
E-mail para contato: manoela.penha@estacio.br IES: UNESA

Autor(es): Dominic Salvador Reynaldo; Manoela Pessanha da Penha

Palavra(s) Chave(s): rotulagem nutricional; panificação; fibras alimentares; fontes de fibras; consumidor

Título: ANÁLISE DE PRODUTOS INTEGRAIS DE PANIFICAÇÃO COM ALEGAÇÃO DE FONTE DE FIBRAS

Curso: Nutrição

Saúde

RESUMO

O recente aumento da ideologia de vida mais saudável aumentou a procura por alimentos considerados mais saudáveis e tornou o consumir mais 
atento ao rótulo dos alimentos, embora a população ainda não tenha fácil compreensão desse objeto. Com a criação dos alimentos com 
alegações funcionais de saúde, houve um aumento no mercado de alimentos com alegações de “fonte de fibras”. Segundo a Resolução RDC nº 
54/2012, o alimento, para ser classificado com “fonte de fibras” deve conter, no mínimo, 2,5g de fibras por porção. A Organização Mundial de 
Saúde propôs a meta de ingestão de fibras alimentares maior que 25g/dia; a Food and Drug Administration (FDA) recomenda 25g para ingestão 
de 2000 kcal/dia para indivíduos adultos; a American Health Foundation (AHF) recomenda para indivíduos de 3 a 20 anos uma ingestão diária em 
quantidade equivalente a idade acrescida 5 ou 10g. A Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição (SBAN) recomenda pelo menos a ingestão 
diária de 20g, para jovens adultos. O consumo diário de fibras tem efeitos positivos sobre a concentração lipídica do sangue, sobre os índices 
glicêmicos, peso corporal e saúde intestinal, sendo classificada como um não nutriente com propriedade funcional. As fibras alimentares estão 
naturalmente presentes em vegetais, frutos e grãos integrais que compõem as dietas da população. Esta pesquisa teve como objetivo analisar os 
rótulos de produtos integrais de panificação com a alegação de propriedade nutricional “fonte de fibras”.  Foi averiguada a rotulagem nutricional 
de 56 produtos de panificação integrais (pães de forma integral, bisnaguinhas, pães árabes, pães saborizados, e pães de hambúrguer) 
comercializados nas cidades do Rio de Janeiro (RJ) e Nova Iguaçu (RJ), no período de março de 2018, cuja alegação de propriedades nutricionais 
era a de “fonte de fibras”, sendo estes contrapostos as Resoluções da Diretoria Colegiada (RDC) da Agência de Vigilância Sanitária (ANVISA) nº 
259/2002 - Regulamento técnico para rotulagem de alimentos embalados e nº 54/2012 - Regulamento Técnico sobre informação nutricional 
complementar. Houve irregularidade em 9% dos rótulos quanto à alegação “fonte de fibras”, não estando de acordo com o mínimo de 2,5g de 
fibras alimentares na porção. No entanto, a prevalência de farinha integral como primeiro ingrediente na lista de ingredientes foi de 73,2%, com 
uma média de fibras de 3,32 ±0,73 g, enquanto dos que não apresentavam farinha integral como primeiro ingrediente na lista de ingredientes 
apresentavam uma média de fibras de 2,70 ±0,71g. Observou-se, portanto, que produtos que apresentam farinha integral como primeiro 
ingrediente da lista de ingredientes possuíam mais fibras em comparação aqueles que apresentavam outro ingrediente como primeiro da lista. 
Percebe-se a necessidade de maior fiscalização sobre a rotulagem nutricional para que o consumidor não se sinta lesado e tenha maior 
conhecimento sobre aquilo que escolhe ingerir. Este estudo buscou fornecer dados não só aos profissionais de saúde que incentivam o consumo 
destes alimentos, como também para os consumidores para que possam fazer melhores escolhas alimentares. Cabe aos profissionais 
nutricionistas, estimular e orientar a leitura dos rótulos, explicando a importância dos dados ali contidos, pois é através desse habito e 
entendimento dessas informações que o consumidor adquire autonomia, buscando alimentos que mais se adéquam a suas necessidades e 
preferências.
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