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RESUMO 
 
 

Com a mudança nos padrões alimentares e o aumento do consumo de alimentos 
industrializados, as indústrias alimentícias se depararam com a necessidade de tornar estes 
alimentos ainda mais atrativos para o consumidor, visando melhorar as características 
organolépticas, influenciando significativamente na escolha do alimento. Os aditivos 
alimentares são compostos não nutritivos adicionados aos alimentos com a finalidade de 
melhorar seu aspecto final do produto. Porém, o emprego destas substâncias têm causado 
males ao consumidor, o que pode levar a alergia a aditivos alimentares. Muitos casos de 
hipersensibilidade alimentar têm sido notificados principalmente na ingestão dos aditivos de 
cor, ou corantes alimentícios, além de casos de hiperatividade em crianças e efeitos 
mutagênicos ao longo do tempo. O objetivo deste estudo foi avaliar a ingestão destes produtos 
contendo corantes por crianças, e associar essa ingestão a possíveis sinais de alergia 
alimentar. A amostra foi composta por 100 questionários contendo perguntas abertas e 
fechadas, utilizado como forma de entrevista, respondidos pelos pais ou responsáveis dessas 
crianças enquanto aguardavam atendimento ambulatorial pediátrico em um hospital público 
localizado no município de Taubaté, São Paulo. Em relação ao perfil dos entrevistados, que 
participaram da amostra, 62% eram do sexo masculino e 38% do sexo feminino. A idade dos 
entrevistados variou de 0 a 12 anos, sendo que os maiores grupos foram de 5 a 6 anos (19%), 
seguido da faixa etária de 9 a 10 anos (17%). Do total da amostra, no decorrer da entrevista, 
3% dos pais ou responsáveis relataram que seu filho possuía algum tipo de alergia 
diagnosticada, e 6% dos pais ou responsáveis relataram que o filho possuía alergia a corantes 
diagnosticada. Foram utilizados alimentos industrializados para inquérito alimentar, com a 
finalidade de definir a frequência de consumo do produto. Para o consumo de gelatina, os 
resultados se mostraram preocupantes. Segundo os entrevistados, 40% dessas crianças 
experimentaram o alimento antes do primeiro ano de vida (6 a 8 meses de idade), indicando 
um contato precoce com corantes. Os entrevistados relatam ainda que os dois sabores mais 
consumidos são Morango (51%) e Uva (22%). Na frequência alimentar, a maior parte das 
crianças consome o alimento 1 a 2 vezes ao mês (40%), seguido das crianças que consomem 
semanalmente (35%). Os resultados do refresco em pó mostraram que a maior parte dos 
entrevistados (54%) experimentou o alimento pela primeira vez com faixa etária de 1 a 2 anos, 
e 18% dos entrevistados tem preferência por sabor Morango, seguido de 14% que preferem o 
sabor Laranja. A frequência alimentar para este alimento mostra que 35% das crianças tem o 
hábito de consumir o refresco todos os dias de 1 a 2 vezes, seguido de 13% que consome 
semanalmente e 27% consome mensalmente. Contudo, pode-se concluir que as crianças estão 
entrando em contato cada vez mais cedo com substâncias adicionadas aos alimentos que 
podem desencadear males a saúde infantil. É importante salientar a oferta precoce de 
alimentos industrializados, não implica somente em possível desenvolvimento de alergia, 
hiperatividade ou respostas mutagênicas, mas também ao desenvolvimento de obesidade e 
outras doenças crônicas não transmissíveis. 


