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RESUMO

A oferta de alimentos industrializados, especialmente os ultraprocessados, é desaconselhada nos primeiros anos de vida, já que pode 
potencializar o risco de desenvolvimento de obesidade e suas co-morbidades, além do risco de alergias e contaminação. O marketing industrial, 
entretanto, estimula o seu consumo e os meios de comunicação de massa aceleram essa tendência. Neste contexto, esta pesquisa objetivou 
analisar o nível de adequação da composição dos alimentos lácteos e cereais destinados a alimentação infantil frente aos novos parâmetros 
estabelecidos pela OMS para classificação dos alimentos industrializados. Esta pesquisa foi classificada como um estudo transversal qualitativo, o 
qual foi realizado através da análise de rótulos de alimentos industrializados destinados a alimentação infantil, os quais foram analisados no 
período de março a maio de 2016. Foram analisados os rótulos de 195 produtos comercializados nos principais supermercados da Grande 
Florianópolis, incluindo alimentos como farinhas de cereais enriquecidas, cereais matinais e produtos lácteos. A composição dos alimentos foi 
analisada através da tabela de informação nutricional na porção do alimento e da lista de ingredientes presentes nos rótulos dos alimentos. Os 
alimentos foram classificados como adequados ou inadequados para o consumo infantil a partir da análise da adequação da composição 
nutricional contidas nos rótulos frente aos novos parâmetros estabelecidos pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) para classificação 
dos alimentos industrializados. Foram avaliados os teores de açúcares livres, sódio, edulcorantes e gorduras: totais, saturada e trans, conforme 
critérios estabelecidos no modelo de perfil nutricional estabelecido pela OPAS. Os resultados obtidos foram tabulados em planilha do Excel 2010. 
Todos os alimentos apresentaram carboidratos simples na sua composição, sendo que 100% das amostras continham mais do que 10% do valor 
energético proveniente de açúcares livres. Quanto aos teores de sódio, 17 amostras de produtos lácteos apresentaram elevados teores, e todos 
outros continham quantidades adequadas. A maioria das amostras apresentavam zero gordura trans na porção, com apenas duas amostras de 
lácteos com teores acima do recomendado. Quanto ao teor de gordura total, 27/159 amostras de produtos lácteos e 5/36 produtos de cereais 
apresentaram quantidades acima do recomendado, enquanto para gordura saturada apenas os produtos lácteos ficaram fora dos limites 
recomendados, com 60/159 amostras apresentando quantidades elevadas. As embalagens de alimentos industrializados utilizados na 
alimentação infantil apresentaram percentuais variados de inadequações, sendo que os maiores problemas observados foram as elevadas 
quantidades de açúcares e gorduras, tornado muitos destes alimentos comercializados no Brasil inadequados para o consumo, quando utilizados 
os parâmetros recentemente apresentados pela Organização Pan-Americana de Saúde para serem utilizados como modelo de perfil nutricional de 
alimentos industrializados processados e ultraprocessados para a população, especialmente quando se tratando de alimentos destinados a 
alimentação infantil.
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