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Abstract This work aimed at identifying, describing and analyzing news content associated
with Google search cycles linked to eight types of
diet: ketogenic; moon; protein; soup; detox; points;
paleo; and Dukan. They were selected because
they were pointed out by Google Trends® (GT)
as the most often associated with the term “diet”.
The content of sites linked to the highest search
peaks was pointed out by Google News®. The volume of search attempts for diets was estimated
by the GT with region filters (Brazil) and theme
(Health) considering the period from 01/01/2012
to 01/01/2017. Results: hits portray ephemeral
cycles, with hundreds of peaks and declining interest in the eight fad diets. The emphasis is on
guidelines for quick weight loss in favor of optimal
health as a proxy for an esthetic ideal. The scale of
the risks associated with the more restrictive diets
is often quoted and validated by expert information. The exposure and influence of the opinion
of celebrities reporting their dietary experiences
stand out. Contrary to the ideal of moderation,
variety, and balance, fad diets portray the pressure
for food self-control as a resource for building an
idealized body typified by celebrity images.
Key words Fad diets, Social media, Consumer
health information, Internet

Resumo Este trabalho objetivou descrever e analisar conteúdos de notícias associadas a ciclos de
buscas ao Google ligados a 8 tipos de dieta: a cetogênica; da lua; da proteína; da sopa; detox; dos
pontos; paleo; e Dukan. Estas foram selecionadas
por terem sido apontadas pelo Google Trends®
(GT) como as mais frequentemente associadas
ao termo dieta. Os conteúdos dos sites vinculados
aos maiores picos de buscas foram apontados pelo
Google News®. O volume de buscas às dietas foram estimados pelo GT com filtros de região (Brasil) e temática (Saúde) considerando o período
de 01/01/2012 a 01/01/2017. Os acessos retratam
ciclos efêmeros com centenas de picos e quedas de
interesse pelas 8 dietas da moda. A ênfase se concentra nas orientações para rápida perda de peso
em prol de um ideal de saúde tido como proxy de
um ideal estético. A dimensão dos riscos associados às dietas mais restritivas é citada frequentemente e validada por informações de especialistas.
Destaca-se a exposição e a influência da opinião
de celebridades relatando suas experiências dietéticas. Ao contrário do ideal de variedade e equilíbrio, as dietas da moda retratam a pressão pelo
autocontrole alimentar como recurso à construção
de um corpo idealizado e tipificado por imagens
das celebridades.
Palavras-chave Dietas da moda, Mídias sociais,
Informação de saúde ao consumidor, internet
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Introdução
A internet tornou-se uma fonte abundante e
acessível de informações sobre saúde em meio às
quais muitas questões sobre alimentação e nutrição têm sido colocadas em distintivo patamar
de exposição e interesse1,2. O acesso à informação abundante parece conformar demandas e
estabelecer lacunas no que concerne à ideia de
alimentação saudável3 em vista da quantidade,
diversidade e centralidade de determinados tipos de informação amplamente disponíveis ao
consumo de especialistas, consumidores leigos
e replicadores de conteúdos sobre saúde4. Nesse campo, informações sobre dietas – seja para
emagrecimento, desintoxicação, controle de condições mórbidas ou propósito equivalente – preenchem de conteúdos centenas de milhares de
sites que buscam atender a variadas modalidades
de fruição5.
Nos últimos anos têm sido desenvolvidos algoritmos cada vez mais sofisticados para análise
de tendências de busca por palavras e termos no
Google, como proxy dos ciclos de interesse coletivo direcionados a determinadas matérias. O
volume gigantesco de dados produzidos por buscas diárias geo-referenciadas (ou seja, buscas associadas a determinadas regiões) registrado pelo
Google Trends (GT - https://www.google.com.
br/trends) podem fornecer insights interessantes
sobre o que, onde e quando (além de “associado
a quê”) se ligam as buscas de uma determinada
população – termo já consagrado na literatura
como seekingbehavior (comportamento de buscas)6-12. Tendências de buscas podem – de forma
simples, transparente e de baixo custo – “predizer
o presente” de diversas formas e sob vários aspectos ao disponibilizar suporte à análise de fenômenos socioculturais raramente estudados por
esses meios13-20. Diversos autores percebem que
estimativas sobre o volume de buscas em questões de saúde pública parecem promissoras no
que se refere a aspectos culturais relevantes à formulação de políticas públicas, complementando
e ampliando a compreensão das bases de dados
existentes21-26. Até recentemente, o estudo das oscilações de termos de busca era empregado unicamente pelos especialistas em marketing, com
fins mercadológicos, a fim de identificar tendências de consumo de produtos em associações colaterais com elementos da cultura. No entanto, o
assim categorizado “comportamento de buscas”
tem também se mostrado útil no delineamento
de séries temporais que indicam ciclos de interesse
coletivo (CIC) impulsionados por modas, boa-

tos, material jornalístico e, sobretudo, pelo comportamento de celebridades influenciadoras27-30.
Embora de valor escasso na análise qualitativa de
significados socialmente construídos, é sensível a
influências ligadas a temas de interesse da saúde
coletiva, no papel de marcadores de fenômenos
culturais efêmeros e, portanto, subdimensionados31-35. Sendo assim, o presente trabalho teve
como objetivo identificar, descrever e analisar
conteúdos veiculados por notícias associadas a
picos de interesse pelas dietas da moda, examinando o papel exercido por atores sociais sob o
foco da mídia no consumo de informações nesse
campo.

Metodologia
O Google Trends (GT) apresenta estimativas
que permitem dimensionar tendências de buscas
sobre temas de interesse discriminadas em delimitações geográficas (estados; países; ou a nível
mundial); categorias temáticas (saúde; ciência;
notícias; viagens entre outras) além de delimitações temporais (períodos específicos; últimos
cinco anos; última semana etc.). Os algoritmos
do GT normalizam dados a partir de um número total de buscas em determinada região/período em uma escala que oscila entre 0 (volume de
buscas menor que 1% em relação ao pico de popularidade) e 100 (pico de acessos) apresentados
como Volumes Relativos de Busca/s (VRB). Os
VRB são, por definição, sempre menores que 100
(eixos Y dos gráficos) retratando buscas em valores relativos, comparáveis a volumes de acessos
mais altos ao longo de um período. A representação em proporções corrige o número absoluto
de buscas considerando um número oscilante de
acessos à Internet em uma determinada região.
A metodologia empregada pelo GT é detalhadamente descrita no seu website36 assim como em
diversos outros trabalhos da literatura14,21-26.
As “dietas da moda” foram escolhidas com
base em revisões bibliográficas e na literatura
leiga, também considerando-se assuntos relacionados ao termo de pesquisa “dieta” pelo Google
Trends. Na coleta de dados foi realizada uma
busca “limpa” após apagamento dos dados de
navegação e cookies que poderiam influenciar
o histórico de buscas. Foram escolhidas as oito
dietas de maior visibilidade, ou seja, as que retornaram com volume de dados suficiente à análise:
dieta cetogênica; dieta da lua; dieta da proteína;
dieta da sopa; dieta detox; dieta dos pontos; dieta
dukan e dieta paleo (paleolítica). Foram selecio-
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Resultados e discussão
Volume relativo de buscas das dietas e ciclos
de atenção
Os resultados mais evidentes – de certa forma comum a todas as dietas – apontam para a
fugacidade de interesse, sem CICs sustentados
por longos períodos (Figuras 1 a 8). Há numerosos picos de acesso a cada dieta que expressam o
caráter efêmero do interesse (geralmente ligado
ao emagrecimento) e não compromissado com
uma hegemonia perene de atenções. De forma
geral, os picos de atenção ocorrem, sobretudo,
entre setembro e janeiro com eminência nos meses próximos aos finais de ano, o que poderia ser

descrito como uma espécie de “efeito verão” ou
“efeito festividades de final de ano”.
A dieta cetogênica apresentou lenta ascensão
da linha de tendência com dezenas de picos de
busca esporádicos com maior concentração nos
últimos meses de 2016, entre a 247ª e a 255ª semana (Figura 1). Todas as matérias associadas a
esses picos se referem ao propósito de emagrecimento. Essa dieta é categorizada como restritiva – rica em gorduras, pobre em carboidratos
e minimamente adequada em proteínas38 e foi
descrita na década de 1920 como alternativa suplementar ao controle da epilepsia, sobretudo no
tratamento das epilepsias de difícil controle da
infância38-41.
Com relação à dieta da lua observou-se uma
linha de tendência com leve declínio pontuado
por picos de VRB esporádicos, sobretudo entre as
114ª e 204ª semanas e ao final de 2016 (Figura 2).
A “dieta da lua” pressupõe a influência do ciclo
lunar nos líquidos corporais e a necessidade de
adequação do regime alimentar a cada mudança de fase – o que implica consumo exclusivo de
sucos, sopas e líquidos por 24 horas em 4 dias
por mês42 com promessa de perda mensal de 4
kg. Além disso, as matérias indicam que deve-se
“parar de comer quando se sentir saciada/o e não
consumir mais nenhum alimento após as 18 horas. Nas fases minguantes, os praticantes devem
“beber muita água para eliminar as toxinas”43.
Todo modo, as orientações se mostram generalizantes, dificultando o atendimento às demandas
individuais – o que se mostra como aspecto comum às demais dietas.
A dieta da proteína – embora com expressivos picos de VRBs ao redor da 44ª semana (em
2012) – apresentou uma curva de tendência decrescente no decorrer dos anos (Figura 3). Assim
como a cetogênica, essa modalidade restritiva de
regime recomenda o consumo semi-irrestrito de
alimentos como carnes gordurosas, manteiga e
outros produtos lácteos, limitando apenas a ingestão de carboidratos a menos de 30 g por dia44.
O emagrecimento estaria relacionado ao efeito
termogênico do metabolismo proteico45 e à característica cetogênica dessa dieta44 – derivados
dos pressupostos estabelecidos em 1970 pelo Dr.
Atkins46: enfática restrição de carboidratos e preconização de alta ingestão de proteínas. As matérias ligadas à dieta não apresentaram descrições
específicas de sua composição, mas citam seus
efeitos e possibilidades de variação:
Perdi 11 kg com a dieta da proteína. Fiz direitinho por três meses, até conseguir chegar aos 48 kg
(ela tem 1,70m)47.
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nados termos de busca – em português brasileiro – que se referem especificamente a essas dietas
nas formas de grafia que geraram os resultados
mais volumosos (ex. para buscas sobre “dieta paleolítica” utilizou-se o termo “dieta paleo”), conforme usualmente descrito em outros trabalhos.
Os ciclos de dietas foram pesquisados a partir das
últimas 261semanas (de 01/Janeiro/2012 a 01/Janeiro/2017) com filtros de região (Brasil) e tópico
do assunto (Saúde). Os dados foram importados
como arquivos CSV (Comma-separatedvalues)
para planilhas eletrônicas (MS Excel®) e foram aí
calculadas as médias anuais com desvios-padrão
e linhas de tendência (Polinomiais de ordem 2).
As curvas das dietas foram tabuladas em oito séries independentes, sabido que o GT produz resultados comparando curvas de acessos ao pico
de maior popularidade – o que poderia subestimar as estimativas das dietas menos populares.
Foram também analisadas notícias (Quadro
1) relacionadas ao objeto de estudo. Para a seleção das matérias utilizou-se os mesmos termos
de buscas usados para as dietas, sendo incluídas
na pesquisa as quatro primeiras notícias apontadas no Google News® nos períodos de pico de
buscas de cada dieta da moda; considerando-se
também aquelas que precederam os picos de busca em até dois dias, totalizando 32 notícias.
A opção pelas ferramentas do Google se deu
em função de suas possibilidades técnicas e de
inovação na abordagem do objeto de estudo.
Além disso, conforme apontado em pesquisas de
ranking do Alexa37 – companhia prestadora de
serviços de análise da Web – esse é o site mais
acessado no Brasil e no mundo para busca de informações por meio de acessos diretos via Google.com.br ou Google.com.

04/11/2012 a
10/11/2012

RAMOS, N. R7
Rio. Mesmo
magérrima, Bárbara
Evans aposta na
dieta que a fez perder
11kg: Quando dá
uma engordada,
modelo apela para
a dieta da proteína
por uma semana.
2012. Disponível
em: <http://
entretenimento.
r7.com/receitase-dietas/noticias/
mesmo-magerrimabarbara-evansaposta-na-dietaque-a-fez-perder11kg-20121109.
html?question=0>.
Acesso em: 12 jan.
2017.

G1b. Globo
Comunicação
e Participações
S.A. André
Marques sobre
cirurgia para
emagrecer: “Eu
ia morrer”: Três
meses e meio
depois de fazer
uma cirurgia
de redução de
estômago, o
apresentador
André Marques
se prepara para a
volta à TV.. 2014.
Disponível em:
<http://g1.globo.
com/fantastico/
noticia/2014/03/
andre-marquessobre-cirurgiapara-emagrecereu-ia-morrer.
html>. Acesso em:
10 jan. 2017

CHRIST,
Igor. Lutadores de
MMA: desafios e
riscos de perder
peso em pouco
tempo: Dietas
restritivas em
carboidratos,
limitada ingestão
de água e exercícios
feitos em saunas são
métodos utilizados
por lutadores e
que necessitam
de muita cautela.
2016. Disponível
em: <http://
globoesporte.globo.
com/eu-atleta/saude/
noticia/2016/09/
lutadores-de-mmaarriscam-vida-paraperder-peso-empoucos-dias.html>.
Acesso em: 10 jan.
2017

Dieta da proteína

21/11/2015 a
29/11/2015
19/01/2014 a
26/01/2014

Dieta da lua

19/09/2016 a
25/09/2016

Dieta cetogênica
01/01/2012 a
08/01/2012

Dieta dos pontos

Notícias sobre o tema nos períodos de maior interesse
D’ALAMA, L. (São Paulo). G1a. Globo
BERGAMO,
G1 - Globo Comunicação Comunicação
Giuliana. Veja –
e Participações
e Participações
Abril Mídia S A.
S.a. Vendedora paulistana S.a. Dieta da
Vigilantes do Peso:
elimina 35 kg após
desintoxicação
‘contar calorias
sofrer por câncer da
limpa nosso
é inútil’: Maior
irmã: Descoberta de tumor organismo e
empresa de dietas
de mama na família levou emagrece: Existem
do mundo cria
Andréia Fiuza a comer
vários tipos de dietas novo sistema de
mais. Agora jovem se
desintoxicantes. A
pontos que ignora
alimenta bem, caminha e detox tradicional
o valor calórico dos
consegue usar roupas de
é sem lactose, sem
alimentos. Frutas
marca.. 2012. Disponível
glúten e sem proteína são boas. Sucos,
em: <http://g1.globo.com/ animal. Ou seja: nada um perigo!. 2011.
bemestar/VC-no-Bemde leite e derivados.. Disponível em:
Estar/noticia/2012/06/
2013. Disponível em: <http://veja.abril.
vendedora-paulistana<http://g1.globo.
com.br/saude/
elimina-35-kg-aposcom/globo-reporter/ vigilantes-do-pesosofrer-por-cancer-da-irma. noticia/2013/11/
contar-calorias-ehtml?menu=
dieta-dainutil/>. Acesso em:
ade251a383e3831>.
desintoxicacao13 jan. 2017.
Acesso em: 12 jan. 2017.
limpa-nossoorganismo-eemagrece.html>.
Acesso em: 13 jan.
2017.

Dietas da moda
Dieta da sopa
Dieta detox
Semanas de maior interesse
16/06/2012 a 24/06/2012
03/11/2013 a
10/11/2013

Quadro 1. Notícias sobre dietas da moda veiculadas em sites nacionais entre 2012 e 2017.

VIEIRA, Bárbara
(São Paulo). Ego Globo Comunicação
e Participações
S.A. Depois de
perder 19 quilos,
Mariana Belém
comemora resultado
da dieta: Cantora
voltou a entrar em
um jeans tamanho 38
nesta sexta-feira, 22,
mas avisa: ‘Ninguém
precisa ser magra
para ser bonita’..
2013. Disponível
em: <http://ego.
globo.com/famosos/
noticia/2013/11/
depois-de-perder-14kg-mariana-belemcomemora-resultadoda-dieta.html>. Acesso
em: 13 jan. 2017.

30/12/2013 a
05/01/2014
16/11/2013 a
24/11/2013

Dieta dukan

continua

LUCILIA DINIZ. A
verdadeira dieta
paleo. Disponível em:
<http://luciliadiniz.
com/verdadeiradieta-paleo/>. Acesso
em: 13 jan. 2017.

25/12/2016 a
01/01/2017

Dieta paleo

Passos JA et al.
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Dieta da lua

Dieta da proteína

Dietas da moda
Dieta da sopa
Dieta detox
Dieta dos pontos
Notícias sobre o tema nos períodos de maior interesse
R7. Insegura com o corpo, ELIAS, Ivian Carrer. VEJA. Abril Mídia
EGO. Tv Cidade
VESTIR E
CIVALLI, Luigi. Gil
S A . Consumo de
Veja - Abril Mídia
Claudia Raia precisou
MAQUIAR. Dieta Verde. Mais magra,
Jung mostra
proteínas deve ser
S A. Dieta das 500
emagrecer para novo
Bárbara Evans
da lua. 2015.
pernões ao cair no
avaliado ao lado
calorias por dia:
trabalho: Aos 46 anos,
faz ensaio. 2012.
samba: Apresentadora Disponível em:
do IMC e do peso:
perigosa e para
a atriz procurou a ajuda
Disponível em:
se divertiu na quadra <https://www.
Baixo consumo
poucos: Ator de
de uma profissional para
<http://cidadeverde.
vestiremaquiar.
da Mocidade Alegre.
‘Thor’ revelou seguir proteico na dieta
2016. Disponível em: com.br/dieta-da- com/noticias/117378/ afinar. Aprenda a dieta.
altamente calórica
uma alimentação
<http://www.ofuxico. lua/>. Acesso em: mais-magra-barbara- 2012. Disponível em:
com poucas calorias reduz volume de
<http://entretenimento.
evans-faz-ensaio>.
10 jan. 2017.
com.br/noticiasmassa magra geral
para interpretar
r7.com/receitas-e-dietas/
Acesso em: 12 jan.
sobre-famosos/gildo corpo – mesmo
papel em novo
noticias/insegura-com2017.
jung-mostra-pernoesfilme. Ele não deve que a gordura
o-corpo-claudia-raiaao-cair-no-samba
precisou-emagrecer-para- servir de exemplo – esteja aumentando.
/2016/09/25-275878.
novo-trabalho-20120622. esse tipo de regime é 2012. Disponível
html>. Acesso em: 10
html?question=0>. Acesso indicado para casos em: < http://veja.
jan. 2017.
específicos e oferece abril.com.br/
em: 12 jan. 2017.
riscos à saúde. 2013. saude/consumode-proteinas-deveDisponível em:
ser-avaliado-ao<http://veja.abril.
com.br/saude/dieta- lado-do-imc-e-dopeso/> Acesso em:
das-500-calorias13 jan. 2017.
por-dia-perigosae-para-poucos/>.
Acesso em: 13 jan.
2017.

Dieta cetogênica

MARIE CLAIRE.
Editora Globo
S/a. Dieta paleolítica:
o que é, o que comer
e o que evitar: Saiba
como funciona
o método com
alimentos de caça,
pesca e plantação.
2016. Disponível
em: <http://
revistamarieclaire.
globo.com/Beleza/
noticia/2016/08/
dieta-paleolitica-oque-e-o-que-comere-o-que-evitar.html>.
Acesso
em: 13 jan. 2017.
EGO (São Paulo).
Globo Comunicação
e Participações S.a. Se
bate um tesão, eu tomo
um banho’, diz Rita
Cadillac na TV: Em
entrevista a Marília
Gabriela, a ex-chacrete
diz que, quando o
assunto é sexo, é ‘muito
bem resolvida sozinha’..
2013. Disponível
em: <http://ego.
globo.com/famosos/
noticia/2013/11/
se-bate-um-tesao-eutomo-um-banho-dizrita-cadillac-na-tv.
html>. Acesso em: 13
jan. 2017.

continua

Dieta paleo

Dieta dukan
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Quadro 1. Notícias sobre dietas da moda veiculadas em sites nacionais entre 2012 e 2017.
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Dieta cetogênica
PORTAL MAIS
MÍDIA. Fiu, fiu!
Gil Jung ostenta
corpão com 3kg
a menos. 2016.
Disponível em:
<http://www.
portalmaismidia.
com.br/fiu-fiu-giljung-ostenta-corpaocom-3kg-a-menos/>.
Acesso em: 10 jan.
2017

Dieta da lua
TERRA. Terra
Networks Brasil
S.a. Madonna
segue dieta que
promete eliminar
3 kg em 24h,
diz fonte. 2014.
Disponível em:
<https://saude.
terra.com.br/
dietas/madonnasegue-dietaque-prometeeliminar-3-kgem-24h-diz-fonte
,c22bada65bec34
10VgnVCM10000
098cceb0aRCRD.
html>. Acesso em:
10 jan. 2017.

Dieta da proteína
ALENCAR, M.;
BARETTO, L.C..
Editora Escala. Dieta
de Giovanna
Antonelli: Atriz
Giovanna Antonelli
revela sua dieta e o
segredo para manter
o corpo em forma.
2012. Disponível em:
<http://contamais.
com.br/dica-dasfamosas/dieta/
dieta-de-giovannaantonelli/10259>.
Acesso em: 10 jan.
2017

Dietas da moda
Dieta da sopa
Dieta detox
ALLEGRETTI, Fernanda; CARAS ONLINE.
Caras Brasil. Mulher
SILVA, Marcela
Rodrigues. Revista Marie de Márcio Garcia,
Andrea Santa
Claire – Editora Globo.
Rosa dá dicas de
Barriga negativa: o
pratos para o home
abdômen dos sonhos
detox: Nutricionista
pode ser conquistado
Andrea Santa Rosa
em uma semana - e
dá sugestões de
sem sofrer muito: É só
pratos que fazem
escolher os alimentos
parte do projeto
e os exercícios certos.
Aparelhos hi-tech e novas de reeducação
pílulas também ajudam a alimentar da
secar. 2012. Disponível em: dieta detox. 2013.
<http://revistamarieclaire. Disponível em:
<http://caras.uol.
globo.com/Revista/
Common/0,,EMI306799- com.br/bem-estar/
17595,00-BARRIGA+NE mulher-de-marcioGATIVA+O+ABDOMEN garcia-andreasanta-rosa-da-dicas+DOS+SONHOS+POD
de-pratos-paraE+SER+CONQUISTAD
O+EM+UMA+SEMANA o-home-detox#.
+E+.html>. Acesso em: 12 WKehKzsrLIU>.
Acesso em: 12 jan.
jan. 2017.
2017.

Quadro 1. Notícias sobre dietas da moda veiculadas em sites nacionais entre 2012 e 2017.
Dieta dos pontos
R7; ZAINAGHI,
Ana Luisa. Veja
as dicas para
emagrecer
definitivamente
em 2012: Fique
com um corpão
de dar inveja sem
fazer sacrifícios.
2012. Disponível
em: <http://
entretenimento.
r7.com/receitase-dietas/noticias/
veja-as-dicaspara-emagrecerdefinitivamenteem-2012-20120102.
html?question=0>.
Acesso em: 12 jan.
2017.

Dieta dukan
OLIVEIRA, Natália
(Rio de Janeiro).
Globo Comunicação
e Participações
S.a. Cenaless auxilia na
redução de peso, mas
não é uma fórmula
milagrosa: Fitoterápico
atua na absorção de
gorduras e carboidratos
pela inclusão de
açúcares na matriz
da fibra. O ácido
ascórbico possui
função antioxidante.
2013. Disponível em:
<http://globoesporte.
globo.com/euatleta/nutricao/
noticia/2013/11/
cenaless-formula-basede-fibras-e-vitaminac-auxilia-reducao-depeso.html>. Acesso em:
13 jan. 2017.

continua

Dieta paleo
UOL
NOTÍCIAS. Dieta
paleolítica ajuda
mulheres na
menopausa, diz
estudo. 2016.
Disponível em:
<https://noticias.
uol.com.br/
ultimas-noticias/
ansa/2016/04/07/
dieta-paleoliticaajuda-mulheresna-menopausa-dizestudo.jhtm>.
Acesso em: 13 jan.
2017.
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Dieta cetogênica
“ MARIE CLAIRE.
Editora Globo. O
carboidrato é vilão ou
aliado?: Dra. Esthela
Conde, especialista
em nutrologia e
nossa colunista,
fala esta semana
sobre carboidratos.
2016. Disponível
em: <http://
revistamarieclaire.
globo.com/Beleza/
noticia/2016/11/
gordura-e-vila-aoaliada.html>. Acesso
em: 10 jan. 2017.

Dieta da lua
EGO (São
Paulo). Globo
Comunicação
e Participações
S.a. Ex-BBB
Paulinha mostra
boa forma de
biquininho na
praia: A loira
publicou imagem
em seu Instagram
e mandou recado:
‘Eu troco mil
estrelas pra
te dar a lua e
tudo que você
quiser e se você
quiser’.. 2014.
Disponível em:
<http://ego.globo.
com/biquini/
noticia/2014/01/
paulinha-leittemostra-boaforma-debiquininho-napraia.html>.
Acesso em: 10 jan.
2017.

Dieta da proteína
S. REINBERG,
R. (New York
Times) apud IG.
Ig Publicidade
e Conteúdo: Ig
e Ibest. Feijão e
outras leguminosas
melhoram a pressão
e o diabetes, aponta
estudo: Alto teor
de fibras seria uma
das explicações para
o efeito benéfico.
Conheça as outras.
2012. Disponível em:
<http://saude.ig.com.
br/alimentacaobemestar/2012-11-08/
feijao-e-outrasleguminosasmelhoram-a-pressaoe-o-diabetes-apontaestudo.html>. Acesso
em: 10 jan. 2017.

Dietas da moda
Dieta da sopa
Dieta detox
GSHOW. Globo
VELOSO, Paula. Dúvida
Comunicação
recorrente: É preciso
saber ouvir cada pessoa e e Participações
avaliar quais as causas para S.a. Fernanda
Machado e Márcio
o seu aumento de peso
Garcia são adeptos
bem como quais as suas
do suco verde
motivações e metas para
para manter a
o perder ou ir perdendo.
forma: Atores falam
2012. Disponível em:
dos benefícios da
<https://www.educare.
bebida e dividem
pt/opiniao/artigo/
ver/?id=11817&langid=1>. suas receitas com
os internautas.
Acesso em: 12 jan. 2017.
2013. Disponível
em: <http://gshow.
globo.com/novelas/
amor-a-vida/estilotv/noticia/2013/11/
fernanda-machadoe-marcio-garciasao-adeptos-dosuco-verde-paramanter-a-forma.
html>. Acesso em:
12 jan. 2017.
Dieta dos pontos
VICARIA,
Luciana. Revista
época - Editora
Globo. Emagreça
usando a
internet: Os sites
de dieta, aplicativos
para celular e
redes sociais estão
transformando a
vida de quem faz
regime – em vez
de um esforço
isolado, emagrecer
virou uma
atividade de grupo,
com resultados
melhores. 2012.
Disponível
em: <http://
revistaepoca.
globo.com/vida/
noticia/2012/01/
emagreca-usandointernet.html>.
Acesso em: 12 jan.
2017.

Dieta dukan
TERRA. Terra
Networks Brasil
S.a.. Carne liberada:
livro aposta em ‘dieta
das cavernas’ para
emagrecer: Publicação
mostra que refeições
baseadas em carne
aumentam o nível
da dopamina e da
serotonina no cérebro.
2014. Disponível em:
<https://saude.terra.
com.br/nutricao/carneliberada-livro-apostaem-dieta-das-cavernaspara-emagrecer,e92c8c
c6aef43410VgnVCM1
0000098cceb0aRCRD.
html>. Acesso em: 13
jan. 2017.

Dieta paleo
SEVERSON, Kim The New York Times
(Atlanta (EUA)) apud
ESTADÃO. Bisão
selvagem ou bisão
de pasto? Seja como
for, a carne está cada
vez mais popular
nos EUA: O consumo
da carne de bisão,
animal icônico do
estilo americano,
tem aumentado.
Com isso, dois tipos
de consumidores se
distinguem: os que
querem carne acessível
vinda de fazendas
tradicionais e os que
preferem a orgânica,
de rebanhos selvagens.
2016. Disponível
em: <http://paladar.
estadao.com.br/
noticias/comida,bisaoselvagem-ou-bisao-depasto-seja-como-for-a-carne-esta-cada-vezmais-popular-noseua,10000025169>.
Acesso em: 13 jan.
2017.
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Quadro 1. Notícias sobre dietas da moda veiculadas em sites nacionais entre 2012 e 2017.
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Figura 1. Ciclos de atenção da dieta cetogênica.
Fonte: Google Trends, 2017.
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Figura 2. Ciclos de atenção da dieta da lua.
Fonte: Google Trends, 2017.

Bem menos radical do que a original criada
pelo Dr. Atkins, a dieta das proteínas de alto valor biológico reduz a ingestão de carboidratos, em
vez de aboli-los pura e simplesmente, assim como

limita o consumo de gorduras, no lugar do passe
livre [...]48.
Nesse caso, é apresentada uma variação da
dieta da proteína “original” (do Dr. Atkins) na
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Figura 3. Cliclos de atenção da dieta da proteína (2012-2017).
Fonte: Google Trends, 2017.
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Figura 4. Ciclos de atenção da dieta da sopa.
Fonte: Google Trends, 2017.

qual se recomenda a preferência por proteínas de
alto valor biológico e menor restrição de carboidratos na perspectiva de combater efeitos adversos da dieta clássica como “tontura, desânimo e
lapsos de memória”48.

O interesse pela dieta da sopa (Figura 4) também se mostrou declinante na linha de tendência
de seus ciclos de atenção após altos VRBs iniciais
(acessos mais frequentes em 2012, na 25ª semana). Os relatos apontados em sites indicam que
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Figura 5. Ciclos de atenção da dieta detox.
Fonte: Google Trends, 2017.
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Figura 6. Ciclos de atenção da dieta paleo.
Fonte: Google Trends, 2017.

essa proposta dietética foi elaborada por pesquisadores da Universidade de São Paulo para pacientes com problemas cardíacos que precisavam
perder peso para a realização de procedimentos
cirúrgicos49. Estudos feitos em populações asi-

áticas e europeias evidenciaram relação entre o
consumo de sopa e o menor risco de obesidade
e sobrepeso, sugerindo que essa forma de dieta
equilibrada pode trazer benefícios à saúde50,51.
Preconiza-se o consumo de sopas pelo menos
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Figura 7. Ciclos de atenção da dieta dos pontos.
Fonte: Google Trends, 2017.
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Figura 8. Ciclos de atenção da dieta Dukan.
Fonte: Google Trends, 2017.

2 vezes ao dia (especialmente almoço e jantar)
por determinado intervalo de tempo49, no qual é
aceitável o consumo de algumas frutas, legumes,
carnes, sucos e chás sem açúcar49.

No que tange à dieta dos pontos, observouse declínio dos acessos com curva de tendência
descendente a partir de expressivos picos iniciais
(Figura 5). Essa dieta não restringe o consumo de
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alimentos e/ou nutrientes específicos desde que
não seja ultrapassado o limite diário de pontos
previamente estipulado52 que é atribuído a cada
alimento. Quanto às definições disponíveis no
ambiente virtual, temos: “A dieta dos pontos é
uma dieta muito conhecida, por se poder comer
o que quiser. Para quem faz dieta, saber que se
pode fazer isso, ter vontade de comer e poder comer. É algo difícil de acreditar. A única coisa que
não se permite é comer alimentos com gordura
trans”53. Salienta-se que em um estudo realizado por Santana et al.54 a dieta dos pontos esteve
dentre as mais frequentemente encontradas na
internet.
Ao contrário das demais, a dieta detox despertou interesse concentrado em curtos períodos, sendo o mais expressivo na 97ª semana e
mais dois nas 198ª e 206ª semanas (Figura 6).
As “dietas detox” assumem práticas restritivas
de curto prazo destinadas a eliminar toxinas do
corpo com vistas à perda de peso e promoção de
saúde55. Estratégias de desintoxicação existiram
há milhares de anos em diferentes culturas e as
orientações variam de jejum absoluto a dietas à
base de sucos56.
A dieta Dukan, por sua vez, apresentou VRB
inicialmente crescente entre as 78ª e 99ª semanas
embora, a partir daí verifica-se queda da linha
de tendência com curtos picos esporádicos (Figura 7). Mesmo apresentando característica mais
processual que outras dietas da moda, a dieta
Dukan também prescreve baixa quantidade de
carboidratos e alto valor protéico57,58. Teve origem a partir do método Dukan, que foi proposto
pelo médico nutrólogo Pierre Dukan a partir de
estudos realizados nos últimos 40 anos59 e é baseada em quatro fases. A primeira fase (ataque)
dura de 3 a 7 dias e consome-se apenas proteínas
– sem restrição quantitativa. Há recomendação
de ingestão de 2 litros de água e 20 minutos de
caminhada. Na fase 2 (cruzeiro), além das recomendações da fase 1 acrescenta-se legumes e
verduras ao cardápio e recomenda-se 30 minutos
de caminhada. Na fase 3 (consolidação), com dez
dias de duração, é permitido o consumo de proteínas, legumes, “duas frutas por dia, duas fatias
de pão integral, 40 g de queijo, duas porções de
carboidratos por semana, como massa, e duas
refeições de gala por semana, onde é permitido
uma entrada, um prato principal, uma sobremesa e uma bebida [...] a cada quilo é obrigatório fazer 25 minutos de caminhada”60). A fase 4
(estabilização) deve ser contínua - “dura o resto

da vida e é possível comer normalmente” – desde que respeitadas três regras: consumir apenas
proteína às quintas-feiras; fazer, no mínimo, 20
minutos de caminhada diariamente e usar escadas em detrimento de elevadores e consumir três
colheres (sopa) de farelo de aveia60.
Na definição supracitada, especialmente por
se conformar em um ritual com perspectivas de
continuidade ao longo da vida, a dieta Dukan parece se aproximar de pressupostos da “reeducação alimentar”. Além disso, apresenta clara associação da dieta com prescrição de atividade física
regular – combinação tida como um dos pilares
para a construção do corpo idealizado, conforme
observado por Santos5.
A dieta paleo foi alvo de buscas crescentes
nos últimos meses de 2016 com pico de interesse na última semana da série (Figura 8). A dieta
paleolítica é uma referência ao modelo alimentar
do homem dessa era, prescrevendo um padrão
nutricional com base em plantas e animais selvagens consumidos há mais de 10.000 anos61. Nesse
caso, não haveria restrições relacionadas à proporção de macronutrientes, por exemplo, mas
sim ao tipo de alimento. Recomenda-se evitar
alimentos que não eram consumidos por nossos
ancestrais, como: cereais (trigo, arroz, centeio,
aveia, etc.); leguminosas (feijão, grão, lentilhas,
etc.); lacticínios: (leite, iogurte, queijo, natas);
gorduras: (óleo e margarinas vegetais) e produtos processados62.
Contradizendo alguns enunciados científicos
que afirmam a insalubridade das dietas da moda,
especialmente por serem restritivas63,64, a dieta
paleolítica é citada em uma das matérias como
fator de proteção para algumas enfermidades:
A dieta paleolítica pode trazer benefícios a longo prazo em problemas relacionados a obesidade,
incluindo a redução do risco de diabetes e doenças cardiovasculares, explica a autora do estudo,
Caroline Blomquist, da Universidade de Umea,
Suécia65.
A principal restrição sinalizada é a ingestão
de alimentos industrializados ou processados, o
que estaria de acordo com orientações oficiais
do Guia Alimentar para a População Brasileira66,
por exemplo. Entretanto, ao contrário de recomendações do Guia, a matéria reforça o caráter
controlador das “dietas” com a “proibição total”
de determinado grupo de alimentos ao mesmo
tempo em que traz a ideia de continuidade de tal
regime alimentar “a longo prazo” para que seus
benefícios sejam alcançados.
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Diferentemente da administração da dieta
enquanto um procedimento terapêutico recomendado e baseado em evidencias científicas que
o legitimam e, de algum modo, institucionalizam
a tomada de decisão sobre a pertinência de seus
usos, a escolha por dietas da moda geralmente assume caráter privado e abre espaço para a responsabilização do indivíduo.
Assim colocada a situação, cabe ao consumidor decidir sobre os pesos dos riscos e suas recompensas. “Viver... e gerenciar riscos”67 se torna
um preço exigido para acompanhar os valores da
sociedade contemporânea (do risco, do espetáculo, do controle, de redes, da informação...) na qual
o consumidor assume decisões sempre provisórias, enquanto aguarda novas informações a serem apropriadas, sobre novas dietas que surgem.
Como descrito por Giddens, “na modernidade
reflexiva as práticas sociais são constantemente examinadas e reformadas à luz de informação
renovada sobre estas próprias práticas, alterando
constitutivamente seu caráter”68.
Apesar de esforços para minimização dos
“riscos”, estes se mostram inerentes às dietas restritivas observadas no ambiente virtual. De modo
geral, apresentando diferentes desenhos, as dietas
da moda remetem para a necessidade do autocontrole e/ou autointerdição alimentar, pautada,
principalmente, como forma de construção do
corpo desejado.
Nas últimas décadas, a insatisfação com o
corpo parece ter se ampliado sobremaneira, especialmente entre mulheres que aderem cegamente
à abstenção restritiva de alimentos69. Tais práticas
remetem a mecanismos de autocontrole imersos
em um cenário no qual os discursos dietéticos e
do marketing corporal exercem intensa influência na construção (por vezes, paradoxalmente,
produzindo destruição) identitária dos sujeitos69.
Para além da forma física do corpo, uma dieta
saudável deveria contribuir para a construção
simbólica do bem-estar dos sujeitos consigo mesmos – na construção reflexiva do corpo, busca-se
aceitação social e a construção da própria felicidade5, entretanto as noções sobre alimentação saudável muitas vezes assumem aspectos normativos,
essencialmente energético-quantitativos.
Autores70,71 salientam que a compreensão das
interfaces entre alimentação e saúde demanda
análise de dimensões políticas, socioculturais e
nutricionais que podem, inclusive, divergir sobre
o que é considerado bom ou não para o corpo.

Contudo, na modernidade a racionalidade nutricional ganha destaque na elaboração de definições
sobre alimentação saudável ainda que práticas
correlatas estejam mais distantes do “mundo da
vida”72.
A ideia de uma dieta como parte de um ritual provisório, como imperativo essencial à ascese
para o corpo ideal, encontra seu contraste com o
credo perene na reeducação alimentar – o que é
vagamente presente em enunciados sobre dieta
detox: O detox é para você fazer por um período
determinado e depois entrar com uma reeducação
alimentar [...] Existem vários tipos de dietas desintoxicantes. A detox tradicional é sem lactose, sem
glúten e sem proteína animal73.
Com relação à dieta da lua, o Google News®
apontou uma entrevista intitulada André Marques
sobre cirurgia para emagrecer: Eu ia morrer74. Na
matéria o apresentador (celebridade no cenário
nacional) enumera suas tentativas mal sucedidas
(entre elas a “dieta da lua”) de emagrecimento antes da realização de uma cirurgia bariátrica: [...] eu
tinha tentado todos os métodos possíveis e imaginários:
ortomolecular, dieta da lua, copo d’água embaixo da
pia. Remédio, tomei todos que você possa imaginar74.
De modo geral, as matérias – sobretudo as que incitam à aderência aos ritos dietéticos, ou o consumo de produtos ou alimentos – frequentemente
fazem referência a celebridades em seus títulos.
A experiência dos ícones culturais do corpo
perfeito são frequentemente evocadas. Dentre as
32 notícias selecionadas, apenas 12 não faziam
alusão direta às dietas de modelos, atores, atrizes,
apresentadores, esportistas ou ex-participantes de
reality shows. Apesar da disseminação de informações sobre saúde por meio de celebridades não
ser necessariamente negativa, há outras variáveis
a considerar. Segundo Rayner75, diversas celebridades australianas conseguem atenção da mídia
por conta de experiências pessoais relacionadas
a condições das quais foram vítimas. Nesse contexto, também conseguem o foco das atenções
assumindo preocupações com a prevenção de
males – e aproveitando o espaço para divulgação
de produtos comercialmente potencializados pela
condição de celebridade. De modo geral, a contribuição das celebridades nesse campo é alvo de
discussão no cenário científico, especialmente no
campo das intervenções públicas para prevenção
de doenças76. A participação de pessoas famosas
associada ao marketing de produtos está longe de
ser considerada “promotora de saúde”, pois acaba
remetendo ao incentivo do consumo77.
Nos conteúdos tidos como mais especificamente direcionados à promoção da saúde per-
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cebe-se maior presença de resultados de estudos
científicos e opiniões profissionais de saúde. Nesse quesito, é válido refletir sobre o modo como se
dá a atuação profissional, uma vez que esses atores sociais podem fomentar o consumo de informações e serviços de saúde, que, a depender do
seu grau de envolvimento nas práticas cotidianas,
podem caracterizar a medicalização78 – processo
pelo qual questões que não necessariamente são
problemas médicos passam a ser tratados enquanto tal, geralmente interpretados como doenças ou desordens78.
No campo da Alimentação e Nutrição essa
ideia pode ser traduzida pela supracitada “racionalidade nutricional”79: “práticas alimentares
atentas ao permanente cuidado em manter na
alimentação o equilíbrio de nutrientes, em detrimento do prazer de comer e dos valores com
que a alimentação marca o convívio social a ele
associado”. Viana et al.79 situam a atuação do nutricionista como medicalizadora quando a esfera
da prevenção é abandonada passando a intervenções dietéticas rígidas – sempre apoiadas pela
mídia – que convertem o risco em quase-doença
na administração da vida cotidiana por meio de
normas sanitárias.
Em algumas matérias, a dimensão dos perigos em torno do alimento é evocada de forma
sensacionalista; e também permitem observar
o que é entendido por alguns autores como comoditização da ciência80 – fenômeno no qual o
conhecimento científico, em meio aos jogos de
poder, passa a ser utilizado em prol de interesses
mercadológicos. Estando a serviço de uma perspectiva capitalista, a ciência estaria voltada para
o desenvolvimento de produtos que atendam
às necessidades de consumo79 de grupos sociais,

sendo essas necessidades muitas vezes construídas a partir de estratégias de marketing econômico em meios nos quais produtos alimentícios
podem ser facilmente observados.

Considerações finais
O Google Trends mostrou-se uma ferramenta
relevante na análise de interesses sobre temas em
saúde e uma alternativa para a realização de pesquisas no vasto campo de estudos que é a Internet.
Em meio à produção e ao consumo de informações sobre dietas da moda, a opinião de especialistas e a exposição das celebridades é reificada
pelas dietas, que assumem similaridades e diferenças a partir das quais oscilam no vasto mercado
simbólico da alimentação saudável. As novidades
– sejam em formatos de regimes diferenciados,
mudanças em intervalos das refeições ou alterações de equilíbrios dietéticos – se prestam a agregar valor simbólico eficaz em despertar o interesse
dos internautas por acenos de emagrecimento
rápido com saúde. O consumo desse tipo de informações reflete bem valores centrais à sociedade
líquida descrita por Bauman81, pautada pelo consumismo e pela necessidade incessante e incoercível de gerar e suprir desejos. Revela o imediatismo
de consumidores em busca do efêmero em meio
aos ciclos mercadológicos aplicados pelo marketing digital, como AIDAs (Attention, Interest, Desire, Action) dietéticas, cujos produtos guiarão a novas buscas e novos desejos em sequencial geração.
Salienta-se a necessidade de estudos que investiguem junto aos consumidores repercussões
desse consumo de informações via Internet nas
suas vidas e práticas alimentares cotidianas.
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