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RESUMO

As informações contidas nos rótulos são ferramentas fundamentais no momento da escolha de um determinado produto e estabelece uma 
comunicação entre a indústria e o consumidor, desta maneira, esse informe deve ser preciso garantindo a qualidade e segurança da população. O 
presente estudo teve como objetivo avaliar a importância da rotulagem dos alimentos alergênicos na visão do consumidor. A coleta de dados foi 
realizada no período de outubro de 2015, por meio da aplicação de um questionário fechado com perguntas objetivas a fim de obter um 
panorama geral sobre a opinião dos consumidores em relação à rotulagem de alimentos alergênicos, conforme estabelecido pela Resolução RDC 
26/2015, em redes de supermercados das cidades de São José e Florianópolis, em SC, com um total de 100 participantes. Os participantes do 
estudo assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido após serem orientados quanto ao objetivo da pesquisa. Este projeto foi 
submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos sob o número 1432172/2015, conforme Resolução nº 466/12 do 
Conselho Nacional de Saúde. Dos entrevistados, 95% acha importante conter nos rótulos a expressão “alérgico”, caso o alimento tenha algum 
ingrediente alergênico. No momento em que foram questionados se já escutaram algo sobre a obrigatoriedade da rotulagem de alimentos 
alergênicos, 59% disseram já ter ouvido algo a respeito e 41% afirmaram nunca ter ouvido nada sobre esse tema, e apenas 26% relataram saber 
identificar no rótulo dos alimentos os ingredientes alergênicos. Por fim, a grande maioria (82%) não tinha nenhum conhecimento sobre a 
obrigatoriedade estabelecida no Brasil a partir de julho de 2016 nos rótulos dos alimentos que contiverem os principais ingredientes que causam 
alergia alimentar. Portanto, pode-se concluir que a maioria dos consumidores acham importante as modificações estabelecidas nos rótulos dos 
alimentos alergênicos. Contudo, há necessidade de divulgação dessas mudanças regulamentadas nas normas da rotulagem de alimentos e a 
criação de ações educativas a fim de informar a população da leitura e compreensão das informações contidas nos rótulos.
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