
 

 

 



 

 

Alimentação em tempos de fake news 

A tecnologia trouxe muitas 

comodidades à nossa vida. Com as 

redes sociais ficou fácil e rápido se 

comunicar, buscar informações, fazer 

campanhas de doações, encontrar 

pessoas desaparecidas e muitas 

outras facilidades. Por outro lado, a 

rápida disseminação de informações 

pela internet tem levado a um grave 

problema que é o compartilhamento 

em massa de notícias falsas.  

Também chamadas de fake news 

essas notícias se espalham muito 

rapidamente porque geralmente 

transmitem conteúdos 

sensacionalistas que mexem com o 

emocional de leitores, 

telespectadores e ouvintes.  

Devemos tomar muito cuidado com 

as notícias que recebemos e 

compartilhamos pelo celular. 

Notícias fraudulentas quando 

propagadas dificilmente conseguem 

ser desmentidas, podendo resultar 

em tragédias.   

Muitas vezes a informação pode ter 

sido veiculada em sites falsos de 

notícias, havendo manipulação de 

imagens e fontes mentirosas de 

estudos, o que pode enganar 

facilmente as pessoas.  

Infelizmente, isso também ocorre 

com notícias relacionadas à saúde. 

Podendo levar as pessoas a correrem  

sérios riscos  por acreditarem em 

notícias falsas. 

Dica importante: Antes de acreditar em qualquer informação recebida sobre 

saúde cheque com um ou mais profissionais da área, para que eles possam te 

fornecer explicações e orientações adequadas. Esse mesmo tipo de situação 

também ocorre quando o assunto é alimentação. Fake news sobre dietas ou 

alimentos milagrosos que prometem um emagrecimento rápido ou a cura e 

prevenção de doenças se propagam pela internet o tempo todo.  

Há também as blogueiras e influenciadores digitais que mesmo sem formação 

na área da alimentação indicam dietas da moda e produtos emagrecedores sem 

comprovação científica alguma. Então vale ficar atento, não é mesmo pessoal? 

 



 

 

 

Não existe alimento milagroso ou vilão, por isso não acredite em notícias que 

supervalorizam ou demonizam um ou outro alimento.  

Para uma vida saudável não existem atalhos! O segredo é ter uma alimentação 

rica e diversificada em alimentos mais naturais possíveis, praticar atividades 

físicas regularmente, beber bastante água e ter uma boa noite de sono. 

Qualquer outro segredo que garanta resultados imediatos é enganação e pode 

até causar prejuízos para você e para o seu bolso.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não acredite em dicas de alimentação que orientem a eliminação de alimentos 

do seu dia a dia. O planejamento alimentar deve ser feito de forma 

individualizada por profissionais habilitados.  

Retirar alimentos sem necessidade pode levar a deficiências nutricionais e 

muitos problemas de saúde.  



 

 

 

Lembre-se do seguinte: o(a) Nutricionista é o profissional indicado para cuidar 

da saúde das pessoas, acompanhando durante todo o processo de reeducação 

alimentar. 

Na impossibilidade de procurar algum profissional de saúde para se certificar da 

veracidade da notícia recebida, procure fontes confiáveis no assunto como:  

1 – Ministério da Saúde; 

2 – Sociedade Brasileira de Cardiologia; 

3 – Sociedade Brasileira de Diabetes; 

4 – Sociedade Brasileira de Pediatria; 

5 – Conselho Federal de Nutricionistas. 

 

Na página do Ministério da Saúde você encontra também o Guia Alimentar para 

a População Brasileira. Este guia contém informações seguras e simples que 

devem ser orientadas por qualquer profissional da área e podem ser seguidas 

por qualquer pessoa que deseja se alimentar de forma mais saudável e 

consciente.   

Pensando em combater o compartilhamento de fake news, o Ministério da 

Saúde criou um canal no WhatsApp onde as pessoas podem enviar notícias 

recebidas sobre saúde para que a equipe técnica do Ministério avalie e envie a 

resposta sobre a veracidade daquela notícia.  

Então, procure sempre conferir antes de acreditar e compartilhar uma notícia 

que recebeu. Anote aí o número (61)99333-8597. Vamos fazer a nossa parte e 

quebrar essa corrente de mentiras que tanto prejudica a vida das pessoas! 

 

https://api.whatsapp.com/send?phone=5561992894640&text=&source=&data=

