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Resumo 

Introdução: A adolescência é uma fase marcada por mudanças físicas, 
comportamentais e psicossociais e também por transformações relacionadas à 
formação da autoimagem. Objetivo: Verificar a relação entre mídia e escolhas 
alimentares na imagem corporal e no possível desenvolvimento de transtornos 
alimentares em adolescentes. Especificamente objetivou-se identificar como os 
padrões expostos pela mídia influenciam na construção da imagem corporal de 
adolescentes e como essa relação pode modificar as escolhas alimentares e deixá-los 
mais vulneráveis aos transtornos alimentares. Método: Foi realizada uma revisão 
de literatura que utilizou as bases de dados Medline, PubMed e a biblioteca 
SciELO, em inglês e português, no período de 1992 a 2016. Foram incluídas as 
publicações que continham pelo menos um dos descritores utilizados e que 
associavam o comportamento alimentar com adolescentes. Resultados: Nos dias 
atuais, a mídia exerce grande poder na construção da imagem corporal e na 
formação de padrões estéticos, os quais afetam os adolescentes em sua fase de 
vulnerabilidade. Considerando essas características e outras relacionadas com a 
idade, os jovens acabam modificando seus padrões alimentares, tornando-se 
vulneráveis para o desenvolvimento de transtornos alimentares. Conclusão: Os 
adolescentes são um grupo de risco para o desenvolvimento de transtornos 
alimentares e a mídia é um fator contribuinte no comportamento alimentar 
disfuncional. 

Palavras-chave: Adolescentes, Comportamento Alimentar, Imagem Corporal, 
Mídias Audiovisuais. 

Abstract 

Introduction: Adolescence is a period marked by physical, behavioral, and psychosocial 
changes and by transformations related to the formation of the self-image. 
Objective: To verify the relation between media and eating choices in body image 
and the possible development of eating disorders in adolescents. Specifically the 
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aim was to identify how patterns exposed by the media influence the construction 
of adolescent’s body image and how this relation can modify the eating choices 
and make them more vulnerable to eating disorders. Method: Literature review of 
original scientific articles and review using the databases Medline, PubMed and 
SciELO in English and Portuguese, from 1992 to 2016. We included the 
publications that contained at least one of the descriptors used and that associated 
eating behavior with adolescents. Results: The media, in the present days, exert 
great power in the construction of the corporal image and in the formation of 
esthetical standards, which affect the adolescents in their phase of vulnerability. 
To these characteristics and others related to age, young people end up changing 
their eating patterns, becoming potential risks for the development of eating 
disorders. Conclusion: Adolescents are a risk group for the development of eating 
disorders and media is a contributing factor in dysfunctional eating behavior. 

Keywords: Adolescent, Feeding Behavior, Body Image, Video-audio Media. 

1 Introdução 

A época em que vivemos se distingue de todas as precedentes. Nomeada como 
pós-modernidade por muitos intelectuais, ela é marcada pela globalização e pela 
revolução tecnológica que reduziram fronteiras entre países, povos e costumes. 
A comunicação imediata gera influências recíprocas em todas as partes do mundo. 
Para definir o tempo presente, o sociólogo Zygmunt Bauman (2001) criou o conceito 
de modernidade líquida. Em várias de suas obras, como em Intimations of 
postmodernity, ele empregou o termo “líquido”, que se contrapõe a “sólido”, para 
interpretar a principal característica de nossa época: a fluidez. Segundo Bauman 
(1999), a partir da revolução tecnológica, as formas de vida contemporânea se 
assemelham à fluidez, não mantendo a mesma identidade por muito tempo, pois as 
relações sociais e os laços humanos são marcados pela fragilidade e vulnerabilidade. 
Essas mudanças vêm ocorrendo desde a segunda metade do século XX e, nesse novo 
cenário, conforme o autor, o tempo se sobrepõe ao espaço; as pessoas se movimentam, 
isto é, comunicam-se, sem sair do lugar. O tempo líquido, fluido, permite o 
instantâneo e o temporário. Ainda de acordo com Bauman (1992), diferentemente das 
épocas anteriores que conservavam sua forma e seus valores por muito tempo, a nossa 
produz menos certezas. Por um lado, nessa sociedade, cresceu a sensação de liberdade 
individual; por outro, isso não garante necessariamente um estado de satisfação, pois, 
ao mesmo tempo em que ela proporciona mais liberdade, transfere para os próprios 
indivíduos a responsabilidade pelos seus atos. Diante de um futuro incerto, o 
sentimento dominante é o de viver o presente apenas para si e essa instabilidade e 
ausência de perspectiva geram angústia e sentimento de solidão. Para o sociólogo 
polonês, o fato de as pessoas estarem conectadas pela rede mundial de computadores 
não lhes proporciona a criação de laços estáveis e nem a experiência de real 
compartilhamento. 

Essa compreensão sobre a sociedade contemporânea embasa a análise aqui realizada a 
respeito do comportamento alimentar dos adolescentes. Isso porque a fluidez das 
mudanças gera também o entrelaçamento entre valores externos e internos a uma 



Mídia e comportamento alimentar na adolescência  

Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional, 28(1), 291-308, 2020 293 

determinada cultura. Como se lê em Culture as práxis, hoje podemos nos indagar sobre 
em que extensão os fatores geo-físicos, tanto naturais quanto fronteiras artificiais, 
separam as identidades de povos e culturas já que em qualquer formação sociocultural 
contemporânea são tênues as distinções entre “dentro” e “fora” (Bauman, 1999, p. 72). 

Sendo assim, considerando os adolescentes como um grupo etário em transição, 
vivendo sob a plena revolução tecnológica e os efeitos da mídia, depreende-se o quanto 
esse grupo está sujeito às vulnerabilidades próprias dessa condição. Isso porque, no 
aspecto específico que motivou a pesquisa aqui apresentada, é preciso considerar que as 
mudanças sociais anteriormente referidas se aplicam a todos os aspectos da vida e 
muito intensamente à própria forma de se alimentar. No Brasil, por exemplo, até a 
década de 1980, diferentemente de países altamente industrializados, era incomum se 
alimentar em ambientes públicos. Essa mudança cultural, decorrente das 
transformações econômicas, afetou principalmente o padrão de alimentação das 
crianças, jovens e adolescentes das gerações atuais, pois elas nasceram em uma 
sociedade industrializada e globalizada. Isso significa que essa população está mais 
suscetível aos valores de mercado do que as gerações antecedentes, inclusive na 
incorporação de padrões estéticos típicos dessa lógica; por isso, o desejo de aderir a 
modelos lhes traz angústia e frustração. 

2 Método 

Foi realizada uma revisão de literatura que utilizou as bases de dados Medline, 
PubMed e a biblioteca eletrônica SciELO a fim de identificar artigos científicos 
publicados de 1992 a 2016. Esse período foi demarcado tendo em vista o objetivo da 
pesquisa, que consistiu em verificar o comportamento alimentar de adolescentes sob 
influência da mídia, fenômeno que vem crescendo aceleradamente a partir da década de 
1990. Essa crescente influência é comprovada pelas datas dos artigos apresentados nos 
dois Apêndices, pois eles mostram concentração de publicações desde o fim da referida 
década, sinalizando o interesse pelo assunto em anos mais recentes. Quanto aos 
indexadores, foram utilizados os termos “adolescentes”, “comportamento alimentar”, 
“imagem corporal”, “transtornos alimentares”, “mídia” e seus correspondentes em inglês 
“adolescentes”, “eating behavior”, “body image”, “eating disorder” e “media”. Nessa 
busca foram incluídas publicações em inglês e português que continham pelo menos um 
dos descritores selecionados e que associavam o comportamento alimentar com 
adolescentes. Aproximadamente 150 artigos foram encontrados. No entanto, realizando 
a sua classificação, concluiu-se que, desse total, 55 eram mais atinentes ao objetivo 
específico desta pesquisa. Todos foram importantes para a compreensão geral do tema, 
mas estão discriminados nos Apêndices A e B apenas aqueles que foram utilizados para 
embasar este artigo, isto é, 10 em inglês e 25 em português. 

3 Resultados e Discussão 

3.1 O culto à magreza 

A magreza relacionada à beleza é um padrão que vem sendo criado no Ocidente 
desde a segunda metade do século XX. Provavelmente, a imagem mais marcante dessa 
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tendência tenha sido a da modelo inglesa Leslie Lawson, mais conhecida como 
Twiggy. Com apenas 16 anos de idade, de cabelos curtos e olhos fundos, ela foi 
exibida em uma imagem quase anoréxica que ficou mundialmente conhecida, 
tornando-se precursora da magreza na década de 1960. Com o aumento do poder da 
mídia, a difusão desse padrão foi amplificada, chegando ao ápice a partir da década de 
1990. 

Souto & Ferro-Bucher (2006) sinalizam que a ênfase da sociedade contemporânea 
no ideal de magreza, as intensas propagandas na mídia sobre uma infinidade de 
regimes e de produtos dietéticos, bem como o crescimento de academias e de revistas 
sobre o assunto, fornecem o ambiente sociocultural que justifica a perda de peso, 
trazendo consigo uma simbologia de que a beleza física proporciona autocontrole, 
poder e “modernidade”. Entretanto, essa imagem corporal idealizada é um padrão 
impossível ou impróprio, incompatível para a grande maioria da população. 

Para os autores Andrade & Bosi (2003), o culto à magreza está diretamente 
associado à imagem de poder, beleza e mobilidade social, gerando um quadro 
contraditório, “esquizofrenizante”, tendo em vista que, por meio da mídia escrita e 
televisiva, a indústria de alimentos vende gordura, com o apelo aos alimentos 
hipercalóricos, enquanto a sociedade cobra magreza. 

A mídia, termo usado no Brasil para designar o conjunto de meios de comunicação 
dedicados a divulgar informações, de forma alguma é neutra. Atualmente, ela 
desempenha papel determinante, criando e difundindo ideias, comportamentos e, 
portanto, exercendo forte função ideológica sobre o conjunto da sociedade, 
diferentemente de épocas passadas, nas quais a família, as igrejas e a escola eram as 
principais instituições formadoras. Setton (2002) discute especificamente a mídia 
como instrumento pedagógico e seu papel na escola constatando que ela mudou 
relações sociais que antes eram estáveis. Pela presença que ela vem exercendo na vida 
contemporânea, a sua relação com os adolescentes é um dado fundamental para a 
compreensão sobre o seu comportamento alimentar. 

Com a entrada na adolescência, as escolhas alimentares se tornam mais autônomas 
e independentes. Entretanto, essa maior autonomia nas tomadas de decisões parece 
estar associada a um aumento de comportamentos alimentares inadequados, ao 
contrário do que seria desejável (Neumark-Sztainer et al., 2011). 

Para Fisberg (2000, apud Bertin et al., 2008, p. 436), 

[...] esse comportamento alimentar está vinculado aos padrões manifestados 
pelo grupo etário a que pertencem, pelo consumo de alimentos com alto 
valor energético e pobre em nutrientes, omissão de refeições, ingestão 
precoce de bebidas alcoólicas e tendência às restrições alimentares, cujas 
práticas podem contribuir com alterações no estado nutricional. 

Nesse contexto, compreender o comportamento alimentar requer a reflexão sobre o 
ato mais intrínseco à sobrevivência humana e que envolve aspectos históricos e 
sociológicos: quem é o sujeito que se alimenta? Onde e como se alimenta? Por que se 
alimenta de uma determinada forma e não de outra? A discussão sobre essas indagações 
envolve dimensões interdisciplinares sobre Saúde e Psicologia, além de fatores 
socioeconômicos e de marketing (Köster, 2009). 
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O maior acesso à mídia na adolescência tem sido associado ao aumento de peso e à 
menor aptidão física na vida adulta, insatisfação corporal, inabilidade em controlar o 
peso corpóreo e comportamentos de risco para transtornos alimentares (Benowitz-
Fredericks et al., 2012). 

Segundo Coimbra (2001), o poder da mídia é um dos mais importantes 
equipamentos sociais para produzir esquemas dominantes de significação e 
interpretação do mundo. Nessa perspectiva, “ser belo” e “ser magro” se configura 
como um modelo de unidade propagado pelos meios de comunicação que produzem 
formas de existir e se relacionar. 

O aumento da prevalência dos transtornos alimentares, o crescimento da mídia e a 
expansão de informações sobre saúde, alimentação e dieta constituem fatores que 
merecem ser estudados. Sendo assim, a contribuição específica deste artigo é a 
abordagem da relação entre mídia e escolhas alimentares que podem incidir na 
imagem corporal e no possível desenvolvimento de transtornos alimentares em 
adolescentes. 

Para tanto, é importante considerar a adolescência não apenas como uma fase 
biológica da vida, mas relacioná-la aos diferentes contextos sociais nas quais ela se 
insere. Como assinalaram Lopes et al. (2008, p. 65): 

[…] o debate acerca das concepções com relação à juventude e à adolescência 
é essencial, pois a partir delas serão retratadas e interpretadas suas formas de 
ser e estar no mundo e, além disso, a maneira como a sociedade se organiza 
na atenção a essas fases da vida, especialmente o modo como são 
configurados os direitos e os deveres dos adolescentes e dos jovens e quais são 
as ações sociais e políticas reivindicadas. 

Desse modo, estudar o comportamento alimentar dos adolescentes envolve 
questões mais complexas que vão além do ato biológico, pois se relacionam também ao 
seu contexto psicossocial. 

3.2 Adolescência e imagem corporal 

A adolescência é uma fase que antecede a vida adulta. Comumente, ela é 
compreendida como uma preparação para esta, embora saibamos que, na verdade, não 
existe separação entre “preparar-se para alguma coisa” e o ato de viver. Isso porque, 
essencialmente, só existe o viver, que é um processo contínuo, sem demarcações 
rígidas. 

A adolescência é geralmente entendida como fase da existência caracterizada pela 
transição entre infância e vida adulta. No entanto, historicamente, essas passagens 
variaram e nem sempre existiu a compreensão sobre elas. Além disso, mesmo com a 
globalização, há sociedades nas quais a adolescência não existe. 

Para a Organização Mundial da Saúde, a adolescência, faixa etária entre 
10 e 19 anos de idade, é definida como um período da vida que merece particular 
atenção. No Brasil, ela está legalmente determinada pelo Estatuto da Criança e do 
Adolescente como uma faixa etária que se estende dos 12 aos 18 anos de idade (Brasil, 
2002).  Castro et al. (2010) afirmam que esse período é caracterizado por diversas 
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modificações físicas, comportamentais e psicossociais, entre outras, e é marcada por 
transformações relacionadas à formação da autoimagem do indivíduo. A diversidade e 
a intensidade dessas mudanças, aliadas a atitudes de rebeldia, à tentativa de 
independência, ao desejo de transgressão e à falta de preocupação com um futuro 
distante podem influenciar os hábitos alimentares e outros comportamentos que 
tendem a repercutir sobre a saúde e bem-estar dos adolescentes. 

Na maioria das sociedades industrializadas, durante a adolescência são incorporadas 
características relacionadas à descoberta e vivência de múltiplos aspectos sociais e 
emocionais. Sendo uma fase de transição, para grande parte dos autores que 
embasaram esta pesquisa, os adolescentes podem se engajar em comportamentos de 
risco potencialmente capazes de comprometer a sua saúde física e mental. Diversos 
comportamentos podem oferecer risco, como uso de substâncias alcoólicas, cigarro e 
outras drogas, comportamento sexual de risco, comportamento antissocial, 
comportamento suicida, hábitos alimentares não saudáveis, prática inadequada de 
atividades físicas, entre outros (Zappe & Dell’Aglio, 2016). 

Para Frois et al. (2011), essa fase da vida é denominada adolescentização, que é o 
processo de valorização de características típicas que, em tese, antecedem deveres e 
papéis sociais de adulto, como a construção e apropriação de uma identidade corporal 
e a experimentação de novas referências corporais. 

Ainda para os autores, nessa busca, o adolescente se vê diante de novas demandas 
de ordem afetiva, hormonal e física. Sendo assim, a imagem corporal precisará se 
ajustar às suas novas demandas. De acordo com Castro et al. (2010), a imagem 
corporal pode ser definida como a percepção que o sujeito tem do próprio corpo com 
base nas sensações e experiências vividas ao longo da vida. Ela pode ser influenciada 
por inúmeros fatores de origem física, psicológica, ambiental e cultural no âmbito da 
subjetividade de cada ser humano, como sexo, idade, meios de comunicação, crenças, 
raça e valores. 

A imagem corporal é a figura mental formada acerca do tamanho, da aparência e da 
forma do corpo (Schilder, 1999). Esse construto é multifacetado e envolve duas 
dimensões: a perceptiva e a atitudinal. A primeira se refere à acurácia no julgamento 
do tamanho do corpo (Ferreira et al., 2014). A segunda pode ser subdividida em três 
componentes: cognitivo, comportamental e afetivo. 

O componente cognitivo diz respeito às crenças e pensamentos relacionados ao 
próprio corpo (Ferreira et al., 2014). Segundo esses mesmos autores, investimentos no 
corpo a fim de melhorar a aparência física como principal critério de auto-avaliação 
são aspectos cognitivos da imagem corporal. O segundo componente 
(comportamental) da imagem corporal se caracteriza por comportamentos 
relacionados ao corpo. Dentre eles, destacam-se a evitação e a checagem corporal, já 
que estes servem como parâmetros de avaliação do indivíduo no julgamento de seu 
sucesso ou de sua falha no controle do peso (Shafran et al., 2004). Assim, indivíduos 
descontentes com sua imagem corporal tendem a apresentar rituais de pesagens, 
medidas e comparações de seu corpo com o de outros indivíduos (Fairburn et al., 
1999). Esses comportamentos ocorrem porque, nas sociedades ocidentais, 
caracterizadas por um crescente aumento de consumo e competitividade, as pessoas são 
induzidas a ambicionar um determinado padrão de corpo. 
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Por fim, o terceiro componente (afetivo) diz respeito aos sentimentos em relação ao 
corpo. Envolve a insatisfação corporal, que pode ser compreendida como a avaliação 
negativa do próprio corpo (Ferreira et al., 2014) e, atualmente, é observada tanto em 
mulheres quanto em homens (Cafri et al., 2005; Murnen, 2011). Além disso, ela pode 
ser influenciada por diversos fatores, como: mídia, idade, sexo, Índice de Massa 
Corporal (IMC), prática de atividade física, dentre outros (Damasceno et al., 2006). 
Frois et al. (2011, p. 74) afirmam que: 

[...] nesse processo de construção e reconstrução cíclica da imagem corporal 
situam-se todos – crianças, jovens, adultos e idosos, mas é na adolescência 
que se dá um processo de luto típico do corpo infantil, o que permite uma 
mudança significativa do posicionamento do corpo no mundo. 

Assim, ainda que o processo de reconstrução da imagem corporal seja uma 
possibilidade constante ao longo da vida, é na adolescência que essa demanda se torna 
indiscutível, pois as contradições apresentadas não giram em torno apenas do desejo de 
se ter um corpo diferente do que se tem, mas apontam para uma mudança implacável 
do corpo movida por questões hormonais e físicas, gerando demandas de ajustamento 
estruturais. 

Nesse aspecto, Damasceno et al. (2006, p. 85) pontuam que: “[...] pessoas mais 
velhas parecem sofrer menos influências, ou talvez por fatores biológicos, tenham 
menos desejo de ter um ‘corpo sarado’, apresentando menor insatisfação corporal 
quando comparadas com pessoas mais jovens”. 

Uma série de estudos demonstra que indivíduos mais velhos são menos exigentes 
em relação à sua aparência. Em contrapartida, os jovens estão mais expostos aos efeitos 
da indústria cultural e são impelidos a desejar um “corpo perfeito”, ditado por essa 
mesma indústria, fator que pode gerar angústia, frustração e sofrimento. Isso quer 
dizer que, quanto mais uma sociedade esteja submetida à lógica do consumo e da 
indústria cultural, mais ela provoca esses sentimentos em seus adolescentes. 

Estudos têm demonstrado que a insatisfação corporal pode levar a comportamentos 
alimentares inadequados em busca do corpo supostamente ideal (Alves et al., 2008; 
Bosi et al., 2008). Esses comportamentos podem estar relacionados ao desenvolvimento 
de transtornos alimentares (Phillippi & Alvarenga, 2004). 

Frois et al. (2011) acrescentam que os jovens buscam figuras idealizadas, o que é 
típico de sua fase existencial. Eles constroem essas idealizações com base em figuras 
identificatórias, mas é com base nas figuras parentais seguras e satisfatórias que atuam 
com limites claros, indicando uma autoridade razoável e sustentando uma imagem 
corporal que o adolescente pode buscar uma oposição, desejar novos paradigmas e, 
posteriormente, apropriar-se de uma identidade corporal. Ter pais com uma 
organização da própria corporeidade não conflitiva, em harmonia com o modo como 
se vê e se relaciona no mundo é um indicativo para saídas saudáveis para os 
adolescentes diante dos conflitos com a imagem corporal. Assim, o adolescente poderá 
construir uma identidade corporal satisfatória para si, uma imagem corporal 
congruente com suas vivências, percepções e subjetividades. Em outras palavras, tendo 
uma referência familiar saudável de como lidar com o próprio corpo, os adolescentes 
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terão melhores condições para enfrentar o problema da imposição de padrões típicos 
da sociedade de consumo e da indústria cultural. 

3.3 Comportamento alimentar 

De acordo com as fontes consultadas nesta pesquisa, o comportamento é entendido 
como uma função conjunta de fatores filogenéticos que operam durante o processo de 
evolução de uma dada espécie, e de fatores ontogenéticos, que operam nas interações 
de um dado organismo dessa espécie com seu ambiente (Catania, 1999). 

Segundo Quaioti & Almeida (2006), o comportamento alimentar reflete interações 
entre o estado fisiológico, psicológico e as condições ambientais de um indivíduo. 

A busca crescente por uma maior compreensão do comportamento alimentar é 
observada na literatura a partir da década de 1990. No entanto, segundo Toral (2006), 
são poucos os autores que apresentam uma definição explícita, sendo comum limitar o 
debate do tema ao entendimento de suas influências, as quais incluem uma complexa 
gama de fatores nutricionais, demográficos, sociais, culturais, ambientais e 
psicológicos. 

Para Carvalho et al. (2013), o comportamento alimentar pode ser definido como 
todas as formas de convívio com o alimento. Semelhante ao conceito de Garcia 
(1999), encontrado no estudo de Vaz & Bennemann (2014), o qual diz que o 
comportamento alimentar se refere a atitudes relacionadas às práticas alimentares em 
associação a atributos socioculturais, como os aspectos subjetivos intrínsecos do 
indivíduo e próprios de uma coletividade, que estejam envolvidos com o ato de se 
alimentar ou com o alimento em si. 

Philippi et al. (1999, apud Matias & Fiore, 2010, p. 55) afirmam em seus estudos 
que “[…] o comportamento alimentar é um conjunto de ações relacionadas ao 
alimento, que começa com a decisão, disponibilidade, modo de preparo, utensílios, 
horários e divisão das refeições e encerra com a ingestão”. 

Portanto, assim como define Atzingen (2011), o comportamento alimentar acaba 
se tornando algo muito complexo, pois comer é um ato social que vai além das 
necessidades básicas de alimentação, indispensável ao desenvolvimento dos valores 
vitais, comum a todo ser humano, e está associado com as relações sociais, às escolhas 
inseridas em cada indivíduo por meio de gerações e às sensações proporcionadas pelos 
sentidos. 

No momento da alimentação, o indivíduo busca atender a suas necessidades 
fisiológicas e hedônicas. Portanto, esse comportamento jamais pode ser definido com 
base no indivíduo como algo único e isolado, mas sim com base em suas relações com 
o meio. Isso porque não se pode esquecer que na sociedade humana todos os 
indivíduos estão sujeitos às relações sociais de sua época e, mesmo que o queiram, têm 
poucas possibilidades de mudar por completo essa sociedade durante as suas 
existências. Dizendo de outra forma, na sociedade humana não existe “eu” sem “nós”, 
e essa relação entre indivíduo e sociedade é especialmente tensionada durante a 
adolescência. 

Voltando ao ponto específico deste estudo, realçamos que as profundas 
transformações corporais, psicológicas e sociais ocorridas na adolescência têm efeito 
sobre o comportamento alimentar (Nunes & Guimarães, 2009). 
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Os adolescentes sofrem mudanças físicas, sociais e psicológicas nessa fase da vida e 
também seu comportamento alimentar é influenciado por essas transformações, sendo 
afetado por fatores internos e externos. Os fatores internos dizem respeito à 
autoimagem, valores, preferências, necessidades fisiológicas, desenvolvimento 
psicossocial etc., já os fatores externos correspondem aos hábitos do grupo familiar, às 
regras sociais e culturais, à influência da mídia, ao convívio com os amigos e às 
próprias experiências do indivíduo (Gambardella et al., 1999). 

Os adolescentes constituem um grupo nutricionalmente vulnerável, considerando-se 
suas necessidades nutricionais aumentadas, seu padrão alimentar e estilo de vida, e sua 
suscetibilidade às influências ambientais (Philippi, 2008; World World Health 
Organization, 2005). Dessa forma, o acesso a informações sobre alimentação e 
nutrição, bem como o monitoramento do consumo alimentar são importantes na 
identificação de um comportamento de risco. 

3.4 Mídia e comportamento 

Conforme dito anteriormente, a mídia, sinônimo de “meios de comunicação 
social”, abrange veículos responsáveis pela difusão das informações, como rádio, 
jornais, revistas, televisão, vídeo, entre outros (Gomes, 2001). 

A mídia configura-se, na atualidade, como uma das instituições responsáveis pela 
educação no mundo moderno, trazendo tanto benefícios como malefícios, 
respondendo pela transmissão de valores e padrões de conduta e socializando muitas 
gerações (Setton, 2002). 

A revolução tecnológica mudou completamente as formas de obtenção da 
informação, os tipos de comunicação e até mesmo a maneira de convívio entre as 
pessoas. A propósito, o estudo desenvolvido por Beleli (2015) discute a importância 
que a imagem assumiu nesse novo contexto em que as afinidades são percebidas 
inicialmente por meio da circulação de fotos, influenciando a seleção e escolha de 
parceiros. Para ela, ter um celular de última geração não só insere os sujeitos em 
imaginações de modernidade, mas também os dota de certo poder sobre a informação, 
inclusive como produtores de conteúdos, possibilitando a ampliação da circulação de 
diversas moralidades. 

Conforme mencionado anteriormente, esse é um dado que caracteriza a nossa 
época em oposição às épocas anteriores vividas pela humanidade. Por um lado, essa é 
uma conquista que aproximou as pessoas e facilitou a informação. Mas, por outro, 
segundo Toral (2006), a mídia, de forma bastante incisiva e até agressiva, dita regras e 
muda comportamentos. 

No caso específico dos adolescentes, Fischer (2002) alerta para o fato de que os 
meios de comunicação contribuem inegavelmente para um aprendizado sobre os 
modos de se comportar e de se constituir. A autora acredita que essa influência vai 
além de uma fonte básica de lazer, tornando-se um lugar extremamente poderoso no 
que diz respeito à produção e à circulação de uma série de valores, concepções, 
representações relacionadas a um aprendizado cotidiano sobre quem nós somos, o que 
devemos fazer com o nosso corpo, entre outros questionamentos. Nesse aspecto, é 
importante observarmos também que as percepções sobre nós mesmos e sobre o que é 
ser uma pessoa saudável mudam historicamente, conforme demonstrou a pesquisa de 
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Sibilia & Jorge (2016). Elas examinaram os modos pelos quais a “medicalização da 
vida” nos discursos midiáticos influenciam a produção de subjetividades. Segundo as 
autoras, 

[...] essas manifestações midiáticas reforçam a legitimidade do saber 
científico e multiplicam as crenças apoiadas em sua eficácia, além de 
promoverem o perfil ideal que se deve almejar para si e que todos deveriam 
tentar conquistar, sugerindo que o bem-estar e a alta performance produtiva 
estão disponíveis para todos os que lutarem por isso (Sibilia & Jorge, 2016, 
p. 40). 

Atualmente, a publicidade é outra importante influência do comportamento 
alimentar. Diversos estudos têm mostrado uma associação positiva entre o número de 
horas despendidas diante da televisão e o peso dos indivíduos (Laus, 2012). 

Contento (2010), Nestle et al. (1998), Pollard et al. (2002) afirmam que a mídia é 
capaz de moldar inúmeros aspectos relacionados à alimentação, e, segundo Laus et al. 
(2011), essa influência ocorre por meio dos padrões de consumo de alimentos e dos 
ideais de beleza que ela estabelece. 

Como consequência da obsessão dos meios de comunicação em exibir corpos 
atraentes, muitas pessoas se lançam na busca de uma aparência física idealizada, 
reforçando valores e normas que condicionam atitudes e comportamentos relacionados 
ao tamanho do corpo e ao peso (Russo, 2005). 

Assim, o desejo de alterar suas proporções corpóreas muitas vezes leva as pessoas a 
manipulações dietéticas que podem ter consequências negativas à saúde (Spear, 2002) 
e, em alguns casos, até mesmo levar à morte. 

Diante disso, alguns pesquisadores vêm estudando o efeito das imagens veiculadas 
pela mídia sobre os comportamentos dietéticos e já encontraram evidências de que 
estas normas culturais exercem um impacto significativo sobre a alimentação. 
Os estudos experimentais de associação entre essas variáveis têm utilizado como 
medida de avaliação a quantidade de alimentos ingeridos após a visualização de 
estímulos ou atitudes sugestivas de transtornos alimentares, por meio de questionários 
(Laus, 2012). 

3.5 Transtornos alimentares 

Os transtornos alimentares (TAs) são fenômenos pluridimensionais resultantes da 
interação de fatores pessoais, familiares e socioculturais, caracterizados pela 
preocupação intensa com alimento, peso e corpo (Souto & Ferro-Bucher, 2006). 

Para Leal et al. (2013), os TAs têm uma etiologia multifatorial, ou seja, são 
diferentes fatores interagindo para o desenvolvimento e perpetuação da doença. 
Acrescentam ainda que os transtornos alimentares têm critérios diagnósticos baseados 
em características psicológicas, comportamentais e fisiológicas, que se caracterizam por 
severas perturbações no comportamento alimentar e imagem corporal. 

De acordo com Souza et al. (2014, p. 2): 

[…] os transtornos alimentares (TA) são caracterizados por importantes 
alterações nas atitudes alimentares e por marcante insatisfação com a imagem 
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corporal. Peculiaridades típicas dos TAs, relacionadas aos sintomas clássicos, 
são dietas restritivas severas, ingestão alimentar irregular, aversões 
alimentares, compulsões e comportamentos compensatórios e de purgação. 

Os transtornos alimentares geralmente apresentam as suas primeiras manifestações 
na infância e na adolescência (Appolinário & Claudino, 2000). Para Castro et al. 
(2010), a não aceitação do seu corpo pelos adolescentes está positivamente associada à 
depressão e a distúrbios alimentares, como anorexia e bulimia. Além disso, tem sido 
registrado aumento acelerado das prevalências de excesso de peso e de obesidade entre 
adolescentes em diversas partes do mundo, inclusive no Brasil. 

Segundo Souto & Ferro-Bucher (2006, p. 695), “[...] o panorama sociocultural 
ocidental, de extrema valorização da magreza, com a pressão para o emagrecimento 
interagindo com outros fatores biológicos, psicológicos e familiares, geram uma 
preocupação com o corpo e um pavor patológico de engordar”. 

Os quadros mais conhecidos são anorexia nervosa (AN) e bulimia nervosa (BN). 
Quando um transtorno não satisfaz todos os critérios diagnósticos para AN ou BN, ele 
é chamado de transtorno alimentar não especificado (TANE) (American Pychiatric 
Association, 1994). 

Para Gonçalves et al. (2013), a anorexia é caracterizada pelo desejo de magreza, que 
leva ao comportamento alimentar monótono e ritualizado e à perda de peso 
significante, especialmente em crianças ou adolescentes nos quais a baixa ingestão 
calórica se reflete em atraso no desenvolvimento. Ela pode ser do tipo restritiva (limita-se 
a ingestão energética e o consumo de carboidratos e lipídios) e do tipo purgativo 
(no qual ocorrem episódios frequentes de compulsão alimentar e purgação). 

Já a BN pode ser classificada de acordo com o método compensatório adotado em 
purgativa (caracteriza-se pela indução do vômito ou pelo abuso de laxantes e 
diuréticos) ou não purgativa (marcado pela prática de atividade física intensa ou por 
jejuns). Os autores acrescentam ainda que, entre os TANE, têm-se AN e BN 
subclínicas, compulsão alimentar (clínica ou subclínica), purgação (clínica ou 
subclínica), entre outros, incluindo os TANE que não se enquadram nos subtipos 
descritos. 

4 Considerações Finais 

A realização desta pesquisa possibilitou concluir que a mídia se converteu em uma 
instância educativa que define, regula e disciplina corpos, ditando padrões estéticos 
conforme interesses mercadológicos. A adolescência é um período da vida de grandes 
mudanças, de fragilidades e instabilidade emocional, durante o qual o indivíduo está 
construindo uma identidade corporal e buscando referências corporais. Considerando 
essa importante transição, constatamos que a mídia produz sentimento de insatisfação 
corporal nos adolescentes a partir do momento em que divulga e propaga um 
determinado modelo de “corpo ideal”. Isso porque as suas escolhas alimentares, 
fortemente influenciadas pelo padrão estético que a mídia estabelece, não lhes 
possibilita alcançar esse modelo. 

Nessa etapa da vida, as transformações físicas, psicológicas e sociais tornam os 
adolescentes vulneráveis em todos os aspectos, inclusive nutricionais, pois eles se 
tornam mais autônomos e começam a tomar suas próprias decisões em relação aos 
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alimentos. No entanto, a imaturidade, que é inerente a essa etapa da vida, é um fator 
inibidor da compreensão de que essas decisões, na verdade, mesmo que lhes pareçam 
ser decorrentes de sua exclusiva e única vontade, não o são. Isso porque, mesmo que o 
grau de liberdade individual tenha aumentado na sociedade atual, ele é limitado ante o 
poder exercido pela mídia. 

De acordo com as fontes empregadas neste estudo, os adolescentes são um grupo 
de risco e por isso se tornam mais vulneráveis e suscetíveis a desenvolverem transtornos 
alimentares e serem acometidos por determinadas doenças. A mídia, tendo se 
transformado em poderoso artefato nos últimos anos, contribui para criar 
comportamentos alimentares disfuncionais. Contudo, para o aparecimento dos 
transtornos alimentares, os quais são de origem multifatorial, outros fatores são 
influenciadores, como os modelos parentais e a pré-disposição genética. 

Relacionando os resultados da pesquisa com a concepção sociológica mencionada 
no início deste artigo, conclui-se também que, especificamente no caso dos 
adolescentes, a conexão em rede e os efeitos da mídia convertem-se em fator gerador 
de angústia e sentimento de solidão, fatores potencialmente capazes de gerar 
transtornos psicológicos e comportamentos alimentares inadequados. 

Por último, voltamos às características da sociedade atual marcada por constantes 
mudanças. Essa fluidez requer uma compreensão abrangente sobre a questão da 
adolescência e suas formas de alimentação, devendo ser considerada a interação de vários 
fatores e do contexto social em que os adolescentes estão inseridos. Tais fatores aplicam-se 
ao indivíduo em si e também aos grupos e classes sociais. Em uma época marcada por 
grandes contradições e desigualdades sociais como a que vivemos no começo do século 
XXI, enquanto alguns têm abundância, outros nada têm. Enquanto alguns se alimentam 
exclusivamente para saciar a fome e sobreviver, outros são movidos por fatores que 
ultrapassam a necessidade fisiológica. Nessa esfera da ordem subjetiva, inserem-se os 
adolescentes, já que estão mais sujeitos ao poder da mídia e ao padrão estético que ela 
determina. Romper com isso é difícil para eles, mas se a sociedade está sempre em 
processo, isso quer dizer que é possível contestar a própria lógica que a rege. 

Uma demonstração dessa possibilidade é o fato de que, no momento em que estas 
linhas finais foram escritas, adolescentes tornaram-se notícia em várias partes do 
mundo. No dia 15 de março de 2019, eles realizaram greves escolares denominadas 
“Fridays for future” (sexta-feira pelo futuro), em defesa do meio ambiente e da 
sobrevivência do planeta, movimento que teve início em 2018 com os protestos da 
estudante sueca de 15 anos de idade, Greta Thunberg. Com um criativo mosaico de 
cartazes, os adolescentes transmitiram ao mundo um recado crítico em forma de 
pergunta: “que mundo é esse que os adultos nos legaram?”. Essas manifestações são um 
sinal de que, apesar da lógica dominante, a sociedade se move. Elas nos inspiram a 
seguinte indagação sobre as perspectivas de futuro: se os adolescentes são capazes de 
defender a sobrevivência do planeta, por que não serão capazes de protestar contra a 
ditadura estética imposta pela mídia? 

Referências 
Alves, E., Vasconcelos, F. A., Calvo, M. C., & Neves, J. (2008). Prevalência de sintomas de anorexia 

nervosa e insatisfação com a imagem corporal em adolescentes do sexo feminino do município de 
Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. Cadernos de Saúde Pública, 24(3), 503-512. PMid:18327438. 
http://dx.doi.org/10.1590/S0102-311X2008000300004. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=18327438&dopt=Abstract
https://doi.org/10.1590/S0102-311X2008000300004


Mídia e comportamento alimentar na adolescência  

Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional, 28(1), 291-308, 2020 303 

American Pychiatric Association – APA. (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disordens 
(DSM-IV). Washington: APA. 

Andrade, A., & Bosi, M. L. M. (2003). Mídia e subjetividade: impacto no comportamento alimentar 
feminino. Revista de Nutrição, 16(1), 117-125. http://dx.doi.org/10.1590/S1415-
52732003000100012. 

Appolinário, J. C., & Claudino, A. M. (2000). Transtornos alimentares. Revista Brasileira de Psiquiatria, 
22(Supl. 2), 28-31. http://dx.doi.org/10.1590/S1516-44462000000600008. 

Atzingen, M. C. B. C. (2011). Sensibilidade gustativa de adultos de uma instituição universitária do 
município de São Paulo (Tese de doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. 

Bauman, Z. (1992). Intimations of postmodernity. London: Routledge. 

Bauman, Z. (1999). Culture as praxis. London: SAGE Publications Ltd. 

Bauman, Z. (2001). Modernidade líquida. Rio de Janeiro: Editora Zahar. 

Beleli, I. (2015). O imperativo das imagens: construção de afinidades nas mídias digitais. Cadernos Pagu, 
44, 91-114. http://dx.doi.org/10.1590/1809-4449201500440091. 

Benowitz-Fredericks, C. A., Garcia, K., Massey, M., Vasagar, B., & Borzekowski, D. L. (2012). Body 
image, eating disorders and the relationship to adolescent media use. Pediatric Clinics of North 
America, 59(3), 693-704, ix. PMid:22643174. http://dx.doi.org/10.1016/j.pcl.2012.03.017. 

Bertin, R. L., Karkle, E. N. L., Ulbrich, A. Z., Stabelini Neto, A., Bozza, R., Araujo, I. Q., & Campos, 
W. (2008). Estado nutricional e consumo alimentar de adolescentes da rede pública de ensino da 
cidade de São Mateus do Sul, Paraná, Brasil. Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil, 8(4), 435-
443. http://dx.doi.org/10.1590/S1519-38292008000400009. 

Bosi, M. L. M., Luiz, R. R., Uchimura, K. Y., & Oliveira, F. P. (2008). Comportamento alimentar e 
imagem corporal entre estudantes de educação física. Jornal Brasileiro de Psiquiatria, 57(1), 28-33. 
http://dx.doi.org/10.1590/S0047-20852008000100006. 

Brasil. (2002, 16 de julho). Lei nº 8069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, 
seção 1. 

Cafri, G., Thompson, J. K., Ricciardelli, L., McCabe, M., Smolak, L., & Yesalis, C. (2005). Pursuit of 
the muscular ideal: physical and psychological consequences and putative risk factores. Clinical 
Psychology Review, 25(2), 215-239. PMid:15642647. http://dx.doi.org/10.1016/j.cpr.2004.09.003. 

Carvalho, P. H. B., Filgueiras, J. F., Neves, C. M., Coelho, F. D., & Ferreira, M. E. C. (2013). 
Checagem corporal, atitude alimentar inadequada, insatisfação com a imagem corporal de jovens 
universitários. Jornal Brasileiro de Psiquiatria, 62(2), 108-114. http://dx.doi.org/10.1590/S0047-
20852013000200003. 

Castro, I. R., Levy, R. B., Cardoso, L. O., Passos, M. D., Sardinha, L. M. V., Tavares, L. F., Dutra, S. P., 
& Martins, A. (2010). Imagem corporal, estado nutricional e comportamento com relação a peso 
entre adolescentes brasileiros. Ciência e Saúde Coletiva, 15(Supl. 2), 3099-4108. 
http://dx.doi.org/10.1590/S1413-81232010000800014.  

Catania, A. C. (1999). Aprendizagem: comportamento, linguagem e cognição. Porto Alegre: Artes Médicas 
Sul. 

Coimbra, C. M. B. (2001). Mídia e produção de modos de existência. Psicologia: Teoria e Pesquisa, 17(1), 
1-4. http://dx.doi.org/10.1590/S0102-37722001000100002. 

Contento, I. R. (2010). Overview of determinants of food choice and dietary change: implications for 
nutrition education. In I. R. Contento. Nutrition education: linking research, theory, and practice (pp. 
28-49). Burlington: Jones & Barlett Learning. 

Damasceno, V. O., Vianna, V. R. A., Vianna, J. M., Lacio, M., Lima, J. R. P., & Novaes, J. S. (2006). 
Imagem corporal e corpo ideal. Revista Brasileira de Ciência e Movimento, 14(1), 87-96. 
http://dx.doi.org/10.18511/rbcm.v14i2.691. 

https://doi.org/10.1590/S1415-52732003000100012
https://doi.org/10.1590/S1415-52732003000100012
https://doi.org/10.1590/S1516-44462000000600008
https://doi.org/10.1590/1809-4449201500440091
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=22643174&dopt=Abstract
https://doi.org/10.1016/j.pcl.2012.03.017
https://doi.org/10.1590/S1519-38292008000400009
https://doi.org/10.1590/S0047-20852008000100006
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=15642647&dopt=Abstract
https://doi.org/10.1016/j.cpr.2004.09.003
https://doi.org/10.1590/S0047-20852013000200003
https://doi.org/10.1590/S0047-20852013000200003
https://doi.org/10.1590/S0102-37722001000100002


Mídia e comportamento alimentar na adolescência  

Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional, 28(1), 291-308, 2020 304 

Fairburn, C. G., Shafram, R., & Cooper, Z. (1999). A cognitive behavioral theory of anorexia nervosa. 
Behaviour Research and Therapy, 37(1), 1-13. PMid:9922553. http://dx.doi.org/10.1016/S0005-
7967(98)00102-8. 

Ferreira, M. E. C., Castro, M. R., & Morgado, F. F. R. (2014). Imagem corporal: reflexões, diretrizes e 
práticas de pesquisa. Juiz de Fora: Editora da UFJF. 

Fischer, R. M. B. (2002). O dispositivo pedagógico da mídia: modos de educar na (e pela) TV. Educação 
e Pesquisa, 28(1), 151-162. http://dx.doi.org/10.1590/S1517-97022002000100011. 

Frois, E., Moreira, J., & Stengel, M. (2011). Mídias e a imagem corporal na adolescência: o corpo em 
discussão. Psicologia em Estudo, 16(1), 71-77. http://dx.doi.org/10.1590/S1413-
73722011000100009. 

Gambardella, A. M. D., Frutuoso, M. F. P., & Franch, C. (1999). Prática alimentar dos adolescentes. 
Revista de Nutrição, 12(1), 5-19. http://dx.doi.org/10.1590/S1415-52731999000100005. 

Garcia, R. W. D. (1999). Representações sociais da alimentação e saúde e suas repercussões do 
comportamento alimentar. Ciência & Saúde Coletiva, 7(2), 51-68. 

Gomes, P. B. M. B. (2001). Mídia, imaginário de consumo e educação. Educação & Sociedade, 22(74), 
191-207. http://dx.doi.org/10.1590/S0101-73302001000100011. 

Gonçalves, J., Moreira, E. A. M., Trindade, E. B. S. M., & Fiates, G. M. R. (2013). Transtornos 
alimentares na infância e na adolescência. Revista Paulista de Pediatria, 31(1), 96-103. 
PMid:23703051. http://dx.doi.org/10.1590/S0103-05822013000100016. 

Köster, E. P. (2009). Diversity in the determinants of food choice: a psychological perspective. Food 
Quality and Preference, 20(2), 70-82. http://dx.doi.org/10.1016/j.foodqual.2007.11.002. 

Laus, M. F. (2012). Influência do padrão de beleza veiculado pela mídia na satisfação corporal e escolha 
alimentar de adultos (Tese de doutorado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto.  

Laus, M. F., Costa, T. M. B., & Almeida, S. S. (2011). Body image dissatisfaction and its relationship 
with physical activity and body mass index in Brazilian adolescents. Jornal Brasileiro de Psiquiatria, 
60(4), 315-320. http://dx.doi.org/10.1590/S0047-20852011000400013. 

Leal, G. V., Tucunduva, P. S., Ozores, P. V., Athanássios, C. T., & Santos, A. M. (2013). O que é 
comportamento de risco para transtornos alimentares em adolescentes?. Jornal Brasileiro de 
Psiquiatria, 62(1), 62-75. http://dx.doi.org/10.1590/S0047-20852013000100009.  

Lopes, R. E., Adorno, R. C. F., Malfitano, A. P. S., Takeiti, B. A., Silva, C. R., & Borba, P. L. O. (2008). 
Juventude pobre, violência e cidadania. Saúde e Sociedade, 17(3), 63-76. 
http://dx.doi.org/10.1590/S0104-12902008000300008. 

Matias, C. T., & Fiore, E. G. (2010). Mudanças no comportamento alimentar de estudantes do curso de 
nutrição em uma instituição particular de ensino superior. Nutrire, 35(2), 53-66. 

Murnen, S. K. (2011). Gender and body images. In L. Smolak. Body image: a handbook of science, practice, 
and prevention (pp. 173-179). London: The Guilford. 

Nestle, M., Wing, R., Birch, L., DiSogra, L., Drewnowski, A., Middleton, S., Sigman-Grant, M., Sobal, 
J., Winston, M., & Economos, C. (1998). Behavioral and social influences on food choice. Nutrition 
Reviews, 56(5), 50-54. PMid:9624880. http://dx.doi.org/10.1111/j.1753-4887.1998.tb01732.x. 

Neumark-Sztainer, D., Wall, M., Larson, N. I., Eisenberg, M. E., & Loth, K. (2011). Dieting and 
disordered eating behaviors from adolescence to young adulthood: findings from a 10-year 
longitudinal study. Journal of the American Dietetic Association, 111(7), 1004-1011. 
PMid:21703378. http://dx.doi.org/10.1016/j.jada.2011.04.012. 

Nunes, C. B., & Guimarães, W. A. (2009). Alterações do comportamento alimentar na adolescência: 
anorexia, bulimia e obesidade (Monografia do curso de psicologia). Universidade Vale do Rio Doce, 
Governador Valadares.  

Philippi, S. T. (2008). Alimentação saudável e a pirâmide dos alimentos. In S. T. Philippi. Pirâmide dos 
alimentos: fundamentos básicos da nutrição (pp. 1-29). Barueri: Manole. 

Phillippi, S. T., & Alvarenga, M. (2004). Transtornos alimentares: uma visão nutricional. São Paulo: 
Manole. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=9922553&dopt=Abstract
https://doi.org/10.1016/S0005-7967(98)00102-8
https://doi.org/10.1016/S0005-7967(98)00102-8
https://doi.org/10.1590/S1517-97022002000100011
https://doi.org/10.1590/S1413-73722011000100009
https://doi.org/10.1590/S1413-73722011000100009
https://doi.org/10.1590/S1415-52731999000100005
https://doi.org/10.1590/S0101-73302001000100011
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=23703051&dopt=Abstract
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=23703051&dopt=Abstract
https://doi.org/10.1590/S0103-05822013000100016
https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2007.11.002
https://doi.org/10.1590/S0047-20852011000400013
https://doi.org/10.1590/S0104-12902008000300008
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=9624880&dopt=Abstract
https://doi.org/10.1111/j.1753-4887.1998.tb01732.x
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=21703378&dopt=Abstract
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=21703378&dopt=Abstract
https://doi.org/10.1016/j.jada.2011.04.012


Mídia e comportamento alimentar na adolescência  

Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional, 28(1), 291-308, 2020 305 

Pollard, J., Kirk, S. F. L., & Cade, J. E. (2002). Factors affecting food choice in relation to fruit and 
vegetable intake: a review. Nutrition Research Reviews, 15(2), 373-387. PMid:19087412. 
http://dx.doi.org/10.1079/NRR200244. 

Quaioti, T. C. B., & Almeida, S. S. (2006). Psychobiological determinants of food behavior: an emphasis 
on environmental factors contributing to obesity. Psicologia USP, 17(4), 193-211. 
http://dx.doi.org/10.1590/S0103-65642006000400011. 

Russo, R. (2005). Imagem corporal: construção através da cultura do belo. Movimento & Percepção 
Espírito, 5(6), 80-90. 

Schilder, P. (1999). A imagem corporal: as energias construtivas da psique. São Paulo: Martins Fontes. 

Setton, M. G. J. (2002). Família escola e mídia: um campo com novas configurações. Educação e Pesquisa, 
28(1), 107-116.  

Shafran, R., Fairburn, C. G., Robinson, P., & Lask, B. (2004). Body checking and its avoidance in eating 
disorders. International Journal of Eating Disorders, 35(1), 93-101. PMid:14705162. 
http://dx.doi.org/10.1002/eat.10228. 

Sibilia, P., & Jorge, M. F. (2016). O que é ser saudável? Entre publicidades modernas e contemporâneas. 
Galáxia, (33), 32-48. http://dx.doi.org/10.1590/1982-25542016225865. 

Souto, S., & Ferro-Bucher, J. S. N. (2006). Práticas indiscriminadas de dietas de emagrecimento e o 
desenvolvimento de transtornos alimentares. Revista de Nutrição, 19(6), 693-704. 
http://dx.doi.org/10.1590/S1415-52732006000600006. 

Souza, A. C., Pisciolaro, F., Polacow, V. O., Cordás, T. A., & Alvarenga, M. S. (2014). Atitudes em 
relação ao corpo e à alimentação de pacientes com anorexia e bulimia nervosa. Jornal Brasileiro de 
Psiquiatria, 63(1), 1-7. http://dx.doi.org/10.1590/0047-2085000000001. 

Spear, B. A. (2002). Nutrição na adolescência. In K. Mahan & S. Escott-Stump. Krause: alimentos, 
nutrição & dietoterapia (pp. 247-260). São Paulo: Roca. 

Toral, N. (2006). Estágios de mudança de comportamento e sua relação com o consumo alimentar de 
adolescentes (Dissertação de mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo.  

Vaz, D., & Bennemann, R. (2014). Comportamento alimentar e hábito alimentar: uma revisão. Revista 
Uningá Review, 20(1), 108-112. 

World Health Organization – WHO. (2005). Nutrition in adolescence: issues for the health sector: issues in 
adolescent health and development. Geneva: WHO. 

Zappe, J. G., & Dell’Aglio, D. D. (2016). Variáveis pessoais e contextuais associadas a comportamentos 
de risco em adolescentes. Jornal Brasileiro de Psiquiatria, 65(1), 44-52. 
http://dx.doi.org/10.1590/0047-2085000000102. 

Contribuição dos Autores 
Este artigo é resultado de uma pesquisa sobre a 
influência da mídia no comportamento alimentar de 
adolescentes. Carime Bittar e Amanda Soares foram 
responsáveis pela coleta e análise dos dados elaboração e 
revisão do texto. Ambas autoras aprovaram a versão final 
do texto. 

Autor para correspondência 
Carime Bittar 
e-mail: carimebf@hotmail.com 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=19087412&dopt=Abstract
https://doi.org/10.1079/NRR200244
https://doi.org/10.1590/S0103-65642006000400011
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=14705162&dopt=Abstract
https://doi.org/10.1002/eat.10228
https://doi.org/10.1590/1982-25542016225865
https://doi.org/10.1590/S1415-52732006000600006
https://doi.org/10.1590/0047-2085000000001
https://doi.org/10.1590/0047-2085000000102
mailto:carimebf@hotmail.com


Mídia e comportamento alimentar na adolescência  

Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional, 28(1), 291-308, 2020 306 

Apêndice A. Produções em inglês. 

Título do artigo Autoria Data da 
publicação 

Behavioral and social influences on food 
choice 

Marion Nestle; Rena Wing; 
Learn Birch; Lorelei DiSogra; 

Adam Drewnowski; Suzette Middleton; 
Madeleine Sigman-Grant; Jeffery Sobal; 

Mary Winston; 
Christina Economos. 

1998 

A cognitive behavioral theory of anorexia 
nervosa 

Christopher G. Fairburn; Roz Shafram; 
Zafra Cooper. 1999 

Factors affecting food choice in relation 
to fruit and vegetable intake: a review 

Jennie Pollard; 
Sara F. L. Kirk; 

Janet Elizabeth Cade. 
2002 

Body checking and its avoidance in 
eating disorders 

Roz Shafran; 
Christopher G. Fairburn; 
Paul Hyman Robinson; 

Bryan Lask. 

2004 

Diversity in the determinants of food 
choice: a psychological perspective Egon Peter Köster. 2009 

Gender and body images Sarah K. Murnen. 2011 

Dieting and disordered eating behaviors 
from adolescence to young adulthood: 
findings from a 10-year longitudinal 

study 

Dianne Neumark-Sztainer; 
Melanie Wall; 

Nicole I. Larson; 
Marla E. Eisenberg; 

Katie Loth. 

2011 

Body image dissatisfaction and its 
relationship with physical activity and 

body mass index in Brazilian adolescents. 

Maria Fernanda Laus; 
Telma Maria Braga Costa; Sebastião 

Sousa Almeida. 
2011 

Overview of determinants of food choice 
and dietary change: implications for 

nutrition education 
Isobel R. Contento. 2010 

Body image, eating disorders and the 
relationship to adolescent media use 

Carson Benowitz-Fredericks; 
Kaylor Garcia; 

Brintha Vasagar; 
Meredith Massey. 

2012 

  



Mídia e comportamento alimentar na adolescência  

Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional, 28(1), 291-308, 2020 307 

Apêndice B. Produções em português. 

Título do artigo Autoria Data da 
publicação 

Prática alimentar dos adolescentes 
Ana Maria Dianezi Gambardella; 
Maria Fernanda Petroli Frutuoso; 

Claudia Franch. 
1999 

Aprendizagem: comportamento 
linguagem e cognição Anthony Charles Catania. 1999 

A imagem corporal: as energias 
construtivas da psique Paul Schilder. 1999 

Representações sociais da alimentação e 
saúde e suas repercussões no 
comportamento alimentar 

Rosa Wanda Diez Garcia. 1999 

Transtornos alimentares 
José Carlos Appolinário; 
Angélica M Claudino. 2000 

Mídia, imaginário de consumo e 
educação Paola Basso Menna Barreto Gomes. 2001 

O dispositivo pedagógico da mídia: 
modos de educar na (e pela) TV 

Rosa Maria Bueno Fischer. 2002 

Família escola e mídia: um campo com 
novas configurações Maria da Graça Jacintho Setton. 2002 

Mídia e subjetividade: impacto no 
comportamento alimentar feminino 

Angela Andrade; 
Maria Lúcia Magalhães Bosi. 

2003 

Transtornos Alimentares: uma visão 
nutricional 

Sonia Tucunduva Philippi; Marle 
Alvarenga. 2004 

Imagem corporal: construção através da 
cultura do belo Renata Russo. 2005 

Imagem corporal e corpo ideal 

Vinicius Oliveira Damasceno; 
Viviane Ribeiro Ávila Vianna; 

Jeferson Macedo Vianna Marcio Lacio; 
Jorge Roberto Perrout Lima; 

Jefferson Silva Novaes. 

2006 

Estágios de mudança de comportamento 
e sua relação com o consumo alimentar 

de adolescentes 
Natacha Toral. 2006 

Alterações do comportamento 
alimentar na adolescência: anorexia 

bulimia e obesidade 

Cidinéia Barreto Nunes; 
Wellita de Almeida Guimarães. 2009 

Imagem corporal, estado nutricional e 
comportamento com relação ao peso 

entre adolescentes brasileiros 
 

Inês Rugani Ribeiro de Castro; 
Renata Bertazzi Levy; 

Letícia de Oliveira Cardoso; 
Michelle Delboni dos Passos; 

Luciana Monteiro Vasconcelos Sardinha; 
Letícia Ferreira Tavares; 
Sheila Potente Dutra; 

André Martins. 

2010 

Mídias e a imagem corporal na 
adolescência: o corpo em discussão 

Erica Frois; 
Jacqueline Moreira; 

Márcia Stengel. 
2011 



Mídia e comportamento alimentar na adolescência  

Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional, 28(1), 291-308, 2020 308 

Título do artigo Autoria Data da 
publicação 

Influência do padrão de beleza veiculado 
pela mídia na satisfação corporal e 

escolha alimentar de adultos 
Maria Fernanda Laus. 2012 

O que é comportamento de risco para 
transtornos alimentares em adolescentes? 

Greisse Viero da Silva Leal; 
Sonia Tucunduva Philippi; 
Viviane Ozores Polacow; 
Táki Athanássios Cordás; 

Marle dos Santos Alvarenga. 

2013 

Transtornos alimentares na infância e na 
adolescência 

Juliana de Abreu Gonçalves; 
Emilia Addison M. Moreira; 

Erasmo Benício S. de M. Trindade; 
Giovanna Medeiros R. Fiates. 

2013 

Checagem corporal, atitude alimentar 
inadequada, insatisfação com a imagem 

corporal de jovens universitários 

Pedro Henrique Berbert de Carvalho; 
Juliana Fernandes Filgueiras; 

Clara Mockdece Neves; 
Fernanda Dias Coelho; 

Maria Elisa Caputo Ferreira. 

2013 

Imagem corporal: reflexões diretrizes e 
práticas de pesquisa. 

Marcela Rodrigues de Castro; 
Fabiane Frota da Rocha Morgado; 

Maria Elisa Caputo Ferreira. 
2014 

Comportamento alimentar e hábito 
alimentar: uma revisão 

Diana Souza Santos Vaz; Rose Mari 
Bennemann. 2014 

Variáveis pessoais e contextuais 
associadas a comportamentos de risco em 

adolescentes 

Jana Gonçalves Zappe; 
Débora Dalbosco Dell’Aglio. 2016 

O imperativo das imagens: construção 
de afinidades nas mídias digitais 

Iara Beleli. 2015 

O que é ser saudável? Entre publicidades 
modernas e contemporâneas Paula Sibilia; Marianna Ferreira Jorge. 2016 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /UseDeviceIndependentColor
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType true
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 355
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50141
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 355
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50141
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A0648062706410642062900200644064406370628062706390629002006300627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A06290020064506460020062E06440627064400200627064406370627062806390627062A00200627064406450643062A0628064A062900200623064800200623062C06470632062900200625062C06310627062100200627064406280631064806410627062A061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0020064506390020005000440046002F0041060C0020062706440631062C062706210020064506310627062C063906290020062F0644064A0644002006450633062A062E062F06450020004100630072006F006200610074061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043704300020043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043d04300020043d043004410442043e043b043d04380020043f04400438043d04420435044004380020043800200443044104420440043e043904410442043204300020043704300020043f04350447043004420020043d04300020043f0440043e0431043d04380020044004300437043f0435044704300442043a0438002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006c006100750061002d0020006a00610020006b006f006e00740072006f006c006c007400f5006d006d006900730065007000720069006e0074006500720069007400650020006a0061006f006b00730020006b00760061006c006900740065006500740073006500740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005E205D105D505E8002005D405D305E405E105D4002005D005D905DB05D505EA05D905EA002005D105DE05D305E405E105D505EA002005E905D505DC05D705E005D905D505EA002005D505DB05DC05D9002005D405D205D405D4002E002005DE05E105DE05DB05D9002005D4002D005000440046002005E905E005D505E605E805D905DD002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b007500720069006500200073006b00690072007400690020006b006f006b0079006200690161006b0061006900200073007000610075007300640069006e007400690020007300740061006c0069006e0069006100690073002000690072002000620061006e00640079006d006f00200073007000610075007300640069006e007400750076006100690073002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0074007500730020006b00760061006c0069007400610074012b0076006100690020006400720075006b010101610061006e00610069002000610072002000670061006c006400610020007000720069006e00740065007200690065006d00200075006e0020007000610072006100750067006e006f00760069006c006b0075006d0075002000690065007300700069006500640113006a00690065006d002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f00620065002000500044004600200070007200650020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d0020006e0061002000730074006f006c006e00fd0063006800200074006c0061010d00690061007201480061006300680020006100200074006c0061010d006f007600fd006300680020007a006100720069006100640065006e0069006100630068002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e000d000a>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043404400443043a04430020043d04300020043d0430044104420456043b044c043d043804450020043f04400438043d044204350440043004450020044204300020043f04400438044104420440043e044f044500200434043b044f0020043e044204400438043c0430043d043d044f0020043f0440043e0431043d0438044500200437043e04310440043004360435043d044c002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


