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RESUMO 

Como elo de comunicação entre a indústria e o consumidor, o rótulo do alimento deve estar de acordo com 

as legislações vigentes, pois contribuem para a orientação sobre escolhas alimentares adequadas, sendo a 

principal ferramenta de informação. Esta pesquisa teve como objetivo avaliar a adequação da rotulagem de 

alimentos para dietas com restrição de lactose disponíveis em supermercados de São Luís – MA, tendo 

como base os requisitos propostos pela RDC nº 135/2017. 

Foram analisados 40 rótulos de produtos lácteos em variada marcas e sabores. As principais discordâncias 

encontradas envolveram informações e declarações específicas da norma. Constatou-se que a adesão à nova 

regra ainada não foi completa nos produtos lácteos isentos de lactose, por isso torna-se indispensável uma 

fiscalização mais rigorosa por parte das autoridades sanitáris.  
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ABSTRACT 

As a communication link between the industry and the consumer, the food label must comply with current 

legislation, as they contribute to guidance on appropriate food choices, being the main way for accessing 

information. This research aimed to verify the adequacy of food labeling for lactose-restricted diets 

available in supermarkets in the city of São Luís in Maranhão state, based on the requirements proposed by 

Resolution of the Collegiate Board (RDC in portuguese) nº 135, of 08 february 2017. 

40 labels of dairy products in different brands and flavors werw analyzed. The main disagreements found 

involved specific information and statements from the standard. It was found that adherence to the new rule 

was not yet complete in lactose-free dairy products, so stricter inspection by health authorities is essential. 
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INTRODUÇÃO 

 

Com a globalização, a oferta de produtos industrializados conquista elevada importância 

no mercado consumidor se adaptando ao estilo de vida mais prático. Segundo Pereira (2017), 

consumidores estão mais atentos às informações contidas nos rótulos, não somente para adquirir 

praticidade no consumo, como também para facilitar nas escolhas dos alimentos adequados. 

Conforme a RDC nº 259 de 2002, a rotulagem é toda inscrição, legenda, imagem ou 

matéria descritiva ou gráfica, escrita impressa, estampada, gravada, gravada em relevo, 

litografada ou colocada sobre a embalagem do alimento (BRASIL, 2002). Logo, essa é uma 

ferramenta crucial de informação e orientação ao consumidor sobre a quantidade e qualidade dos 

ingredientes dos alimentos. 

A lei 8.078 de 11 de setembro de 1990 (Código de proteção e defesa do Consumidor) 

confirma em seu artigo 6º quando diz que “são direitos básicos do consumidor a informação 

adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, 

características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentam” 

(BRASIL, 1990). 

Existem ainda, algumas leis para rotulagem que exigem a informação da presença ou 

ausência de determinadas substâncias nos alimentos de forma clara e perceptível. O propósito,  

como medida de gestão de risco, é levar o consumidor a selecionar alimentos adequados que se 

encaixem na sua dieta e evitar a implicância de intolerâncias ou alergias alimentares (PEREIRA 

et al., 2019). 

Apesar da sua importância, a lactose, açúcar presente no leite e derivados está entre as 

substâncias que tem causado mais intolerâncias nos indivíduos e já é considerado um problema 

de saúde pública pelo governo. Para digestão desse carboidrato no intestino delgado, é necessário 

a ação da enzima lactase, para que ocorra a hidrólise (quebra) em duas moléculas menores, os 

monossacarídeos glicose e galactose. Na ausência ou diminuição dessa enzima há um processo 

de disfunção, impedindo a metabolização adequada e como consequência desconfortos intestinais 

como dores abdominais, aumento do número de evacuações, náuseas e fezes pastosas (BRANCO 

et al., 2017). 

Aproximadamente 70% da população mundial necessita de diferentes alternativas 

alimentares pois apresentam algum grau de intolerância a esse dissacarídeo. Diante desse quadro 

e para suprir essas necessidades, o mercado vem investindo em linhas de produtos deslactosados. 

De acordo com pesquisa realizada pela Revista Indústria de Laticínios em 2017, no Brasil o 

mercado de produtos zero lactose cresceria anualmente de 15% a 20% até 2020 (PAIVA et al., 

2018). Uma boa investida, já que entre as medidas recomendadas no tratamento, inclui- se a 

diminuição no consumo de produtos que contenham alta quantidade de lactose ou ainda o 
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consumo de laticínios que haja redução ou total exclusão do dissacarídeo por processos industriais 

(SILVA; COELHO, 2019). 

Sendo assim, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), como órgão que 

normaliza a rotulagem de alimentos, vinculada ao Ministério da Saúde e de responsabilidade de  

uma diretoria colegiada, criou regras por meio de resoluções para facilitar o controle e definição 

clara de rótulos. Em virtude do crescente número de intolerâncias e alergias a lactose, foi 

regulamentada a RDC nº135/2017 para informação da classificação dos alimentos que passaram 

por eliminação ou redução do carboidrato (SCHAEFER; PILETTI, 2018). 

 A nova legislação altera a Portaria 29/98 que aprova o regulamento técnico referente a 

alimentos para fins especiais, excluindo a lactose como dissacarídeo a ser regulamentado pelo 

item 4.1.1.2 e incluindo itens que regulamentam alimentos para dietas com restrição de lactose 

em isentos e baixo teor de lactose (BRASIL, 2017). 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a adequação da rotulagem de alimentos 

para dietas com restrição de lactose comercializados em supermercados de São Luís – MA, tendo 

como base os requisitos propostos pela RDC nº 135/2017. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo oservacional baseia-se em verificar a adequação da rotulagem de produtos 

lácteos contendo restrição em lactose, comercializados em supermercados de São Luís – MA. 

Levando em conta a alta demanda em vendas de alimentos industrializados, foram escolhidos três 

supermercados para a realização da pesquisa. A coleta de dados foi realizada pelo próprio 

pesquisador em visita aos supermercados durante o mês de julho de 2019. Foram analisados 40 

rótulos de produtos lácteos, dos quais 38 representavam os alimentos isentos de lactose e 2 

alimentos com baixo teor de lactose. Entre eles 12 de iogurte, 16 de leites e 12 de queijos, todos 

de diferentes sabores e marcas. As 30 marcas de fabricantes foram selecionadas de acordo com a 

disponibilidade no comércio da área supracitada. 

Para obtenção das informações utilizou-se um instrumento de apoio elaborado pelo autor, 

contido no apêndice A, para verificar a adequação dos rótulos à legislação com base na RDC n 

º135/2017 que altera a portaria SVS/MS nº 29 de 13 de janeiro de 1998. 

Foi avaliada a conformidade dos rótulos dos produtos em conforme e não conforme, de 

acordo com os itens da referida legislação, incluindo os que declaravam ser baixos ou insetos em 

de lactose. 

Durante a coleta observou-se próxima à denominação de venda, a presença dos termos 

“isento de lactose”, “zero lactose”, “0% lactose”, “sem lactose” ou “não contém lactose” para os 

produtos classificados como isentos, e as indicações “baixo teor em lactose” ou “baixo em 

lactose” para os produtos com baixo teor em lactose. Foi verificada a quantidade de lactose 
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declarada na tabela nutricional e a presença da informação nutricional declarada por 100 (cem) 

gramas ou mililitros do alimento tal como exposto à venda, bem como por 100(cem) gramas ou 

mililitros do alimento pronto para consumo. Além disso, os teores de lactose e galactose 

declarados em gramas e sem o percentual do valor diário (VD%) abaixo de carboidratos na tabela. 

Os resultados da análise quantitativa dos rótulos foram representados em forma de gráficos em 

colunas, utilizando o programa Microsft Excel. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Observou-se nos rótulos de diferentes marcas de leites, a conformidade na presença dos 

termos próximos à denominação de venda, onde todos declaravam as frases “zero lactose (ou as 

variações, 0% lactose, sem lactose e não contém lactose)” ou “baixo teor de lactose (ou baixo em 

lactose)’’em compatibilidade com a quantidade de lactose dita na informação nutricional, assim 

como os teores de lactose e galactose declarados em gramas e sem o VD%. 

Como representado no Gráfico 1, a informação nutricional de 38% dos leites avaliados 

não estavam conforme preconiza a nova legislação, apresentavam expressões da rotulagem 

diferenciadas do que dispõe o regulamento técnico (informação nutricional declarada por 100 g 

ou mililitros do alimento tal como exposto à venda, bem como por 100 g ou mililitros do alimento 

pronto para consumo de acordo com as instruções do fabricante. 

 

 

Da mesma maneira houve conformidade dos termos próximos à denominação de venda 

em todos os iogurtes avaliados. Porém  8% não informaram a quantidade de lactose em sua tabela 
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Gráfico 1 - Resultados obtidos na categoria leite. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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nutricional (GRÁFICO 2), e mais uma vez encontrou- se irregularidades nas declarações de teores 

de lactose e galactose. Entre os 17%, alguns rótulos traziam somente a declaração da lactose ou 

da galactose especificados em suas tabelas. No que diz respeito a informação nutricional 

declarada por 100 g ou ml do alimento, o número de rótulos inadequados à regra da legislação 

cresceu em relação ao encontrado no grupo anterior, apresentando 42% dos iogurtes. 

 

Por fim, na avaliação dos rótulos dos queijos (GRÁFICO 3), 100% apresentaram as 

expressões corretas próxima à denominação de venda, no entanto alguns nem mesmo a 

mencionaram na informação nutricional, o que representou 17% de inconformidade. Os demais 

parâmetros continuaram apontando irregularidades, 42% não declararam os constituintes lactose 

ou galactose sem o VD%e destacou-se mais uma vez a informação nutricional declarada em que 

mais da metade (58%) era superior ou inferior a quantia estabelecida (100g ou ml). 

No primeiro parâmetro avaliado, observou-se em todos os rótulos a clara descrição logo 

próxima a denominação de venda, declarando a baixa ou total isenção de lactose. Esse requisito 

foi o único que estava em pleno acordo com o estabelecido pela RDC n.º 135/2017 em todos os 

rótulos de produtos. De acordo com a legislação, os rótulos precisam apresentar declarações como 

“zero lactose (ou 0% lactose, sem lactose ou não contém lactose)” ou baixo teor de lactose (ou 

baixo em lactose)’’ próxima a sua denominação de venda. Quando se trata de alimentos para fins 

especiais, é de grande importância que o consumidor tenha acesso a essa informação, pois o 

rótulo, além de dados importantes, oferece frases que ligam seu consumo com benefícios a saúde 

e devem estar claros em sua exposição para que não haja erros na hora da compra (ANTUNES, 

2018). 
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Gráfico 2 - Resultados obtidos na categoria iogurte. 

Fonte:  Elaborado pelos autores. 
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A quantidade de lactose na tabela nutricional foi identificada na maioria dos produtos 

avaliados, porém a falta dessa informação quijos ainda se mostrou em 17% da amostra. 

Resultados parecidos foram encontrados por Batista et al. em estudo para avaliar a disponibilidade 

de informações sobre a quantidade de lactose em alimentos industrializados. Entre análises de 

rótulos tradicionais e diet/light/zero, apenas 3,1% dos alimentos apresentavam a informação na 

tabela nutricional e nem todos deste último grupo continham a declaração de quantidade. 

Para os alimentos serem considerados restritos de lactose, a quantidade deve estar igual 

ou menor a 100 (cem) miligramas por 100 (cem) gramas ou mililitros do alimento, e para serem 

considerados baixos em lacotose a quantidade de lactose deve ser igual ou menor a 100 (cem) 

miligramas por 100 (cem) gramas ou mililitros do alimento pronto para o consumo, de acordo 

com as instruções de preparo do fabricante. O desconhecimento da quantidade de lactose nos 

produtos prejudica não só a escolha dos alimentos por parte do indivíduo que possui a 

intolerância, como também dificulta o trabalho do nutricionista no cálculo da dieta, já que este 

não tem como ter certeza do baixo teor ou isenção do ingrediente sem o acesso a essa informação 

na rotulagem (BATISTA et al., 2018). 

O parâmetro informação nutricional declarada foi o que apresentou maior número de 

inconformidades nas categorias de alimentos. Mais da metade (58%) dos queijos, por exemplo, 

demonstraram diferentes quantidades do que diz o regulamento técnico. De acordo com a RDC 

nº 135, as empresas devem realizar exclusivamente a rotulagem nutricional de um alimento para 

dietas com restrição de lactose por 100 g ou mililitros do alimento tal como exposto à venda, bem 

como por 100 g ou mililitros do alimento pronto para consumo de acordo com as instruções do 

fabricante. 
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Gráfico 3 - Resultados obtidos na categoria queijo. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Quntidades diferentes na informação nutricional prejudicam a comparação dos teores de 

lactose dos produtos pelos consumidores intolerantes a esse açúcar, já que o mercado oferece 

diferentes tamanhos nos produtos lácteos com redução de lactose (BRASIL, 2017). 

Outro erro expressivo encontrado foi a ausência das informações relativas aos teores de 

lactose e galactose declarados em g sem o percentual do Valor Diário (VD%) nos produtos 

avaliados. Encontrou-se 42% dos queijos e ainda 17% dos iogurtes que por vezes não continham 

algum dos monossacarídeos descritos logo abaixo de carboidratos como preconiza a legislação. 

De acordo com a Resolução RDC/ANVISA n.º 135/2017, esses itens são de presença obrigatória 

na rotulagem e devem fazer parte da tabela de informação nutricional. 

Não existe uma quantidade não significativa estabelecida para a galactose e os demais 

nutrientes de declaração obrigatória por 100 gramas ou mililitros. A não conformidade dessa 

regra, omite ao consumidor a informação sobre o teor remanescente de açúcares prejudicando 

escolhas alimentares adequadas (BRASIL, 2017). 

 

CONCLUSÃO 

Constatou-se que a adesão a nova regra de rotulagem de alimentos para dietas com 

restrição de lactose ainda não foi completa nos produtos lácteos. Muitas empresas apresentam 

rótulos irregulares, visto que o prazo para adequação termina em 2019. 

Embora o consumidor seja responsável por suas escolhas alimentares restringindo 

alimentos que causem intolerâncias, a indústria deve prezar pela qualidade das informações ditas 

nos rótulos, cumprindo os requisitos estabelecidos pelas legislações. Assim, torna-se 

indispensável uma melhor fiscalização por parte das autoridades sanitárias para garantir a oferta 

de rótulos fidedignos e o direito do consumidor que possui restrição à lactose. 
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APÊNDICE A – TABELA DE COLETA 

 

 

LEGISLAÇÃO – RDC Nº 135 DE 8 DE FEVEREIRO DE 2017 
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