
A rotulagem nutricional que é toda a declaração destinada a informar o 

consumidor as propriedades nutricionais dos alimentos passarão por 

reformulações que entrarão em vigor no dia 09 de Outubro de 2022. A ANVISA 

revisou os requisitos para a rotulagem dos alimentos uma vez que se constatou 

que a declaração das informações nutricionais dificultava seu entendimento 

pelos consumidores. Assim, foi conduzida uma busca para aprimorar as regras 

de declaração da rotulagem nutricional, com o objetivo de facilitar a sua 

compreensão.  

De acordo com a resolução 429/20 haverá mudanças na tabela de 

informações, alegações nutricionais, sendo a adoção da rotulagem nutricional 

frontal o grande destaque. 

A rotulagem frontal contará com um design de lupa na parte superior da 

embalagem para identificar o teor de três nutrientes: açúcar adicionado, gordura 

saturada e sódio. A ideia é que o consumidor, consiga identificar de maneira 

clara e simples o alto conteúdo desses nutrientes que tem impacto direto na 

saúde, especialmente para a saúde cardiovascular.  

Sabe-se que o alto consumo de gorduras saturadas podem ter efeito 

direto no risco cardiovascular, aumentando a concentração plasmática de LDL-

c (chamado colesterol ruim). Já a representação dos altos teores de sódio 

ajudará o consumidor a fazer melhores escolhas alimentares, uma vez que os 

alimentos industrializados possuem um alto teor deste nutriente que está 

diretamente relacionado a hipertensão arterial. Espera-se que assim o indivíduo 

diminua o seu consumo uma vez que a população brasileira consome em média 

mais que o dobro de sal recomendado (5g por dia). Em relação ao açúcar 

adicionado presentes nos sucos, refrigerantes, chocolates, biscoitos, entre 

outros, pode contribuir para o excesso de peso e o diabetes mellitus tipo 2.  

Veja abaixo como será a classificação dos nutrientes: 



 

Abaixo os modelos que deverão ser utilizados: 

 

 

A tabela de informação nutricional que é uma relação padronizada de 

conteúdo energético, de nutrientes e substância bioativas presentes nos 

alimentos também sofrerá mudanças, atualmente ela é descrita de acordo com 

a porção do alimento que indica a medida normalmente utilizada, com a nova 

rotulagem passa a ser obrigatória a declaração de açúcares totais e adicionados, 

do valor energético de nutrientes por 100g ou 100ml, para ajudar na comparação 

de produtos, também deverá constar o número de porções da embalagem. A 

tabela deverá ter apenas letras pretas e fundo branco, para que haja melhor 



legibilidade das informações, além disso, deverá estar em superfície contínua, 

não sendo aceita divisões. 

As alegações nutricionais permanecem facultativa, mas foram propostas 

mudanças para evitar contradições com a rotulagem frontal. Por exemplo, se um 

alimento é rico em gordura saturada e descrita na rotulagem frontal, não pode 

alegar que tem baixo teor de gordura saturada, mesmo que o produto tenha 

menos gordura saturada que uma versão original ou similar de um concorrente.  

 

 

 

 A lista de ingredientes não sofrerá mudanças, ela deve ser descrita do 

ingrediente em maior quantidade no alimento para o menor.  

 Espera-se que com essas mudanças nos rótulos dos alimentos o 

consumidor possa realizar escolhas alimentares mais conscientes e adequadas 

as necessidades individuais, melhorar a visibilidade e legibilidade das 

informações nutricionais, reduzir situações que geravam engano quanto a 

composição nutricional, além de, facilitar a comparação entre os alimentos. 

 Para os fabricantes a nova resolução será um desafio, para repensar a 

composição de seus produtos, uma vez que o alto teor desses nutrientes que 

tem impacto negativo a saúde estarão explícitos na embalagem, o que pode ser 

decisivo para a compra pelo consumidor.  

  

 


