
 
 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO FAMETRO 
CURSO DE NUTRIÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 

ADRIANE ABREU DA SILVA 
JOICE GOMES DO NASCIMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A PROPAGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ALIMENTAÇÃO, NUTRIÇÃO E 
SUPLEMENTAÇÃO POR INFLUENCERS NO INSTAGRAM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORTALEZA 
2020



 

ADRIANE ABREU DA SILVA 
JOICE GOMES DO NASCIMENTO 

 

 
 

 

A PROPAGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ALIMENTAÇÃO, NUTRIÇÃO E 
SUPLEMENTAÇÃO POR INFLUENCERS NO INSTAGRAM 

 

 

 

 

Artigo TCC apresentado ao curso de 
Bacharel de Nutrição do Centro 
Universitário Fametro – UNIFAMETRO, 
como requisito para a obtenção do grau 
de bacharel, sob orientação da Profª. Dra. 
Raquel Teixeira Terceiro Paim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORTALEZA 
2020 



 

ADRIANE ABREU DA SILVA 
JOICE GOMES DO NASCIMENTO 

 
 
 
 
 
 

A PROPAGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ALIMENTAÇÃO, NUTRIÇÃO E 
SUPLEMENTAÇÃO POR INFLUENCERS NO INSTAGRAM 

 
 
 

Artigo TCC apresentado no dia 14 de 
dezembro de 2020 como requisito para a 
obtenção do grau de bacharel em 
Nutrição do Centro Universitário Fametro - 
UNIFAMETRO – tendo sido aprovado 
pela banca examinadora composta pelos 
professores abaixo: 
 
 
 
 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 

_________________________________ 
Profª. Dra. Raquel Teixeira Terceiro Paim 
Orientador – Centro Universitário Fametro 

 

 

_________________________________ 
Profª.  M.a Priscila Pereira Pessoa 

Membro - Centro Universitário Fametro 
 
 
 

_________________________________ 
Profª. M.a Roberta Freitas Celedônio 

Membro - Centro Universitário Fametro 
  



 

AGRADECIMENTOS 

 

A Deus por nossas vidas, famílias, amigos, saúde e força para superar as 

dificuldades. 

A esta universidade, pelo ambiente criativo е amigável que proporciona.  

A nossa orientadora Raquel Paim, pelo suporte e pelas suas correções e incentivos. 

Aos nossos amigos, companheiros de trabalhos е irmãos na amizade que fizeram 

parte de nossa formação е que vão continuar presentes em nossas vidas. 

As nossas famílias, pelo amor, incentivo e apoio incondicional. 

E a todos que direta e/ou indiretamente fizeram parte de nossa formação, o nosso 

muito obrigada.  



 

A PROPAGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ALIMENTAÇÃO, NUTRIÇÃO E 
SUPLEMENTAÇÃO POR INFLUENCERS NO INSTAGRAM 

 
Adriane Abreu da Silva1 

Joice Gomes do Nascimento¹ 
Raquel Teixeira Terceiro Paim2 

 
RESUMO 

 

O Instagram é uma rede social muito popular atualmente, sendo uma plataforma 
caracterizada pelo compartilhamento de fotos e vídeos. Nesse contexto, dos 
personagens atuantes nessa plataforma, destacam-se os reconhecidos digital 
influencers (influenciadores digitais), que se sobressaem dos demais perfis, reúnem 
e influenciam milhares ou até mesmo milhões de seguidores. Alguns digital 
influencers evidenciam-se pelos “conteúdos fitness”. As publicações desses perfis 
enfocados no tema fitness englobam dicas de exercícios físicos e alimentação/ 
suplementação alimentar e vitamínica, de forma sistemática e reiterada no tempo, 
apesar de, muitas vezes, não possuir capacitação adequada para a tutoria na área. 
Diante do exposto, o objetivo desse estudo é analisar os posts e stories de 8 
influencers fitness brasileiros mais seguidos na plataforma Instagram, que tratam em 
seus conteúdos informações sobre a alimentação, nutrição e suplementação. Trata-
se de uma pesquisa descritiva, a partir de uma análise documental, cuja fonte de 
coleta foi na plataforma Instagram. Foram coletados stories e posts publicados pelos 
perfis selecionados e realizado uma análise objetiva do conteúdo através da 
aplicação de um checklist adaptado. Apesar do estudo englobar apenas 8 
influencers da plataforma Instagram, do total de 1.912 stories e posts coletados, 581 
propagavam conteúdos sobre alimentação, nutrição e suplementação, assujeitados 
ao complexo mundo da publicidade e propaganda. Esses conteúdos eram 
acompanhados por rotinas de treino e culto ao corpo, com foco na mudança de 
estilo de vida, sem levar em consideração a individualidade e adequabilidade da 
clientela influenciada. Ademais, tais influenciadores não possuem formação 
acadêmica na área de nutrição ou médica. Isso torna-se relevante, uma vez que, as 
recomendações colocadas nas plataformas de redes sociais, permitem a 
propagação de atitudes alimentares descompassadas dos princípios da adequação 
e qualidade das leis de Pedro Escudeiro, assim como, os princípios do Guia 
alimentar para a população brasileira, a qual orienta o consumo de todos os grupos 
alimentares de acordo com as necessidades diárias, restringindo nutrientes apenas 
em condições especiais. Como conclusão, as influencers apresentaram em seus 
posts uma grande frequência de publicidade de suplementos, produtos alimentícios 
ou loja de alimentos, além de promover fortemente a ideia do culto do corpo, por 
meio da publicação de imagens e vídeos dos seus corpos magros e bem definidos. 
Soma-se, ainda, a ideia atrelada do sucesso de suas conquistas de definição 
corporal, a sua rotina pessoal de alimentação, influenciando o consumo e restrição 
de alimentos através de merchandising. Houve, portanto, um rol de orientações 
nutricionais sem considerar as especificidades da saúde de seus seguidores, fato 
esse, agravado pela ausência de formação acadêmica desses influencers para 
difundir tais recomendações.   
Palavras-chave: Redes Sociais; Instagram; Nutrição; 
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ABSTRACT 

 
Instagram is currently a very popular social media. It is a platform characterized by 
photo and video sharing. In this context, the renowned digital influencers stand out 
from other profiles, they gather and influence thousands or even millions of followers. 
Some digital influencers are distinguished for their fitness content. The publications 
of these profiles focused on the fitness theme include tips on physical exercises and 
food / vitamin and dietary supplementation, in a systematic and repeated manner 
over time, despite the fact that, many times, they do not have adequate knowledge in 
the area. Based on the above considerations, the objective of this study is to analyze 
the posts and stories of 8 most followed Brazilian fitness influencers on the Instagram 
platform, that address information about food, nutrition and supplementation in their 
content. It is a descriptive research, based on a documentary analysis, whose source 
of the data gathering was Instagram. The stories and posts published by the selected 
profiles were gathered and an objective analysis of the content was carried out 
through the application of an adapted checklist. Although the study included only 8 
influencers from the Instagram platform, out of a total of 1,912 stories and posts 
collected, 581 propagated content about food, nutrition and supplementation. These 
contents were accompanied by training routines and “cult of the body”, with focus on 
lifestyle change, without taking into account the individuality and suitability of the 
influenced people. Furthermore, such influencers have no academic background in 
the field of nutrition or medicine. This becomes relevant, since the recommendations 
placed on social media platforms allow the propagation of eating attitudes that are 
contradictory with the principles of adequacy and quality of Pedro Escudeiro's laws, 
as well as the principles of the Food Guide for the Brazilian population, which guides 
the consumption of all food groups according to daily needs, restricting nutrients only 
under special conditions. As a conclusion, the influencers presented in their posts a 
great frequency of advertising of supplements, food products or food store, besides 
strongly promoting “the cult of the body”, through the publication of images and 
videos of their lean and well-defined bodies. In addition, the idea is linked to the 
success of their achievements of body definition, his personal feeding routine, 
influencing the consumption and restriction of food through merchandising. There 
was, therefore, a list of nutritional guidelines without considering the specificities of 
the health of their followers, a fact, aggravated by the lack of academic training of 
these influencers to disseminate such recommendations. 
Key words: Social media; Instagram; Nutrition. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O tema sobre boa alimentação sempre esteve presente em revistas 

femininas, e associado com corpo, beleza e estética. E ainda vem ganhando 

visibilidade em programas de televisão e ainda na internet (OTHON; COELHO, 

2016).  

Na internet, o “Instagram” é um dos maiores representantes das redes 

sociais e situa-se em quarto lugar como aplicativo mais baixado do mundo 

(SENSORTOWER, 2020). Criado em 2010, o Instagram é uma rede social que 

permite o compartilhamento de fotos e vídeos. É possível realizar a captura e/ou 

carregamento de fotos e vídeos do armazenamento do celular ou diretamente da 

câmera, fazer a edição destes e publicá-los em seu perfil (PIZA, 2012). A rede social 

ainda conta com várias funções como a possibilidade de fazer transmissões ao vivo, 

Instagram Stories, local onde fotos e vídeos podem ser publicados e ficam 

disponíveis por apenas 24 horas, assim como a IGTV, a qual possibilita o envio de 

vídeos mais longos. Na plataforma, os usuários podem interagir entre si, como 

seguir o perfil de outros usuários, ser seguidos, “curtir” e fazer comentários nas 

publicações. 

Em julho de 2020, uma pesquisa mostrou que o Brasil se encontra em 

terceiro lugar entre os países que mais tem usuários no Instagram, contando com 91 

milhões de usuários ativos (STATISTA, 2020). No relatório da Socialbakers foi 

mostrado que no segundo trimestre de 2020, o Instagram teve a audiência 31% 

maior e quase 19 vezes mais engajamento comparado com o Facebook. 

Adicionalmente, o Instagram se destaca como propagador de informações 

relacionadas com saúde e bem-estar. Sendo uma rede social que contém muitos 

perfis de usuários que são focados na narrativa do estilo de vida saudável. 

Exatamente por ser uma rede social prática, muitos usuários a acessam diversas 

vezes por dia, e compartilham o seu cotidiano, postam fotos da sua alimentação, 

dietas, atividade física e exibem seus corpos, mostrando assim o produto de seu 

esforço (OTHON; COELHO, 2016; JACOB, 2014).  

De acordo com Schneider (2009), “a imagem corporal é a maneira pela 

qual o corpo se apresenta para si próprio, a forma como o indivíduo se percebe”. Ter 

um corpo considerado belo é uma das realizações mais procuradas na sociedade 
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atual (PUJOL, 2011).  

O ideal de beleza corporal imposto seria de um corpo magro, belo e 

jovem. Esse ideal é sempre relacionado com a ideia de êxito e felicidade. Logo, 

aquele que se encontra de acordo com os padrões estabelecidos se tem uma 

relevância maior na sociedade. Em vista disso, o padrão de beleza imposto em 

meios midiáticos promove uma busca descontrolada por seguidores para alcace do 

corpo ideal que para alguns é inatingível, pois esse dito padrão não leva em 

consideração as particularidades de cada pessoa, acarretando assim um 

descontentamento por parte dos indivíduos que não conseguem atingir o objetivo de 

obter esse padrão idealizado. Ademais, as mulheres ainda são o alvo principal da 

ideia do corpo ideal, porém vem crescendo o número de homens que procuram 

entrar nesse padrão imposto (DANTAS, 2011; BARBOSA; SILVA, 2016). 

Estudos evidenciam que muitos homens e mulheres jovens apresentam 

distorção da imagem corporal, e relataram insatisfação com seus corpos, ou seja, 

desejavam diminuir de peso ou aumentar de peso. Nos estudos, os quais a amostra 

considerou ambos os sexos, foi observado que homens tendem a querer ganhar 

peso e mulheres a perder de peso (DA COSTA et al., 2019; QUADROS et al., 2010; 

KAKESHITA; ALMEIDA, 2006; MARTINS et al., 2012). 

Nesse segmento, dentre os usuários das redes sociais, destacam-se os 

chamados digital influencers (influenciadores digitais), que se sobressaem dos 

demais perfis, pois reúnem e influenciam milhares ou até mesmo milhões de 

pessoas. Esses indivíduos conseguem mobilizar um grande número de seguidores e 

acabam tendo uma grande repercussão em alguns temas (SILVA; TESSAROLO, 

2016). Alguns “digital influencers” evidenciam-se pelos conteúdos “fitness”, a qual, 

de acordo com Jacob (2014), refere-se “[...] a um determinado modo de comer e de 

cozinhar que visa o emagrecimento e/ou ganho de massa muscular”. As publicações 

desses perfis enfocados no tema fitness englobam dicas de exercícios físicos e 

alimentação, dicas de suplementação alimentar e vitamínica (ALMEIDA, 2017). 

Diante do exposto, o objetivo geral desse trabalho foi analisar os posts e 

stories de 8 influencers fitness brasileiros mais seguidos na plataforma Instagram 

que tratam em seus conteúdos informações sobre a alimentação, nutrição e 

suplementação. 
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2 METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma pesquisa descritiva, a partir de uma análise documental, 

cuja fonte de coleta ambiente virtual foi a plataforma Instagram. A pesquisa foi 

realizada em ambiente virtual, na rede social Instagram, das 00:00 horas do dia 06 

de setembro de 2020 às 23:59 horas de 10 de setembro de 2020. A coleta de dados 

foi feita a partir de stories e posts publicados nesse período.  

Para a seleção da amostra foi realizada uma pesquisa no site de busca 

Google com os seguintes termos: ‘influencers fitness mais seguidos no Brasil’ e 

‘influenciadores fitness mais seguidos’. A partir dos resultados da pesquisa foram 

registrados os perfis citados nos sites, e para a escolha da amostra, foi considerado 

o maior número de seguidores, assim como, não formação acadêmica na área de 

nutrição e/ou medicina à época. Foram excluídos perfis estrangeiros e perfis com 

menos de 500 mil seguidores. Por fim, foram selecionadas 8 influenciadoras digitais 

que atenderam aos critérios de inclusão e tiveram seus perfis acompanhados 

durante o período da pesquisa.  

Os vídeos foram gravados em tempo real, e para as imagens, foram feitas 

capturas da tela através de uma função do próprio computador e utilizado o 

programa Microsoft Paint® para o recorte e salvamento das imagens. As gravações 

e imagens foram armazenadas e organizadas em pastas dentro do computador das 

pesquisadoras para análise posterior. 

Para a análise dos stories e posts foi utilizado um checklist adaptado de 

Corrêa (2013), baseado nos princípios e diretrizes do Guia Alimentar para a 

População Brasileira do Ministério da Saúde para avaliar as informações sobre 

alimentação e nutrição. Além disso, também foi analisado a frequência com que 

esses influenciadores falavam sobre alimentação, nutrição e faziam publicidade de 

suplementos e produtos alimentícios. 

Para impedir a identificação dos perfis analisados, os nomes foram 

omitidos e renomeadas como influencers seguidos de uma letra. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 CARATERIZAÇÃO DOS PERFIS DAS INFLUENCERS 

 

Os 8 perfis avaliados eram de mulheres com idades médias de 34 anos 

(±3,9), e nenhuma delas possuem formação acadêmica em áreas como nutrição 

e/ou medicina. Reunidas, contam com mais de 39 milhões de seguidores em seus 

perfis. 

Ao todo foram coletados 1.912 stories e posts. A influencer A possui o 

maior número de seguidores com o total de 15,1 milhões e 163 postagens, enquanto 

a influencer H possuiu o menor número de seguidores, com um total de 672 mil e 

215 postagens. O maior número de postagens foi da influencer F com um total de 

338 postagens. 

Do total de 1.912 stories e posts, 581 (30,38%) falavam sobre 

alimentação, suplementação, receitas e dicas saudáveis.  

A tabela 1 mostra, de forma detalhada, as influencers selecionadas, a 

quantidade de publicações, número de seguidores, assim como o número e 

percentual de stories e posts sobre alimentação e suplementos. 

 

Tabela 1 – Número de seguidores, total de posts e stories sobre 
alimentação/suplementação analisados no período de 06 a 10 de setembro de 

2020, pela plataforma Instagram 

Influencer 
Número de 
seguidores¹ 

Stories 
e posts 

Ranking² 

Nº de stories e 
posts sobre 

alimentação e 
suplementos 

*% de stories e 
posts sobre 

alimentação e 
suplementos 

A 15,1 milhões 163 7 52 31,9% 
B 8,6 milhões 231 4 50 21,6% 
C 5,8 milhões 323 2 81 25% 
D 4,2 milhões 266 3 137 51,5% 
E 3,1 milhões 150 8 24 16% 
F 1,3 milhões 338 1 145 42,8% 
G 1,1 milhão 226 5 47 20,7% 
H 672 mil 215 6 45 20,9% 

Total 
39,2 

milhões 
1912  581 100% 

¹Dados do dia 6 de setembro de 2020;  
²Ranking determinado com base no número de stories e posts, sendo o primeiro lugar com maior 
número de stories e posts e o oitavo lugar com o menor.  
*% em relação ao total de stories e posts.  
Fonte: Elaborado pelas autoras. 
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A influencer A se autodenomina com uma rotina de alimentação regrada, 

a qual relata permitir-se nos fins de semana comer doces, pois para ela é questão 

de equilibro a alimentação, além de costumeiramente apresentar em seus stories, 

publicidade de suplementos alimentares.  

A influencer B segue uma dieta low carb e hiperproteica, a qual faz 

consumo frequentemente de mais de 10 ovos ao dia e batata doce com canela em 

pré e pós treino, ou nas refeições almoço e jantar. A mesma, postou vários stories 

sobre os seus treinos e publicidade de alimentos e suplementos alimentares. Possui 

ainda, outro perfil onde posta receitas culinárias “fit”. 

A influencer C é fundadora de um curso e programa de emagrecimento, a 

qual, nos seus stories anunciou abertura de vagas, resultados e expectativas de 

clientes. Também fez publicidades de suplementos alimentares e produtos 

alimentícios. Não postou sobre sua alimentação diária, nem atividades físicas. 

A influencer D costumou postar sobre seu estilo de vida, incluindo sua 

alimentação e prática de exercícios físicos. Apresentou-se com uma alimentação 

variada, consumindo muitas frutas, legumes, verduras e grãos. Diz-se permitir 

alimentar-se de doces, contanto que sejam “fit”. Diariamente posta publicidade de 

suplementos alimentares, produtos alimentícios e/ou faz propagandas de lojas de 

alimentos.  

A influencer E não utilizou seu Instagram da forma que as demais, a qual 

costuma postar em seus stories, fotos de seu corpo, porém ocasionalmente postou 

sobre a alimentação e não fez publicidade de suplementos durante o período 

analisado.  

A influencer F faz dieta cetogênica e jejum intermitente, e assim como a 

influencer A, diz prezar muito pelo equilíbrio na alimentação, comendo alimentos que 

são vistos como saudáveis como cereais e tubérculos, carnes, aves e ovos, 

verduras e legumes, leites e derivados, mas também não deixando de consumir 

alimentos vistos como não saudáveis. Foi comum em seus stories a propaganda de 

suplementos e alimentos. 

A influencer G é educadora física e diariamente fez transmissões ao vivo 

de treinos para seus seguidores, incentivando assim a prática de atividade física 
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diária. Postou pouco sobre sua alimentação diária, porém fez publicidade de 

suplementos alimentares e produtos alimentícios.  

A influencer H costumou falar sobre sua alimentação e de seu filho. 

Durante a coleta costumava falar sobre a importância da alimentação saudável e 

dos exercícios físicos. Tem um perfil secundário onde posta receitas low carb e “fit”. 

Não postou nenhum tipo de publicidade de suplementos alimentares ou de produtos 

alimentícios no período analisado.  

 

3.2 ALIMENTAÇÃO E SUPLEMENTAÇÃO 

 

A partir do checklist adaptado de Corrêa (2013), com base nos princípios 

e diretrizes do Guia Alimentar para a População Brasileira, foi possível analisar a 

frequência das rubricas contempladas pelas influencers, os quais apresentam-se 

elencadas na tabela 2. 

 

Tabela 2 – Checklist das rubricas analisadas no período de 06 a 10 de 
setembro de 2020 na plataforma Instagram 

Influencer A B C D E F G H 

Incentiva pelo menos 5 refeições ao dia? S NA NA NA NA NA NA NA 

Incentiva o consumo de cereais como arroz, 

batatas e grãos integrais? 
S S S S NA S NA NA 

Incentiva o consumo de frutas e verduras? NA S S S S S S S 

Incentiva o consumo de arroz com feijão 

pelo menos 5 vezes na semana? 
NA NA NA NA NA NA NA NA  

Incentiva o consumo de leite e derivados? NA NA NA NA NA S S NA 

Incentiva consumo de carnes, peixes e ovos 

em preparações magras 
S S NA NA S S S S 

Incentiva consumo excessivo de óleos ou 

manteiga? 
NA NA NA NA NA NA NA NA 

Incentiva restrição de refrigerantes, bolos, 

doces e/ou guloseimas? 
S NA NA NA NA NA NA NA 

Incentiva redução no uso de sal, alimentos 

industrializados e temperos prontos? 
NA NA NA S NA NA NA NA 

Incentiva o consumo de água? NA S NA NA NA NA NA NA 

Incentiva prática de atividade física? S S S S S S S S 
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Incentiva uso de suplementos? S S S S NA S S NA 

Incentiva dietas muito hipocalóricas? NA NA NA NA NA NA NA NA 

Incentiva dietas monótonas? NA S NA NA NA NA NA NA 

Incentiva restrição de leite e derivados ou 

outro componente da dieta? 
NA S S S NA NA NA NA 

Incentiva a procura de um profissional 

nutricionista? 
NA S NA S NA NA NA NA 

Influência na compra de um determinado 

produto alimentício? 
S S S S S S S NA 

Faz culto ao corpo de alguma forma? S S S S S S S S 

Dá alguma dica ou informação de nutrição? S S S S N S S S 

Legendas: S, Sim; N, Não; NA, não se aplica, utilizado quando não houve menção nos stories e 
posts.  
Fonte: Elaborado pelas autoras. 

  

De acordo com os dados analisados foi possível perceber que somente a 

influencer A (12,5%) incentivou o consumo de pelo menos 5 refeições ao dia. Em 

relação aos grupos alimentares, as influencers A, B, C, D e F (62,5%) incentivaram o 

consumo de cereais como arroz, batatas e grãos integrais, principalmente de 

tubérculos como batata doce e mandioca. A maioria das influencers (87,5%), com 

exceção da A, incentivaram o consumo de frutas e verduras. Nenhuma incentivou o 

consumo de arroz com feijão pelo menos 5 vezes na semana. As influencers B, C e 

D (37,5%) incentivaram a restrição de leites e derivados ou outro componente da 

dieta, especialmente açúcar, alimentos refinados e glúten. 

Essas informações se tornam relevantes, uma vez que, de acordo com 

Jacob (2014), é observado nos perfis fitness, a ideia do alimento como construtor do 

corpo perfeito, sendo enfatizado a utilização de orientações de abuso ou restrição de 

nutrientes específicos, sem considerar as especificidades de cada indivíduo. O autor 

traz como exemplo, o nutriente carboidrato, o qual é costumeiramente classificado 

como bons, apenas os integrais e os ruins, o açúcar refinado que é um carboidrato 

simples, e que constantemente são orientados à exclusão do consumo do “mundo 

fitness”. O mesmo, ainda ressalta que frequentemente é destacado a preocupação 

com qual o efeito que o alimento terá na estética corporal e não na saúde e bem-

estar do indivíduo, aumentando assim a obsessão com o corpo. 
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Como documento norteador para orientação aos brasileiros sobre uma 

alimentação equilibrada e saudável, o Guia Alimentar para a População Brasileira 

salienta que se deve evitar orientações sobre restrições de determinados alimentos 

sem avaliação profissional e necessidade específica, tais como o nutricionista. Além 

do mais, todos os grupos de alimentos devem estar presentes na alimentação diária, 

para fornecer todos os nutrientes necessários para o bom funcionamento do corpo e 

orienta o consumo de alimentos in natura ou minimamente processados (BRASIL, 

2008; BRASIL 2014). 

A devida importância a todos os grupos alimentares é necessária, visto 

que a falta de um desses grupos, sem o acompanhamento de um profissional, pode 

causar deficiências nutricionais, como por exemplo um bom aporte proteico que 

pode ajudar nos níveis de ferro no organismo, mas que com a exclusão do grupo de 

carnes, o indivíduo pode, por exemplo, desenvolver anemia ferropriva (MAHAN; 

ESCOTT-STUMP; RAYMOND, 2012; RIBEIRO et al., 2015; SCUPBACH et al., 

2017).  

Adicionalmente, foi observado que todas fazem culto ao corpo e 

incentivaram a prática de atividade física. A grande maioria dos perfis incentivaram o 

uso de suplementos e influenciaram na compra de um determinado produto 

alimentício. Somente as influencers B e D (25% da amostra) incentivaram a procura 

de um profissional nutricionista, contudo todos os perfis (87,5%) com exceção da E, 

forneceu dicas ou informações sobre nutrição. 

É importante mencionar que, através de uma nota oficial, o Conselho 

Federal de Nutricionistas reiterou que:  

“A prescrição de dietas e a assistência nutricional, 
de acordo com a Lei nº 8.234/1991, são atividades 
privativas do nutricionista, nos termos do seu 
Artigo 3º, que afirma: VII – assistência e educação 
nutricional a coletividades ou indivíduos, sadios ou 
enfermos, em instituições públicas e privadas e 
em consultório de nutrição e dietética”.  

 

Sendo assim, atividades privativas do nutricionista que forem realizadas 

por outro profissional é definido como exercício ilegal da profissão e podem ser 

denunciadas. A prescrição de suplementos alimentares é definida como atividade 

complementar ao nutricionista, sendo utilizado quando é preciso para auxiliar a 

dieta, e dessa forma, não é necessário a utilização de suplementos diariamente, 
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apenas em ocasiões de carências nutricionais. Uma alimentação saudável e 

equilibrada não deve ser substituída (BRASIL,2020). 

É valido ressaltar também que a influencer H faz o incentivo de uma 

alimentação saudável não só dela, mas também do seu filho desde que ele nasceu. 

Isso é importante, pois desde pequenos, sofremos influências das mídias e 

publicidade para consumo de alimentos que podem trazer hábitos alimentares 

inadequado e danos à saúde (PORTO; PIRES; COELHO, 2013).  

 

3.3 PUBLICIDADE DE ALIMENTOS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES 

 

As publicidades de alimentos, principalmente de suplementos 

alimentares, foram realizadas pelas influencers frequentemente em suas 

publicações, com a perspectiva de aumento de massa muscular, energia, 

crescimento e fortalecimento de unhas e cabelos.  

Elas anunciam os produtos com uma variação enorme de benefícios 

sempre relatando sobre os benefícios que causaram nelas mesmas, o que pode 

propagar em um forte impacto aos seguidores a terem mais credibilidade com 

determinado produto e possivelmente querer adquirir o mesmo.  

Durante a realização da pesquisa, a influencer A e D fizeram divulgação 

de 8 produtos; a influencer F fez de 6; a influencer B, C e G fizeram de 4; e a 

influencer E e H não fizeram publicidade de suplementos. Ainda, foi encontrado que 

vários suplementos coincidiam em serem divulgados por mais de uma influencer, 

assim aumentando a larga divulgação desses produtos por pessoas influentes no 

meio das redes sociais.  

A tabela 3 mostra os suplementos utilizados nas publicidades, no período 

analisado, assim como, o merchandising por mais de uma influencer, separados por 

categorias/natureza do produto. 

 
Tabela 3 – Suplementos utilizados pelas influencers no período de 06 a 10 de 

setembro de 2020 na plataforma Instagram 

Natureza dos 
suplementos 

                    Perfis 
 
 
Suplementos 

A B C D E F G H 

Vitaminínico e 
mineral 

New Hair Caps X X X      

Vitaminínico e 
mineral 

100tpm  X       
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Proteico e de 
aminoácidos 

Renova Be 
Colágeno 

X X X      

Suplemento 
alimentar 

100PESO  X       

Suplemento 
alimentar 

Moderação   X X  X   

Suplemento 
alimentar 

Sublyme Morning 
Shot  

     X   

Fitoterápico Desinchá X     X   

Suplemento 
alimentar 

Desinshot 
Desinchá 

X        

Proteico e de 
aminoácidos 

Adaptogen Tasty 
Iso Whey Protein   

     X   

Proteico e de 
aminoácidos 

Viva Beauty 
Colágeno  

     X X  

Suplemento 
alimentar 

Clorella Eleve Life X   X     

Fitoterápico Slim candy X        

Suplemento 
alimentar 

Ômega 3, 6 e 9 
Eleve Life 

X  X      

Termogênico Evolution Coffee X        

Vitaminínico e 
mineral 

Imuno Pro       X  

Suplemento 
alimentar 

Quitogen Caps       X  

Vitaminínico e 
mineral 

Scarlett Caps       X  

Suplemento 
alimentar 

Eleve Hair Eleve 
Life  

   X     

Proteico e de 
aminoácidos 

Now Foods GABA    X     

Proteico e de 
aminoácidos 

Now Foods 5- 
HTP 

   X     

Proteico e de 
aminoácidos 

Now Foods L- 
teanina 

   X     

Proteico e de 
aminoácidos 

Evolution Nutrition 
Good Night 

   X     

Proteico e de 
aminoácidos 

Adaptogen Tasty 
Iso Whey Probar 

     X   

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

Ademais, a publicidade em massa de suplementos realizada, era 

embarcada pela promessa de fornecimento de energia, aumento de performance, 

ganho de massa muscular, redução de medidas, sendo que, diversas características 

elencadas, não possuíam comprovação científica, sendo a estratégia de 

disseminação de tais informações incoerente com a afirmação de que a melhor 

forma de promoção da uma alimentação saudável é aquela que apresenta 

características de uma alimentação variada e saudável, e que a suplementação só 

deve ser realizada se o aporte nutricional e calórico não for adequado para o 

indivíduo (CARVALHO; ORSANO, 2007; MOLIN et al., 2019; TAVARES; FRAGA, 

2019;).  
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Tais aspectos se tornam relevantes, pois a utilização de 

produtos/suplementos deve ser avaliada conforme as necessidades de cada 

indivíduo, em vista de o consumo sem orientação poder causar sérios danos para a 

saúde (COHEN, 2014). 

O consumo de suplementos sem o acompanhamento de um nutricionista 

pode acarretar em desenvolvimento de resistência à insulina, diabetes, hipertensão, 

coronariopatia, alterações neurológicas e psíquicas, sobrecarga renal ou hepática, 

cólicas abdominais e diarreia (NOGUEIRA; SOUZA; BRITO, 2013; TROG; 

TEIXEIRA, 2009). 

 

3.4 CULTO AO CORPO 

 

Em cada um dos perfis, foram vistas publicações que ficam fixas nos 

perfis, chamados de posts. Na maioria desses, há uma presença frequente de fotos 

e/ou vídeos divulgando corpos magros ou musculosos das próprias influencers, 

apresentando respectivamente comentários como “corpos perfeitos”, no intuito de 

propagar o sucesso dos resultados que o estilo de vida das influencers às 

proporcionavam. 

Tiggemann e Zaccardo (2015) revelou que a exposição a imagens com 

tema fitness aumentou a motivação do público consumidor, com relatos de melhora 

do corpo físico e aquisição de hábitos alimentares mais saudáveis, porém percebeu-

se percepções negativas em relação a imagem corporal das mulheres estudadas.  

Um resultado semelhante foi encontrado em outro estudo, a qual 

mostraram fotos de pessoas consideradas atraentes no Instagram, e observaram 

que após a exposição as imagens, o humor e a autoimagem corporal foram afetados 

de forma negativa em mulheres (BROWN; TIGGEMANN, 2016). Isso torna-se 

preocupante, uma vez que, a insatisfação da imagem corporal pode favorecer o 

aparecimento de transtornos alimentares como bulimia e anorexia nervosa (PRISCO 

et al., 2013).  

Por fim, foi facilmente percebido nos perfis analisados, propagandas dos 

corpos associados aos alimentos e suplementos, a qual aumentou notavelmente a 

procura e compra dos produtos, pois nos seus stories, havia “repostagens” dos 

seguidores alegando a compra de determinados produtos por indicação das 
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influencers. Dessa forma, o sentimento propagado por esse canal midiático, 

consagrou-se na exposição do corpo nas redes sociais, tornando o sujeito-produto 

suscetível às leis do mercado, da concorrência, da propriedade, da oferta e da 

procura (VIELLA; VENDRAMINI, 2016). 

   

4 CONCLUSÃO  

 

Percebeu-se uma grande propagação de informações sobre alimentação, 

nutrição e suplementação no Instagram por parte de pessoas que não possuem 

formação acadêmica na área de nutrição ou médica. Além disso, as mesmas 

possuem muitos seguidores que aprovam, através de “repostagem”, curtidas e 

comentários em suas postagens e stories, mostrando o impacto que as mesmas 

possuem sobre o público que as acompanham.  

O cerne desse processo consagrou-se na disseminação de produtos 

alimentícios/suplementos alimentares de marcas que as influencers são 

patrocinadas, instigando o público para compra e utilização desses, perpassado sob 

o discurso que os produtos promoveram resultados na forma e composição corporal 

das mesmas. 
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