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RESUMO 

 
O comportamento alimentar está associado a fatores intrínsecos e do meio o qual o ser humano está incluso, 

podendo afetar negativamente em suas escolhas alimentares. As mulheres vêm sofrendo insatisfação relacionada 

a imagem corporal, em consequência do padrão de beleza disseminado pela mídia, além de que, nas redes sociais 

são divulgadas formas para se alcançar este padrão, podendo causar impactos negativos a saúde. O objetivo do 

presente trabalho é comprovar a influência das mídias sociais no comportamento alimentar de mulheres adultas, 

consiste de uma revisão narrativa realizada por meio de dados relevantes ao tema. Foi notável a mudança dos 

padrões de beleza, a maneira como as mídias divulgam práticas indevidas para perda de peso, sem o devido 

acompanhamento profissional. Conclui-se que as mídias influenciam no comportamento alimentar, com isso 

cabe aos profissionais de nutrição contribuírem na desconstrução dos padrões e divulgarem informações 

corretas, assegurando assim a saúde de todos. 
 
Palavras chave: corpo, rede social, dietas  

 

 
ABSTRACT 

 
Eating behavior is associated with intrinsic factors and the middle in which human beings are included, 
which can negatively affect their food choices. Woman have been experiencing dissatisfaction related 
to body image, as a resullt of the the beauty pattern disseminated by media, in addition to the fact that, 
on social networks, ways to reach this standart are disclosed, which can cause negative health 
impacts. The objective of the presente work, is to prove the influence of social media on the eathing 
behavior of adult woman, consists of a narrative review carried out through data relevant to the theme. 
There was a notable chance in beauty standards the way in which the media divulged improper 
practices for weight loss, without due professional monitoring. It is concluded that the media influence 
eating behavior so it is up to nutrition professionals to contribute to the deconstruction of standards 
and disseminate correct information, thus ensuring the health of all.       
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1- INTRODUÇÃO 

 

O comportamento alimentar pode ser definido como um conjunto de ações associadas 

ao alimento, que abrange desde a escolha até o consumo e tudo que se relaciona a esse 

processo (VAZ e BENNEMANN, 2014). A partir disso, pode-se considerar que o 

comportamento alimentar humano, sofre influência do estado fisiológico, psicológico e do 

ambiente no qual o indivíduo está inserido (ALVARENGA et al., 2015). 

As mulheres pertencem ao grupo que mais sofre com a insatisfação em relação à 

imagem corporal, devido à cobrança social e forte influência da mídia (RODRIGUES, 2019). 

Em um estudo realizado por Oliveira et al. (2019) com 135 mulheres que possuíam idade 

mínima de 18 anos, mostrou que 89,63% das participantes apresentavam uma insatisfação 

corporal e estavam em busca de um corpo mais magro por acreditarem estar com o peso 

acima do adequado. 

As redes sociais segundo Corrêa (2013) estão exercendo papel determinante no 

comportamento dos indivíduos, devido à grande preocupação dos mesmos com o físico, sendo 

que este meio de comunicação pode interferir de modo direto no consumo das pessoas. O 

padrão de corpo ideal proposto pela nossa sociedade ligada à mídia leva as mulheres, acima 

de tudo, a uma insatisfação com os seus corpos, adotando hábitos e dietas altamente restritas 

na tentativa de se encaixar ao modelo cultural vigente (ANDRADE e BOSI, 2003). 

Diariamente na mídia surgem novas dietas da moda, promovendo resultados imediatos 

e milagrosos, como por exemplo, a dieta low carb e jejum intermitente, ambas altamente 

restritas, a fim de alcançar o padrão corporal ideal (PEREIRA et al., 2019). No entanto essas 

dietas podem causar impactos psicológicos em seus adeptos, não contribuindo na mudança de 

hábitos alimentares necessários, os quais devem ocorrer de forma saudável, positiva e sem 

privações (SOUTO e FERRO-BUCHER, 2006). 

Além disso, comportamentos alimentares anormais, práticas inadequadas de controle 

de peso, baixa autoestima e a insatisfação com a imagem corporal, levam as mulheres a um 
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julgamento de si baseado em sua forma física, sendo estes elementos fatores de risco para 

desenvolvimento de transtornos alimentares (ANDRADE e BOSI, 2003). 

Diante do exposto, o objetivo do presente trabalho é comprovar a influência das 

mídias sociais no comportamento alimentar de mulheres adultas. Consiste em uma revisão 

narrativa realizada no período de 31 de março a 29 de setembro de 2020, no qual foi realizado 

uma pesquisa em artigos científicos com auxílio das bases de dados Scielo, livros 

relacionados ao tema e Google Acadêmico. 

 

2-  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A concepção de corpo perfeito ou belo vem passando por modificações ao longo dos 

tempos e os padrões de beleza do passado são bem distintos dos padrões atuais (PEREIRA et 

al., 2009). Em séculos anteriores, a gordura foi sinônimo de saúde, beleza e sedução. A partir 

do século XX esse conceito passa por transformações, a magreza representa o novo ideal de 

beleza e a gordura é relacionada à doença e falta de controle sobre o peso (ANDRADE, 

2003). 

Em consequência disso, o corpo passa a exercer um papel significativo atualmente, 

devido aos processos históricos de transição tecnológica, onde as mulheres começam a 

enfrentar as imposições sociais para se enquadrar ao padrão de beleza apontado como ideal, a 

mulher magra, bonita, jovem torna-se modelo de “mulher perfeita” e qualquer característica 

que a desassocie deste padrão, torna-se um obstáculo para sua autoaceitação (PRADO, 2018). 

Tal padrão de beleza foi modificado por intervenção dos meios de comunicação. A 

mídia divulgou e estabeleceu um modelo de imagem que, longe de retratar as diferenças 

culturais, tornou determinados corpos como exemplos estéticos a serem seguidos, ainda que 

esses padrões se encontrem além da realidade dos corpos femininos (VIANNA, 2005). Sendo 

assim, as mulheres são o grupo que demonstram maior insatisfação com a imagem corporal, 

recorrendo a comportamentos alimentares indevidos na busca do corpo ideal (MACIEL et al., 

2019). 
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Segundo Rodrigues (2019), a mídia em suas diversas maneiras, divulga imagens, 

mensagens, associadas ao que é belo perante a sociedade, dando preferência a estética 

corporal, influenciando o consumo de produtos da moda, sem levar em consideração a 

individualidade fisiológica dos indivíduos. Além disso, atualmente nas redes sociais, 

encontram-se perfis de pessoas divulgando fotos de suas refeições, atividades físicas diárias e 

antes e depois de seus corpos, tornando-se referência para muitas pessoas (CORRÊA, 2013). 

 Back (2017) ao analisar seu estudo com mulheres estudantes em relação ao padrão de 

beleza nas redes sociais, constatou que as redes afetam o comportamento das entrevistadas, 

31% afirmou seguir influencer digital para buscar dicas de alimentação e beleza, 21% 

demostraram interesse em se parecer com a pessoa, concluindo o desejo dessas mulheres em 

transformar sua aparência ao seguirem essas influenciadoras. 

Em uma pesquisa realizada por Oliveira; Orsi; Ribeiro (2019), notou-se uma grande 

divulgação de informações em um aplicativo das redes sociais, por indivíduos não 

profissionais da saúde que utilizam as redes para incentivar milhares de pessoas a usarem 

produtos da moda ligados a alimentação e nutrição. Magalhães; Bernardes; Tiengo (2017), 

também apontaram em sua pesquisa com cerca de 120 pessoas, que 12,5% das mulheres 

revelam seguir dicas e planos alimentares sugeridos por mulheres influentes da internet. 

Com isso, nota-se que a mídia interfere de maneira significativa nas ações dos 

indivíduos relacionadas ao comportamento alimentar, estabelecendo maneiras para alcançar o 

corpo desejado e as mulheres acabam sentindo-se atraídas pelo que veem (BARROS, 2019). 

Pode-se dizer ainda que o peso e a imagem corporal são fatores nutricionais que influenciam 

no comportamento alimentar, podendo levar a práticas de restrições alimentares devido a 

insatisfação com o próprio corpo (TORAL e SLATER, 2007). 

De acordo com o estudo feito por Maltez (2016), através de questionário aplicado 

entre mulheres de 18 a 35 anos de idade, constatou-se que as dietas restritas foram 

consideradas como possibilidade para obter o “corpo ideal” e atender ao padrão socialmente 

esperado. Do mesmo modo, no referente estudo, foi possível associar comportamentos de 

desagrado físico, restrição alimentar e transtornos alimentares ligados a compulsão alimentar. 
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Outra pesquisa realizada por Carvalho (2009), mostrou comportamentos alimentares 

gradualmente restritos em mulheres de 18 a 55 anos devido à preocupação das mesmas com o 

peso a fim de alcançar o corpo que estavam almejando, o medo de engordar também foi 

mencionado, fator este que as influenciam a persistir nas práticas para perda de peso. 

Além de que, as práticas de restrições alimentares a longo prazo podem causar 

impactos negativos a saúde como o efeito rebote através da compulsão alimentar, transtornos 

alimentares e danos psicológicos (OLIVEIRA et al., 2019). As necessidades nutricionais, a 

prescrição individualizada e adequada deve ser priorizada, com isso é necessário alertar os 

indivíduos sobre perigos das práticas alimentares sem orientação do nutricionista 

(CARVALHO e FAICARI, 2014). 

Sendo assim, as mídias possuem grande poder de influência no comportamento 

alimentar dos indivíduos de forma negativa, especialmente o gênero feminino (SILVA e 

PIRES, 2019). Por meio de informações e ajudas divulgadas pela mídia e páginas da rede 

social de forma inadequada para que se alcance o padrão desejado, deste modo dificultando a 

atuação do profissional Nutricionista (BATISTA, 2017). 

Com isso, é necessário a realização de ações de educação nutricional bem como 

acompanhamento com o profissional habilitado, evitando assim tais comportamentos 

alimentares e práticas indevidas (OLIVEIRA et al., 2019). O profissional nutricionista deve 

atuar como educador hábil divulgando informações verídicas e domínio para orientar sobre a 

segurança na alimentação, ensinando aos indivíduos a terem autonomia nas escolhas 

alimentares, mostrando a importância da individualidade nutricional e assim inibir tamanha 

influência da mídia e imposições da sociedade (VIANA, 2014). 

 

3- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tendo em vista os aspectos observados, conclui-se que a mídia influencia não só na 

imposição dos padrões de beleza, bem como propagando informações e maneiras de alcançar 

este padrão. Enquanto a mídia estiver disseminando a construção de corpo ideal, a valorização 
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da magreza e cultura das dietas, as mulheres continuarão sendo influenciadas, por tanto cabe 

aos profissionais de nutrição contribuírem na desconstrução deste padrão, promovendo a 

divulgação de informações corretas, sendo um profissional capacitado para este fim, ajudando 

pessoas a resgatarem autonomia sobre à alimentação para que não sejam escravas de um 

corpo ideal, juntamente com o conselho federal de nutricionistas denunciando práticas 

inadequadas, visando a saúde e bem-estar de todos. 
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