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RESUMO

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda uma baixa ingestão de açúcares livres ao longo de toda a vida. Tanto em adultos como em 
crianças, a OMS tem como recomendação reduzir a ingestão de açúcares livres a menos de 10% da ingestão calórica total. Apesar dessa 
recomendação, o consumo de açúcares de adição em todo o mundo atingiu proporções sem precedentes. É notável seu consumo na população 
brasileira, especialmente na faixa etária da adolescência. Este aumento favorece o aparecimento do excesso de peso e colabora para o 
desenvolvimento de doenças e agravos não transmissíveis. Este estudo tem como objetivo avaliar o consumo de açúcares de adição e seus 
fatores associados por adolescentes de uma escola pública de São Luís, Maranhão. Trata-se de um estudo transversal, realizado com 731 
adolescentes, matriculados em uma escola pública do município de São Luís-MA, com idade entre 10 e 18 anos. A coleta de dados abrangeu a 
assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) pelos pais ou responsáveis e a assinatura do Termo de Assentimento Livre e 
Esclarecido (TALE) pelos adolescentes. Para a coleta de dados foi utilizado um questionário adaptado do Estudo de Riscos Cardiovasculares em 
Adolescentes (ERICA, 2011), o qual foi preenchido pelos adolescentes e continha itens referentes às características sociodemográficas, exposição 
a fatores de risco, além de um questionário de frequência de consumo alimentar para avaliação dos alimentos com açúcares de adição. Medidas 
de peso, altura, índice de massa corporal (IMC), massa gorda, massa magra, circunferência da cintura e circunferência do pescoço também foram 
utilizadas e classificadas segundo as recomendações vigentes. Na análise dos resultados, foram realizadas análises descritivas e o teste estatístico 
do qui quadrado para associação do consumo dos açúcares com as variáveis estudadas. O nível de significância adotado foi p menor que 5%. A 
maior parte dos adolescentes avaliados era do sexo masculino (65,53%), cor da pele negra / parda (77,50%) e pertencente à classe econômica C 
(46,90%). Quanto ao estado nutricional dos adolescentes, 98,08% apresentaram estatura adequada para idade, 20,52% da amostra possuíam 
sobrepeso ou obesidade de acordo com o IMC para idade, 27,36% tinham circunferência da cintura aumentada, 33,65% possuíam relação cintura 
estatura elevada e 23,39%, gordura corporal moderadamente alta. Em relação ao consumo alimentar de açúcares, doces e guloseimas, observou-
se que a maior frequência de consumo mensal (1 a 3 vezes/mês) foi o sorvete/picolé com 32,71%; este também se apresenta como o alimento 
com maior frequência de consumo semanal (1 vez/semana) com o percentual de 23,39%. Quanto ao consumo diário, observou-se que o açúcar 
de adição nos líquidos perfez 29,35% do consumo; balas (18,60%); achocolatado em pó (15,94%); refrigerante regular (10%) e o suco artificial 
(8,67%). A respeito da associação dos açúcares de adição com as variáveis avaliadas (dados sociodemográficos e estado nutricional), não foram 
observadas diferenças estatisticamente significantes (p>0,05). Diante dos resultados obtidos, o consumo dos alimentos com açúcares de adição 
apesar de não apresentarem um percentual tão expressivo, mostrou-se bem frequente na alimentação dos adolescentes avaliados; entretanto, 
este consumo não apresentou associação com os dados sociodemográficos nem com o estado nutricional dos mesmos.
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