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Resumo: Avaliou-se 39 crianças entre 6 e 10 anos, com os objetivos de analisar seu 

consumo de produtos com edulcorantes, averiguar quais alimentos contendo esses 

ingredientes são os mais consumidos por elas e sua real necessidade de consumo. 

Calculou-se o índice de massa corpórea (IMC) e aplicou-se um questionário sobre o 

consumo de edulcorantes por parte desse público. Observou-se que 12,82% estavam 

acima do peso. Nenhuma criança apresentou diabetes mellitus, mesmo assim, 

17,94% delas (n=7) fazia uso do produto. 50% (n=7) dos filhos cujos pais consumiam 

adoçantes, também os utilizavam e 43,58% deles não via problema no uso da 

substância por crianças. Bebidas dietéticas foram os produtos mais consumidos. 

  

Introdução: No Brasil, até 1988, os produtos diet e light eram mais relacionados a 

medicamentos que a alimentos e eram controlados pela Vigilância Sanitária de 

Medicamentos. A partir dessa data passaram a ser considerados alimentos e 

controlados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária de Alimentos (ANVISA). O 

consumo de alimentos com edulcorantes aumentou em 200% entre o público infantil 

e em 54% entre os adultos em comparação com dados de 1999/20001,2,3.  

Apesar da disseminação do uso dessas substâncias, possíveis efeitos colaterais 

associados ainda geram dúvidas entre os usuários. Além disso, como vários alimentos 

industrializados (balas, chicletes, refrigerantes, creme dental, etc) levam edulcorantes, 

as pessoas  os ingerem sem terem consciência disso, o que pode ultrapassar a 

Ingestão Diária Aceitável recomendada pela Organização Mundial de Saúde, que leva 

em conta, dentre outros fatores, o peso do indivíduo, o que no caso de crianças pode 

ser mais prejudicial ainda. O uso de edulcorantes por crianças deve ser criterioso e 

ter as dosagens recomendadas respeitadas4,5. 

Objetivos: Avaliar o consumo de produtos com edulcorantes pelo público infantil e 

averiguar quais tipos de alimentos formulados com edulcorantes são mais consumidos 

pelas crianças, bem como sua real necessidade de consumo. 

Metodologia: Trata-se de pesquisa de caráter transversal com 39 escolares de 

ambos os sexos, com idade entre 6 e 10 anos.  Avaliou-se o estado nutricional 

através do Índice de Massa Corpórea (IMC). Os procedimentos seguiram as 

orientações contidas na Norma Técnica do Sistema de Vigilância Alimentar e 

Nutricional, do Ministério da Saúde (6) que utiliza as curvas de crescimento da 

Organização Mundial de Saúde de 2007 (7). Para a obtenção do consumo de 

edulcorantes, os responsáveis responderam um questionário sobre os alimentos 

consumidos, presença de patologias relacionadas à necessidade de consumo de 

edulcorantes, etc. 



Desenvolvimento: Os responsáveis pelas crianças assinaram um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido para menores e incapazes. As crianças também 

assinaram um termo de assentimento. A coleta de dados foi realizada nas escolas das 

crianças, que foram avaliadas individualmente em local reservado. A estatura foi 

medida através de estadiômetro e as crianças estavam descalças e não usavam 

nenhum tipo de adornos. Já o peso foi obtido por meio de balança científica calibrada, 

sobre a qual foram colocadas descalças e com roupas leves. O questionário aplicado 

aos responsáveis foi enviado através das crianças, para ser respondido em casa. 

Resultados Preliminares: Das 39 crianças avaliadas, 46,15% eram do sexo feminino 

e 53,85% do sexo masculino. Do total, 12,82% estavam acima do peso. De acordo 

com os pais, nenhuma criança era diabética, mesmo assim, obteve-se que 17,94% 

(n=7) fazia uso efetivo de edulcorantes de 1 a 2 vezes por semana, os demais 

(82,06%, n=32) não consumiam nenhum tipo de alimento diet. Com relação ao sexo, 

a proporção de consumo foi maior entre os meninos (57,14%, n=4). 

Obteve-se 50% (n=7) das crianças cujos pais faziam uso de produtos dietéticos 

(35,89%; n=14) também o utilizavam. Apesar da maioria dos pais não oferecer 

adoçantes dietéticos aos filhos, quando questionados sobre se achavam seu uso 

importante ou não, 13% deles relacionaram a importância do produto ao controle de 

peso, as demais opiniões podem ser observadas na Figura 1. 

 

  Figura 1: importância do uso de edulcorantes segundo os pais. 

Ressalta-se também que na visão dos responsáveis, o fator que mais influenciava o 

uso de edulcorantes foi por considerarem saudável, conforme demonstra a Figura 2.  

 

                  Figura 2: fatores que influenciavam no uso de edulcorantes 

Os pais também foram questionados se haveria problema em ofertar adoçantes 

dietéticos a seus filhos e as respostas revelaram, que mesmo que a maioria das 
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crianças não consumisse, uma porcentagem de 43,58% deles não via problema no 

uso de edulcorantes para crianças, apenas 46,15% afirmou que era prejudicial e 

10,27% alegaram não saber opinar sobre a questão. 

Com relação ao tipo e à frequência de alimentos dietéticos consumidos, a Figura 3 

demonstra que as bebidas, com ênfase no suco natural adoçado com edulcorante e 

nos refrigerantes, figuraram igualmente entre os mais consumidos.  

 

                 Figura 3: frequência do uso de alimentos com edulcorantes. 
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