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RESUMO
Este artigo aborda a relação da mídia com o consumo e a
influência na saúde da população. O consumismo é um
dos males desta sociedade, estimulado pela mídia,
afetando as relações interpessoais, sociais e a própria
identidade do sujeito. Os reflexos da mídia no consumo
são evidenciados nas propagandas de álcool, cigarro, brin-
quedos, cosméticos, alimentos, medicamentos, inutili-
dades, revelando a dupla face do consumo: uma busca de
pertencimento e forma de inclusão e, por outro lado, a
depressão (ou o vazio) frente à falta de controle e limites
no ato de comprar.

PALAVRAS-CHAVE
Meios de comunicação de massa. Comportamento com-
pulsivo.

ABSTRACT
This article approaches the relationship of the media with
consumption and the influence on the population’s health.
The exarcebated consumption is one of the illnesses of
society, stimulated by the media and affects the
interpersonal and social relationships, and even the
subject’s identity. The reflections of the media on the
consumption are evidenced in the advertising of alcohol,
cigarettes, toys, cosmetics, revealing the double face of
consumption: a search for belonging and a way of inclusion
and, on the other hand, the depression (or emptiness) in
view of the lack of control and limits in the act of shopping.
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INTRODUÇÃO

Para tudo há um remédio! É assim que os
padecimentos da realidade social da qual to-
dos querem evadir o tédio; a inveja e a com-
petição; o desemprego; as decepções român-
ticas; a obsessão pela magreza; a luta contra a
obesidade; as pancadarias a depressão; a insô-
nia; a solidão; o medo de adoecer, o terroris-
mo, etc. vêm sendo enfrentados pela socieda-
de de consumo. A sociedade contemporânea
vem sofrendo com tantos interesses e com
tantas preocupações que fica impossível listá-
los. O “remédio” do século XXI vem sendo o
consumo, com o propósito de satisfazer de-
sejos, suprir carências ou criar coragem para
projetar ambições. As relações interpessoais
também vêm passando, cada vez mais, pela
perspectiva da materialização; ou seja, através
de objetos, a sociedade vem procurando atin-
gir a estabilidade emocional e a auto-afirma-
ção. Conseqüentemente, possuir ou acumular
vem se configurando como verdadeiro signo,
sobretudo quando a intenção é relacionamen-
to. Inúmeras vezes, o afeto tem sido coloca-
do numa escala secundária, neste novo siste-
ma cultural que se formou a partir de um de-
sejo irreprimível de consumir.

O REMÉDIO DO CONSUMO

Para Baudrillard (1995) as novidades de
consumo são produtos das novas tecnologias,
do crescimento das religiões, da transforma-
ção dos modelos familiares e do culto da bele-
za e da saúde. O consumo é próprio do mo-
delo capitalista (BAUDRILLARD, 2005; FEA-
THERSTONE,1995; LIPOVETSKY,1983; PI-
ETRO-COLLA,1989) em especial na etapa
neo-liberal. Nossa discussão refere-se à infân-
cia, uma fase tão peculiar, especialmente por-
que a formação emocional, personalidade e

corpo, estão em formação. A questão do con-
sumo já ultrapassou o fator comportamental
de comprar e hoje interfere na formação dos
jovens, no estilo de vida, não influenciando ape-
nas os valores e juízos da sociedade do futuro,
mas com reflexos na saúde e na educação da
sociedade (LINN, 2006).

Novos produtos surgem todos os dias nas
prateleiras dos supermercados, lojas e, por que
não, das farmácias. O Ministério da Saúde ori-
enta permanentemente sobre os riscos da au-
tomedicação, mas a cada dia encontram-se
mais produtos voltados à saúde que não ne-
cessitam de receitas ou formulários para se-
rem adquiridos. Parece que tudo tornou-se
possível de ser comprado, a beleza, o corpo
perfeito, a inteligência, a saúde e a felicidade,
através de cápsulas mágicas (SANTOS, 2007).

A principal vantagem deste momento em
que vivemos é a acessibilidade e a variedade
na oferta, o que alimenta o mercado capitalis-
ta e favorece a lida concorrência, mas, por
outro lado, os conceitos e valores acabam por
alterarem-se, muitas vezes, colocando em ris-
co a qualidade de vida e a própria vida dos
sujeitos. Isso se aplica à área da saúde, nosso
tema de discussão. Estas transformações de-
monstram que o conceito de saúde vem sen-
do alterado nos últimos tempos.

Um dos fatores que vem influenciando a
saúde é o consumismo exacerbado que se
constitui em um dos males desse século. No
Brasil, estima-se que 3% da população vêm
consumindo de forma compulsiva. Estima-se
que 4 entre cada 5 consumistas sejam mulhe-
res. Este segmento populacional está sujeito a
manifestar problemas como ansiedade gene-
ralizada no ato de comprar, depressão e com-
portamentos obsessivo-compulsivos que, se
não tratados, tendem a se agravar (TORRES,
2007). (por que será?)

A mídia, com seu apelo ao consumo, con-
tribui para o agravamento deste fenômeno. O
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consumista é como um dependente de álcool
e o hábito de comprar passa a ser um vício. O
produto adquirido passa a ser uma mercado-
ria que não atende a uma necessidade real, mas
um desejo temporário que tem que ser satis-
feito para aliviar a tensão associada ao consu-
mir e gera um prazer momentâneo semelhan-
te à ação da endorfina que controla nosso hu-
mor no ato da compra.

Se o álcool e as drogas como o tabaco,
glamurizadas nas propagandas, contribuem
para o seu uso disseminado e constituem-se
em grave problema de saúde pública, porque
também não devemos considerar a relação da
mídia com o consumo excessivo como uma
questão de saúde?

O consumo em excesso gera uma rela-
ção de dependência e o consumo é instiga-
do pelo capitalismo selvagem, levando o in-
divíduo a uma permanente inquietação. Vá-
rios autores têm se dedicado a explicar as
transformações que os sentimentos dos
homens, e conseqüentemente suas relações
— entre elas a família — vêm sofrendo. Rou-
dinesco (2003) utiliza o termo “desordem”
ao referir-se a estas modificações. Para a
autora, a melhor expressão do conjunto de
transformações a que a sociedade tem sido
submetida é a família, que vem enfrentando
estes novos tempos de forma desorientada.
Segundo a autora, “Desconstituída, recom-
posta, monoparental, homoparental, clona-
da, gerada artificialmente, a família ocidental
está hoje sujeita a uma grande desordem”
(ROUDINESCO, 2003, p.193). A família
moderna, assim como toda a sociedade, é
atingida pelas transformações do mundo mo-
derno, e os sentimentos, que emergem des-
tas novas situações, ou por aquelas que não
existem mais, encontram-se subjacentes, fa-
zendo com que as pessoas estejam, neste
momento, mais vulneráveis aos apelos ao con-
sumo.

Através da mídia, novos signos se estabe-
lecem quando novos valores tornam-se conhe-
cidos por uma sociedade diferente. Para Bau-
drillard (1995, 2005), este procedimento é
acompanhado de uma dificuldade: frente à vari-
edade de novos conhecimentos, o imaginário
pode tomar proporções inusitadas, uma vez que
não se tem, de fato, o conhecimento do real.
Desta forma, é possível que se perca o contro-
le da noção da realidade. A isto Baudrillard de-
nomina de empoderamento do simbólico.

As emissoras televisivas, principal fonte de
propagação da mídia, possuem um compro-
misso com a sociedade, tendo em vista que
elas são uma concessão do Governo. Por isto,
devem ao público uma programação informa-
tiva e educativa. No entanto, segundo Lipo-
vetsky (1983), as emissoras tornaram-se ins-
trumentos de manipulação da sociedade, tor-
nando-se co-responsáveis pela alienação do
público consumidor. Os grandes grupos res-
ponsáveis pela comunicação são parte do ca-
pitalismo e estão a serviço do capitalismo sel-
vagem, que deseja promover o lucro. Assim,
é importante ter a clareza dos interesses con-
tidos na mídia, que representam os interesses
para quem esta presta serviços: o capitalismo,
o capital e o lucro. Atualmente, tenta-se con-
vencer o espectador de suas necessidades de
aquisição, vende-se de tudo: carros, casas,
beleza, saúde, brinquedos e comida, entre
outros. Vende-se até o que é nosso por direi-
to! No Brasil, a atual Constituição, datada de
1988, aponta a saúde como direito de todos e
dever do Estado, enquanto acesso universal e
igualitário às ações e serviços de promoção,
proteção e recuperação da saúde (art. 201).
Apesar disto, a partir de 2000, seguindo as
diretrizes do Banco Mundial, do Banco Intera-
mericano e da OPAS; o direito à saúde vem
perdendo seu caráter social, sendo cada vez
mais tratado como um bem privado (NO-
GUEIRA, 2002).
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SAÚDE E CONSUMO

A saúde é um foco primordial (SANTOS,
2007) e, quando se trata de saúde, destaca-se
que se está para além da dicotomia saúde-doen-
ça (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA
DO RIO GRANDE DO SUL, 2005). Ter saúde
não mais significa estar livre de doenças, pois:

O adoecimento passa a ser encarado não mais
com um caráter reducionista de ausência de
saúde, mas como reflexo das condições so-
ciais, econômicas e ambientais, em suas mais
diversas formas de relação sobre a vida das
pessoas. O reconhecimento da saúde como
um direito de todos e não como um serviço,
passa a ser prioridade para os governos e,
com isso, a obrigação pública de fiscalizar as
ações complementares que forem geradas
pela iniciativa privada (PONTIFÍCIA UNIVER-
SIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO
SUL, 2005, p. 203).

A busca pela saúde integral tornou-se o
foco dos agentes de saúde, que passaram a
compreender que, sem um conjunto de con-
dições sociais, econômicas e culturais, a po-
pulação não gozará de boa saúde e qualidade
de vida. A luta pela integralidade é um dos
maiores desafios da área da saúde no Brasil,
um dos princípios do SUS e, antes disto, uma
das “bandeiras de luta” do chamado Movimen-
to Sanitário (GOMES, 2004). Os serviços de
saúde devem funcionar atendendo o indivíduo
como um ser humano integral, submetido às
diferentes situações de vida, que o levam a
adoecer e a morrer. Desta forma, o atendi-
mento precisa ser feito para a sua saúde e não
somente para a sua doença. As ações de saúde
devem ser combinadas e voltadas, ao mesmo
tempo, para a prevenção e a cura (PINHEI-
RO; MATOS, 2001; CAMPOS, 2004).

Segundo Santos (2007), um dos fatores

pelos quais as políticas públicas ainda demo-
ram a se desenvolver se deve à resistência
corporativa de setores que defendem interes-
ses próprios, como a indústria farmacêutica,
de equipamentos, as empresas médicas e as
seguradoras de saúde. Se as medidas recomen-
dadas significarem dano ou redução de lucro a
indústria e às empresas, se estabelece um con-
flito entre estes gigantes do capital e o Estado.
Diretamente no setor saúde, têm-se exemplos
em relação ao tabaco e à mais popular das dro-
gas: o álcool. Estes tipos de indústrias, nos
Estados Unidos, representam 100 bilhões de
dólares em vendas por ano. O uso do álcool e
o tabagismo são hábitos, assim como a obesi-
dade, que significam danos à qualidade de vida
das pessoas e risco à saúde (ORGANIZAÇÃO
MUNDIAL DA SAÚDE, 2005).

Como que “cheio de dedos”, o Estado, há
muito tempo, tem feito tentativas de negocia-
ção com relação aos malefícios que estes há-
bitos podem causar à população usuária e àque-
les que convivem com esta. Especificamente
quanto ao tabaco, no Brasil, desde 1989, o
Ministério da Saúde, através do Instituto Na-
cional de Câncer (INCA), coordena as ações
do Programa Nacional de Controle do Taba-
gismo (PNCT), desenvolvidas em parceria
com as secretarias estaduais e municipais de
saúde e de vários setores da sociedade civil
organizada. Os objetivos se voltam para redu-
zir a prevalência de fumantes e a conseqüente
morbi-mortalidade relacionada ao consumo.
(BRASIL, 2004).

A Lei nº. 9.294
 
de 15 de julho de 1996

estabelece restrições ao uso e à propaganda
de produtos derivados do fumo e também de
bebidas alcoólicas. Ainda hoje foco de muitas
discussões, a Lei gera controvérsias. Uma das
maiores contribuições, que é observada a par-
tir da aprovação da Lei, diz respeito à proibi-
ção de propagandas que estimulam o hábito
de fumar e as constantes advertências sobre
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as conseqüências da ingestão do tabaco. Com
isto, os lares viram-se livres das invasões (via
propagandas) da proposição de rotinas que,
fatalmente, seriam geradoras de novas doen-
ças e desagravos de saúde, como o câncer de
pulmão, por exemplo.

Também se observam propagandas que
anunciam medicamentos. Ora, se necessári-
os, estes devem ser prescritos pelo médico.
A medicalização vem sendo utilizada para si-
tuações que podem ser resolvidas por ou-
tras vias (emprego, alimentação, diminuição
do estresse, etc.). São altos consumos de
remédios sem indicação ou orientação que
atraem todas as estratificações sociais. Por
outro lado, trata-se de uma jogada que utiliza
produtos sem o reconhecimento de sua po-
tencialidade — como o caso de medicamen-
tos proibidos nos países centrais e ofereci-
dos ao Terceiro Mundo — ou promissores
de curas mágicas, como os antidepressivos,
entre outros.

CONCLUSÃO

Álcool, tabaco, comidas, medicamen-
tos, carros, brinquedos, etc. Este é o con-
teúdo dos comerciais nacionais. Todos os
dias eles entram em nossas casas na hora
dos intervalos da programação (ou seriam
eles o principal interesse da televisão?) e
oferecem produtos que parecem ser dife-
rentes daqueles oferecidos pouco antes e,
além disso, nos fazem crer que seríamos
imensamente mais felizes se o possuísse-
mos. A sociedade de consumo alardeia a
posse do melhor remédio para a depres-
são já visto: o consumo e, ao mesmo tem-
po, a maior doença dos últimos tempos: a
falta de limite que acaba endividando, com-
prometendo e deprimindo a população em
geral, independente de classe social, nível
econômico, sexo e idade, entre outros.
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