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RESUMO

A rotulagem de alimentos é a principal forma de comunicação entre produto e consumidor. Um levantamento de dados feito pelo Ministério da 
Saúde, em 2008, mostra que 70% da população tem o hábito de ler o rótulo dos alimentos; logo tais informações precisam ser claras e de fácil 
compreensão. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) é uma autarquia do Ministério da Saúde responsável pela legislação que 
regulamenta a rotulagem de alimentos no Brasil. As Resoluções da Diretoria Colegiada (RDC) referentes à rotulagem de alimentos industrializados 
são a RDC 259/2002, 359/2003, RDC 360/2003 e RDC 54/2012. O objetivo do presente estudo foi comparar as porções mencionadas nos rótulos 
de alimentos industrializados ultraprocessados salgados e congelados com as porções de referência da legislação de rotulagem nutricional; 
analisar se a gramatura das porções indicadas no rótulo estavam de acordo com a expressa na mesma legislação e verificar se nos rótulos desses 
alimentos constava a indicação da porção em medida caseira em relação ao peso e a medida caseira de referência. Foram analisadas embalagens 
de 175 produtos de 62 marcas diferentes. Os critérios de inclusão foram alimentos ultraprocessados, isto é, produtos alimentícios constituídos 
parcial ou totalmente a partir de substâncias extraídas de outros alimentos. Foram excluídos preparações doces, produtos que se apresentem na 
forma líquida e alimentos desidratados e / ou misturados que requerem reconstituição pela adição de outros ingredientes. Todos os produtos 
podem ser classificados no nível 4, grupo VIII, que classifica os alimentos de acordo com as suas similaridades a fim de determinar o tamanho 
médio da porção. Alimentos com alta densidade energética estão no nível 4; os molhos, temperos prontos, caldo, sopas e pratos preparados 
estão no grupo VIII. Identificou-se irregularidade na declaração do valor energético da porção em 18 embalagens; outras 18 estavam em 
desacordo quanto a medida caseira e 5 estavam em desacordo com a legislação em ambos os itens. Após análise de dados foi possível observar 
que 79% das embalagens analisadas estavam de acordo com legislação; porém, além das inadequações quanto a declaração da medida caseira 
equivalente a porção e do valor energético, havia também informações expressas de maneira confusa, dificultando o entendimento do 
consumidor. Desta forma, as informações expressas nos rótulos dos alimentos são de fundamental importância, não somente aos consumidores 
no momento da compra, como também aos profissionais de saúde que os orientam nas escolhas alimentares para a composição da dieta.
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