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RESUMO 

Objetivando constatar se há um olhar de reprova da sociedade perante o estereótipo do nutricionista foi 

realizado esta revisão exploratória da literatura. O padrão de beleza imposto pela mídia nos dias atuais 

adota o culto ao “corpo perfeito”, gerando preocupações e insatisfações dos indivíduos com a própria 

imagem corporal. Muitas vezes o profissional é julgado pelo seu biótipo e não pela sua capacidade 

intelectual. Há uma clara desvantagem social em estar com obesidade, o que gera estigma na vida 

profissional do nutricionista obeso vista como incompetente. Constatou-se que, nutricionistas com 

obesidade sentem o preconceito e a discriminação por parte da sociedade em relação ao seu estereótipo e 

o quanto isso interfere em sua saúde física e psíquica, vindo a interferir também em sua vida profissional. 
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ABSTRACT 

 
Aiming to verify if there is a view of society's disproof to the stereotype of the nutritionist, this 

exploratory review of the literature was carried out. The standard of beauty imposed by the media today 

adopts the cult of the "perfect body", generating concerns and dissatisfactions of individuals with their 

own body image. Often the professional is judged by his biotype and not by his intellectual capacity. 

There is a clear social disadvantage in being obese, which generates stigma in the professional life of the 

obese nutritionist seen as incompetent. It was found that nutritionists with obesity feel prejudice and 

discrimination on the part of society in relation to their stereotype and how much this interferes in their 

physical and mental health, also interfering in their professional life. 

 
 

Key Words: Body, obesity, media, nutrition. 

 

 

 

 

1 – INTRODUÇÃO 

 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a obesidade é uma 

condição caracterizada pelo excesso de gordura corporal, com implicações a saúde. 

A construção da imagem corporal envolve fatores socioculturais, variando 

conforme a percepção corporal de cada indivíduo. O padrão de beleza imposto pela 

mídia nos dias atuais adota o culto ao “corpo perfeito”, gerando preocupações e 

insatisfações dos indivíduos com a própria imagem corporal (VARGAS et al., 2014). 
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Somos mais de 7 bilhões de pessoas no planeta e ninguém é igual a ninguém. 

Como pode haver um padrão de beleza? (GARBIN, 2017). 

Há uma clara desvantagem social em ser obeso, o que gera estigma que se 

magnífica na vida profissional do nutricionista obeso vista como incompetente 

(ARAÚJO et al., 2015). 

De acordo com a nova resolução do Conselho Federal de Nutricionistas (CRN) 

nº 600/2018, nutricionista é aquele que possui o diploma expedido por escolas de 

graduação em Nutrição (devidamente reconhecidas pelo Ministério da Educação – 

MEC) e para exercer a profissão, o mesmo deve estar inscrito no Conselho Regional de 

Nutricionistas (CRN) da sua respectiva jurisdição, não fazendo nenhuma objeção em 

relação ao biótipo para se exercer a profissão. 

Diante do exposto, este estudo tem como objetivo constatar se há um olhar de 

reprova da sociedade em relação ao estereótipo do nutricionista. Nesta perspectiva o 

estudo foi realizado através de revisão exploratória da literatura, desempenhando uma 

pesquisa em leitura de artigos e livros publicados entre os anos de 2006 a 2020, tendo 

como busca em base de dados indexados nas plataformas digitais Scielo e PubMed, 

ocorrendo entre os meses de março a setembro de 2020. 

 
2 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
 

2.1 A OBESIDADE DE FATO 

 
 

A obesidade é caracterizada pelo excesso relativo ou absoluto de gordura 

corporal, provocado por desequilíbrio nutricional associado ou não, a distúrbios 

genéticos ou, endócrino metabólico (ABESO, 2010). 

Distúrbio do estado nutricional traduzido por um aumento de tecido adiposo, 

reflexo do excesso de gordura, ressaltante do balanço positivo de energia na relação 

ingestão/gasto calórico, associado a defeitos de regulação do peso corporal (LEÃO e 

GOMES, 2014). 

A visão predominante de que a obesidade é uma escolha e que pode ser 

totalmente revertida por decisões voluntárias para comer menos e se exercitar mais pode 
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exercer influências negativas nas políticas públicas de saúde, acesso a tratamentos e 

pesquisas (RUBINO et al., 2020). 

No Brasil, existem mais de 20 milhões de indivíduos com obesidade. Na 

população adulta, 12,5% dos homens e, 16,9% das mulheres apresentam obesidade e 

cerca de 50% têm excesso de peso (sobrepeso) (ROSENBAUM, 2019). 

De acordo com a pesquisa da Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para 

Doenças crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL) de 2018, divulgada pelo 

Ministério da Saúde em julho de 2019, o número de obesos no país aumentou 67,8%  

nos últimos treze anos – saltando de 11,8% em 2006 para 19,8% em 2018 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018). 

Esses dados também apontam que 84,2% dos adultos que possuem idade entre 

25 a 34 anos estão com obesidade e, na faixa etária de 35 a 44 anos, esse percentual é de 

81,1%. Destaca-se, também, que há um aumento do percentual em mulheres (20,7%) 

em relação aos homens (18,7%) (OLIVEIRA et al., 2020). 

A obesidade é um problema social, que atinge as populações de maneira 

socialmente diferenciada, isso faz com que a obesidade se torne um fator novo de 

desigualdade social, pois, um grande número de pessoas envolvidas sofre por causa do 

olhar e das condenações sociais das quais são vitimas. Essas pessoas não suportam 

somente as consequências físicas deste estado, mas também as consequências sociais 

(POULAIN, 2013). 

 
2.2 A INFLUÊNCIA DA MÍDIA EM RELAÇÃO AO CORPOINTITULADO 

PERFEITO 

 
Evidências sugerem que a mídia é uma fonte generalizada de viés de peso e pode 

reforçar o estigma por meio do enquadramento impreciso da obesidade, imagens, 

linguagem e terminologia inadequadas que atribuem a obesidade inteiramente à 

responsabilidade pessoal (HEUER, 2011). 

Em maio de 2017, uma pesquisa feita no Reino Unido demonstrou que o 

Instagram é considerado a rede social que mais tem impacto negativo sobre a saúde 

mental dos jovens (GARBIN, 2017). 
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Vargas et al., (2014), diz que, atualmente, muitos setores da sociedade, 

principalmente a mídia, deixam explícitas discussões acerca do corpo e padrões 

estéticos que valorizam o corpo perfeito, com referência em um único padrão. 

Para Garbin (2017), as blogueiras, sem formação específica, recomendam 

exercícios físicos e orientações dietéticas, impondo aos leitores um padrão estético e um 

corpo que não é o seu e, provavelmente, nunca será. 

Muitas vezes o profissional é julgado pela sua composição corporal, pelo seu 

biótipo e não pela sua capacidade intelectual. Existe este paradigma que o profissional 

tem que ter o corpo “padrão”, magro ou musculoso (DAMASCENO et al., 2006). 

Segundo Rubino et al., (2020) a narrativa generalizada da obesidade na mídia, 

nas campanhas de saúde pública, no discurso político e até na literatura científica que 

atribui a causa da obesidade principalmente à responsabilidade pessoal tem um papel 

importante na expressão do estigma social do peso e reforça o peso baseado no 

estereótipo. 

O ideal de beleza pautado no corpo magro como é vigente na atualidade tem 

oprimido nutricionistas obesas e provocado uma ruptura em sua identidade profissional 

(PENA et al., 2015). 

 
2.3 PRECONCEITO E DISCRIMINAÇÃO SOBRE A OBESIDADE EM 

RELAÇÃO À APARÊNCIA 

 
Além das consequências clínicas da obesidade, problemas psicológicos e sociais 

também se correlacionam ao quadro, e se somam, ainda, a discriminação e preconceito 

(ALVARENGA et al., 2019). 

Os preconceitos são muitos e os estigmas são duros, além dos olhares e falas de 

reprovação, as discriminações são muitas. O preconceito com a obesidade tacha o obeso 

de culpado de não fazer o suficiente para mudar a situação (DERAM, 2018). 

O preconceito é um juízo preconcebido, que se manifesta em uma atitude 

discriminatória perante pessoas, crenças, sentimentos e tendências de comportamento 

(HOUAISS et al., 2009). 
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As pessoas com obesidade podem ser consideradas menos adequadas para o 

emprego e são menos propensas a serem convidadas para uma entrevista ou se 

empregadas, são consideradas menos bem-sucedidas em comparação com colegas mais 

magros. Mulheres com obesidade são as mais improváveis de serem contratadas 

(RUBINO et al., 2020). 

De acordo com Alvarenga et al., (2019) a discriminação é considerada a 

manifestação comportamental do preconceito. No caso da obesidade, o indivíduo 

normalmente é “culpado” pela sua condição, o que contribui para a negligência do 

estigma relacionado ao peso. 

Estereótipos baseados no peso incluem generalizações de que indivíduos com 

sobrepeso ou obesidade são preguiçosos, gulosos, carecem de força de vontade e 

autodisciplina, incompetentes, desmotivados para melhorar sua saúde. Indivíduos com 

sobrepeso ou obesidade são vulneráveis ao estigma e discriminação no local de  

trabalho, educação, saúde e sociedade em geral (RUBINO et al., 2020). 

Segundo Deram (2018), a aparência se tornou a coisa mais importante  do 

mundo. Tudo se concentra na aparência, ou seja, no peso, como se a balança fosse o 

indicador do estado de felicidade, bem-estar, saúde ou sucesso. 

 
2.4 A VIDA PROFISSIONAL DE NUTRICIONISTAS COM OBESIDADE 

 
 

Para nutricionistas obesas, o paradoxo existente entre as premissas de sua 

profissão e seu estado de morbidade torna mais complexo o debate, pois a dificuldade  

de controle do próprio peso as coloca em conflito com sua identidade profissional 

(ARAÚJO et al., 2015). 

Pena (2015), diz que as nutricionistas vivenciam o estigma no trabalho e 

situações de sofrimento nas relações sociais por seu corpo representar uma inversão de 

valores normativos da nutrição e de uma sociedade lipofóbica que desaprova a 

nutricionista obesa. 

A idealização da magreza e a desvalorização das pessoas obesas ou com 

sobrepeso são duas faces de um mesmo fenômeno. Para sair deste circulo vicioso, 
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convém lutar simultaneamente contra a estigmatização das pessoas obesas e tentar 

reduzir a idealização da extrema magreza (POULAIN, 2013). 

Para Barreto (2018), fica evidente que um profissional abaixo do seu peso/magro 

seria do ponto de vista da população, o mais capacitado do que um profissional acima 

do peso/gordo, comprovando assim que a sociedade julga o nutricionista pela sua 

aparência. 

Araújo et al., (2015) revela que a obesidade como estigma na profissão de 

nutricionistas tem comprometido a saúde física e mental das protagonistas deste estudo, 

revelando sua necessidade expressa do sentimento de pertencimento na categoria 

profissional. 

 
3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Conforme o objetivo deste estudo constatou-se que, nutricionistas com 

obesidade sentem o preconceito, o olhar de reprova e a discriminação por parte da 

sociedade em relação ao seu estereótipo e o quanto isso interfere em sua saúde física e 

psíquica, vindo a interferir também em sua vida profissional. Ficou clarividente que a 

mídia influencia a imposição de um corpo intitulado perfeito, padrão que na realidade, 

não existe e nem existirá, tendo em vista que cada ser humano é único, em todas as suas 

peculiaridades, formas e traços. 
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