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NUTRIÇÃO E MÍDIA: UMA COMBINAÇÃO ÀS VEZES INDIGESTA 

 

Profa. Daniela Maria Alves Chaud1 

Profa. Dirce Maria Lobo Marchioni2 

 

COMUNICAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E ÉTICA 

 

Na mídia, as questões referentes à nutrição assumem muitas vezes conotações 

charlatanistas ou são conduzidas somente por interesses econômicos. Neste artigo pretende-

se discutir alguns destes conteúdos, no intuito de despertar os profissionais e estudantes das 

áreas da mídia e da saúde, para estas questões.  

O comportamento alimentar é influenciado por diversos fatores, entre eles os biológicos, 

psicológicos, sócio-culturais e psico-sociais, os quais resultam na escolha de alimentos 

(MARCHIONI, 1999), sendo que os meios de comunicação contribuem substancialmente 

na influência sobre o consumo de alimentos pelos indivíduos (REES, 1992). A alimentação 

está inserida no contexto do marketing, pois engloba a necessidade e o desejo do indivíduo, 

sendo que o binômio supermercado-indústria detém grande parte das fontes de informação 

na cadeia alimentar (CLEMENTE, 2000). 

São poucos os estudos que discutem os meios pelos quais os conceitos relacionados à 

alimentação são disseminados, especialmente no Brasil (GRAZINI, 1996). Contudo, 

TAGLE (1988) reafirma que a exposição à publicidade comercial pode promover 

alterações no consumo alimentar das pessoas.  

Atualmente, evidencia-se nacional e mundialmente uma alteração no panorama 

epidemiológico, no qual as doenças crônicas não transmissíveis tais como a obesidade, o 

diabetes tipo II, as alterações cardiovasculares, assim como alguns tipos de câncer, 

assumiram destaque, visto que suas prevalências vem aumentando consideravelmente. A 

maioria destas doenças apresenta etiologia relacionada com aspectos comportamentais, 
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como a alimentação e o exercício físico, os quais também têm sido historicamente 

alterados, desde o homem primitivo. Evidencia-se que o sedentarismo é bem maior que em 

outras épocas. É crescente também o consumo de alimentos refinados (como os alimentos 

que contém farinha branca e açúcar), de origem animal, de alimentos industrializados, de 

fast, snack e junk food em detrimento ao consumo de dietas regionalizadas, de vegetais e de 

alimentos integrais (GARCIA, 1998). 

Fenômenos tais como a industrialização, a urbanização, a racionalização, a maior 

participação da mulher no mercado de trabalho, são crescentes e, como efeito, a 

alimentação torna-se cada vez mais um mercado de consumo de massa, com produtos 

concebidos e comercializados apoiados nas mais modernas técnicas de marketing, em que 

são utilizados consideráveis investimentos publicitários (FISCHER, 1998). 

Surge, concomitante a estas transformações sociais, um aumento da inquietação quanto a 

questões relacionadas à saúde e à qualidade de vida. A estética se constitui como um outro 

fator de crescente preocupação das pessoas em nossa sociedade. Assim, observa-se um 

aumento significativo no número matérias jornalísticas ou empíricas que abordam temas 

como saúde, emagrecimento e estética nos diversos tipos de mídia.  

Apesar de ser inequívoco o papel da mídia como influenciadora de comportamentos e 

disseminadora de informações, e, naturalmente, estarem presentes na mídia transmissões de 

matérias fidedignas e pautadas em princípios éticos, têm-se observado conteúdos 

absurdamente equivocados sendo disseminados quando o tema é alimentação, nutrição, 

suplementos alimentares, emagrecimento, propaganda de alimentos, entre outros.  

MACEDO (1999) ressalta que os temas relacionados à saúde, quando expostos na mídia, 

não promovem comportamentos saudáveis, em contrapartida, BELTRÁN (2001) analisa e 

argumenta que a comunicação é fundamental para atuar na preservação da saúde.  

SÁ (2001) relembra que a notícia tem como finalidade o interesse social e coletivo e que a 

informação deve ser divulgada de forma precisa e correta, destacando a importância de se 

investir na educação e na informação em saúde, tornando a linguagem acessível a pessoas 

comuns. Sugere que haja investimentos em equipes multiprofissionais e na integração entre 

médicos e jornalistas.  

EPSTEIN (2001) ressalta que a transmissão intencional do conhecimento ao público 

profano, através da mídia, é perturbada por fatores e obstáculos, em muitos casos devido às 
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diferenças entre os guetos dos jornalistas e dos cientistas. ABRNMCZYK (2001) salienta 

que os meios médicos e os de comunicação não mantém uma convivência fácil. Os 

primeiros sempre consideram difícil dar entrevistas aos jornais e estes, por sua vez, se 

perdem com a linguagem especializada do entrevistado.  

DIAS (2001) ressalta que atualmente a sociedade é incapaz de discernir entre o necessário e 

o supérfluo e que busca consumir tudo o que lhe apresente como ideal de felicidade. Cabe 

mencionar a busca dos indivíduos pelos produtos relacionados à alimentação, objetivando-

se alcançar a �excelência em saúde�, conforme exaltado pelo marketing e que nem sempre 

apresentam efeitos condizentes com a saúde a longo prazo. Reflete que as profissões de 

saúde, cujas atividades são altamente sociais e humanitárias, deveriam manter-se 

resguardadas da avalanche mercantilista e, infelizmente às vezes, são por elas envolvidas. 

Ainda contribui destacando os docentes como exemplos insubstituíveis na tarefa de 

orientadores dos futuros profissionais e que aos órgãos disciplinadores da ética profissional 

compete a tarefa de fiscalizar o comportamento ético dos que integram a categoria, 

cabendo-lhes também a ação preventiva, pela divulgação de normas éticas em publicações, 

seminários e cursos.  

Nesse sentido, o Conselho Regional de Nutricionistas � 3ª Região conta com uma comissão 

que discute e implementa ações objetivando a ética e a qualidade dos conteúdos veiculados 

na mídia. Além disso, profissionais da saúde e comunicadores assumem papel de 

educadores na sociedade e devem denunciar situações equivocadas. Partindo-se dessas 

premissas, almeja-se que a mídia contribua com a instalação de hábitos alimentares 

adequados pela população, desde os períodos precoces da vida, por meio de programação 

educativa. Todavia, este desejo dos profissionais da saúde parece longínquo e pouco 

factível, visto as implicações econômicas e a degradação da ética e da qualidade, que se 

relacionam hoje com o aumento da audiência. Conscientização, integração entre 

profissionais de diversas áreas, discernimento e atitude são termos que estão se mostrando 

imprescindíveis na busca de novas fronteiras da mídia, enquanto influenciadora da 

população. 
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CONCEITOS INDIGESTOS DISSEMINADOS NA MÍDIA 

NUTRIÇÃO E EMAGRECIMENTO 

 

A �indústria do emagrecimento�, representada pelo desenvolvimento, comercialização e 

divulgação de produtos destinados à �presa fácil� que é o gordo, na busca incansável pela 

sua perda ponderal, tem contribuído para o crescimento das revistas e de produtos 

destinados a este nicho. Observa-se cada vez com maior freqüência a exposição de dietas, 

cardápios semanais, depoimentos de ex-gordos, incluindo pessoas famosas, opinando e 

indicando meios para se conseguir o emagrecimento, denotando que com o emagrecimento 

possa se conseguir a felicidade, a juventude e a riqueza.  

Tais conteúdos encorajam o seguimento dos chamados �Modismos Alimentares�, que na 

maioria das vezes representam verdadeiras agressões ao organismo humano. Salienta-se 

que, considerando-se as bases fisiológicas da Nutrição e que estas dietas são, em sua 

maioria, extremamente hipocalóricas, contendo muito abaixo do necessário em calorias e 

outros nutrientes para as funções vitais. O seguimento das mesmas pode repercutir em 

efeitos deletérios no organismo humano, podendo, a médio prazo, corroborar para o ganho 

de peso ainda mais expressivo que o anterior ao seguimento destas, visto o stress físico e 

psicológico que se submetem as pessoas que as seguem e até mesmo o surgimento de novas 

doenças, como anorexia nervosa, anemia, deficiência de zinco e hipovitaminoses.  

Assim como estes exemplos, conceitos incorretos, em forma de textos relacionados à 

nutrição, são veiculados e, o que é mais preocupante e freqüente, com a participação, na 

forma de entrevistas ou consultoria de profissionais da saúde, os quais podem ser, com 

estes comportamentos, categorizados como inescrupulosos e com tendências 

sensacionalistas.  

AMANCIO et al. (1998), avaliando o conteúdo de calorias e macronutrientes de dietas 

apresentadas em revistas femininas, concluíram que as quantidades calóricas não 

correspondem ao anunciado nestas matérias e que as proporções entre carboidratos, lipídios 

e proteínas se apresentam igualmente inadequadas, o que permite classificá-las como 

desbalanceadas; CHAUD et al. (1998) analisaram as quantidades de cálcio, ferro, vitamina 

A e E e colesterol de dietas veiculadas na mídia e concluíram que as quantidades de 

colesterol, na grande maioria destas se apresentam adequadas, ao contrário dos demais 
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nutrientes investigados os quais não atingiram as recomendações nutricionais. Em ambos os 

estudos há a advertência para a necessidade da participação de especialistas em tais 

matérias. 

IAÑES et al. (1995) encontraram resultados semelhantes em estudo realizado na Espanha 

da mesma natureza e concluíram que as dietas expostas em revistas, em sua maioria são 

desbalanceadas, portanto, incompatíveis com os princípios da nutrição. 

É divulgada atualmente na mídia a chamada dieta de proteínas, outro grave equívoco, uma 

vez que devem ser consideradas as bases fisiológicas do metabolismo humano e as 

diretrizes criadas a partir de consensos científicos de que a alimentação de indivíduos que 

objetivam a perda de peso deve conter, a maioria das calorias da dieta provenientes dos 

carboidratos e não das proteínas, nutrientes estes cuja ingestão excessiva associa-se a danos 

renais.  

Equívocos referentes à atuação de profissionais na orientação dietética, particularmente 

aquela relacionada com o controle do peso corpóreo são verificados na mídia. 

Recentemente, observou-se em uma revista de informação semanal a menção de que a 

orientação nutricional é uma atividade desenvolvida pelo personal training, atribuição esta 

que em nosso país, pertence ao nutricionista, profissional habilitado técnica e 

cientificamente a orientar indivíduos e coletividades, e de acordo com sua formação ética, 

deve comprometer-se para garantir ao ser humano condições de satisfação de suas 

necessidades nutricionais. Ademais, foi evidenciado em um estudo que estudantes de 

Educação Física consideram ter, mas não têm conhecimentos básicos sobre nutrição e que 

se consideram aptos, mas não estão, para esta atuação (GUTIERE, 2000). Pode-se dizer, 

então que a orientação dietética feita inadequadamente, a orientação quanto ao uso de 

suplementos alimentares de efeitos duvidosos, entre outras atividades correlatas podem 

estar sendo incentivadas erroneamente pela mídia, podendo influenciar na adoção ou 

continuidade de comportamentos inadequados de profissionais, podendo trazer malefícios 

para a população.  

Salienta-se, então, que os meios de comunicação de massa, que poderiam estar 

contribuindo para a instalação de hábitos alimentares saudáveis e preventivos, ao contrário, 

se aproveitam da preocupação da população acerca destas questões e veicula, com 
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freqüência conceitos errôneos, seguindo-se mais a modismos ou a interesses do que à 

conscientização e ao bem comum. 

 

SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS, EMAGRECEDORES... 

 

A divulgação na mídia acerca de diferentes suplementos nutricionais e seus possíveis 

benefícios, os quais na maioria das vezes não tem efeito comprovado cientificamente, é 

crescente. Este fato pode influenciar a demanda destes produtos. Observa-se que o uso de 

suplementos nutricionais, muitas vezes é feito sem a informação fundamental de que os 

mesmos nutrientes que, ingeridos em forma medicamentosa, muitas vezes em altas doses, 

poderiam ser fornecidos através de uma dieta balanceada, adaptada às necessidades 

nutricionais individuais. É reconhecido que o consumo de determinados nutrientes em 

proporções elevadas podem trazer conseqüências danosas à saúde. Historicamente, os 

indivíduos têm utilizado uma variedade de substâncias ditas ergogênicas (tais como 

esteróides anabólicos, estimulantes e suplementos nutricionais), objetivando uma melhor 

performance física, seja no esporte, nas atividades diárias ou mesmo no combate ao stress. 

Entretanto, a maioria dos estudos relacionados ao emprego destas substâncias têm 

resultados controversos ou poucos deles se preocupam com os efeitos a longo prazo.  

SOBAL & MARQUART (1994) avaliaram o consumo de suplementos vitamínico-minerais 

entre 742 adolescentes esportistas e observaram que 38% destes fazem uso dos mesmos, 

sendo que dentre os agentes que influenciaram o consumo estão incluídos as informações 

obtidas em revistas e reportagens impressas (por 9 % dos entrevistados) e na televisão e no 

rádio (por 4% destes), representando que tais veículos podem contribuir para a adesão de 

comportamentos nem sempre benéficos. 

Alimentos considerados especiais, destinados a esportistas, cujos efeitos são igualmente 

polêmicos no meio científico, são veiculados na mídia e podem repercutir na adoção destes 

hábitos de consumo por pessoas que não são atletas nem esportistas, mas que desejam a 

�super saúde�, tais como suplementos de proteínas e energia, hidratantes e produtos 

acrescidos de substâncias.    

BUENO (2001) analisando a cobertura da saúde na mídia brasileira, destaca as matérias 

jornalísticas relacionadas ao consumo de suplementos nutricionais e conclui que, assim 
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como em muitas outras reportagens sobre saúde, os discursos se caracterizam mais pelos 

aspectos publicitários que aqueles informativos, ficando claro a intenção da 

comercialização destes produtos.  

Assim como no caso dos suplementos nutricionais, a comercialização de medicamentos 

ditos �naturais� e emagrecedores é visivelmente crescente, demonstrando outro mercado 

em expansão.   

JESUS (2001) ressalta que o tema �propaganda de Medicamentos� é muito questionado, 

visto que a propaganda é um instrumento persuasivo, o que gera uma contradição 

considerando-se a responsabilidade social da própria indústria farmacêutica. Refere que o 

médico indica ao paciente, então, ele é um dos responsáveis pela venda do medicamento e 

que geralmente o paciente não contesta o médico, o que reflete um �verticalismo� na 

relação médico-paciente.  

Salienta-se que muitos destes medicamentos e suplementos, senão todos, apresentam 

efeitos criticados no meio científico ou mesmo sequer apresentam efeitos, e cujos  custos 

são relativamente elevados, fato que mereceria ser tema de pesquisas envolvendo 

comunicação e saúde. É oportuno que a obesidade é uma doença de difícil tratamento, o 

qual tem sido realizado de forma multiprofissional, assim como insistir na afirmação de que 

o melhor tratamento para esta doença ainda é a prevenção (VÍTOLO, 1993), e esta ação sim 

merece investimentos. 

 

O BOMBARDEIO DAS PROPAGANDAS DE �CALORIAS VAZIAS�, GORDURAS, SÓDIO, 

PRODUTOS �MILAGROSOS�... 

 

GRAZINI (1996), observando os produtos alimentícios veiculados em comerciais 

televisivos, considerando-se o público adolescente, observou que o percentual de 

propagandas de alimentos durante o mês de março de 1996, em duas emissoras, foi de 19 e 

27% e que houve predominância na exposição de snacks, produtos que podem �atrapalhar� 

as refeições principais e possuem, em sua maioria, quantidades excessivas de açúcar, 

gorduras e/ou sódio, predispondo os indivíduos, particularmente crianças e adolescentes, às 

doenças crônicas não transmissíveis. A inserção de propagandas de bebidas isotônicas foi 

também observada, sendo que a autora destaca que o uso destas se destina a grupos 
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específicos como atletas e não como um substituto da água, além do fato de que em seus 

rótulos se destacar que devam ser ingeridos sob orientação de médico ou nutricionista, fato 

que nem sempre o consumidor se atém. A inserção de propagandas de refrigerantes, 

produto de veiculação constante em qualquer época do ano, foi expressiva neste estudo, 

produtos estes considerados �calorias vazias� por contribuírem apenas com calorias e não 

com nutrientes essenciais. Ressalta-se que, nos últimos anos, dados evidenciam que o 

consumo de refrigerantes chega a ser 500% maior em relação a décadas anteriores em 

algumas regiões do Brasil (GALEAZZI, 1998). 

 PARSON et al. (1998), estudando as mensagens de comerciais em horários de 

programação infantil na televisão americana, observou que, por hora, a criança está exposta 

a quantidades excessivas de constituintes alimentares, ou seja, em média a 2.591 

quilocalorias, 71 gramas de gorduras e 2673 mg de sódio em cada hora que passa em frente 

à TV. Observaram também que o número de anúncios de produtos alimentícios chega a ser 

seis vezes maior do que aqueles veiculados em horário de programação adulta, 

demonstrando que as crianças representam um público consumidor potencial destes 

produtos. 

No Brasil, existe uma proposta de projeto de lei que proíbe a publicidade de produtos 

infantis, entre eles os alimentícios, muitos deles supérfluos, incompatíveis com a renda 

familiar brasileira do país e até mesmo prejudiciais. Este projeto tem gerado muita 

discussão e até desconforto entre publicitários, contudo qualquer iniciativa que contribua 

para a adoção de hábitos alimentares mais saudáveis, justifica-se plenamente.  

Também têm se colocado em discussão a comercialização em escolas de produtos 

considerados pouco ou nada saudáveis como salgadinhos industrializados, guloseimas, 

balas, refrigerantes, chicletes, salgados empanados fritos, quase sempre na gordura 

�maléfica� que é a vegetal hidrogenada, entre outros. Modificações que buscam uma 

alimentação mais adequada estão sendo incentivadas. Tramita-se, no congresso nacional, 

outro projeto de lei, o qual privilegia a oferta de produtos alimentícios condizentes com os 

princípios da boa nutrição e com a faixa etária de estudantes dos níveis fundamental e 

médio. A mídia em cantinas escolares também é visível e ostensiva. É igualmente visível a 

morosidade de transformações tão necessárias neste segmento, uma vez que, mesmo para 

leigos na ciência da nutrição é evidente, que a alimentação de escolares que consomem 



 9 

produtos destas cantinas está longe de ser considerada adequada e se relaciona com o 

aumento da obesidade (BARROS, 2001).  

GRAZINI (1996), ressalta a inexistência de trabalho conjunto de profissionais das áreas de 

Marketing e Publicidade e de Nutrição, determinando numa diferença muito grande de 

posturas críticas que recaem sobre o consumidor. Menciona ainda, que ao nutricionista 

faltam conhecimentos dos aspectos de mercado, ocasionando a sua não participação nos 

processos anteriores ao consumo, resultando na exposição do consumidor a riscos, em 

contrapartida, aos profissionais de Marketing e Publicidade, faltam conhecimentos sobre 

nutrição, originando equívocos do ponto de vista nutricional que podem também prejudicar 

o consumidor e finaliza aludindo que a união destes profissionais seria altamente benéfica 

para o consumidor.  

A legislação impõe, atualmente, normas referentes à rotulagem de alimentos que estão 

sendo incorporadas pelas indústrias de alimentos, o que não deixa de representar um avanço 

na informação ao consumidor. Contudo, surgem outras questões, tais como: o consumidor 

sabe o que significa os valores de nutrientes e as informações contidas nos rótulos ? E 

quanto aos constituintes do produto, tais como substâncias antioxidantes, ômegas, entre 

outros ? Tais conceitos podem ser incompreensíveis ao consumidor, o que pode traduzir em 

interpretações equivocadas e até contrárias ao que se deseja. Neste sentido, SANTOS 

(2001), analisando anúncios publicitários conclui que quando se utiliza a linguagem da 

saúde para melhor persuadir o consumidor, propaga também conceitos que podem ou não 

ter o resultado prometido, podendo levar às vezes o consumidor à ilusão de um tratamento 

de saúde, caso consuma o produto ou serviço oferecido no anúncio publicitário. Como 

exemplo desta situação, pode-se citar a substituição de tratamentos medicamentosos 

reconhecidos como adequados pela utilização de produtos alimentícios enaltecidos na mídia 

como �milagrosos�, conceitos que, em nutrição, inexistem.   

 

CONTEÚDOS ALCOÓLICOS 

 

Pesquisas revelam que a droga de maior consumo e que causa mais dano é o álcool, em 

seguida vem o consumo de cigarro, maconha e cocaína (DANIEL, 2001). SANTOS & 

MENDONÇA (2001), analisando o alcoolismo no universo teen e a informação que é 
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veiculada nos suplementos para jovens e destaca que a mentalidade brasileira é pitoresca, 

considerando-se que paira uma preocupação excessiva por parte dos agentes sociais no que 

concerne à divulgação de drogas ilícitas e, em certo grau, há uma tolerância, uma 

�dissimulação velada� a respeito do álcool, que é considerada a mais perigosa das drogas. 

Concluem que as matérias veiculadas nos suplementos teens da mídia impressa, pecam por 

não se preocuparem com o seu papel de educador e que temas desta relevância não atingem 

um número de inserção favorável.   

A veiculação de propaganda televisiva de bebida alcoólica, a cerveja, em programação 

direcionada ao público adolescente foi uma realidade observada por GRAZINI (1996), 

autora que enseja que os anunciantes façam uso do bom senso e não efetuem a �compra� 

destes horários para exporem tais produtos, uma vez que a legislação é branda no que se 

refere à bebida de baixa graduação alcoólica em horários de programação para esta faixa 

etária. 

 

GRUPOS VULNERÁVEIS TAMBÉM RECEBEM INFORMAÇÃO INCORRETA 

 

Com relação à alimentação de grupos vulneráveis como gestantes, lactantes e lactentes, 

também são observados conceitos inadequados, incorretos ou polêmicos na mídia, 

verificando-se que existe uma mensagem mais publicitaria que informativa. No caso de 

recém-nascidos, nota-se a exposição freqüente de mamadeiras,  o que pode ser considerado 

polêmica, uma vez que o Ministério da Saúde, em consonância com a OMS/UNICEF 

(1980), ressalta que nunca se deve usar bicos, chupetas, chuquinhas ou mamadeiras, uma 

vez que tais utensílios podem contribuir para o desmame precoce. EUCLYDES (1997), 

aponta que a propaganda subliminar sem controle anda é um dos importantes responsáveis 

pelo desmame precoce no Brasil.  

Observa-se, em diversas reportagens nas quais se incentiva a perda rápida de peso no 

período pós-parto. Cabe ressaltar que a perda de peso acentuada neste período pode, entre 

outros prejuízos, proporcionar a mobilização de substâncias tóxicas presentes no tecido 

adiposo da mãe, para o leite materno o qual é transferido para o organismo do bebê, que 

apresenta sistema imunológico ainda imaturo.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme apresentado, a disseminação na mídia de conceitos relacionados à nutrição 

requerem debates e transformações, no intuito de que a população tenha acesso a conteúdos 

pautados em princípios científicos e éticos. Profissionais da saúde e da comunicação devem 

assumir na sociedade seus papéis de cidadãos, buscando em suas atividades, a saúde 

pública e, portanto, contribuindo para o bem comum.  O evento COMSAÚDE (Conferência 

Brasileira de Comunicação e Saúde), promovido anualmente pela Cátedra UNESO/UMESP 

de Comunicação para o Desenvolvimento Regional pode ser considerado um investimento 

muito expressivo para que se realizem tais debates e se fortaleça a conscientização entre 

alunos e profissionais da mídia e da saúde, repercutindo, com toda certeza em ações mais 

adequadas nestas áreas.  
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