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RESUMO

Nas últimas décadas, relevantes alterações de natureza econômica, política, social, demográfica e tecnológica vêm transformando o perfil 
epidemiológico e nutricional do país. A maior participação de alimentos industrializados na dieta familiar brasileira, ricos em açúcares e gorduras, 
em detrimento dos alimentos básicos, fontes de carboidratos complexos e fibras alimentares, é um traço marcante dessa evolução do padrão 
alimentar. 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 teve por 
objetivo analisar a adequação da composição dos alimentos industrializados destinados a alimentação infantil, através das informações contidas 
na rotulagem nutricional obrigatória. Foram analisados até o presente momento, os rótulos de 131 produtos comercializados nos principais 
supermercados da Grande Florianópolis, incluindo alimentos como papinhas infantis, farinhas de cereais enriquecidas, cereais matinais, produtos 
lácteos e bebidas. A composição dos alimentos industrializados destinados a alimentação infantil 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 para o consumo 
infantil a partir da análise da adequação da composição nutricional contidas nos rótulos em relação as recomendações nutricionais do Ministério 
da Saúde para esta faixa etária. A maioria dos alimentos apresentam carboidratos simples na sua composição, especialmente no grupo dos 
cereais matinais, produtos lácteos e bebidas, onde 100% das amostras continham mais do que 10% do valor energético proveniente de açúcares 
livres, enquanto a grande maioria das papinhas infantis não apresentavam adição de açúcares, cabe ressaltar que recomenda-se uma ingestão 
mínima de carboidratos simples, com percentuais não ultrapassando 10% do valor energético diário. Quanto aos teores de sódio, os resultados 
apresentaram uma grande variabilidade, sendo que duas amostras de bebidas a base de soja, dois iogurtes e seis papinhas apresentaram elevados 
teores, enquanto todos os outros alimentos continham quantidades adequadas de sódio, ou seja, quantidades inferiores a 1 mg de sódio, por 
caloria na porção do alimento. Todas as amostras apresentavam zero gordura trans na porção estabelecida no rótulo, no entanto vale ressaltar 
que isso não garante a ausência deste tipo de gordura, uma vez que, a legislação permite que quantidades inferiores a 0,1 g na porção, sejam 
declaradas como zero trans, não sendo recomendado o seu consumo, e quando consumido, que este valor não ultrapasse 1% do valor energético 
diário . Nenhuma das embalagens de papinhas infantis (0/28), cereais (0/36), bebidas (0/16) avaliadas até o momento atendem a legislação de 
alergênicos, e apenas uma amostra dos 51 produtos lácteos analisados, já apresentava o rótulo adequado a nova legislação no entanto o prazo 
final para adequação, ainda não havia sido encerrado no período da coleta de dados . O marketing infantil foi observado em  cerca de 43,5% das 
embalagens, sendo 10/51 nos produtos lácteos, 16/16 bebidas, 26/28 papinhas e 5/36 cereais matinais, as indústrias utilizam o marketing visual 
infantil como uma forma de aumentar a venda, inserindo figuras e personagens nas embalagens destes alimentos. Neste contexto, embora ainda 
sejam resultados preliminares, os mesmos sugerem a necessidade de conscientização das industrias, no sentido de melhorar a formulação destes 
alimentos industrializados, além da educação nutricional da população, visando a escolha de alimentos mais adequados à alimentação infantil.
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