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ESTADO NUTRICIONAL E CONSUMO DE 
ALIMENTOS DIET E LIGHT ENTRE 
ADOLESCENTES DE ESCOLA PRIVADA DO 
MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB 

 

RESUMO 

O objetivo foi comparar o estado nutricional com a prática de realização 
de dietas e o consumo de alimentos diet e light entre 200 adolescentes 
com idades entre 10 e 16 anos, de escola privada do município de João 
Pessoa-PB. Mensurou-se o peso, estatura e o consumo dos light e diet e 
classificou-se o estado nutricional, utilizando o escore-Z do índice de 
massa corporal. Observou-se que ambos os sexos, sua maioria: eram 
eutrófico; já fizeram dieta de emagrecimento; desconhecem a diferença 
entre diet e light; obtém informações sobre os produtos pela TV. As 
meninas consumem tanto os diet quanto os light para emagrecer. Já os 
meninos, consomem os produtos, por considerarem saudáveis. Em 
ambos os sexos prevaleceram os adolescentes eutróficos com maior 
porcentagem de consumo. É necessário orientação nutricional para esta 
faixa etária, visando à conscientização sobre a importância da 
alimentação equilibrada para a promoção da saúde. 

Palavras-Chave: adolescentes; dietas; estado nutricional; consumo de 
alimentos. 

ABSTRACT 

The objective was to compare the nutritional status with the diet 
practice and the diet and light food consumption among 200 
adolescents (from 10 to 16 years old) of a private school in city of João 
Pessoa – PB. We measurements the weight, height and consumption of 
light and diet was ranked the nutritional status, using the Z-score of the 
body mass index (Z BMI). It was observed that both the male and the 
female are classified as eutrophics; already gone on a weight loss diet; 
do not know the difference between diet and light; obtain information 
about these products through TV. The girls revealed to consume light 
and diet to lose weight. Boys referred to the same main objective, to 
consume, because they consider to get healthier. In both sexes 
predominated eutrophic adolescents with a higher percentage of 
consumption. Such behavior is characteristic of adolescence, period in 
which most of the eutrophic girls are concerned about weight gain and 
adopt diets in order to get thinner. Thus, Nutrition advice is necessary 
for this age group. It aims at awareness about a balanced and healthy 
diet to promote health. 

Keywords: adolescents, diets, nutritional status, food consumption. 
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1. INTRODUÇÃO 

O estilo de vida urbano, baseado na praticidade, na falta de tempo e a influência da mídia, 

vem trazendo alterações profundas nos hábitos alimentares das pessoas (MONTEIRO et 

al., 2005). Há um aumento significativo do mercado de alimentos diet e light em diversos 

países, geralmente entre os indivíduos adultos e idosos, na procura da preservação ou 

manutenção da boa saúde enquanto que os indivíduos mais jovens (adolescentes) 

procuram os produtos com preocupações ligadas à estética corporal (OLIVEIRA et al., 

2005; RORATO; DEGÁSPARI; MOTTIN, 2006). 

A ênfase da sociedade contemporânea no ideal de magreza (culto ao corpo), as 

intensas propagandas na mídia de uma infinidade de regimes e de produtos dietéticos, a 

situação financeira, os tipos de alimentos que são consumidos fora de casa, a preferência 

por alimentos semi-preparados, os hábitos alimentares, a disponibilidade de alimentos, a 

facilidade de preparo, bem como o crescimento de academias e do número de revistas 

sobre o assunto, fornecem o ambiente sociocultural que justifica a perda de peso e uma 

insatisfação crônica com seus corpos (TEBALDI; CARVALHO, 2006; SOUTO; FERRO-

BUCHER, 2006; MARTINS; NUNES; NORONHA, 2008; LEITE ; BENDER, 2008). 

A realização de dietas inadequadas, muitas vezes auto-prescritas e sem nenhum 

acompanhamento profissional potencializa os riscos à saúde. Além disso, o estilo de vida, 

as tendências alimentares do mesmo grupo etário, de amigos e da própria família, 

contribuem para que, nem sempre, o adolescente tenha uma boa nutrição (VIEIRA et al., 

2005). 

O aumento do número de dietas e o consumo indiscriminado e inadequado de 

produtos diet/light pela população jovem, com maior freqüência entre os adolescentes, 

leva à utilização destes, com o intuito de perda e/ou manutenção do peso corporal 

(TEBALDI; CARVALHO, 2006). Os alimentos diet e light são alimentos para saúde e se 

posicionam como uma possível solução para muitas necessidades dos consumidores 

(HALL; FILHO, 2006).  

Mediante essas informações, o presente estudo objetiva demonstrar o estado 

nutricional e o consumo de alimentos diet e light de adolescentes de ambos os sexos com 

idades entre 10 a 16 anos de uma escola privada de João Pessoa/PB. 
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2. CASUÍSTICA E MÉTODOS 

A pesquisa caracteriza-se como uma pesquisa descritiva (LIBERALI, 2008). A instituição 

pesquisada é uma escola privada composta por uma equipe multidisciplinar (professores, 

pedagogos, educadores físicos, psicólogo, nutricionista), que atende alunos do pré-escolar 

ao ensino médio e as crianças não recebem merenda escolar, cada um traz seu lanche de 

casa ou compra na cantina. A direção autorizou a pesquisa com a assinatura de uma 

declaração. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Secretária de 

Saúde do Estado da Paraíba na 60ª reunião em 2009. 

A população do estudo corresponde a n = 320 adolescentes, com faixa etária 

entre 10 e 16 anos, que estão cursando entre a 5ª e a 8ª série do ensino fundamental (6º ao 

9º ano) e o 1º ao 2º ano do ensino médio. Destes foram selecionados uma amostra de n = 

200 alunos, escolhidos através de alguns critérios: assinatura do formulário de 

consentimento livre e esclarecido por seus pais ou responsável, presença em aula nos dias 

da coleta e utilização de roupas leves. 

No que refere aos aspectos éticos, as avaliações não apresentavam nenhum dado 

que identificasse o amostrado e que lhe causasse constrangimento ao responder. Foram 

incluídos no estudo os indivíduos que aceitaram participar voluntariamente, após a 

obtenção do consentimento verbal e autorização dos pais ou responsáveis. Dessa forma, 

os princípios éticos contidos na Declaração de Helsinki e na Resolução nº 196 de 10 de 

Outubro de 1996 do Conselho Nacional de Saúde foram respeitados em todo o processo 

de realização desta pesquisa.  

A coleta de dados foi realizada no período entre fevereiro e março de 2010, sendo 

reservada uma sala dentro da própria escola para realização dos procedimentos, 

individualmente, a fim de não constranger os alunos. Para análise do peso, utilizou-se 

uma balança mecânica da marca Welmy® com capacidade de 150 kg e com precisão de 

100 gramas. Durante a aferição do peso, os adolescentes estavam com roupas leves e sem 

sapatos, permanecendo eretos no centro da balança, com os braços esticados ao lado do 

corpo e sem se movimentar (CUPPARI, 2005). 

Para aferição da estatura, utilizou-se a régua antropométrica com escala de 2 

metros da balança Welmy®. Seguindo o protocolo de Cuppari (2005), cada amostrado foi 

colocado em posição vertical, ereta, com os pés paralelos, calcanhares juntos, ombros e 

nádegas encostadas na parede, com a cabeça posicionada em linha de visão perpendicular 

ao corpo (Plano de Frankfurt). Os braços estavam relaxados ao lado do tronco, com as 
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palmas das mãos voltadas para o mesmo. A leitura das medidas foi feita atentamente, 

então foi registrada imediatamente na ficha de levantamento antropométrico.  

A partir das medidas de peso e estatura, foi calculado o Índice de Massa 

Corporal (IMC). O estado nutricional dos adolescentes foi classificado segundo o Escore-Z 

de Índice de Massa Corporal (Z IMC), seguindo o padrão de referência e a preconização 

da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2007): magreza acentuada (< Escore-z -3), 

magreza (≥ Escore-z -3 e < Escore-z -2), eutrofia (≥ Escore-z -2 e ≤ Escore-z +1), sobrepeso 

(> Escore-z +1 e ≤ Escore-z +2), obesidade (> Escore-z +2 e ≤ Escore-z +3) e obesidade 

grave (> Escore-z +3). 

Foi aplicado um questionário constituído por questões abertas e fechadas, 

englobando aspectos da ingestão de alimentos diet e light, utilização de dietas e orientação 

quanto à realização destas. Este questionário foi adaptado de Rorato et al. (2006) para 

aplicação desta pesquisa. 

As variáveis dependentes são: antropométrica (peso, altura, IMC); perfil (sexo; 

idade); utilização de dietas (se já fez dietas, onde obtém/obteve as informações para fazer 

uso de dietas) consumo de produtos diet e light (se é consumidor de produtos diet, light ou 

ambos; saber a diferença entre os produtos; qual o motivo do uso destes produtos; onde 

obtém/obteve as informações necessárias ao seu uso).  

A análise descritiva dos dados serviu para caracterizar a amostra, com a 

distribuição de freqüência, cálculo de tendência central (média) e de dispersão (desvio 

padrão). Depois de verificada a normalidade dos dados pelo teste Kolmogorov-Smirnov, 

foi utilizado o teste “t” de Student para amostras independentes para verificar a diferença 

entre os sexos. Para análise das variáveis categóricas, utilizou-se o teste x2 = qui - 

quadrado de independência: partição: l x c. O teste de Correlação Linear de Spearman foi 

utilizado para verificar a associação entre as variáveis. O nível de significância adotado foi 

p <0,05. 

3. RESULTADOS 

Foram avaliados 200 adolescentes, que estão cursando entre a 5ª e a 8ª série do ensino 

fundamental (6º ao 9º ano) e o 1º ao 2º ano do ensino médio, de ambos os sexos (59,5% = 

119 do sexo masculino e 40,5% = 81 do sexo feminino). A faixa etária da amostra é entre 10 

a 16 anos, sendo que o teste “t” de Student para amostras independentes, não mostrou 

diferenças estatisticamente significativas (p = 0,94) entre as faixas etárias, do sexo 

masculino que apresentou média de idade (13,3 ± 2,10) e feminino (13,2 ± 1,9).  



 Carolina Campos Meira, Aline Freire Tertuliano, Francilane de Lima Rodrigues, Rafaela Liberali, Vanessa Fernandes Coutinho 69 

Ensaios e Ciência: C. Biológicas, Agrárias e da Saúde • Vol. 14, Nº. 1, Ano 2010 • p. 65-81 

Na comparação do perfil antropométrico, observam-se dois grupos de 

adolescentes (masculino x feminino) bem homogêneos, pois a única variável que 

demonstrou diferenças estatisticamente significativas foi a altura (p = 0,02) apontando que 

os meninos são mais altos que as meninas, como demonstrado na Tabela 1. 

Tabela 1. Valores descritivos antropométricos, comparação entre os sexos 
Teste “t” de Student para amostras independentes. 

Variáveis  x ± s p 

PESO  

 

ALTURA 

 

IMC 

mas 

fem 

mas 

fem 

mas 

fem 

54,4 ± 18,19 

52,08 ± 15,30 

1,58 ± 0,13 

1,55 ± 0,09 

21,4 ± 4,6 

21,9 ± 5,2 

0,33 

 

0,02** 

 

0,45 

 X2= P≤0,05 (** resultados estatisticamente significativos) 
 (Gênero = Mas – masculino; Fem – feminino) (IMC= índice de massa corporal) 

Na análise do estado nutricional, pelo cálculo do IMC, não houve diferenças 

estatisticamente significativas entre os sexos (masculino e feminino) na classificação do 

IMC (x2= 3,44 e p = 0,63), pois tanto o sexo masculino (59,4%) quanto o feminino (64,4%) 

encontram-se a grande maioria classificados como eutróficos, como demonstrado na 

Figura 1.  

 
Figura 1. Valores percentuais (%) da classificação do estado nutricional pela análise do IMC 

Teste do qui-quadrado de independência. 

Na análise sobre dieta, não houve diferenças estatisticamente significativas entre 

os sexos (masculino e feminino) (x2= 04, 66 e p = 0,39), observando-se que tanto o sexo 

masculino (64,7%) quanto o feminino (53,1%) já fizeram dieta de emagrecimento. Dos que 

responderam “com quem obtiveram informações sobre a dieta”, ambos os grupos 
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(masculino 13,4% e 14,8% feminino) responderam que foi com médicos/nutricionistas, 

conforme demonstrado na Tabela 2. 

Tabela 2. Valores sobre dieta – Teste do qui-quadrado de independência. 

 
Masculino 

FA (FR) 

Feminino 

FA (FR) 

Total 

FA (FR) 

Fez dieta    

sim (77) 64,7% (43) 53,1% (120) 60% 

não (42) 35,3% (38) 46,91% (80) 40% 

Informações sobre a dieta    

ausência de resposta (74) 62,2% (52) 64,23% (126) 63% 

mães/parentes (10) 8,40% (9) 11,1% (19) 9,5% 

médico/nutricionista (16) 13,4% (12) 14,8% (28) 14% 

revistas - (2) 2,47% (2) 1% 

TV (08) 6,72% - (8) 4% 

internet (03) 2,52% - (3) 1,5% 

conta própria (08) 6,72% (6) 7,4% (14) 7% 
X2= P≤0,05 (** resultados estatisticamente significativos). 

Na análise sobre “se os amostrados sabem a diferença entre os produtos diet e 

light” (x2= 16, 68 e p = 0,09) e sobre o consumo dos produtos (x2= 14, 66 e p = 0,90) não 

houve diferenças estatisticamente significativas entre os sexos (masculino e feminino), 

observando-se que tanto o sexo masculino (34,5%) quanto o feminino (37,1%) consomem 

produtos diet e light, mas desconhecem a diferença sobre os produtos. Dos que 

responderam “informações sobre os produtos”, o sexo masculino (40,4%) e apenas (18,5%) 

do feminino responderam que foi pela TV, demonstrando dois grupos bem heterogêneos 

na busca das informações, estatisticamente significativas (p=0,00), conforme demonstrado 

na Tabela 3. 

Tabela 3. Valores sobre informação, consumo de produtos diet e light 
Teste do qui-quadrado de independência. 

 
Masculino 

FA (FR) 

Feminino 

FA (FR) 

Total 

FA (FR) 

Produtos consumidos    

diet (15) 12,6% (11) 13,6% (26) 13% 

light (36) 30,2% (21) 25,9% (57) 28,5% 

diet e light (41) 34,5% (30) 37,1% (71) 35,5% 

nenhum (27) 22,7% (19) 23,4% (46) 23% 

Sabe a diferença    

sim (37) 31,09% (29) 35,8% (66) 33% 

não (82) 68,91% (52) 64,2% (134) 67% 
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Masculino 

FA (FR) 

Feminino 

FA (FR) 

Total 

FA (FR) 

Informações sobre os produtos    

ausência de resposta** (28) 23,5% (20) 24,76% (48) 24% 

TV** (48) 40,4% (15) 18,5% (63) 31,5% 

médico/nutricionista** (13) 10,9% (13) 16,04% (26) 13% 

revistas** (03) 2,52% (04) 4,93% (07) 3,5% 

jornal** (02 1,68% (02) 2,46% (04) 2,0% 

internet** (10) 8,4% (05) 6,17% (15) 7,5% 

próprio produto** (10) 8,4% (13) 16,04% (23) 11,5% 

escola** (05) 4,2% (09) 11,1% (14) 7,0% 
X2= P≤0,05 (** resultados estatisticamente significativos). 

Na análise sobre o objetivo do consumo de light e diet, não foi encontrado 

diferenças estatisticamente significativas entre os sexos (masculino e feminino) (x2= 15, 76 

e p = 0,67), observando-se dois grupos homogêneos no consumo, pois o sexo masculino 

relatou que o objetivo do consumo é por hábito (15,1%) e porque o consideram saudável 

(25,2%) e no sexo feminino (23,4%) para emagrecer, mas também (20,9%) por 

considerarem o produto saudável, como demonstrado na Tabela 4. 

Tabela 4. Valores descritivos do objetivo do consumo de light e diet – Teste qui-quadrado de independência. 

  ausência de 
resposta emagrecer manter a 

forma doença hábito saudável 

light 
masc (42) 35,32%  (17) 14,3% (10) 8,40% (2) 1,68% (18) 15,1% (30) 25,2% 

fem (31) 38,43% (19) 23,4% (6) 7,4% (3) 3,7% (05) 6,17% (17) 20,9% 

diet 
mas (66) 55,52% (11) 9,24% (10) 8,40% (6) 5,04% (10) 8,40% (16) 13,4% 

fem (41) 50,7% (13) 16,04% (10) 12,3% (04) 4,93% (04) 4,93% (09) 11,1% 
X2= P≤0,05 (** resultados estatisticamente significativos). 

Na análise sobre a realização de dietas observa-se que no sexo masculino 

prevaleceu os adolescentes em sobrepeso (40%) enquanto no feminino as adolescentes 

eutróficas (48%) realizaram mais dietas do que as com sobrepeso e obesidade. Em relação 

ao consumo de light e diet tanto no sexo masculino (44,15%) quanto no sexo feminino 

(64,2%) prevaleceu os adolescentes eutróficos com maior porcentagem de consumo. Foi 

demonstrou diferenças estatisticamente significativas entre os sexos (masculino e 

feminino) tanto na realização de dietas, quanto no consumo de produtos light e diet, 

demonstrando valores bem distribuídos, conforme demonstrado na Tabela 5. 
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Tabela 5. Porcentagem de realização de dietas e do consumo de light e diet entre os adolescentes eutrófico, 
sobrepeso e com obesidade, segundo o sexo – Teste do qui-quadrado de independência. 

 
Masculino 

FA (FR) 

Feminino 

FA (FR) 

p 

Fez dieta    

eutrófico 30% 48% 0,01** 

sobrepeso 40% 36%  

obesidade 30% 16%  

Consumo de light e diet    

eutrófico 44,15% 64,2% 0,04** 

sobrepeso 33,8% 24,5%  

obesidade 22,05% 11,3%  
X2= P≤0,05 (** resultados estatisticamente significativos). 

O teste de correlação linear de Spearman analisa o grau de associação entre 

variáveis para verificar se uma variável é afetada por outra. A Tabela 6 analisou se a idade 

dos adolescentes avaliados está associada ao seu consumo de produtos diet e light, à busca 

de informações sobre os mesmos e ao objetivo de consumo destes. O teste demonstrou 

associações estatisticamente significativas entre todos os cruzamentos, demonstrando que 

a idade (adolescentes) e estas variáveis estão associadas. 

Tabela 6. Teste de correlação Linear de Spearman. 

 r P 

idade m x consumo de diet e light 

idade f x consumo de diet e light 

idade m x informações sobre o produto 

idade f x informações sobre o produto 

idade m x objetivo do consumo 

idade f x objetivo do consumo 

0,10 

0,29 

0,25 

0,37 

0,19 

0,11 

0,00** 

0,00** 

0,00** 

0,00** 

0,00** 

0,00** 
 P ≤ 0,05. 

4. DISCUSSÃO  

O presente estudo constatou que não houve diferenças estatisticamente significativas 

entre as faixas etárias dos adolescentes, demonstrando também que os meninos são mais 

altos que as meninas, similar ao verificado por Freitas Júnior et al. (2008) que da mesma 

forma avaliou adolescentes com idades entre 7 e 19 anos em Presidente Prudente-SP, 

entretanto este demonstrou que os valores do peso e IMC foram significantemente 

diferentes (p<0,05) para o grupo do sexo masculino quando comparados ao sexo feminino, 

oposto do que ocorre nesta pesquisa.  
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Em relação ao peso corporal, não foram identificadas diferenças significativas em 

relação ao sexo. Já no estudo de Fagundes e Krebs (2005) aos 9, 11, 13, 14, 15 e 16 anos 

ocorreram diferenças significativas entre os sexos. Os meninos apresentaram maior peso 

corporal em relação às meninas nas idades de 9, 13, 14, 15 e 16 anos, enquanto as meninas 

apresentaram um valor médio maior apenas na idade de 11 anos, não foram detectadas 

diferenças significativas nas idade de 7, 8, 10 e 12 anos. Estas diferenças podem estar 

relacionadas às alterações decorrentes do processo maturacional, sendo que nos meninos 

o maior ganho de peso está relacionado ao maior ganho estatural (tecido ósseo) e massa 

muscular, enquanto que nas meninas, isto ocorre com maior ganho de tecido adiposo 

(SOUZA JÚNIOR, 2009). 

Na Figura 1, verifica-se que na maioria dos adolescentes, tanto o sexo masculino 

(59,4%) quanto o feminino (64,4%) encontram-se eutróficos, contudo, evidencia-se a 

crescente prevalência de sobrepeso demonstrados em 22,8% dos meninos e 20,9% das 

meninas, similar aos resultados encontrados nos estudos de Freitas Júnior et al. (2008), 

Balaban e Silva (2001) e Carvalho et al. (2001) nos quais o sobrepeso foi maior na 

população masculina do que na feminina.  

Essa menor prevalência entre as moças em relação aos rapazes também foi 

observada em estudo publicado com jovens da cidade do Rio de Janeiro (ANJOS et al., 

2003) e pode ser reflexo da preocupação desse grupo em relação à aparência estética. 

Outra possível explicação seriam as variações na maturação sexual, que interferem na 

composição corporal (POZZOBON; TREVISAN, 2003; VALENÇA; GERMANO, 2009). 

Embora sejam menos prevalentes do que a eutrofia, o sobrepeso e a obesidade na 

adolescência não devem ser subestimados, já que há um risco aumentado de persistirem 

na vida adulta (SERDULA et al., 1993). Em pesquisa com adolescentes americanos, 

chineses, brasileiros e russos, verificou-se uma elevação significativa do percentual de 

excesso de peso em todos os países, exceto na Rússia, onde houve um aumento do baixo 

peso e redução do sobrepeso (WANG; MONTEIRO; POPKIN, 2002). A proporção de 

sobrepeso encontrada no presente estudo mostra-se relativamente inferior à relatada em 

estudos realizados no Canadá (HANLEY et al., 2000) e Brasil (ALBANO; SOUZA, 2001), 

os quais identificaram valores em torno de 30%.  

 Na Tabela 2 nota-se que tanto o sexo masculino (64,7%) quanto o feminino 

(53,1%) já fizeram dieta de emagrecimento. Dos que responderam “com quem obtiveram 

informações sobre a dieta”, ambos os grupos (masculino 13,4% e 14,8% feminino) 

responderam que foi com médicos/nutricionistas. Contudo, o elevado percentual de 
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adolescentes que não responderam ou não souberam responder a esse questionamento 

(63%) deve ser levado em consideração. 

Em um estudo semelhante, Dunker, Fernandes e Filho (2009) avaliaram 183 

adolescentes do sexo feminino, sendo 116 alunas de escola pública e 67 de escola 

particular, com idades entre 15 e 18 anos, a fim de observar as diferenças quanto à 

presença de comportamentos de Transtornos Alimentares (TA), percepção corporal, 

atitudes socioculturais quanto à aparência e uso de dietas para emagrecer. Os resultados 

da pesquisa demonstraram que metade das adolescentes das escolas já havia feito dietas, 

com pequenas diferenças significativas de acordo com o tipo de escola, sendo mais 

comum na escola particular. O hábito de fazer dieta é um comportamento comum, 

principalmente em meninas, devido à maior preocupação dessas com o peso, como 

descrito em estudos nacionais (DUTRA; ARAÚJO; BERTOLDI, 2006; VILELA et al., 2004). 

Observando 126 adolescentes da mesma faixa etária em uma escola privada de 

Viçosa-MG, Novaes, Franceschini e Priore (2004), constataram que a maioria destes foi 

orientada por um profissional da saúde, com relação à adoção de dietas, sendo isto 

satisfatório, pois muitos adolescentes tendem a estabelecer graves restrições alimentares a 

fim de emagrecer, estando muitas vezes, com o peso adequado. Tem grande importância 

a reeducação alimentar correta ao adolescente, não por imposição de normas rígidas e 

dogmáticas, mas através de diálogos que enfatizem a importância da nutrição adequada. 

A reeducação alimentar é a melhor forma de tratamento do excesso de peso e deve ser 

mantida a longo prazo (SIGULEM et al., 2001). 

Rorato, Degáspari e Mottin (2006), em estudo realizado com 80 pessoas acima de 

15 anos que freqüentam um supermercado em Curitiba demonstraram que 58% dos 

entrevistados consumiam produtos light, 33% consumiam os dois e apenas 10% 

consumiam apenas produtos diet. Em relação ao sexo, os maiores consumidores foram as 

mulheres diferenciando-se do presente estudo, que não apresentou diferenças 

estatisticamente significativas entre os mesmos, conforme apresentado na Tabela 3. A 

semelhança entre os estudos é que o consumo isolado de produtos diet é menor em ambos 

os sexos. Na mesma direção, Fisberg et al. (2005) corroboram os resultados da presente 

pesquisa ao afirmarem que, entre adolescentes, constatou-se o uso indiscriminado de 

produtos diet e light que, por serem industrializados e conterem ingredientes não 

recomendados para o organismo dessa faixa etária, podem acarretar distúrbios 

nutricionais e propensão para determinadas doenças.  

Apesar da grande amostra dos adolescentes consumirem esses produtos, tanto os 

do sexo masculino (68,91%) quanto os do sexo feminino (64,2%) desconhecem a diferença 
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entre os alimentos diet e light. O mesmo pode ser observado no estudo de Rorato, 

Degáspari e Mottin (2006), onde 56% não sabem a diferença e 44% afirmam saber. Em 

oposto ao presente estudo, Tebaldi e Carvalho (2006) avaliando 87 adolescentes em um 

Colégio Estadual no Município de Corbélia – PR, de 11 a 17 anos, sendo 50 do gênero 

feminino e 37 do gênero masculino, observaram que, sobre o conhecimento a respeito do 

significado de produtos diet, apenas 6 meninas (12%) e 19 meninos (51,3%) responderam 

corretamente. Em relação aos produtos light, 14 meninas (28%) e 18 meninos (48,9%) 

conceituaram corretamente. Sousa (2005) afirma em sua pesquisa com 139 consumidores 

de supermercados de Fortaleza-CE que é importante que exista mais orientação e 

informação sobre o significado desses produtos para que os consumidores não consumam 

de forma inadequada, prejudicando sua saúde, já que apesar da maioria saber 

parcialmente a diferenciação entre um produto diet e light, 24% desconhecem essa 

diferenciação e para 23% não existe nenhuma diferenciação. 

É importante ressaltar que os adolescentes são, facilmente, influenciados e 

tendem a viver o momento atual, não dando importância às conseqüências de seus 

hábitos alimentares, que podem ser prejudiciais (GAMBARDELLA; FRUTUOSO, 1999) 

Pouco se discute a respeito dos meios pelos quais os conceitos sobre alimentação e 

nutrição são transmitidos. Um destes pode ser o de comunicação de massa, considerado 

como fator de influência na mudança ou aquisição de hábitos alimentares durante a 

adolescência, com o incentivo a alimentos muitas vezes prejudiciais a esta fase da vida, e 

que podem ocasionar doenças na fase adulta (FISBERG et al., 2005). Hara (2003) afirma 

que a mídia de maior impacto é a televisão, seguida pela revista, o que pode ser verificado 

no presente estudo, em que a TV foi o meio que mais influenciou a escolha de produtos 

diet e light entre os adolescentes de ambos os sexos avaliados.  

De acordo com a Tabela 4, quando questionados a respeito do objetivo do 

consumo de produtos diet e light, grande parte dos entrevistados não soube responder, 

principalmente em relação aos produtos diet (55,52% do sexo masculino e 50,7% do sexo 

feminino). Este elevado percentual pode ser explicado pelo baixo nível de conhecimento 

destes produtos por parte dos adolescentes, o que comprova que apesar do alto consumo 

os entrevistados não sabem os reais motivos do uso destes, ou ainda não sabem definir o 

porquê deles consumirem. 

No presente estudo também se observou que as meninas revelaram consumir 

tanto o produto diet quanto o light para emagrecer. Já os meninos, em ambos os produtos, 

referiram o mesmo objetivo, que no caso seria por considerarem estes alimentos 

saudáveis. Logo, ambos os sexos demonstraram não saber a diferença entre os dois 
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produtos, apesar do considerável consumo destes. Em pesquisa com 100 consumidores 

em hipermercados de Campinas-SP, Oliveira et al. (2005), constatou que a maior 

motivação para a compra desses produtos é a preocupação com a saúde. Quanto ao 

segundo fator há diferenças: a prescrição médica prepondera para os consumidores de 

alimentos diet, enquanto a estética é o segundo mais relevante para os consumidores de 

produtos light. Alguns estudos similares (ABIAD, 2004; SOUSA, 2005; HARA, 2003) 

revelam que os cuidados com a saúde e a beleza são os principais responsáveis pela 

aquisição de produtos diet/light, similar ao presente estudo. No estudo de Tebaldi e 

Carvalho (2006), constatou-se que os adolescentes estão utilizando os produtos diet e light 

de forma incorreta, principalmente as meninas. Isso confirma que os adolescentes e a 

população em geral são pobres em informações, precisando ser esclarecidos para que não 

haja tanto consumo incorreto desses produtos, que pode sim prejudicar muito a saúde, 

principalmente daqueles que já possuem alguma patologia ligada diretamente à 

alimentação como, por exemplo, a hipertensão e o diabetes (FEIJÓ et al., 1997; 

BERGSTRÖM; HERNELL; PERSSON, 1993; MUSAIGER, GREGORY, 1992). 

Fonseca, Sichieri e Veiga (1998), estudando 391 estudantes entre 15 e 17 anos de 

uma escola privada de Niterói-RJ, verificaram que um percentual maior de meninas com 

sobrepeso fazia dieta em relação aos meninos ocorrendo o mesmo para o grupo dos 

eutróficos. Koff e Rierdan (1991) constataram que grande parte das meninas, que faziam 

dietas no momento do estudo, eram eutróficas e estavam satisfeitas com o corpo. Logo, 

concluíram que, para essas adolescentes, o normal é ter baixo peso.  

Os dados obtidos sugerem que o medo da obesidade e comportamentos 

alimentares inadequados são difundidos entre os adolescentes, independentemente do 

peso corporal ou o conhecimento de nutrição (MOSES; BANILIVY; LIFSHITZ, 1989).  

Tomori e Rus-Makovec (2000), pesquisando 4.700 alunos do ensino médio 

esloveno, observaram significativa diferença entre meninas e meninos, quanto à 

freqüência de utilização de dietas e à escolha de métodos para redução do peso corporal, 

entre grupos que estavam satisfeitos e aqueles insatisfeitos com seu peso corporal, e 

também entre os grupos que apresentaram episódios de compulsão alimentar e os que 

não apresentaram. Geralmente, as meninas, mais freqüentemente que os meninos, optam 

por métodos mais agressivos de perda de PESO (NOVAES; FRANCESCHINI; PRIORE, 

2004). Quanto à ingestão de alimentos diet e light, observou-se maior consumo pelos 

adolescentes eutróficos, sendo que o maior percentual foi representado pelo sexo 

feminino (64,2%). Resultados semelhantes foram encontrados por Novaes, Franceschini e 

Priore (2004), cujo estudo mostrou que os que mais consumiam estes produtos eram os 
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adolescentes eutróficos (88,6%), em grande parte as meninas (65,7%), ressaltando 

preocupação crescente com o controle do peso e imagem corporal, no sexo feminino. Nu, 

MacLeod e Barthelemy (1996), estudando 222 adolescentes franceses entre 10 e 20 anos de 

idade, observaram que as meninas ingerem mais alimentos dietéticos, e tentam melhor 

controle do peso, ingerindo menor quantidade de alimentos. Watt e Sheiham (1996), em 

estudo com 479 adolescentes de 13 e 14 anos, observaram que 50%, aproximadamente, 

reduziam a ingestão de gordura e açúcar. A principal razão para a mudança na ingestão 

foi o desejo de melhorar a aparência, sendo esta razão mais freqüentemente relatada pelas 

meninas.  

Obtendo resultados distintos, Tebaldi e Carvalho (2006), em um estudo com 87 

adolescentes de 11 a 17 anos matriculados em um colégio estadual de Corbélia – PR, 

verificaram que aqueles que estavam abaixo do peso e eutróficos eram os que mais 

ingeriam produtos diet/light e os que estavam acima do peso, os que menos consumiam. 

Além disso, os meninos que apresentavam sobrepeso consumiam mais destes produtos 

do que as meninas com o mesmo estado nutricional, de forma semelhante ao presente 

estudo. Todavia, outra pesquisa aplicada a adolescentes de mesma faixa etária 

demonstrou que os adolescentes de maior peso corporal, visando redução calórica, são os 

que mais consomem os produtos diet e light e aqueles de baixo peso, são os que menos 

fazem uso destes (FISBERG et al., 2005). As meninas com sobrepeso consumiam mais 

diet/light do que os meninos com o mesmo estado nutricional (TEBALDI; CARVALHO, 

2006).  

Chama a atenção o percentual de utilização de alimentos diet/light por uma 

população com peso adequado. A alimentação equilibrada está sendo negligenciada por 

esses adolescentes como a forma mais adequada e eficiente de conjugar saúde e peso 

desejável. Ao utilizarem produtos diet/light e ao mesmo tempo, rejeitarem alimentos 

essenciais ao bom funcionamento do organismo, podem estar procurando uma estratégia 

mais cômoda e efetiva para atingir o ideal de estética e vitalidade16. É importante ressaltar 

que o consumo indiscriminado de ambos os produtos pode interferir no consumo 

calórico, acarretando prejuízos no balanço alimentar, sendo este de grande importância 

para o intenso processo de crescimento deste grupo etário (NOVAES; FRANCESCHINI; 

PRIORE, 2004). 

Observa-se, na Tabela 6, que a variável idade, independente de gênero, está 

associada ao consumo de produtos diet e light, à busca de informações sobre os mesmos e 

ao objetivo de consumo destes. Logo, a idade dos adolescentes pesquisados pode 

interferir diretamente sobre o seu consumo de alimentos diet e light. A idade tem uma 
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influência significativa sobre os hábitos alimentares (MUSAIGER; GREGORY, 1992). 

Oliveira et al. (2005) estudando 100 consumidores em hipermercados de Campinas-SP, 

observaram uma correlação positiva entre o nível de conhecimento dos conceitos de diet e 

light e a faixa etária dos consumidores. O nível de conhecimento cresce à medida que 

aumenta a faixa etária dos consumidores. Já Hara (2003), pesquisando 200 consumidores 

de produtos diet e light em um mercado de varejo de Campinas-SP, verificou, quanto ao 

perfil do consumidor, que, apesar de existirem consumidores de todas as idades, a maior 

parte destes pertence à faixa etária de 41 a 50 anos compreendendo um total de 29%, 

seguido pelas faixas de 26 a 30 anos, com 21% e 31 a 40 anos com 19%. Rorato, Degáspari 

e Mottin (2006), em estudo com 80 clientes de um supermercado de Curitiba-PR, 

concluíram que não depende de renda, de instrução, de sexo ou de idade o conhecimento 

sobre esses produtos. O que influencia, segundo os dados, é procurar a informação no 

lugar adequado. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os adolescentes demonstraram não saber a diferença entre os alimentos diet e light, 

concluindo-se que apesar do alto consumo destes produtos eles não sabem os reais 

motivos do uso dos mesmos, ou ainda não conseguem definir o porquê deles 

consumirem. Não se pode afirmar que a maioria dos pesquisados recebeu orientação de 

profissionais da saúde para a realização de dietas, pois muitos ficaram sem responder. A 

maioria busca informações na TV sobre os produtos diet/light. Grande parte dos 

adolescentes apresentou estado nutricional satisfatório. Destaca-se o alto percentual de 

meninas eutróficas fazendo dietas e consumindo alimentos diet e light com o objetivo de 

emagrecer, provavelmente devido à maior preocupação com a imagem corporal entre o 

sexo feminino quando comparado ao masculino. Isso confirma que os adolescentes são 

pobres em informações, precisando ser esclarecidos para que não haja tanto consumo 

incorreto desses produtos que, por serem industrializados e conterem ingredientes não 

recomendados para o organismo dessa faixa etária, podem acarretar distúrbios 

nutricionais e propensão para determinadas doenças.  

É necessário aumentar o incentivo à leitura de rótulos na hora da compra, 

principalmente dos produtos para fins especiais como os diet e light, isso ajudaria muito 

para o consumo adequado dos mesmos. Projetos educativos poderiam ser aplicados nas 

escolas, onde há maior índice dessa faixa etária, sobre o conceito certo desses produtos 

como também sua finalidade, com isso resultando em um consumo adequado sem 

prejudicar a saúde pela falta de informação. É essencial ressaltar que os adolescentes 
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tendem a não se preocupar com as conseqüências de seus hábitos alimentares incorretos, 

sendo importante a orientação alimentar dada por um profissional de nutrição, visando à 

reeducação alimentar, e sinalizando a importância de uma alimentação sadia e 

equilibrada para a promoção da saúde, na vida atual e futura. Foi possível verificar ainda, 

que o mercado de produtos diet e light está crescendo e se desenvolvendo muito 

rapidamente, todavia, as pesquisas científicas nesse campo ainda são escassas. 
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