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RESUMO

No ano de 2016 a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) publicaram um documento intitulado 
“Modelo de Perfil Nutricional da Organização Pan-Americana da Saúde”, com o propósito de servir de instrumento para classificar alimentos e 
bebidas industrializados que contenham uma quantidade excessiva de açúcares livres, sal, gorduras totais, gorduras saturadas e ácidos graxos 
trans. A maior participação de alimentos industrializados na dieta familiar brasileira, incluindo alimentos ricos em açúcares e gorduras, em 
detrimento dos alimentos básicos, fontes de carboidratos complexos e fibras alimentares, é um traço marcante da evolução do padrão alimentar. 
O imediatismo e a busca pelo prazer e pelas novidades, contribuem para a substituição de alimentos in natura por produtos industrializados e 
processados, frequentemente mais calóricos e menos nutritivo. Neste contexto esta pesquisa teve por objetivo analisar o nível de adequação da 
composição de biscoitos, bolachas e produtos de panificação industrializados, comercializados no Brasil frente aos parâmetros estabelecidos pela 
OPAS para classificação dos alimentos processados e ultra processados. A composição dos alimentos foi analisada através da tabela de 
informação nutricional na porção do alimento e da lista de ingredientes. Os alimentos foram classificados como adequados ou inadequados a 
partir da análise da adequação da composição nutricional contidas nos rótulos frente aos parâmetros estabelecidos pela OPAS para classificação 
dos alimentos industrializados. Foram avaliados os teores de açúcares livres, sódio, edulcorantes e gorduras: totais, saturada e trans em 100 
amostras de biscoitos, bolachas e produtos de panificação industrializados comercializados no Brasil. A partir da avaliação dos rótulos foi possível 
observar que grande parte dos produtos apresentavam inadequações na sua composição. Quando avaliada a quantidade de açúcar livre nos 
alimentos, todas as amostras de biscoitos, bolachas e produtos de panificação apresentavam quantidades maiores ou iguais a 10% do valor 
energético provenientes deste nutriente  O teor de gordura total nos biscoitos, bolachas e produtos de panificação apresentaram adequação em 
menos de 20% das amostras, ou seja, todas outras amostras apresentaram continham mais de 30% das calorias, na porção, provenientes de 
gorduras. Quando avaliada a presença de gordura saturada em quantidades acima de 10% do valor energético da porção, o padrão foi muito 
parecido com o de teor de gordura total, com um percentual maior de inadequações, onde apenas 15% dos produtos estavam adequados neste 
critério. Por outro lado, a grande maioria das amostras (95%) avaliadas apresentou gordura trans em quantidades abaixo de 0,1g na porção, 
permitindo, de acordo com a legislação brasileira, que a informação nutricional apresente a informação zero gordura trans. Cabe salientar que 
isto garante as baixas concentrações, mas não necessariamente a completa ausência deste nutriente. Quanto a presença de sódio, a maioria das 
amostras (88%) apresentaram adequação na quantidade ofertada na porção. Além dos nutrientes críticos, “outros edulcorantes” foram incluídos 
no modelo da OPAS, sendo que a justificativa para sua inclusão é que o consumo habitual de sabores doces, seja a partir do açúcar ou não, 
promove a ingestão de alimentos e bebidas doces, inclusive daqueles que contêm açúcares. Nos produtos avaliados foi observada uma baixa 
inadequação em relação a utilização destes edulcorantes, sejam eles naturais ou artificiais, apenas 1% dos produtos avaliados continham algum 
tipo de edulcorante.Os biscoitos, bolachas e produtos de panificação comercializados no Brasil apresentaram percentuais variados de 
inadequações, quando utilizados os parâmetros apresentados pela OPAS para serem utilizados como modelo de perfil nutricional de alimentos 
industrializados, sendo que os maiores problemas observados foram as elevadas quantidade de açúcar livre, gor
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