
Rotulagem Frontal no 

Brasil – Estratégia para escolhas 

mais saudáveis



BRASIL
Mais da metade da população 

brasileira está com excesso de 

peso
57% dos adultos com excesso de peso e 

20,8% com obesidade

33,5% das crianças com excesso de peso e 

14,3% com obesidade

17,1% dos adolescentes com excesso de 

peso e 8,4% com obesidade

DCNT representam 74% do total 

de mortes no Brasil

31% por doenças do aparelho circulatório

17% por câncer

6% por diabetes

6% por doença respiratória crônica



Prevalência de diagnóstico médico de diabetes foi crescente, de 

2006 (5,5%) a 2016 (8,9%).  

Frequência é maior entre as mulheres.
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HIPERTENSÃO ARTERIAL

Variação temporal
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Prevalência do diagnóstico médico de hipertensão arterial foi crescente, 

entre  2006 (22,5%) e 2016 (25,7%). 

Frequência é maior entre as mulheres.



Hábitos Alimentares

19% dos brasileiros

consomem refrigerantes 
ou sucos artificias 

quase todos os dias 

Mais de 80% dos 

adolescentes 

consomem sódio
acima dos limites 

máximos 

recomendados 

56,6% dos 

adolescentes fazem 

refeições 

“sempre ou quase 

sempre” 

em frente à TV

20,1% dos adultos 

consomem doces quase 

todos os dias 

(cinco ou mais dias da semana)

A maior disponibilidade de produtos alimentares 

ultraprocessados é associada de forma positiva e 

independente com maior prevalência de excesso de peso e 

obesidade em todas as faixas etárias



Aumento do consumo 

de ultraprocessados

↑11%
Entre 1988 e 2009

21,5%
Do consumo do brasileiro é de 

ultraprocessados

61,3%
Dos brasileiros têm consumo excessivo de 

açúcar, gordura e sódio.



Cenário alimentar - Brasil

9,8
12,3

14,1 13,1

34,1

39,6

43,8 43,9

1 2 3 4

Prevalência de Excesso de Peso e Obesidade de acordo com  o 
perfil de consumo de processados e ultraprocessados (quartis % de 

energia)

Obesidade Excesso de Peso

Quartis

Canella D., et al. 2014

Ultraprocessados: formulações industriais cuja composição nutricional apresenta em sua maioria, grandes 

quantidades de gordura, açúcar e sal (refrigerantes, biscoitos, embutidos, temperos instantâneos, bolos e 

misturas para bolo, salgadinhos de pacote, 



Compromissos 

Internacionais





Deter o crescimento da 

obesidade na população 

adulta até 2019, por meio de 

políticas intersetoriais de 

saúde e segurança alimentar 

e nutricional
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Meta 

12,5

Projeção 12,5

Reduzir o consumo regular de 

refrigerante e suco artificial 

em pelo menos 30% na 

população adulta, até 2019
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Meta  43,0

Projeção  37,0

Ampliar em no mínimo de 

17,8% o percentual de 

adultos que consomem frutas 

e hortaliças regularmente até 

2019



Compromissos Nacionais 





Ações Efetivas para Prevenção e

Controle do Excesso de Peso

Ambiente pode apoiar ou 

enfraquecer a capacidade 

das pessoas agirem em 

seu próprio interesse

Necessidade 

de ações 

regulatórias do 

Estado

Sobretaxação de 

alimentos ultraprocessados O
B

E
S

ID
A

D
E



Rotulagem Frontal - Por quê? 

Advertências frontais ajudam a interpretar os dados 

sobre o conteúdo nutricional

Consumidores dispõem pouco tempo para realizar a 

escolha do produto

Permitem comparar produtos de forma mais rápida, 

melhorando a capacidade de fazer escolhas mais 

saudáveis



Necessidade de modelo de FOP que seja claro, 

conciso e não apenas inteligível, mas que impacte 

nas escolhas



Qual escolheria? 

Por quê?



Qual escolheria? 

Por quê?



Qual escolheria? 

Por quê?



Critérios importantes no desenvolvimento 

do FOP - design

Sem 

linguagem/

jargão  

técnico

Atrativo

Layout que 

permita 

rápida 

identificação e 

associação

Mensagens 

curtas

Mensagem 

direta 
(necessidade 

mínima de 

interpretação)



Proposta CAISAN - design

▷ Modelo similar ao proposto pelo Chile\Uruguai - ADVERTÊNCIA

▷ Figura com fundo preto com a mensagem “Contém muito(a)...”, 

Contém XX seguido dos itens:

1. Caloria

2. Açúcar

3. Sódio

4. Gordura

5. Gordura saturada

6. Gordura trans

7. Edulcorantes

8. Aditivos

▷ Seguido do termo “Ministério da Saúde”.

Ministério da 

Saúde



Vantagens do modelo de advertência

▷ Avaliação de que o modelo de Advertências apresenta características mais 

desejáveis para um FOP efetivo.

▷ É mais direto na informação que deseja passar: que o alimento possui 

composição nutricional desfavorável quanto àquele(s) nutriente(s) específicos.

▷ Avaliação por parte do consumidor independe de maiores interpretações (ex: o 

modelo de semáforo coloca pro consumidor 3 variáveis possíveis para um mesmo 

nutrientes. Como avaliar cada um delas? E de forma combinada?)

▷Fácil compreensão.

▷Critérios mais objetivo para escolha do produto: quantidade de selos.

▷Advertência para os nutrientes críticos de forma geral (não cria diferenciação 

entre eles).



Proposta CAISAN – critério de 

escolha dos itens

▷ Alinhado com o Modelo de

Perfil de Nutrientes da OPAS, que

fez as escolha dos nutrientes

críticos baseados nas metas de

ingestão de nutrientes para a

população (MINPs) estabelecidas

pela OMS para prevenção da

obesidade e das DCNTs.

▷As MINPs foram formuladas

após análise cuidadosa das

evidências atualizadas que

relacionavam a ingestão de

nutrientes críticos a problemas de

saúde.



Parâmetros

Sódio ≥1mg de sódio por 1kcal

Açúcares livres
≥10% do valor energético total proveniente 

de açúcares livres

Outros edulcorantes Qualquer quantidade de outros edulcorantes

Gorduras totais
≥30% do valor energético total proveniente 

de gorduras totais

Gordura saturada
≥10% do valor energético total proveniente 

de gorduras saturadas

Gordura trans**

Presença de um ou mais ingredientes 

contendo gordura trans industrial

(gordura vegetal parcialmente hidrogenada), 

independentemente de quantidade



Parâmetros

Contém aditivos*

O critério a ser aplicado é a presença de um 

ou mais aditivos alimentares

Contém muita caloria**
275 kcal/100g para alimentos sólidos e 70 

kcal/100ml para

alimentos líquidos

Informações por 100 gramas ou 100 ml



Incluímos edulcorantes. 

Qual a importância?

▷ Consumo de sabores doces (baseados em açúcar ou não) 

promove a ingestão de alimentos e bebidas doces, 

especialmente entre crianças.

▷ Não há recomendação/necessidade de consumo de adoçantes 

para nenhum público específico, inclusive diabéticos:

“Os edulcorantes, comumente chamados de adoçantes, não são essenciais ao 

tratamento do diabetes como a medicação oral/ insulina e o monitoramento da 

glicemia” (Diretrizes SBD 2015/2016)



Avaliações advertência – Chile 

e Uruguai

▷Ambos países realizaram estudos e

concluíram que o modelo de

advertências tem maior potencial na

identificação de produtos não

saudáveis – facilitando as escolhas.



Proposta CAISAN - Quais 

alimentos?

▷ Rotulagem frontal é obrigatória para 

todos os alimentos processados e 

ultraprocessados (identificados pelo Modelo 

de perfil OPAS), excetuando‐se da 

obrigatoriedade as seguintes

▷categorias de alimentos: alimentos in 

natura e minimamente processados, 

ingredientes culinários, alimentos para fins 

especiais, alimentos a granel,

▷suplementos alimentares e alimentos para 

atletas.



AÇÃO DE EDUCAÇÃO

▷Planejamento de uma iniciativa de apoio ao consumidor

que se baseie em ações de “Educação para o consumo

Saudável”. A proposta é produzir materiais e encontros

educativos que possam ser veiculados em redes sociais e

equipamentos públicos, a exemplo de centros de saúde,

escolas e equipamentos da assistência social.


