
 

 
GUIA DE APOIO TÉCNICO PARA TOMADA PÚBLICA DE SUBSÍDIOS PARA ROTULAGEM NUTRICIONAL DE ALIMENTOS DA 

ANVISA 
 

 

APRESENTAÇÃO 

 
Este é um guia de sugestões e de contexto desenhado POR e            
PARA profissionais da área da Saúde e Nutrição que querem          
contribuir na Tomada Pública de Subsídios (TPS) para        
Rotulagem Nutricional de Alimentos da Agência Nacional de        
Vigilância Sanitária (Anvisa). Entendemos que quanto maior e        
mais qualificada for a participação técnica, mais rico será o          
processo de revisão e análise da Anvisa. 
 
A TPS está organizada em 4 SEÇÕES, sendo a primeira para           
todas as pessoas e a segunda para pesquisadores e         

profissionais das áreas relativas ao tema. A terceira seção é          
para profissionais do design e do comportamento humano e a          
quarta trata do prazo de adequação sendo aberta à         
participação de todos. 
 
Recomendamos que este guia seja utilizado como apoio e         
suporte para o preenchimento do questionário e enfatizamos        
que a participação de cada um deve ser autoral, crítica,          
pessoal e séria. 

 

ATENÇÃO:  
INCLUÍMOS NESTE GUIA SOMENTE QUESTÕES CENTRAIS AO DEBATE, MAS ENCORAJAMOS A SUA PARTICIPAÇÃO EM TODA A SEÇÃO 1, 2 e 4. 

 

PARA PARTICIPAR 

 
1. Acesse: http://bit.ly/AnvisaTPS 
2. Preencha seus dados, identifique-se e, quando precisar, consulte este guia. 

 

GUIA 

 

COMO USAR: 
RESSALTAMOS EM AMARELO A ALTERNATIVA OPTATIVA DE RESPOSTA E, AO LADO DESTA, NA CAIXA DE APOIO, ESTÃO OS PONTOS E 
DIRETRIZES QUE PODERÃO NORTEAR A SUA RESPOSTA, CASO JULGUE NECESSÁRIO. 

 

 

http://bit.ly/AnvisaTPS


 

SEÇÃO 1 

 

Pergunta 6 
❏ Sim  
❏ Não 

 

Apoio para seu comentário: 
● Poucas pessoas utilizam, inclusive por não compreenderem 
● Informações não são padronizadas 
● Comunicação de mercado pode confundir o consumidor 
● Difícil legibilidade 
● Difícil interpretação 
● Difícil compreensão 

 

Pergunta 7 
❏ Sim 
❏ Não 

 

Apoio para seu comentário: 
● Aumento do consumo de produtos ultraprocessados, com grandes quantidades 

de sódio, açúcares e gorduras, e diminuição do consumo de alimentos in natura 
e minimamente processados e de preparações culinárias 

● Atual cenário epidemiológico, com altas prevalências de excesso de peso e 
doenças crônicas não transmissíveis em idades cada vez mais precoces 

● Empoderamento do consumidor e facilidade de escolhas alimentares 
conscientes e mais saudáveis 

● Necessidade da inclusão de rotulagem frontal de advertência sobre nutrientes 
críticos 

 

SEÇÃO 2 
 

Pergunta 9 
❏ Sim 
❏ Não 

 

Apoio para seu comentário: 
● Relatório está bastante completo e atualizado 
● Relatório é resultado de trabalho aprofundado e extenso 
● Anvisa ofereceu tempo e espaço para todos os envolvidos participarem 

 

Pergunta 10 
❏ Sim 
❏ Não 

 

Apoio para seu comentário: 
● Bastante completo 
● Apresenta referências relevantes 
● Apresenta referências atuais 
● Sintetiza o conhecimento 

 

 



 

Pergunta 11 
❏ Baixo nível de educação e 

conhecimento nutricional 
❏ Modelo gera confusão sobre a 

qualidade do alimento 
❏ Modelo não atende as 

necessidades dos 
consumidores 

❏ Problemas na veracidade das 
informações declaradas 

❏ Muitos alimentos não têm 
informações nutricionais 

Apoio para seu comentário: 
● Modelo gera confusão sobre qualidade do alimento: 
● Embalagem com alegações nutricionais e de saúde são confusas e enganosas 
● Apelo mercadológico direcionada ao público infantil (brinquedos, personagens, 

etc.) geram confusão em relação à qualidade nutricional do produto e são 
abusivas 

● Modelo não atende as necessidades dos consumidores 
● Excesso de informação e tecnicidade não são adequados aos consumidores 
● Números em excesso, letras pequenas e falta de padrão estão entre os 

problemas mais citados 
● Problemas na veracidade das informações declaradas 
● Termos como “integral”, “saudável” e “orgânico” são utilizados sem critério 
● A possibilidade da variação nutricional permitida para valores na tabela 

nutricional oferece informações enganosas ao consumidor 

 

Pergunta 12 
❏ Sim 
❏ Não 

 

Apoio para seu comentário: 
● Tópico 2 do Relatório é bastante completo e atual 

 

Pergunta 14 
❏ Sim 
❏ Não 

 
 
Selecione a opção ou as opções que 
deseja comentar sobre os possíveis 
impactos: 

❏ Status quo 
❏ Alternativas não normativas: 

❏ Autorregulação 
❏ Corregulação 
❏ Ações de educação e 

informação 
❏ Alternativas normativas: 

❏ Modelo de rotulagem 
nutricional frontal 

Apoio para seu comentário: 
● Tópico 8 do Relatório é bastante completo e atual 
● Autorregulação apresenta limitações 
● Ações educativas são importantes, mas de maneira isolada não são a solução 

 
Modelo de rotulagem nutricional frontal 

● Importância sobre a obrigatoriedade de um modelo padronizado de rotulagem 
nutricional frontal em contraposição à implementação voluntária 

● Chamar a atenção para nutrientes associados a doenças crônicas e problemas 
de saúde pública 

● Modelo de rotulagem nutricional frontal de advertência, com mensagem simples 
e clara, cujas evidências de efetividade crescem em todo o mundo 

Base de declaração da rotulagem nutricional 
● Utilização de porções para reportar informação nutricional não atende ao 

consumidor  
● Apresentar informações por 100g na tabela nutricional é o mais adequado 

 



 

❏ Base de declaração da 
rotulagem nutricional 

❏ Lista de nutrientes da 
rotulagem nutricional 

❏ Modelo de perfil 
nutricional 

❏ Forma de declaração 
dos valores 
nutricionais 

❏ Abrangência da 
rotulagem nutricional 

❏ Precisão dos valores 
nutricionais declarados 

❏ Apresentação da 
rotulagem nutricional 

❏ Alegações nutricionais 

Lista de nutrientes da rotulagem nutricional 
● A inclusão de informação sobre açúcares é de extrema importância para o 

consumidor brasileiro, devido a associação do seu consumo com o excesso de 
peso e doenças relacionadas 

Modelo de perfil nutricional 
● Apoiamos o modelo da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) baseado 

em recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) 
● É preciso determinar de forma objetiva quais alimentos são elegíveis a receber 

a rotulagem frontal 
● Evidenciar a importância de se incluir a presença de adoçantes 
● No caso de o processo regulatório para o banimento da gordura trans não 

ocorrer em paralelo ao processo regulatório da rotulagem nutricional, evidenciar 
a importância de se incluir a presença de gordura trans na rotulagem nutricional 
frontal e de se manter a informação deste ingrediente na tabela nutricional.  

Forma de declaração dos valores nutricionais 
● Regras para definição do tamanho das porções apresentam limitações 
● Declaração dos valores nutricionais por 100g padroniza e facilita a comparação 

entre produtos 
● Informação expressa em forma de %VD é pouco compreendida pela população 

e existem nutrientes que não apresentam valores de referência estabelecidos 
Abrangência da rotulagem nutricional 

● Produtos processados e ultraprocessados adicionados de nutrientes críticos 
(açúcares, sódio e gorduras saturadas) estão associados ao desenvolvimento 
de excesso de peso e doenças associadas,sendo essencial que estes sejam 
alvo da rotulagem nutricional frontal de advertência 

Apresentação da rotulagem nutricional 
● Importante destacar as informações nutricionais do restante da embalagem 
● Aumento da fonte facilita a leitura 
● Padronização facilita visualização, leitura e comparação entre produtos 
● Rotulagem nutricional frontal em formato de triângulos pretos com fundo branco 

garante o contraste, o que torna a mensagem mais fácil de ser lida e, 
consequentemente, sua compreensão 

Alegações nutricionais 
● Produtos a serem rotulados podem oferecer risco à saúde e, por esta razão, 

não devem receber alegações sobre atributos de saúde ou nutricionais a fim de 
manter clara a identificação de risco ao consumidor 

 



 

 

Pergunta 15 
❏ Sim 
❏ Não 

 

Apoio para seu comentário: 
● Proibição da publicidade infantil na embalagem em caso de inclusão de 

advertência 

 

Pergunta 16 
❏ Sim (quais?) 
❏ Não 

Selecione a opção ou as opções que 
deseja comentar sobre os possíveis 
impactos: 

❏ Status quo 
❏ Alternativas não normativas 
❏ Autorregulação 
❏ Corregulação 
❏ Ações de educação e informação 
❏ Alternativas normativas 
❏ Modelo de rotulagem nutricional fronta
❏ Base de declaração da rotulagem 

nutricional 
❏ Lista de nutrientes da rotulagem 

nutricional 
❏ Modelo de perfil nutricional 
❏ Forma de declaração dos valores 

nutricionais 
❏ Abrangência da rotulagem nutricional
❏ Precisão dos valores nutricionais 

declarados 
❏ Apresentação da rotulagem nutriciona
❏ Alegações nutricionais 

 

Apoio para seu comentário: 
● Descreva impactos positivos da adoção da rotulagem nutricional frontal de 

advertência citando exemplos relacionados à sua área de atuação 

Modelo de perfil nutricional 

● Considerando a possível reformulação de produtos pela indústria de alimentos, 
com a substituição de açúcar por edulcorantes, é essencial que a nova 
rotulagem alerte sobre a presença de edulcorantes 

● Garantia do direito à informação 
● Prejuízos à saúde relacionados ao consumo indiscriminado de edulcorantes 

 
 
 
 

 



 

SEÇÃO 3 
 

ATENÇÃO:  
ESTA SEÇÃO É ESPECÍFICA PARA DESIGNERS OU PESQUISADORES DA ÁREA DE DESIGN DA INFORMAÇÃO, MAS SINTA-SE À VONTADE PARA                   
INCLUIR QUALQUER INFORMAÇÃO QUE VOCÊ PENSE SER RELEVANTE PARA ESSA SEÇÃO CASO JULGUE RELEVANTE. 

 

SEÇÃO 4 
 

Pergunta 34 
❏ Até 1 ano 
❏ Entre 1 ano e 2 anos 
❏ Entre 2 anos e 3 anos 
❏ Maior que 3 anos 
❏ Implementação gradual 

 

Apoio para seu comentário: 
● Prazos mais curtos favorecem uma melhora na saúde pública e, portanto, menor 

custo para os sistemas públicos de saúde do país 
● Logística da indústria é ágil e preparada 
● Mudanças beneficiam os brasileiros e, por esta razão, quanto mais cedo forem 

implementadas, melhor para os consumidores 

 
 

 


