
1 
 

A INFLUÊNCIA DA REDE SOCIAL E IMPACTOS NA SAÚDE DAS 

MULHERES: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA 

 
 

Cristiane Tavares Tietê¹, Joyce Klitzke Naitzel¹, Mariza dos Santos Cerqueira¹, 

Rosiane Cosme  Nascimento² 

 
 

1 – Acadêmica do curso de Nutrição da Faculdade Multivix- Serra 

2 – Mestra em Nutrição e Saúde – Professora Multivix – Serra 

 
RESUMO 

Esta revisão integrativa da literatura examina fatores associados à imagem corporal          em mulheres. 
A discrepância entre a percepção subjetiva da imagem corporal e o desejo do tipo  ideal de corpo 
pode interferir no sentimento de satisfação e desencadear o desejo por mudanças na aparência e 
interferindo diretamente na saúde. A mídia e as propagandas de alimentos representam 
estratégias para diferenciação, promoção e venda de produtos pelas indústrias. O objetivo do 
presente estudo foi verificar os fatores associados à influência da mídia sobre as mulheres em 
busca de um corpo perfeito e o impacto na saúde nutricional e como essa relação pode modificar 
as escolhas alimentares e deixá-los mais vulneráveis aos transtornos alimentares. Trata-se de 
umar evisão integrativa da literatura realizada nas bases de dados (US National Library of 
Medicine) PubMed, (Scientific Eletronic Library Online) Scielo e Lilacs. Os resultados obtidos 
colaboram para a elaboração de ações educativas de prevenção, com o intuito de instigar mulheres 
a praticarem um estilo de vida saudável, dando ênfase a indivíduos com insatisfação corporal. 
Atitudes como a realização de dietas restritivas, prática de atividades físicas exageradas e 
isolamento social devem ser fatores considerados nessas ações para que não abalem a saúde 
física e mental dos indivíduos. Conclui-se que a mídia possui forte influência no comportamento 
alimentar e imagem corporal. Os estudos indicaram a mulher como indivíduo mais suscetível ao 
desenvolvimento de problemas relacionados à insatisfação corporal, como também são mais 
vulneráveis a influência da mídia. 

 
Palavras-chave: influência da mídia, comportamento alimentar, imagem corporal, impacto 

nutricional. 

 

INTRODUÇÃO 

 
 

As inovações tecnológicas repercutem sobre os conhecimentos, que por 

sua vez influenciam na compreensão de costumes e convívios sociais. A atuação 

e eficácia da mídia é um exemplo de como os meios de comunicação causam 

impactos no modo de agir e de pensar do seu público-alvo. A mídia tem um papel 

de extrema importância na constituição do ponto de vista de seu público, 

pluralizando a autoimagem da sociedade (ALVARENGA et al., 2010). 
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Atualmente, por causa do grande alcance que a população tem acerca 

das redes sociais, todos que tenham acesso a um smartphone podem se tornar 

grandes influenciadores digitais. Como consequência, percebe-se que a 

população mais velha, que não possuía tanto domínio da internet, acabou se 

rendendo ao uso delas, o que faz com que o alcance da publicidade contida nas 

redes seja muito maior (LIMA, 2014). 

Ao longo dos anos, a humanidade apresentou a necessidade de amparo 

tecnológico para a evolução cultural e a construção de novas aprendizagens em 

benefício das futuras gerações, gerando invenções que causaram impactos 

globais na sociedade, como o surgimento da internet. Uma das subdivisões da 

mídia são as redes sociais, conceituadas como ambientes que visam interligar 

pessoas, que quando inscritas, podem estabelecer comunicação com outros 

usuários (MIRANDA, 2010). 

As redes sociais mais utilizadas atualmente manifestam-se como artifício 

para a distribuição de conhecimento e informações, e temas básicos como moda, 

corpo, padrão de beleza, atividade física e alimentação estão no topo dos mais 

comentados. Por outro lado, ergue-se a indústria, fazendo uso dessas redes para 

divulgar seus produtos, alavancando suas vendas e obtendo êxito no mercado 

(COSTA et al., 2019). 

Podendo definir imagem corporal (IC) como o retrato que o indivíduo tem 

do seu corpo em sua mente, e as sensações e emoções que o mesmo 

desenvolve em relação a esse retrato. A insatisfação com o corpo é um 

transtorno caracterizados pela avaliação da imagem corporal, levando em 

consideração as distinções entre o seu corpo atual e o que seria considerado o 

corpo ideal (SOUZA et al., 2016). 

No presente momento, a procura pelo corpo perfeito tem se tornado 

amplamente anunciada pelos recursos de comunicação, compreendendo-se 

como um dos fundamentais interesses do ser humano, os quais se evidenciam 

pela quantidade cada vez maior de procedimentos reparadores e de estética 

(SENA et al., 2019). 

Acompanhando o crescimento das redes sociais, a Fake News vem 

expandindo-se igualmente, desafiando os nutricionistas e técnicos de nutrição 
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e dietética (TND). Essas notícias inverídicas acarretam enganos e 

comportamentos arriscados, garantindo sem confirmações científicas dietas 

milagrosas receitadas por indivíduos sem formação acadêmica (CFN, 2018). 

Diante do exposto, este estudo teve por objetivo avaliar por meio de uma 

revisão integrativa o nível de influência da mídia social sobre o comportamento 

alimentar das mulheres e o impacto na saúde nutricional. 

 
REFERENCIAL TEÓRICO 

 
 

Em virtude da influência das redes sócias e impacto na saúde pode ser 

classificado. 

IMAGEM CORPORAL 

 
A imagem corporal pode se estabelecida como a figura mental, bem como 

as percepções, sentimentos e pensamentos relacionados ao próprio corpo 

(SLADE, 1994). Inclui dimensões de percepção, que estão relacionadas ao 

julgamento do tamanho e forma do corpo, e dimensões de atitude, incluindo 

componentes comportamentais, emocionais e cognitivos (THOMPSON, 1996). 

A insatisfação corporal é considerada um distúrbio atitudinal e diz respeito 

à avaliação negativa que se tem sobre o próprio corpo, decorrente da percepção 

de uma discrepância entre a avaliação do corpo atual e o corpo considerado ideal 

(GROGAN, 2008), que atualmente se fecha nas possibilidades de um corpo 

magro, moldado a suaves curvas e trabalhado esculturalmente em academias. 

Fatores sociais estão intimamente relacionados à insatisfação corporal, com 

destaque para a influência da mídia, que é considerada um dos principais fatores 

de risco para essa insatisfação (THOMPSON et al., 1999). 

Os meios de comunicação, como revistas, televisão e internet, são 

repletos de imagens corporais idealizadas, magras, delicadas e bem 

proporcionadas, que podem comparar as aparências e interferir na percepção 

do nosso corpo, levando à insatisfação por termos nos tornado populares e 

começou a ser amplamente consumido pelas pessoas. A insatisfação física 
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pode causar doenças físicas e mentais, como distúrbios alimentares, depressão, 

baixa autoestima, comparação social, ansiedade, aumento da cirurgia estética e 

diminuição da qualidade de vida (SOUZA & ALVARENGA, 2016). 

A imagem corporal pode ser definida como a figura mental do corpo, em 

outras palavras, é o modo pelo qual o corpo se apresenta e como o sujeito se 

enxerga. Existem algumas definições atuais que têm caracterizado imagem 

corporal não só como uma construção cognitiva, mas também como uma 

resposta dos desejos, emoções e interação social, caracterizando esse construto 

por duas grandes dimensões: a perceptiva, que define a precisão no julgamento 

do tamanho, forma e peso corporal que envolve os componentes afetivos, 

cognitivos e comportamentais (AMARAL et al., 2019). 

 
 

COMPORTAMENTO ALIMENTAR 

 
Carvalho et al. (2013), Comportamento alimentar é definido como todas 

as formas de conviver com os alimentos, semelhante ao conceito de Garcia 

(1999). Comportamento alimentar refere-se à atitude dos hábitos alimentares 

relacionados a atributos sociais e culturais, como os aspectos subjetivos do 

indivíduo. Está relacionado ao comportamento alimentar ou à própria comida. 

O comportamento alimentar é um grupo de comportamentos relacionados aos 

alimentos, começando com decisões, disponibilidade, métodos de preparo, 

utensílios, horários e distribuição de refeições e terminando com a ingestão 

(MATIAS et al. 2010). 

Os hábitos ou comportamentos alimentares são todas formas de conviver 

com os alimentos, ou seja, os hábitos alimentares não se limitam aos alimentos 

ingeridos ou não, mas também incluem regras, significados e valores que 

permeiam diferentes aspectos relativos à prática de consumo alimentar 

(LEÔNIDAS & SANTOS, 2011). 

De acordo com o comportamento alimentar, essa é uma questão muito 

complicada, pois a alimentação é um comportamento social que transcende as 

necessidades alimentares básicas e é essencial para o desenvolvimento de 
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valores importantes compartilhados por todos, além de estar relacionada às 

relações sociais, escolhendo entre geração transmitida a todos, e as sensações 

proporcionadas pelos sentidos. Ao comer, o indivíduo busca satisfazer suas 

necessidades físicas e hedônicas (prazer) (AITZINGEN, 2011). 

A alta suscetibilidade ao desenvolvimento de comportamentos 

alimentares inadequados pode estar relacionada à tentativa de alcançar um 

padrão de beleza promovido pelas mídias sociais. Saltar refeições, se exercitar 

obsessivamente, causar vômitos e usar laxantes ou diuréticos foram 

reconhecidos como sintomas subclínicos dos distúrbios. Assim, observou-se que 

a mídia social vem causando gatilhos para distúrbios alimentares devido à 

exposição de modelos de corpos ideias a serem seguidos pela população, sendo 

necessária a construção de políticas públicas que façam com que esse ideal 

perfeito seja desconstruído (UCHOA et al. 2019). 

 

 
MIDIAS SOCIAIS 

 
Por ser a televisão a ferramenta de informação mais acessível para a 

população brasileira, a mídia se mostra atenta e até proativa no estabelecimento 

de regras e na mudança de comportamentos. A televisão também é considerada 

um fator que afeta a dieta alimentar, principalmente para promover hábitos 

alimentares pouco saudáveis (RODRIGUES &FIATES). 

É possível observar que no caso das crianças, os critérios de escolha de 

alimentos e brinquedos são influenciados pelas propagandas de televisão e que 

as compras da família passam a ser determinadas por esses pedidos. 

Complementando essa ideia, afirma que a publicidade também tem forte 

influência no comportamento alimentar, pois assistir muita televisão promove um 

hábito sedentário. A grande maioria das propagandas relacionadas a produtos 

alimentícios são sobre alimentos prejudiciais à saúde, ricos em gorduras e 

açúcares (TORAL, 2006). 

Um dos principais motivos que causam alterações da percepção da 

própria imagem corporal é a imposição da mídia, ao qual associa um padrão 
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corporal ao sucesso e a felicidade (NUNES, 2006). Nessa perspectiva, a mídia 

apresenta à sociedade a imagem de modelos como um espelho, e a população 

avalia o seu corpo em relação a essa exposição que vai interferir na construção 

da sua autoimagem e da sua autoestima (DURIF, 1990). 

A rede social trata-se de "um grupo de pessoas com ideias semelhantes 

se reúnem em um lugar comum para compartilhar ideias e informações”. Desta 

forma, a rede social é a troca de comunicação ou até troca de informações. O 

efeito dessa conexão é o que constrói essa dinâmica das redes. Atualmente, a 

rede social tornou-se uma expressão da tecnologia da informação e comunicação, 

seu uso percorreu diversas áreas e destruiu fronteiras. Uma das conveniências 

mais demasiada é no território da comunicação (BRAKE, 2010). 

No mundo contemporâneo, os meios de comunicação desempenham um 

papel estruturante na construção e desconstrução dos programas alimentares, 

pelo que, para compreender a nova lógica do consumo, é necessário 

compreender os fenômenos que provocam as mudanças sociais e culturais 

(SERRA & SANTOS, 2003). 

Podemos constatar hoje, olhando para o ambiente em que vivemos o 

comportamento de compra geralmente começa a definir o status, pois a mídia 

influencia o comportamento das pessoas, o que as pessoas precisam comer e 

até mesmo onde se exibir e estar em um determinado estado de social status. 

As pessoas atualmente se sentem muito satisfeitas quando consomem 

alimentos em locais públicos, pois nesses ambientes desejam satisfazer seus 

desejos e produzir novas experiências sociais. A mídia não só promove a venda 

de fast food, mas também tudo que promete às pessoas uma figura ideal 

(ANSILIERO, 2006). 

A preocupação ou veneração com o corpo faz com que a mídia ganhe mais 

força, pois a cada dia vemos mais lançamentos nos setores de cosméticos, 

alimentação e vestuário, tudo para atrair os olhares desse mundo capitalista. 

Quando abrimos páginas na internet e revistas, relatando matérias sobre práticas 

alimentares diversas, constatamos os interesses das indústrias ligadas ao corpo. 

Tendo como alguns dos cenários a juventude eterna, o emagrecimento fácil e os 

extremos corrosivos da riqueza e da pobreza, a transformação de uma cultura de 

consumismo irrestrito. Temos aí, o poder de influência e onipresença da mídia 

(OLIVEIRA, 2018). 
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METODOLOGIA 

 
 

O presente estudo caracteriza-se por ser uma revisão integrativa, tendo 

como questão norteadora “A influência da mídia sobre as mulheres em busca de 

um corpo perfeito e o impacto na saúde nutricional”. Para a construção da 

revisão, a estratégia de busca utilizada combinou com os descritores por meio 

do operador “and”, sendo utilizados os seguintes  descritores: the influence of the 

media, eating behavior, eating habits, nutritional disorders, nutritional impact, 

social network and fad diets. A busca foi realizada no mês de setembro de 2021, 

nas bases de dados: (US National Library of Medicine) PubMed, (Scientific 

Eletronic Library Online) Scielo e Lilacs. 

Para inclusão foram adotados os seguintes critérios de inclusão: trabalhos 

publicados                em forma de artigos, trabalhos disponíveis na forma completa, em 

inglês e português, da área de nutrição, estudos com o público adulto e feminino, 

publicados entre os anos de 2015 a 2021. Na sequência, os artigos selecionados 

tiveram os resumos avaliados, sendo excluídos os estudos: artigos que não 

correspondem à questão do estudo e pesquisas em animais. 

Foram extraídas dos artigos as seguintes informações: nome da pesquisa, 

autor, ano de publicação, público e tipo de publicação. Os dados dos estudos 

selecionados foram analisados e a apresentação dos resultados e discussão dos 

dados obtidos foi realizada de forma descritiva. Por fim, foram encontrados 37 

artigos, dos quais 31 foram excluídos e 05 selecionados para compor a revisão, 

conforme ilustrado na figura 1. 
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Figura1: Fluxograma da busca de artigos 

 
 

RESULTADOS 

 
 

Após a leitura analítica destes artigos foram selecionados 05 como objeto 

de estudo por apresentarem aspecto que correspondem com a questão 

norteadora desta revisão. Conforme demostrado no quadro 1. 

 
Quadro 1: Informações dos artigos incluídos na revisão integrativa com base na 

questão norteadora. 

Lilacs (n=11) Scielo (n=23) PubMed (n=03) 

Artigos selecionados para leitura 

do resumo (n=17) 

Artigos excluídos por título 

(n=14) 

Artigos selecionados para leitura 

do título (n=31) 

Artigos excluído por 
duplicidade (n=06) 

Total de artigos 

(n=37) 

    Artigos inclusos 

            (n=05) 

Artigos excluídos após a leitura  

            por não atenderem todos  

        os critérios (n=12) 
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Autores e ano de 
publicação 

 

Tipo de Estudo 
 

Métodos e Temática 
 

Principais Resultados 

 
 
 
 
 
 
 

Batista, et al., 2015 

 
 
 
 
 
 

Pesquisa transversal, 
quantitativa, descritiva 

e correlacional. 

 

 
Aplicação de questionário 

contendo 34 questões 
para 211 acadêmicos de 3 

cursos distintos. 
“Dimensão atitudinal da 

imagem corporal e 
comportamento alimentar 

em graduandos de 
educação física, nutrição e 

estética da cidade “ 

Os resultados permitem 
concluir que as mulheres 

apresentaram maior 
prevalência de insatisfação 
corporal e comportamentos 
alimentares nocivos à saúde 

quando comparadas aos 
homens. Já em relação as 

demais influências, 
observou-se que ambos os 

sexos se sentiram 
pressionados a adotar o 
padrão de corpo exposto 

pela mídia e fazem 
checagem corporal com alta 

frequência. 

 
 
 

 
Carvalho, et al., 2019 

 
 

 
Pesquisa exploratório, 

transversal, quantitativa 
e qualitativo. 

Aplicação de questionário 
contendo 14 questões, 

com 285 participantes de 
ambos os sexos, idade 

entre 21 e 35 anos. 
“Percepção sobre mídia e 
comportamento na compra 
de alimentos: estudo com 

consumidores de dois 
municípios” 

 
 

Os resultados demonstram 
que o marketing tem 

estratégias e potencial para 
influenciar no 

comportamento alimentar da 
população. 

 
 
 
 

Silva, et al., 2020 

 
 
 

Pesquisa observacional 
e 

transversal. 

Aplicação de perguntas 
para 612 acadêmicos com 
idade entre 18 a 30 anos. 

As questões envolvem 
aspectos físicos, 

satisfação corporal, mídia 
e outros. 

“Pressão sociocultural: um 
modelo de insatisfação 
corporal para mulheres 

jovens” 

 

 
O estudo concluiu que a 

pressão da mídia teve uma 
associação muito direta 

significativa com a 
internalização do corpo 

magro, muscular e atlético. 

 
 
 
 
 
 

Agúndez, et al., 2020 

 
 
 
 

 
Pesquisa exploratório, 

transversal, quantitativa 
e qualitativo. 

Analisar o comportamento 
de 22 mulheres 

diagnosticadas ou não 
com transtornos 

alimentares, com idade 
entre 15 a 36 anos, diante 
de publicidades referentes 

à imagem corporal. 
“Recall de propagandas 
televisivas com culto à 
imagem em mulheres 
jovens com anorexia 
nervosa ou bulimia 

nervosa” 

 
 

 
A publicidade na televisão 
parece ser mais um reforço 
para essas mulheres que já 
são insatisfeitas com seu 

corpo, ao invés de um direto 
causador de seu distúrbio de 

imagem corporal. 
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Passos, et al., 2020 

 
 
 

 
Estudo exploratório e 

transversal 

. 
Extração de dados em 

redes sociais mais 
utilizadas, análise de posts 

mais curtidos e reações 
dos usuários. 

“Curta e compartilhe: 
conteúdos sobre 

alimentação saudável e 
dietas em páginas do 

Facebook*” 

 

A rede social mostra-se 
pertinente para interações 

comunicativas sobre 
alimentação e nutrição, 

entretanto, muitos conteúdos 
voltaram-se para promoção 

e venda de serviços e 
produtos dietéticos e não 
para promoção da saúde. 

 

 
 

DISCUSSÃO 

 
 

Dos cinco estudos avaliados, três apontam que a mídia reproduziu 

impactos negativos que são capazes de causar malefícios ao estado nutricional, 

por meio de propagandas que fazem culto a imagem corporal julgada ideal, 

abalando também outras situações, como a autoestima de seus utilizadores. 

Um estudo realizado por Damasceno et al. (2006) revelou que 

ultimamente homens e mulheres têm se mostrados preocupados com a 

aparência física e essa preocupação pode ser justificada graças ao grande 

destaque concedido à imagem corporal ideal. Todavia, ao tentar alcançar esse 

parâmetro, o indivíduo deposita um empenho descontrolado na sua busca, 

tornando-se insatisfeito com a sua imagem corporal. 

Batista et al. (2015) observaram em seu estudo que existe uma maior 

insatisfação corporal nas mulheres, revelando que elas estão sujeitas a 

praticarem ações que causam danos à saúde com mais facilidade em 

comparação com os homens. Entretanto, em relação a influência midiática e os 

parâmetros idealizados por ela, tanto os homens quanto as mulheres afligem-se 

em razão da insatisfação com o visual do seu corpo. Como frutos dessa 

insatisfação, destaca-se a admissão de condutas por vezes equivocadas, com a 

prática de dietas impróprias, a realização de cirurgias plásticas e execução de 

atividades físicas exageradas. 
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O estudo realizado por Silva et al. (2020) observou que mulheres jovens 

adotam inconscientemente o padrão de corpo magro e com baixa porcentagem 

de gordura, certamente por conta da pressão exercida pela família e pela mídia. 

A disseminação de informações é feita na grande maioria pela mídia, 

transmitindo informações a respeito de um corpo ideal, salientando a magreza e 

a definição muscular como parâmetro para tal. 

Com o objetivo de avaliar o nível de atenção de um grupo de mulheres 

jovens em anúncios transmitidos pela mídia, Moral-Agúndez et al. (2020) 

realizaram um estudo com um grupo de mulheres diagnosticadas com anorexia 

e bulimia e com um grupo de mulheres saudáveis. A recordação é instruída pelo 

nível de envolvimento com o tema ou produto anunciado como resultado, 

revelaram que as propagandas que cultuam um corpo ideal, embora sejam 

relembradas por ambos os grupos de mulheres, são recordadas e causam maior 

impacto em mulheres diagnosticada. Isso justifica o conceito de que uma vez 

que um distúrbio já exista, a influência das propagando será maior. 

O estudo realizado por Carvalho et al. (2019), teve como objetivo 

examinar quais eram os conhecimentos dos consumidores sobre como a mídia 

influencia no comportamento de compra dos alimentos. Como resultado, 

identificaram que a maior parte dos participantes declarou que passam entre 1 a 

3 horas por dia acompanhando as mídias e que entre as mais acompanhadas, a 

televisão está em primeiro lugar, seguida pela internet. 

Em seu estudo, Carvalho et al. (2019) revelaram que as propagandas de 

marketing de alimentos, especialmente aqueles que possuem alto teor de açúcar, 

sal e gordura, favorecem a adesão de padrões de alimentação inapropriados. A 

publicidade de alimentos e bebidas não saudáveis gerou o consumo elevado de 

alimentos com grande densidade energética e pobre em nutrientes. Existem 

ainda estudos indicadores de que a maioria dos alimentos anunciados nas 

mídias favorece o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis e 

obesidade. 
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Os resultados obtidos colaboram para a elaboração de ações educativas 

de prevenção, com o intuito de instigar mulheres a praticarem um estilo de vida 

saudável, dando ênfase a indivíduos com insatisfação corporal. Atitudes como a 

realização de dietas restritivas, prática de atividades físicas exageradas e 

isolamento social devem ser fatores considerados nessas ações para que não 

abalem a saúde física e mental dos indivíduos. 

A partir dessas considerações, destaca-se a importância de mais estudos 

em diferentes contextos. Ademais, destaca-se a importância e a necessidade de 

ações de educação alimentar, nutricional, físico e mental, em ambos os sexos e 

idades, com profissionais capacitados para cada área. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Este estudo oferece informações sobre as repercussões da mídia em 

relação ao nível de influência no comportamento alimentar de seus usuários, 

pesquisas realizadas indicam que as redes sociais repercutem muito mais de 

forma negativa nas mulheres, quando o assunto é imagem corporal, assim 

aumentando a insatisfação corporal.Com base nos resultados encontrados nesta 

pesquisa, foi verificado que os usuários se preocupam mais com a imagem 

corporal do que com mudanças de hábitos alimentares, estado nutricional e um 

estilo de vida saudável. 
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