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Resumo: Atualmente a mídia contribui grandemente para o desenvolvimento 

da obesidade. O estudo fez uma análise literária sobre a influência que a mídia 

exerce sobre a criança principalmente na alimentação. Para obtenção dos 

dados o estudo foi realizado através de um levantamento bibliográfico tanto em 

inglês como em português, dos últimos 16 anos. Os resultados obtidos 

constam que a mídia traz fatores de risco como alto consumo de produtos 

industrializados, com alto índice de açúcar, corantes, conservantes e 

acidulantes, e gordura contribuindo para o surgimento da obesidade na infância 

estimulando a criança a consumir sempre mais. Conclui-se que a mídia 

influencia as crianças a desenvolver uma alimentação prejudicial à saúde. 
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Abstract: Currently the media contributes greatly to the development of 

obesity. The study made a literary analysis of the influence the media has on 

the child especially in food. To obtain the data the study was conducted through 

a literature both in English and Portuguese, the last 16 years. The results 

obtained are shown that the media brings risk factors such as high consumption 

of processed products with high content of sugar, dyes, preservatives and 

acidifiers, and fat contributes to the onset of obesity in childhood encouraging 

children to consume more and more. We conclude that the media influence 

children develop harmful health food. 
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Introdução: De acordo com a World Health Organization (WHO), a obesidade 

infantil é um dos mais sérios problemas de saúde pública do século 21, sendo 

considerada global e afetando principalmente países de baixa e média rendas 

em áreas urbanas. A prevalência da obesidade tem aumentado de modo 

alarmante e, em 2010, o número de crianças menores de cinco anos com 

sobrepeso foi de mais de 42 milhões, sendo 35 milhões de residentes em 

países em desenvolvimento (GENEVA; WHO 2014). A sociedade moderna 

rapidamente vem se adaptando aos avanços tecnológicos que interferem no 

estilo de vida das pessoas e, em especial, das crianças. Estas dedicam mais 

de duas horas por dia ao hábito de assistir TV, comportamento que demanda 

baixo gasto enérgico, podendo conduzir ao sedentarismo na infância. A 

televisão exibe imagens capazes de influenciar as crianças quanto à qualidade 

da alimentação, uma vez que grande parte da publicidade alimentícia veicula 

alimentos com alto teor calórico, sendo que os produtos alimentícios compõem 

27% dos comerciais (KRAFT, KOHLER et al; 2007). O objetivo desse estudo foi 

desenvolver uma revisão bibliográfica, buscar evidências, na literatura cientifica 

sobre a influência da mídia na alimentação infantil e fatores de risco no 

desenvolvimento da obesidade na infância. A metodologia avaliada Para 

desenvolvimento da pesquisa, por meio dos descritores selecionados foram 

obtidos 100 artigos na base de dados, 10 monografias e 15 livros. Após realizar 

a leitura na integra foram excluídos 43 referencias, por não se enquadrarem 

nos critérios de inclusão. Após a leitura na integra, foram selecionados 88 

produções que respondiam a questão norteadora.Os principais critérios de 

escolha para colaboração literária, no desenvolvimento do trabalho foram 

artigos dos últimos anos que trouxessem informações literárias a respeito de 

influencias da mídia na alimentação infantil, contribuindo para o 

desenvolvimento da obesidade na infância. Os fatores associados e analisados 

que contribuíram para o desenvolvimento do trabalho apresentado foram 

condições socioeconômicas que poderiam influenciar na alimentação infantil, 

exemplo familiar, sedentarismo, consumo elevado de produtos industrializados 

desenvolvimento da obesidade na infância entre outros.  

 

Referencial teórico e metodológico: Diversos elementos agem na 

constituição dos hábitos alimentícios desde a infância e alguns deles sempre 



estão relacionados com os hábitos alimentares que o indivíduo terá no futuro, 

na sua vida adulta o desempenho alimentar é, composto por ocasionadores 

exteriores e interiores ao indivíduo. O acesso aos vários tipos de alimentos, na 

coletividade atual, exclusivamente urbana é definido pela estrutura 

socioeconômica, que por sua vez abrange especialmente "as políticas 

econômica, social, agrícola e agrária. Assim sendo, as práticas alimentares, 

estabelecidas pela condição de classe social, engendram determinantes 

culturais e psicossociais" (GARCIA, 2003. p. 486).  

A mudança do homem do campo para a cidade trouxe consequências 

negativas para a alimentação. As famílias diminuíram o consumo da famosa 

mistura brasileira do arroz com feijão, frutas, verduras e legumes e 

aumentaram a ingestão de gorduras, principalmente saturadas, além de 

alimentos refinados e pobres em fibras, e alimentos industrializados, ricos em 

gordura e açúcares, como é o caso do refrigerante, com alto teor de açúcar e 

nenhum nutriente (SOUZA, SCHITZ et al; 2007).  Alguns fatores influenciam a 

ingestão de alimentos, os hábitos preferências e as aversões são estabelecidos 

nos primeiros anos de vida e prosseguem até a fase adulta. As principais 

influências na ingestão alimentar nos anos de desenvolvimento humano inclui 

ambiente familiar, tendências sociais, mídia, pressão dos colegas e doença, 

são vários os motivos que envolvem a escolha dos alimentos. Geralmente, 

estão em jogo, diversos fatores até a derradeira decisão do que escolher 

(BLEIL, 2002). Segundo Porto (2011), os vídeos publicitários podem conter 

situações que demonstram ocorrência de reforço e punição na aquisição ou 

não de um produto, favorecendo a compra do produto anunciado. Logo, a 

análise minuciosa de vídeos publicitários veiculados na mídia é fundamental 

para a compreensão dos comportamentos induzidos pelos anunciantes. 

 

Conclusão:  

O publico infantil  de maneira geral devem ser protegidas de informações que 

possam coagir ao consumo de alimentos não saudáveis, diminuindo assim 

hábitos inadequados, evitando consequentemente patologias como a 

obesidade e transtornos silenciosos, que muitas vezes são percebidos 

tardiamente. A grande ingestão desses tipos de alimentos industrializados 

apresenta grande valor calórico, excesso de açúcar e sal, no qual, são a causa 



do aumento do número de jovens e crianças obesos, hipertensos e diabéticos. 

Por fim, são necessários novos estudos e pesquisas atuais relacionados a 

influência que a mídia exerce na alimentação infantil, para melhor 

compreensão do assunto.   
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