
 

 

CENTRO PAULA SOUZA 

ETEC CIDADE TIRADENTES 

Técnico em Nutrição e Dietética 

 

 

Sheila Teodósio da Silva 

Tiene Chiqueto 

 

 

 

CONSUMO EXCESSIVO DE AÇÚCAR: foco nas bebidas 
industrializadas para crianças na fase escolar da rede pública de 

São Paulo 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2020



 

Sheila Teodósio da Silva 

Tiene Chiqueto 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSUMO EXCESSIVO DE AÇÚCAR: foco nas bebidas 
industrializadas para crianças na fase escolar da rede pública de 

São Paulo 

 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado ao Curso Técnico em Nutrição 
e Dietética da ETEC Cidade Tiradentes, 
orientado pela Prof° Me. Patrícia Yury 
Nakandakare, para obtenção do título de 
Técnico em Nutrição e Dietética. 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2020



RESUMO 

 

A Educação Nutricional aplica estratégias para valorizar a alimentação equilibrada, 

possibilitando desenvolver estilo de vida mais saudável independente da idade, 

crença, localização geográfica ou etnia. Crianças e os adolescentes estão 

trocando o consumo de água e leite por bebidas açucaradas, como refrigerante e 

sucos industrializados, aumentando assim número de casos de DCNTs (Doenças 

Crônicas Não Transmissíveis). A fase escolar é caracterizada por um período de 

crescimento e demanda alimentar elevada. As preferências alimentares têm 

relação com a família que exerce grande influência sobre as escolhas das 

crianças. Em famílias com maior preocupação em orientar os filhos são maiores 

as chances de desenvolver bons hábitos alimentares. O objetivo deste trabalho é 

analisar o perfil do consumo de bebidas açucaradas relacionado ao hábito 

alimentar de crianças na fase escolar. Participaram da pesquisa, trinta crianças, 

de ambos os gêneros, matriculadas na rede pública de ensino com idade entre 6 e 

12 anos, no município de São Paulo. Para coleta de dados sobre este público, 

foram aplicados dois questionários online, auto-aplacáveis e de fácil entendimento. 

O primeiro foi aplicado para identificar os tipos de bebidas açucaradas mais 

consumidas, os tipos de frutas conhecidas, e os tipos de sucos naturais que 

poderia adicionar ou não açúcar. O segundo questionário foi aplicado juntamente 

com um vídeo educativo elaborado para este fim. O vídeo mostra a quantidade de 

açúcar presente nas bebidas industrializadas, apresentam as principais doenças 

relacionadas ao consumo excessivo de açúcar, bem como os vários tipos de 

açúcares existentes. Assim como o alerta, neste mesmo instrumento, foi 

disponibilizada orientação sobre os benefícios do consumo das frutas in natura, a 

água, água de coco, sucos naturais sem adição de açúcar e atividades físicas.  

 

Palavra-chave: Educação Nutricional, bebidas açucaradas, fase escolar e 

DCNT’s. 



ABSTRACT 

 

Nutritional Education applies strategies to value a balanced diet, making it possible 

to develop a healthier lifestyle regardless of age, belief, geographic location or 

ethnicity. Children and adolescents are exchanging water and milk consumption for 

sugary drinks, such as soda and industrialized juices, thus increasing the number 

of cases of NCDs (Chronic Non-Communicable Diseases). The school phase is 

characterized by a period of growth and high food demand. Food preferences are 

related to the family that has a great influence on children's choices. In families 

with greater concern for guiding their children, the chances of developing good 

eating habits are greater. The objective of this work is to analyze the profile of the 

consumption of sugary drinks related to the eating habits of children in school. 

Thirty children of both genders participated in the research, enrolled in the public 

school system aged between 6 and 12 years, in the city of São Paulo. To collect 

data on this audience, two online questionnaires were applied, self-placating and 

easy to understand. The first was applied to identify the types of sugary drinks 

most consumed, the types of fruits known, and the types of natural juices that 

could or could not add sugar. The second questionnaire was applied together with 

an educational video designed for this purpose. The video shows the amount of 

sugar present in industrialized drinks, presents the main diseases related to 

excessive sugar consumption, as well as the various types of existing sugar. As 

well as the alert, in this same instrument, guidance was provided on the benefits of 

consuming fresh fruits, water, coconut water, natural juices without added sugar 

and physical activities. 

 

Keyword: Nutritional Education, sugary drinks, school phase and NCD’s.
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Educação Nutricional – Definição 
 

A Educação nutricional vem atraindo a atenção de pessoas de diferentes 

idades, classes sociais e graus de instruções. De igual modo, desperta interesse a 

possibilidade de se desenvolver estilos de vida saudáveis, para o que ocupa posto 

privilegiado a alimentação e educação nutricional. Mas afinal o que é Educação 

Nutricional? (BOOG, Maria Cristina Faber, 2004). 

A Educação é inerente à vida. A educação acontece nesse cotidiano social 

e também por intermédio de ações de instrução e ensino planejadas por pessoas 

capacitadas para tal. Assim, como não se faz educação musical, artísticas ou 

moral em cursinhos de 5 dias, não há nenhuma fórmula mágica para conseguir 

que as pessoas passem a comer melhor de um dia pro outro. Isto não justifica, 

porém, desconsiderar essa importante ação em prol da promoção da 

saúde. (BOOG,Maria Cristina Faber, 2004). 

Educação Nutricional compete desenvolver estratégias sistematizadas para 

impulsionar a cultura e a valorização da alimentação, concebidas no 

reconhecimento da necessidade de respeitar, mas também modificar crenças, 

valores, atitudes, representações, práticas e relações sociais que se estabelecem 

em torno da alimentação. Visa- se ao acesso econômico e social a uma 

alimentação quantitativa e qualitativamente adequada, que atenda aos objetivos 

de saúde, prazer, convívio social. (BOOG, Maria Cristina Faber, 2004). 

 

1.2 Educação Nutricional na Fase Escolar 
 

          A Educação é um conjunto de atividades de comunicação destinado a 

melhorar as práticas alimentares indesejáveis, com uma mudança de hábito 

alimentar. Nossas crianças e adolescentes passam a escolher alimentos mais 

saudáveis na hora de se alimentar depois de algum tipo de incentivo trabalhar com 

elas na escola. (CHAVES, Lorena Gonçalves, BRITO, Rafaela Ribeiro, 2006). 
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           O estado nutricional, caracterizado pelo balanço entre a necessidade e a 

oferta de nutrientes, está intimamente ligado à saúde da criança. Atualmente a 

saúde da criança tem sido afetada pelas práticas da vida urbana, na qual ocorrem 

mudanças de comportamento principalmente com relação à dieta e a atividade 

física, o que proporciona aumento de taxas de sobrepeso e obesidade. (FARIA, et 

al, 2008). 

Os estudos apontam uma tendência de aumento na prevalência de 

sobrepeso em crianças e adolescentes, entre 6 a 18 anos, de 4,1%para 13,9% no 

período entre 1975 e 1997. Em 1989, cerca de 1,5 milhões de crianças com idade 

inferior a 10 anos eram obesas, sendo essa prevalência de 2,5% a 8,0% nas 

famílias de menor e maior renda, respectivamente, e maior entre meninas na 

região Sul e Sudeste. O número de crianças obesas entre 6 a 11 anos desde a 

década de 60 dobrou. Trata-se de um problema global que atinge os países 

desenvolvidos de forma crescente e é responsável por 2 a 6% do custo total de 

atenção pública (LOPES, et al, 2010).  

O controle de obesidade em adultos tem se mostrado pouco eficaz, 

indicando a necessidade de identificar de risco para controle do distúrbio 

nutricional a fim de a ocorrência de desfechos desfavoráveis na vida adulta. 

(FAGUNDES, et al, 2004).  

As crianças e os adolescentes brasileiros estão trocando o consumo de 

água e leite por bebidas açucaradas, como refrigerantes e sucos industrializados 

ou em pó, o que têm aumentado consideravelmente os casos de obesidade 

infantil, além dos riscos para o desenvolvimento de doenças antes observadas em 

adultos, como diabetes tipo 2 e hipertensão. A constatação- que reforça a 

necessidade de mudanças de hábitos alimentares - está no primeiro estudo 

epidemiológico brasileiro que avaliou o consumo de bebidas entre crianças e 

adolescentes de 3 a 17 anos em cinco capitais: São Paulo, Rio de Janeiro, Porto 

Alegre, Belo Horizonte e Recife. A pesquisa, desenvolvida por pesquisadores da 

Faculdade de Saúde Pública da USP, da Faculdade de Medicina do ABC e do 

Instituto da Criança do HC, foi publicada no BMC Public Health (BASSETTE, 

Fernanda, 2013). 

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs) caracterizam um conjunto 

de enfermidades como Diabete mellitus, câncer, hipertensão arterial, infarto do 

miocárdio e obesidade. Elas são consideradas um problema de Saúde pública 
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pela OMS, pois estão entre as principais causas de mortalidade em um crescente 

número de países, sendo responsáveis por 72% do total de óbitos ocorridos no 

território brasileiro em 2007. (SILVA, Vanessa Ribeiro da, 2017). 

Foi verificada por meio de diversos inquéritos uma rápida mudança nos 

hábitos alimentares da população brasileira. Dados da última Pesquisa de 

Orçamento Familiar (POF 2008/2009) mostram que dentre os produtos 

alimentícios que apresentaram aumento do consumo de suas quantidades per 

capita médias destaca-se o refrigerante de cola (39,3%), (IBGE, 2011). Além 

disso, os dados inquéritos também mostram um baixo consumo de frutas, 

hortaliças e leite, sobretudo entre crianças e adolescentes, e um maior consumo 

de guloseimas (salgadinho, bolachas recheadas, doces) e bebidas com adição de 

açúcar, como sucos artificiais e refrigerantes. (TOMAZ, Marcilene, RAMOS, 

Andréia Aparecida de Miranda, MENDES, Larissa Loures, 2014). 

O Ministério da Saúde mostra em pesquisas realizadas, que além do leite e 

a água praticamente desapareceram da dieta dos jovens, na média geral, as 

crianças e os adolescentes consomem cerca de 21 quilos de açúcar por ano só 

considerando as bebidas. (BASSETTE, Fernanda, 2013). 

"Estamos vivendo um fenômeno universal de aumento dos casos de 

sobrepeso e obesidade infantil. No Brasil, isso vem se acentuando nos últimos 20 

anos, especialmente em decorrência da maior oferta de alimentos e das melhores 

condições econômicas das famílias", diz Cláudio Leone, professor da Faculdade 

de Saúde Pública da USP e um dos autores do estudo.  

Dessa forma, a intervenção na promoção de hábitos alimentares saudáveis 

deve ser enfatizada durante a infância para que permaneçam ao longo da vida.   

Um estilo de vida saudável precisa ser introduzido de forma gradual e mantido na 

idade escolar, priorizando a formação de hábitos alimentares adequados mediante 

estratégias de educação nutricional. (ROSSI. et, al, 2008). O conhecimento em 

nutrição também pode influenciar os hábitos alimentares, sugerindo-se que a 

educação nutricional seja incorporada ao currículo escolar, envolvendo ativamente 

professores, comunidade escolar e família, de forma a trazer informações sobre 

nutrição e aspectos relacionados aos alimentos. (PEREZ, et al, 2001/2005). 
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1.3 Desenvolvimentos das crianças na fase escolar 
 

A denominação de período escolar compreende a idade de 6 a 12 anos. 

Nesse período entende-se que a criança já esteja matriculada em uma escola 

(LOPES, Patrícia Carriel Silvério, PRADO, Sônia Regina Leite de Almeida, 

COLOMBO, Patrícia, 2010). Em relação ao desenvolvimento cognitivo e 

habilidades intelectuais que desenvolve neste período, destacam-se: 

desenvolvimento de processo do pensamento lógico aplicados à problemáticas 

reais, domínio do conceito de conservação e reversibilidade, desenvolvimento de 

maior socialização por conta da interação com colegas e professores, 

desenvolvimento da memória e utilização de estratégias para recordar algum 

assunto ou objeto, interação gradual em conversações mais complexas com 

adulto. No que se diz respeito ao comportamento social e desenvolvimento da 

personalidade em crianças na fase escolar, podemos observar que há maior 

prontidão na interiorização e compreensão dos contextos vividos, destacando-se a 

interiorização de regras/atitudes assumidas a partir da escola. (LIMA, Paulo 

Gomes, 2007). 

As bebidas açucaradas apresentam elevada densidade energética 

resultante do alto teor de açúcar e alto índice glicêmico.  Ressalta-se que uma lata 

de refrigerante do tipo cola contém cerca de sete a nove colheres de sopa de 

açúcar, portanto os refrigerantes fornecem elevada densidade calórica, sem 

nenhum valor nutricional e merece destaque, particularmente, por esse ser um 

hábito dietético comum, durante a infância e adolescência. (TOMAZ, Marilene, 

RAMOS, Andréia Aparecida de Miranda, MENDES, Larissa Loures, 2014). 

Estudos mostram que o aumento do consumo de refrigerantes substitui ou 

reduz o consumo de outras bebidas importantes, como por exemplo, a água, o 

leite e os sucos naturais. Além disso, o excesso de açúcar presente nas bebidas 

açucaradas e no seu consumo excessivo pode causar cáries, diminuição da 

massa óssea, excesso de peso, gastrite, e diabetes tipo 2. Em alguns casos o seu 

consumo excessivo também pode favorecer o estresse, a hiperatividade, bem 

como hipertensão e aumento dos níveis triglicerídeos sanguíneos, do colesterol 

total e da fração da lipoproteína de baixa densidade (LDL-colesterol). Ressalta-se 

ainda que, atualmente, não existem recomendações que limitem a ingestão de 

refrigerantes para o público infantil, de acordo com o Guia Alimentar Brasileiro é 



10 
 

importante estimular o consumo de uma maior variedade de alimentos "in natura", 

que inclui pães, cereais, frutas e hortaliças, utilizando-se sal e açúcar com 

moderação. Além disso, o Guia orienta para a redução no consumo de bebidas 

processadas com alta concentração de açúcar, categoria de alimentos que inclui 

os refrigerantes. (TOMAZ, Marcilene, RAMOS, Andréia Aparecida de Miranda, 

MENDES, Larissa Loures, 2014). 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivos Gerais 

 

Conhecer o perfil do consumo de bebidas açucaradas e fatores 

relacionados ao hábito alimentar de crianças na fase escolar. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Conscientizar sobre os prejuízos do consumo excessivo de bebidas 

açucaradas; 

 Propor a substituição de bebidas açucaradas por bebidas naturais. 

 

3. JUSTIFICATIVA 
 

O controle de obesidade em adultos tem se mostrado pouco eficaz, 

indicando a necessidade de identificar crianças sob risco de desenvolver esta 

comorbidade e para preveni-la, a fim de minimizar desfechos desfavoráveis na 

vida adulta. (FAGUNDES, et al, 2004). 

Para estimular a alimentação saudável desde a infância, promover o 

desenvolvimento adequado e evitar doenças crônicas decorrentes do consumo 

excessivo de bebidas açucaradas sugere-se que condutas de orientação 

nutricional sejam tomadas desde a fase escolar. 

Segundo previstos por lei podem colaborar neste sentido, os Técnicos em 

Nutrição e Dietética, engajando-se em pesquisas e estudos relacionados à sua área 

de atuação. Conforme previsto na Resolução do CFN no. 605 podem colaborar  

com o nutricionista na elaboração e na distribuição de material educativo, bem 

como na orientação à população. 
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4. METODOLOGIA 

4.1 Questionários online 

 

A metodologia inicial deste Trabalho de Conclusão de Curso foi a 

divulgação de questionário online (APÊNDICE A), na plataforma ‘’Microsoft 

Forms’’®, enviado para trinta crianças com idade de 6 a 12 anos, de ambos os 

sexos, entre os dias 13/05/2020 e 17/05/2020. 

O questionário online auto-aplicável, com perguntas diretas e respostas em 

múltipla escola, de rápido preenchimento foi elaborado para esta pesquisa. 

O questionário verificou o conhecimento das crianças sobre bebidas 

açucaradas e frutas que as crianças comem em maior quantidade. O questionário 

contempla também perguntas sobre a quantidade e freqüência do consumo de 

bebidas com alto teor de açúcar, como suco em pó, de caixinha e refrigerante. 

Para aprofundar ainda mais o conhecimento deste público, foi perguntada 

também quantidade de água que as crianças consomem durante o dia, pois ela é 

essencial para manter a hidratação adequada. 

 

4.2 Vídeos informativos sobre o consumo excessivo de açúcar 

 

O vídeo educativo (APÊNDICE B) foi elaborado pelos integrantes da 

pesquisa e editado para limitar a duração de aproximadamente 9 minutos, 

contendo imagens e trechos de vídeo orientativos através de explicações didáticas 

sobre tipos de açúcares, DCNTs (Doenças Crônicas não transmissíveis), e 

orientação para uma vida mais saudável.  

O vídeo foi enviado para mostrar às crianças a quantidade de açúcares nas 

bebidas industrializadas, e apresentar os prejuízos à saúde causados por excesso 

de açúcar, de uma forma didática e de fácil compreensão. Para divulgar usamos a 

plataforma de comunicação ‘’Whatsapp’’®, enviando o vídeo para as trinta 

crianças que responderam o questionário. 
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4.3 Questionários aplicados depois do vídeo  

 

O segundo questionário (APÊNDICE C) foi aplicado para as mesmas trinta 

crianças que responderam o primeiro instrumento, também pela mesma 

plataforma de comunicação. 

Junto com esse recurso foram realizadas algumas perguntas para saber se 

depois do vídeo orientativo elas pretendiam diminuir o consumo de açúcares nas 

bebidas industrializadas, e se iriam beber mais água e consumir mais frutas 

naturais. E verificar se elas entenderam o conteúdo sobre excesso de açúcar pode 

causar..
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6. RESULTADOS  

 

6.1 Resposta questionário 1  

 

O resultado da pesquisa online foi quantitativo. Veja abaixo, nos gráficos os 

resultados do questionário aplicado, que teve como principal objetivo analisar o 

consumo de bebidas açucaradas por crianças 

 

Gráfico1 – Gênero dos participantes 

 

Fonte: Do próprio autor, 2020. 

 

No gráfico 1, das trinta crianças que responderam o questionário 16 delas 

eram do sexo feminino sendo (54,8%), e 14 eram do sexo masculino 

correspondente a (45,2%), mostrando que o público estudado foi misto. 
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Gráfico2 – Tipos de bebidas mais consumidas por crianças  

 

Fonte: Do próprio autor, 2020 

 

No gráfico 2, das trinta crianças,16 delas consomem café com leite no café 

da manhã, 12 consomem leite com achocolatado, apenas uma criança consome 

leite, e uma consome iogurte de frutas. E nenhuma criança consome refrigerante, 

suco em pó, suco natural e café. Podemos avaliar que os hábitos alimentares têm 

relação com a família.  
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Gráfico 3 – Quantos copos de água você consome por dia? 

 

Fonte: Do próprio autor, 2020. 

 

No gráfico 3, das trinta crianças que responderam o questionário, 54% 

responderam que consomem de 1 a 3 copos de água por dia, 30% responderam 

que consomem de 4 a 6 copos de água por dia,13% responderam que consomem 

de 6 a 8 copos de água por dia,3% respondeu que não gosta de água, e nenhuma 

criança  respondeu que não bebe água. 

 

Gráfico 4 – Quantos copos de refrigerante você consome por semana? 

 

Fonte: Do próprio autor, 2020. 
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N0 gráfico 4, de trinta crianças que responderam o questionário, 53% delas 

responderam que consomem de 1 a 3 copos de refrigerantes por 

dia,20%responderam que consomem de 3 a 6 copos por dia, 20% responderam 

que não bebem nenhum tipo de refrigerante, e 7% responderam que não gostam 

de refrigerante. 

 

Gráfico5 – Quantos copos de suco de caixinha você consome por dia? 

 

Fonte: Do próprio autor, 2020. 

 

No gráfico 5, 54% das crianças que responderam o questionário 

responderam que consomem de 1 a 3 copos de suco de caixinha por dia,5% 

respondeu que consome de 4 a 6 copos por dia,36% responderam que não 

bebem nenhum tipo de suco de caixinha, e 5% responderam  que não gostam de 

suco de caixinha. 
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Gráfico6 – Quantos copos de suco em pó você consome por dia? 

 

Fonte: Do próprio autor, 2020. 

 

No gráfico 6, das trinta crianças que responderam o questionário, 64% 

responderam que consomem de 1 a 3 copos de suco de pozinho por dia,11% 

responderam que consomem de 4 a 6 copos por dia, 21% responderam que não 

bebem  suco em pó 4% responderam que não gostam dessa bebida. Podemos 

avaliar eu existem um alto consumo de suco em pó por dia. 

Gráfico 7 – Quantos copos de suco de fruta natural você consome por dia? 

 

Fonte: Do próprio autor, 2020. 
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No gráfico7, das trinta crianças que responderam o questionário, 65% 

responderam que consomem de 1 a 3 copos de suco natural por 

dia,11%responderam que consomem de 4 a 6 copos por dia,19% responderam 

que não bebem suco natural, e 5% responderam que não gostam dessa bebida. 

Podemos avaliar que a maioria das crianças consomem de 1 a 3 copos de suco 

natural durante o dia, mas essa quantidade é inferior ao consumo de bebidas 

industrializadas.. 

 

Gráfico 8 – Você gosta de água de coco?  

 

Fonte: Do próprio autor, 2020. 

 

No gráfico 8, das trinta crianças que responderam o questionário, 27% 

responderam que gostam de água de coco,10% responderam que gostam mais 

não tem o costume de beber,63% responderam que não gostam de água de coco, 

Adição de açúcar em sucos naturais Apesar da maioria gostar de água de coco, 

elas quase não consomem, porque os pais não costumam comprar. E os que 

consomem constantemente não substituem a água de coco por água. 
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Gráfico 9- Bebida mais consumida durante um dia por crianças 

 

Fonte: Do próprio autor, 2020. 

 

No gráfico 9, das trinta crianças que responderam o questionário, 12 

responderam que a bebida que mais consomem por dia é o leite, 1 respondeu que 

consome mais água de coco por dia, 4 responderam que consomem mais suco de 

caixinha, 7 responderam que consomem mais suco natural, 7 responderam que 

consomem mais leite com achocolatado por dia, 10 responderam que consomem 

mais suco de pozinho, 19 responderam que consomem mais água por dia, 4 

responderam que consomem mais iogurte de frutas por dia, e 5 responderam 

outras. 

Podemos avaliar no gráfico 9, que mesmo as crianças consumindo outros 

tipos de bebidas, a água é a mais consumida durante o dia.  
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Gráfico 10– Você acha que deve colocar açúcar em todos os sucos naturais 

feitos com frutas? 

 

Fonte: Do próprio autor, 2020. 

 

No gráfico 10, das trinta crianças que responderam o questionário, 23% 

responderam que precisaria colocar açúcar em todos os tipos de sucos naturais 

feito com frutas, 27% responderam que não precisaria colocar açúcar em todos os 

tipos de sucos naturais, e 50% responderam que precisaria colocar açúcar em 

alguns tipos de sucos naturais feitos com frutas. 

Segundo (BASSETTE, Fernanda, 2013), o Ministério da Saúde mostra em 

pesquisas realizadas, que além do leite e a água praticamente desapareceram da 

dieta dos jovens, na média geral, as crianças e os adolescentes consomem cerca 

de 21 quilos de açúcar por ano só considerando as bebidas.  
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Gráfico 11- Quais frutas mais consumidas? 

 

Fonte: Do próprio autor, 2020. 

 

Na gráfico11, das trinta crianças que responderam o questionário, 20 delas 

responderam que a fruta que mais consome é a banana, sendo que poderia 

escolher mais de uma opção. A segunda fruta mais consumida foi a maçã, 19 

crianças assinalaram essa opção, 15 responderam que a fruta que mais 

consumiam era a laranja, 7 responderam que consumiam a melancia, 5 

escolheram a Pêra, 1 escolheu o kiwi, 4 escolheram o abacate, 10 escolheram a 

uva, 5 escolheram a mexerica, 1 escolheu o mamão, 9 escolheram o morango e 6 

escolheram o abacaxi. 

 

6.2 Respostas dos questionários 1  

 

Os resultados das primeiras pesquisas foram parciais, tendo lados positivos 

como a alta quantidade de consumo de água que as crianças tomam por dia, 

sendo um fator essencial para a sobrevivência humana. Mas houve lados 

negativos, como a alta quantidade do consumo de sucos industrializados e 

refrigerantes, este resultado, que, no entanto, não fugiu das perspectivas que o 

grupo tinha referente ao consumo de bebidas açucaradas com crianças. 
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Gráfico 12 – Você sabia que existia muitos tipos de açúcares?  

 

Fonte: Do próprio autor, 2020. 

 

No gráfico 12, das crianças que responderam o questionário 93% compreenderam 

a existência de vários tipos de açúcares nas bebidas industrializadas. E 7% delas, 

antes de assistir o vídeo não sabiam da existência do alto teor de açúcares nas 

bebidas industrializadas.  

 

Gráfico- 13 Você sabia que existia grande quantidade de açúcar nas bebidas 

industrializadas, antes de ver o vídeo? 

 

Fonte: Do próprio autor, 2020. 
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No Gráfico 13, podemos analisar que 63% das crianças não sabiam que 

existia uma grande quantidade de açúcar nas bebidas industrializadas, e 37% 

sabiam.  

 

Gráfico 14 – Depois que você assistiu ao vídeo, você pretende consumir 

mais sucos naturais, beber mais água e comer mais frutas? 

Fonte: Do próprio autor, 2020. 

No gráfico 14, das trinta crianças que responderam o questionário, 80% 

delas responderam que após assistir o vídeo, aumentariam o consumo de sucos 

naturais, água e frutas in natura. E somente 20% delas não aumentariam o 

consumo. 
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Gráfico 15 – Depois de assistir o vídeo, você vai diminuir o consumo de 

refrigerantes, suco em pó e suco de caixinhas? (As famosas bebidas 

industrializadas). 

 

Fonte: Do próprio autor, 2020. 

No gráfico 15, das trinta crianças que responderam o questionário, 73% 

delas responderam que após assistir o vídeo diminuiriam o consumo de bebidas 

açucaradas, e 27% continuariam consumir a mesma quantidade. 

 

6.2 Respostas dos questionários 2 

 

Os resultados do segundo questionário online mostram que o vídeo foi um 

instrumento eficiente na conscientização, pois após as trinta crianças assistirem o 

vídeo, 100% delas entenderam as doenças que o excesso de açúcar pode causar 

93% delas sabiam da existência de vários tipos de açúcares e 73% delas 

diminuiriam o consumo de bebidas açucaradas. 
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DISCUSSÃO 

 

Com este trabalho foi possível conhecer perfil do consumo de bebidas 

açucaradas e fatores relacionados ao hábito alimentar de crianças na fase escolar. 

A partir da elaboração e divulgação do vídeo educativo foi possível conscientizar o 

público sobre os prejuízos do consumo excessivo de bebidas açucaradas e propor 

a substituição de bebidas açucaradas por bebidas naturais; 

O planejamento e desenho metodológico com dois questionários, um para 

avaliar o conhecimento prévio e outro para verificar a eficiência dos instrumentos 

utilizados, permitiram comparar a bagagem cultural da população estudada e o 

incremento ocasionado pela intervenção nesta pesquisa. 

Os resultados das primeiras pesquisas foram parciais, tendo lados positivos 

como a alta quantidade de consumo de água que as crianças tomam por dia, 

sendo um fator essencial para a sobrevivência humana. Mas houve lados 

negativos, como a alta quantidade do consumo de sucos industrializados e 

refrigerantes. 

Já a partir do segundo questionário mostram que o vídeo foi um instrumento 

eficiente na conscientização, pois antes do vídeo 63% delas não sabiam que existia 

uma grande quantidade de açúcar nas bebidas industrializadas e após as trinta 

crianças assistirem o vídeo, 100% delas entenderam as doenças que o excesso 

de açúcar pode causar 80% delas consumiriam mais sucos naturais, água e frutas 

in natura e 73% delas diminuiriam o consumo de bebidas açucaradas.  
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CONCLUSÃO 

 

 Concluímos que os métodos aplicados tiveram êxito, pois as trintas 

crianças que responderam os questionários e assistiram ao vídeo, entenderam o 

que o excesso de açúcar pode fazer mal à saúde como causar DCNT’s.  Após 

assistirem o vídeo 80% das crianças falaram que assim que possível optariam por 

bebidas naturais, tais como suco natural e água. E mesmo após a orientação elas 

não parariam de consumir as bebidas industrializadas. 
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ANEXOS 

 

APÊNDICE A - Questionário 1 
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Questionário 2 disponível em: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bEY47UG2fUOa6dgBuCn

6lO_ZHh7f-DtKo1K1Z2VawTlUNkZWRjg3OUdVOENIRUVaUlZHN0ZWREhYWi4u 

 

 

APÊNDICE B – Vídeo educativo:  

 

Titulo do vídeo: Orientação do consumo excessivo de açúcar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bEY47UG2fUOa6dgBuCn6lO_ZHh7f-DtKo1K1Z2VawTlUNkZWRjg3OUdVOENIRUVaUlZHN0ZWREhYWi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bEY47UG2fUOa6dgBuCn6lO_ZHh7f-DtKo1K1Z2VawTlUNkZWRjg3OUdVOENIRUVaUlZHN0ZWREhYWi4u


31 
 

Vídeo educativo disponível em: 

 https://youtu.be/TsbajoNiWjc 

 

Imagens do segundo questionário aplicado depois do vídeo: 

APÊNDICE C -Questionário 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questionário 2 disponível em:  

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bEY47UG2fUOa6dgB

uCn6lO_ZHh7f-

DtKo1K1Z2VawTlUQzlaMFk0RDkwSEZZN0NSTjczN004Mk1OWi4u 

 

https://youtu.be/TsbajoNiWjc
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bEY47UG2fUOa6dgBuCn6lO_ZHh7f-DtKo1K1Z2VawTlUQzlaMFk0RDkwSEZZN0NSTjczN004Mk1OWi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bEY47UG2fUOa6dgBuCn6lO_ZHh7f-DtKo1K1Z2VawTlUQzlaMFk0RDkwSEZZN0NSTjczN004Mk1OWi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bEY47UG2fUOa6dgBuCn6lO_ZHh7f-DtKo1K1Z2VawTlUQzlaMFk0RDkwSEZZN0NSTjczN004Mk1OWi4u
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