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Ansiedade, estresse e depressão são transtornos de humor que influenciam o 
comportamento alimentar e a escolha dos alimentos. A literatura aponta que 
em torno de 15% a 25% dos estudantes universitários apresentam algum 
desses transtornos e acredita-se que as alterações neuroendócrinas 
associadas relacionam-se com food cravings, especialmente sweet craving. O 
objetivo deste estudo foi identificar a frequência de sweet craving entre 
universitários dos cursos da área da saúde da UFT e investigar a sua relação 
com sintomas de ansiedade, estresse e depressão. A amostra foi composta por 
67 alunos ingressantes e concluintes dos cursos de Enfermagem, Nutrição e 
Medicina da Universidade Federal do Tocantins, Campus de Palmas. Os 
sintomas de ansiedade foram avaliados pelo Inventário de Ansiedade de Beck, 
os sintomas de depressão foram avaliados pelo Inventário de Depressão de 
Beck e os sintomas de estresse foram avaliados pela Escala de Estresse 
Percebido. O sweet craving foi avaliado por meio de uma pergunta marcadora 
dessa condição (“Você tem sentido forte desejo de comer doce nos últimos 
meses?”). As análises estatísticas foram realizadas no programa Stata versão 
13.0. A frequência de sweet craving foi 73,1% (n=49). Não houve diferença 
significativa na ocorrência de sweet craving entre ingressantes e concluintes e 
entre os sexos feminino e masculino. Os escores dos sintomas de depressão 
na presença ou ausência de sweet craving (16,89 ± 9,04 x 8,88 ± 6,33, p= 
0,0010), ansiedade na presença ou ausência de sweet craving (19,08 ± 12,42 x 
10,33 ± 9,20, p = 0,0084) e estresse crônico na presença ou ausência de sweet 
craving (23,79 ± 6,90 x 16,72 ± 7,69, p = 0,0006) foram maiores entre os 
participantes da pesquisa que relataram sweet craving. Pode-se concluir que, 
maiores escores de sintomas dos transtornos de humor relacionam-se com 
sweet craving. 
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