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Justificativa: Tendo em vista aumento da prevalência da obesidade, é importante 
tentar compreender os diversos fatores envolvidos no desenvolvimento da patologia. 
Vários estudos em inglês já sugerem a relação entre viés atencional e sobrepeso e 
obesidade. Os trabalhos existentes em português são muito dispersos, sendo 
necessário reunir os dados para melhor visualizar o impacto do viés atencional no 
comportamento alimentar. Objetivo: analisar relação entre viés atencional e obesidade. 
Métodos: Procedeu-se uma revisão sistemática da literatura com objetivo de analisar 
a relação entre o viés atencional e a condição de sobrepeso e obesidade. Foram 
utilizadas bases de dados Medline/Pubmed, Lilcacs, Scielo e PsycInfo, e selecionados 
os artigos entre período de 2010 e 2015, a fim de incluir os mais recentes sobre o 
tema. Os descritores utilizados nas buscas foram “attentional bias” e “attention”, para 
caracterizar o fator em estudo, e “overweight” e “obesity” para identificar o desfecho, 
isoladamente ou combinados usando “and” ou “or”. A busca inicial identificou 221 
artigos. Desses, 205 foram encontrados no Pubmed/Medline, 10 no SciELO e 6 no 
PsycInfo. Nenhum deles foi encontrado no Lilacs. A seleção considerou apenas 
artigos publicados entre 01/01/2010 e 31/10/2015. A partir da análise de títulos e 
resumos, foram identificados 68 artigos que não atendiam aos objetivos do estudo, 47 
repetidos e 97 que estavam fora do período de buscas, totalizando em 213 artigos 
excluídos. Ao final, procedeu-se revisão de oito artigos selecionados. Resultados: os 
estudos avaliados sugerem que o viés atencional por alimentos é maior em indivíduos 
com sobrepeso e obesidade. Também foi observado que alguns alimentos (aqueles 
com alta densidade energética, por exemplo) são os maiores focos do viés atencional 
quando comparados a outros tipos de alimentos (de baixa densidade energética). 
 


