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• Estratégia Global sobre Alimentação, Atividade Física e
Saúde (WHA57.17 [2004]);

• Prevenção e Controle das Doenças não Transmissíveis:
Implementação de uma Estratégia Global (WHA61.14
[2008])

• Publicidade de Alimentos e Bebidas Não Alcoólicas para
Crianças (WHA63.14 [2010]);

• Plano de Implementação Integral em Nutrição Materna,
do Recém-Nascido e da Criança (WHA65.6 [2012])

• Plano de Ação para Prevenção da Obesidade em
Crianças e Adolescentes (CD53/9, Rev. 2 [2014]).

Marcos Regulatórios – OPAS/OMS



Características do Plano de Ação
✓ Objetivo: Frear o rápido crescimento da 

obesidade em crianças e adolescentes.

✓ Ao longo do curso da vida.

✓Multisetorial e intersetorial.

✓Modelo ecológico e social - transformação 
do ambiente obesogênico e na 
oportunidade de aumento do consumo de 
alimentos saudáveis. 

✓ 5 anos (2014 - 2019).

✓ 5 linhas estratégicas de ação, 10 objetivos, 
14 indicadores.



Plano de ação para prevenção da obesidade 
em crianças e adolescentes
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Atenção primária à saúde e promoção de aleitamento 
materno e alimentação complementar

Melhoria dos ambientes escolares

Políticas fiscais e regulamentação do marketing e rotulagem 
de alimentos

Outras ações intersetoriais

Vigilância, pesquisa e avaliação



Políticas fiscais e regulamentação do marketing e 
rotulagem de alimentos.

Fonte: MS

Objetivo 3.1: Implementar políticas para reduzir o 
consumo de bebidas açucaradas e produtos energéticos 
com poucos nutrientes para crianças e adolescentes.
Objetivo 3.2: Sancionar regulamentações para proteger 
crianças e adolescentes do impacto do marketing de 
bebidas açucaradas, produtos energéticos com poucos 
nutrientes e fast-foods.
Objetivo 3.3: Elaborar e instituir normas para a 
rotulagem da parte frontal da embalagem que 
promovem escolhas saudáveis mediante a rápida e fácil 
identificação de produtos energéticos com poucos 
nutrientes.

Linha de ação estratégica 3



Modelo de perfil nutricional da 
OPAS

Ferramenta para classificar 
alimentos e bebidas que 
contenham uma quantidade 
excessiva de açúcares livres, sal, 
gorduras totais, gorduras 
saturadas, ácidos graxos trans e 
outros edulcorantes



Princípios

FONTE: Modelo de Perfil Nutricional da Organização Pan-Americana da Saúde. Washington, DC:
OPAS, 2016.

• Os critérios para inclusão dos nutrientes críticos foram 
baseados nas metas de ingestão de nutrientes para a 
população estabelecidas pela OMS para prevenção da 
obesidade e das DCNT.
• Açúcares livres
• Sódio
• Gorduras saturadas 
• Gorduras totais 
• Ácidos graxos trans
• Outros edulcorantes

• Considera-se que um produto alimentício tem quantidade 
“excessiva” de um ou mais nutrientes críticos quando o teor 
relativo desses nutrientes é maior que o nível máximo 
correspondente recomendado (OMS).



Princípios e justificativa

FONTE: Modelo de Perfil Nutricional da Organização Pan-Americana da Saúde. Washington, DC:
OPAS, 2016.

Alimentos in natura ou 
minimamente 
processados

Ingredientes culinários

Alimentos e bebidas 
para fins especiais 

(substitutos do leite 
materno)

Produtos processados e 
ultraprocessados

“Outros edulcorantes”



Critérios do modelo de perfil de nutrientes da OPS para indicar os 
produtos processados y ultraprocessados com teor excessivo de 
sódio, açúcares livres, outros edulcorantes, totais de gorduras, 

gorduras saturadas, y gorduras trans

Sódio Açúcares 
livres

Outros 
edulcorantes

Gorduras
totais

Gorduras 
saturadas

Gorduras 
trans

≥ 1 mg de 
sódio por 1 

kcal

≥ 10% do 
valor 

energético 
total 

proveniente 
de açúcares

libres

Qualquer 
quantidade 
de outros 

edulcorantes

≥ 30% do 
valor energé

tico total 
proveniente 
de gorduras 

totais

≥ 10% do 
valor energé

tico total 
proveniente 
de gorduras 

saturadas

≥ 1% do 
valor energé

tico total 
proveniente 
de gorduras 

trans



Uso e implementação

FONTE: Modelo de Perfil Nutricional da Organização Pan-Americana da Saúde. Washington, DC:
OPAS, 2016.

• O uso do Modelo de perfil nutricional da OPAS
requer a rotulagem obrigatória de alimentos pré-
embalados com:
o Declaração do valor energético e do teor de sódio,

açúcares totais, gorduras totais, gorduras
saturadas, gorduras trans.

o Uma lista de todos os ingredientes do produto,
inclusive edulcorantes.

• OPAS recomenda que seja apresentada em relação
ao peso ou volume total (“por 100g” ou “por
100ml” do produto alimentício).



Exemplos de alguns países



México: rotulagem frontal GDA

Fonte: Secretaria de Salúd de México



México

Fonte: Secretaria de Salúd de México



Equador: rotulagem frontal

Fonte: Ministerio de Salud Ecuador



Equador

Fonte: Ministerio de Salud Ecuador



Chile: rotulagem frontal



Chile

Nutriente o Energia Data de inicio 

26/06/16

24 meses despois de 

entrada en vigencia

36 meses despois de 

entrada en vigencia

Energia

kcal/100 g

350 300 275

Sódio

mg/100 g

800 500 400

Açúcares totais

g/100 g

22,5 15 10

Gorduras saturadas

g/ 100 g

6 5 4

Limites de conteúdo de energia, sódio, açúcares totais e gorduras 
saturadas em alimentos sólidos :

Nutriente o Energia Data de inicio 

26/06/16

24 meses despois de 

entrada en vigencia

36 meses despois de 

entrada en vigencia

Energia

kcal/100 ml

100 80 70

Sódio

mg/100 ml

100 100 100

Açúcares totais

g/100 ml

6 5 5

Gorduras saturadas

g/ 100 ml

3 3 3

Limites de conteúdo de energia, sódio, açúcares totais e gorduras 
saturadas em alimentos líquidos:

Fonte: Ministerio de Salud Chile
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p<0.001

Fonte: Dr Ares y su grupo

Tempo de leitura de distintos sistemas de 
etiquetado frontal 



Fonte:  Arrua et al; Warnings as a directive front-of-pack nutrition labelling scheme: comparison 
with the Guideline Daily Amount and traffic-light systems. Public Health Nutrition, jun 19, 2017

Conclusões: resultados indicam que as advertências melhoram a capacidade de 
o consumidor identificar corretamente um produto com alto teor de nutrientes 
críticos. 

Resultado pesquisa em Uruguai



Exemplos de ações em 
Chile – Eliminação de 
figuras de historietas das 
caixas de cereais 
açucarados



Conclusão

• O modelo de advertência utilizado no Chile 
apresenta mais evidências científicas positivas 
quanto a rapidez na identificação de excesso de 
nutrientes críticos, quando comparado com o 
DGA ou Semáforo.

• O Modelo de Perfil de Nutrientes é uma 
ferramenta que identifica o padrão ouro para 
limites de excesso de nutrientes críticos.

• OPAS recomenda a utilização do modelo de 
advertência frontal, tendo como parâmetro o 
Modelo de Perfil de Nutrientes.  



Muito obrigado 


