam IMC elevado15.
Mas a prevalência de TCAP (4,7%) entre as participantes
dessa pesquisa foi menor comparada a da presente pes-
quisa (18%).

E um estudo que investigou os motivos de adesão e
desistência da musculação, atividade física realizada
em academia, com participantes de ambos os sexos,
entre 23 e 55 anos, mostrou que os principais motivos
de prática de musculação foram “bem-estar”, “melhoria
da saúde” e “estética corporal”18. Outro estudo mostrou
que os indivíduos que praticavam atividade física tendo
como objetivo a estética mostraram maiores pontuações
para TCAP, indicando que a preocupação com o peso
corporal se relaciona com os sintomas de compulsão
alimentar17.
A compulsão mostrou relação com o estado nutri-

cional das participantes. Houve diferença entre os va-
lores de IMC médio de quem não classificou com TCAP
em relação a quem apresentou algum nível de com-
pulsão. Onde as participantes que tinham TCAP eram
aquelas com o IMC médio mais alto quando compara-
dos ao das participantes sem TCAP. Mas a relação entre
as variáveis foi fraca, pois a maioria das participantes
desta pesquisa foram classificadas como eutróficas
(54%), apresentaram IMC médio de 24,56 km/m². Esse
estado nutricional não mostrou ter grande relação com
o transtorno, pois em pessoas com sobrepeso e obesi-
dade as taxas de TCAP tendem a ser maiores15,19.
Esses resultados são semelhantes com o estudo de

Tramontt17 que também realizado com indivíduos que
apresentam média de IMC classificada como eutrófica
(24,0kg/m²) com idade média de 37,7 ±15,6 anos, de
ambos os sexos, praticantes de exercício físico, mostrou
associação entre IMC mais elevado com TCAP. E di-
versos estudos mostram a relação entre a presença de
compulsão alimentar e o excesso de peso14, 15, 17, 20.
De acordo com estudo de Leung21, os individuos que

apresentam compulsão alimentar, além de estarem pro-
pensos ao desenvolvimento da obesidade tambem cor-
rem risco de desenvolver transtornos de ansiedade. 
Um estudo realizado com 479 estudantes brasileiros

de pré-medicina, de ambos os sexos, utilizando o ins-
trumento Social Phobia Inventory (SPIN), semelhante
ao utilizado pelo presente estudo, para avaliar o trans-
torno de ansiedade social, mostrou que a prevalência
de sintomas de Transtorno de Ansiedade Social (TAS)
(SPIN ≥ 19) foi de 36,3%22. O presente estudo realizado
apenas com individuos do sexo feminino, apresenta
um resultado elevado, quando comparado com esse
estudo, onde 44% das participantes apresentaram an-
siedade social.
O DSM-57 mostra que em geral as taxas de transtorno

de ansiedade social são encontradas mais altas em in-
divíduos do sexo feminino em relação ao sexo mascu-
lino, na população em geral, e essa diferença de gênero
é maior em adolescentes e jovens adultos. 
Resultado do presente estudo revelou ter uma relação

estatisticamente positiva e fraca entre a compulsão ali-
mentar e gravidade dos sintomas de ansiedade
(r=0,1355), conforme gráfico I. Outro estudo aponta
que a ansiedade tem relação com a compulsão ali-
mentar23, apesar de não ter certeza da relação de causa
e efeito, se os sintomas emocionais antecedem o trans-
torno alimentar ou o inverso19. As variaveis apresentam



uma associação, pois tanto indivíduos com nivel de
ansiedade social22 quanto de transtorno de compulsão
alimentar7 podem ser mais expostos às pressões sociais
em relação aos padrões ideais de imagem corporal,
que podem levar a esses transtornos22. Então quando
se analiza a presença de ansiedade apenas a população
com TCAP dessa pesquisa a ansiedade esteve presente
em 66,66% das participantes.

Outro estudo realizado também mostrou relação po-
sitiva da ansiedade entre indivíduos obesos com e sem
TCAP, se mostrando com maior risco de desenvolvi-
mento nos indivíduos com TCAP em relação aos indi-
víduos obesos sem TCAP21. Conclusão semelhante foi
obtida na comparação da ECAP com a ansiedade 
(r= 0,576)19.
A ansiedade é uma resposta a um estado de estresse

que pode levar os indivíduos a mudanças de compor-
tamentos como o da busca pelo alívio desse estado de
estresse através da alimentação, dificultando cada vez
mais o tratamento da perda de peso24. E podendo levar
a um descontrole da ingestão do alimento, característica
do transtorno de compulsão alimentar7,25.
É de grande importância que se tenha uma equipe

multidisciplinar para o tratamento das patologias, com-
posta por um nutricionista, um psicoterapeuta e um
médico25. Estudo mostra a relação da gravidade da
obesidade, de estados de transtornos afetivos e com -
porta mentos alimentares, intensificando a importância
do papel da multidisciplinaridade para a melhora dos
sintomas dos indivíduos que sofrem com essas patolo-
gias 26.
Indica também que tanto a melhora de sintomas psi-

cológicos quanto a melhora do estado nutricional,
como a perda de peso, melhora o quadro de compulsão
alimentar. Então é de suma importância que o profis-
sional leve em conta todos os aspectos psicológicos,
culturais e sociais no tratamento nutricional, utilizando
estratégias no tratamento da perda de peso que mini-
mizem os sintomas psicológicos para que o indivíduo
obtenha bons resultados26.

Conclusão 
Diante do exposto, a pesquisa conclui que apesar da

ansiedade ter relação fraca com a compulsão alimentar,
elas apresentam fatores de possível desencadeamento
semelhante, como a pressão social de um padrão de
beleza corporal magro, o qual atinge parte das mulhe-
res. No estudo, algumas participantes apresentaram al-
gum nível de compulsão alimentar e essa mostrou ter
relação com o aumento do valor de IMC, confirmando
o que a literatura mostra da relação de fatores psicoló-
gicos com a dificuldade de emagrecimento. Como os
níveis de excesso de peso vêm crescendo cada vez
mais no país e no mundo, precisamos de profissionais
capacitados para conseguirem ter uma visão sistemática
da questão e conseguirem tratar o problema com inter-
venções multidisciplinares, melhorando tanto a saúde
mental como a saúde física do indivíduo.
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