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Apesar das principais recomendações nutricionais relacionadas à qualidade de vida e à 

alimentação saudável enfatizarem a ingestão de maior variedade de alimentos in natura - 

cereais, tubérculos, leguminosas, frutas e hortaliças -, o consumo desses produtos vem caindo 

no Brasil em todos os grupos populacionais. Conforme estudo realizado pelo Ministério da Saúde, 

em 2006, a tendência no padrão alimentar nas três últimas décadas mostra que alimentos 

tradicionais na dieta do brasileiro, como o arroz e o feijão, tiveram redução considerável de 

consumo, enquanto a aquisição de produtos industrializados, como biscoitos e refrigerantes, 

aumentou em cerca de 400%. 

As conseqüências de tal mudança encontram-se refletidas em dados atuais publicados pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2011, onde o sobrepeso já atinge mais 

de 30% das crianças entre 5 e 9 anos de idade, cerca de 20% da população entre 10 e 19 anos 

e nada menos que 48% das mulheres e 50,1% dos homens acima de 20 anos. Entre os 20% mais 

ricos, o excesso de peso chega a 61,8% na população de mais de 20 anos. Também nesse grupo 

concentra-se o maior percentual de obesos: 16,9%.

Em meio a isso, surge a preocupação sobre os efeitos da propaganda nos hábitos de consumo 

de alimentos, uma vez que quase um terço das mensagens publicitárias na tevê estimula o 

consumo de alimentos de alto valor calórico e baixo teor nutricional. Estudo desenvolvido em 

2006 pela Universidade de São Paulo (USP) mostra que 27,5% das propagandas veiculadas pelas 

emissoras de tevês abertas se referem a esse tipo de produtos alimentícios. Pouco depois de 

a USP identificar o percentual de participação da propaganda de alimento industrializado na 

grade de programação das tevês, a Universidade de Brasília (UnB) divulgou uma pesquisa do 

Observatório de Políticas de Segurança Alimentar (OPSAN), realizada em 2006, apontando que 

72% das propagandas de alimentos estimulam o consumo de alimentos com altos teores de 

açúcares, sódio e gorduras. 

As mensagens publicitárias da indústria alimentícia veiculadas pela tevê tendem a alcançar com 

maior impacto as crianças e os adolescentes. Isto porque este segmento da população passa em 

média cinco horas por dia em frente ao televisor, de acordo com o Ibope. Tal superexposição 

APRESENTAÇÃO
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APRESENTAÇÃO

aos televisores indica que as brincadeiras e os exercícios físicos estão sendo substituídos pela atitude 

passiva de quem presta audiência à tevê, demonstrando a existência de um cotidiano mais sedentário.

Em função do crescente número de crianças acima do peso e obesas no país, e tendo em vista 

que a publicidade é um dos fatores de maior impacto no estilo de vida e nos hábitos alimentares, 

especialmente das crianças, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária instituiu  regulamento para as 

propagandas de alimentos com elevadas quantidades de açúcar, de sódio, de gordura saturada, de 

gorduras trans e de bebidas com baixo teor nutricional, a RDC nº 24, de 2010. A norma é resultado de 

um longo debate iniciado com a proposição da Consulta Pública nº 71/2006 e representa um esforço 

da Anvisa para reduzir a incidência de doenças crônicas não transmissíveis no Brasil, seguindo também 

as tendências propostas pela Organização Mundial da Saúde nos últimos anos.

O regulamento estabelece novas regras para a publicidade de alimentos e a divulgação de alertas 

sobre os perigos associados ao consumo excessivo de sal, açúcar e gorduras, que podem causar 

complicações para a saúde da população. Uma das grandes preocupações é o público infantil. 

Em meio ao compromisso de proteger e de promover a saúde da população, e como mecanismo de 

fortalecimento das novas políticas instituídas pela Anvisa no campo da propaganda de alimentos, 

a Agência teve a iniciativa de traduzir para o português as recomendações sobre a promoção de 

alimentos e bebidas não alcoólicas para crianças, aprovadas pela 63ª Assembléia Mundial de Saúde, 

em maio de 2010, e publicadas pela Organização Mundial da Saúde no mesmo ano.

Nesta publicação da tradução em português, da Resolução e recomendações da OMS, anexamos a RDC-

Anvisa nº 24, de 2010 e, com isso, esperamos divulgar e fomentar novas discussões sobre questões que 

mostram-se de extrema relevância para a saúde da população brasileira e mundial. 

DIRCEU BRÁS APARECIDO BARBANO

DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA   
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As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs) representam uma grande ameaça à saúde 

humana e ao desenvolvimento socioeconômico. Doenças cardiovasculares, o câncer, 

doenças respiratórias crônicas e a diabetes causam aproximadamente 35 milhões de 

mortes a cada ano, 80% das quais ocorrem em países de baixa e média renda. Esses dados 

alarmantes tornam-se ainda mais graves se levarmos em consideração que a maioria 

dessas mortes é prematura e poderia ser evitada. Tal constatação exige ações de saúde 

e políticas públicas eficazes. 

A dieta inadequada é um dos principais fatores de risco relacionados às DCNTs. A menos 

que sejam combatidas, as dietas não saudáveis – juntamente com outros fatores de 

risco – aumentam a prevalência de DCNTs nas populações. Esse aumento é causado por 

problemas como pressão arterial elevada, glicose sanguínea elevada, níveis anormais 

de lipídeos no sangue e sobrepeso ou obesidade. Embora as mortes causadas por DCNTs 

ocorram principalmente na fase adulta, os riscos associados a dietas inadequadas 

começam na infância e se estendem por toda a vida. 

O problema da obesidade e do sobrepeso figuram como o quinto maior risco de morte 

em todo o mundo. Estima-se que, em 2010, mais de 42 milhões de crianças abaixo de 

cinco anos estejam com sobrepeso ou sejam obesas, dentre as quais aproximadamente 

35 milhões vivem em países em desenvolvimento. O problema do sobrepeso na infância 

e na adolescência está relacionado tanto com o aumento da obesidade e das DCNTs na 

fase adulta, quanto com diversos problemas de saúde, como a hipertensão e resistência 

à insulina. 

Hoje em dia, o ambiente alimentar é bem diferente daquele vivido por gerações 

anteriores. Em todo o mundo, uma enorme variedade de alimentos e bebidas não 

alcoólicas se tornou facilmente disponível nas gôndolas dos supermercados, oferecendo 

diversidade de sabores, conveniência e novidade. Ao mesmo tempo, a grande oferta e 

a publicidade utilizada para a promoção de muitos desses produtos, em especial os que 

contêm níveis elevados de gordura, açúcar e sal, desafiam a busca pela alimentação 

saudável e a manutenção do peso ideal, principalmente no caso das crianças. 

PREFÁCIO
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PREFÁCIO

A publicidade e outras formas de promoção de alimentos e bebidas não alcoólicas 

voltados para crianças são amplamente utilizadas e tratam principalmente de produtos 

com alto teor de gordura, açúcar e sal. As evidências mostram que a publicidade na 

televisão influencia as preferências alimentares da criança, as escolhas de produtos e os 

padrões de consumo infantil. Além disso, usam-se diversas técnicas para comercializar 

esses produtos, alcançando-se a criança nas escolas, nos jardins de infância e nos 

supermercados. Essas técnicas utilizam, entre outros meios, a televisão e a Internet.

O objetivo das recomendações aqui apresentadas é guiar o trabalho dos estados-membros 

no desenvolvimento de novas políticas e no fortalecimento das políticas existentes 

acerca da comunicação publicitária de alimentos para crianças. As recomendações 

foram elaboradas com a colaboração substancial dos estados-membros e de outros 

interessados, e aprovadas pela 63ª Assembléia Mundial de Saúde, em maio de 2010. Elas 

refletem questões de suma importância levantadas durante sua elaboração e destacam a 

necessidade de ampla colaboração intersetorial e internacional, bem como do apoio de 

outros setores da sociedade. 

A promoção de alimentos e bebidas não alcoólicas com níveis elevados de gordura, 

açúcar e sal alcança crianças em todo o mundo. Por isso, não se devem medir esforços 

para garantir que essas crianças sejam protegidas do impacto desse tipo de publicidade 

nociva e tenham a oportunidade de crescer e desenvolver-se em um ambiente alimentar 

propício: que fomente e incentive escolhas alimentares corretas e estimule a manutenção 

do peso saudável. 

DR. ALA ALWAN
Subdiretor Geral
Doenças Crônicas Não Transmissíveis e Saúde Mental 
Organização Mundial da Saúde (OMS)
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INTRODUÇÃO

Este documento trata da necessidade de uma ação global para reduzir o impacto da 

publicidade infantil de alimentos com alto teor de gorduras saturadas, gorduras trans, 

açúcares  e sal. O texto foi elaborado para facilitar os processos e mecanismos políticos 

para alcançar essa meta, de acordo com dois documentos básicos contidos nesta 

publicação: as recomendações sobre a promoção de alimentos e bebidas não alcoólicas 

para crianças e a resolução que aprova essas recomendações. 

O presente trabalho reflete o crescente reconhecimento, na última década, da 

importância de se discutir sobre as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs). Essa 

preocupação está mais diretamente expressa no “plano de ação para a estratégia global 

para a prevenção e o controle de DCNTs” (2008-2013), corroborado pela 61ª Assembléia 

Mundial de Saúde, ocorrida em maio de 2008 (resolução WHA61.14). O primeiro passo 

para a concretização desse plano foi a criação da estrutura política da estratégia global, 

em maio de 2000. Na ocasião, o Diretor Geral da OMS seguiu dando prioridade à prevenção 

e controle de DCNTs (resolução WHA53.17). Conforme solicitado pela 60ª Assembléia 

Mundial de Saúde, realizada em maio de 2007 (resolução WHA60.23), se preparou um 

plano de ação de estratégia mundial afim de traduzir essa estratégia em ação concreta. 

Além disso, na resolução WHA60.23, solicitou-se o Diretor Geral as seguintes estratégias: 

“... promover uma comercialização responsável, incluindo a elaboração de uma série de 

recomendações sobre a publicidade de alimentos e bebidas não alcoólicas para crianças, 

com o objetivo de reduzir o impacto dos alimentos com alto teor de gorduras saturadas, 

gorduras trans, açúcares  e sal. Para tanto, é necessário o diálogo com outros setores da 

sociedade, incluindo o setor privado, evitando-se conflitos de interesses em potencial”. 

Após um extenso processo de consulta e discussão durante a 126ª reunião do Conselho 

Executivo, as recomendações foram apresentadas à 63ª Assembléia Mundial de Saúde no 
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documento A63/12, que versa sobre “a prevenção e o controle de doenças crônicas não 

transmissíveis: a implementação de uma estratégia global”. Com a adoção da resolução 

WHA63.14 sobre o marketing de alimentos e bebidas não alcoólicas para crianças, as 

recomendações foram aprovadas pela 63ª Assembléia Mundial de Saúde. 

Essas recomendações reiteram a meta da Estratégia Global sobre Dieta, Atividade Física e 

Saúde, aprovada pela 57ª Assembléia Mundial de Saúde, de 2004, que objetiva desenvolver 

um ambiente favorável às ações sustentáveis nos níveis individual, comunitário, nacional 

e global. Mais especificamente, as orientações apóiam a recomendação da Estratégia 

Global aos estados-membros de que se desenvolvam abordagens multissetoriais 

apropriadas para lidar com a promoção de alimentos para crianças. As recomendações 

também complementam o objetivo nº 3 do plano de ação para a estratégia global para a 

prevenção e o controle de doenças crônicas não transmissíveis. Esse plano identifica como 

ação fundamental dos estados-membros “preparar e estabelecer, de forma apropriada 

e com todos os possíveis parceiros, a estrutura e os mecanismos para publicidade 

responsável de alimentos e bebidas não alcoólicas para crianças, de forma a reduzir o 

impacto dos alimentos que contenham alto teor de gorduras saturadas, gorduras trans, 

açúcares e sal.” 

A  estrutura deste documento foi organizada da seguinte maneira: uma descrição do 

histórico e do processo de elaboração das recomendações; uma seção contendo as 

evidências disponíveis; e doze recomendações, estruturadas sob cinco subtítulos 

– Fundamento Lógico, Desenvolvimento de Políticas, Implementação de Políticas, 

Monitoramento e Avaliação de Políticas e Pesquisa. A resolução contém ainda um 

preâmbulo e as ações propostas para os estados-membros e para o Diretor Geral. 
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RECOMENDAÇÕES SOBRE A PROMOÇÃO DE ALIMENTOS E 
BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS PARA CRIANÇAS 1

1. A 60ª Assembléia Mundial de Saúde, na 

resolução WHA60.23, que trata sobre “a 

prevenção e o controle de Doenças Crônicas 

Não Transmissíveis: implementação de uma 

estratégia global”, solicitou o Diretor Geral 

as seguintes ações: “... promover a co-

mercialização responsável, incluindo o de-

senvolvimento de recomendações sobre a 

publicidade de alimentos e bebidas não al-

coólicas para crianças, de forma a reduzir o 

impacto de alimentos com altas concentra-

ções de gorduras saturadas, gorduras trans, 

açúcares e sal, em um diálogo com outros 

setores da sociedade, incluindo o setor pri-

vado, evitando-se conflitos de interesses em 

potencial”. 

2. A 61ª Assembléia Mundial de Saúde, na 

resolução WHA61.14 aprovou o plano de 

ação para a estratégia global para preven-

ção e controle de Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis. Esse plano de ação impele 

os estados-membros a continuarem a imple-

mentação das ações acordadas na Assembléia 

de Saúde, expressas na resolução WHA60.23. 

No Objetivo 3 (parágrafo 24, Promovendo a 

alimentação saudável, (e)), o plano de ação 

identifica como ação fundamental “preparar 

e estabelecer, de forma apropriada e com 

todos os possíveis parceiros, uma estrutura 

e os mecanismos para promover a comercia-

lização responsável de alimentos e bebidas 

não alcoólicas para crianças, visando redu-

zir o impacto dos alimentos com altas con-

centrações de gorduras saturadas, gorduras 

trans, açúcares e sal.”

3. Em cumprimento desse plano, em no-

vembro de 2008, o Diretor Geral nomeou os 

membros de um grupo de especialistas ad 

hoc para fornecerem assessoria técnica so-

bre os seguintes temas: objetivos apropria-

dos de políticas, opções de políticas e me-

canismos de monitoramento e avaliação. O 

grupo se submeteu a uma revisão sistemáti-

ca atualizada que confirmou as descobertas 

anteriores: em todo o mundo, há um exten-

so uso da publicidade voltada para o público 

infantil para promover alimentos contendo 

altas quantidades de gordura, açúcar e sal. 

4. Duas reuniões foram realizadas com re-

presentantes de organizações não governa-

mentais internacionais, das indústrias glo-

bais de alimentos e bebidas não alcoólicas 

e do setor de propaganda. O objetivo dessas 

reuniões foi identificar iniciativas e proces-

sos de políticas, bem como ferramentas para 

o monitoramento e a avaliação na área de 

promoção de alimentos e bebidas não alcoó-

licas para crianças. 

  1 Conforme apresentado anteriormente no documento A63/12.
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5. A secretaria se baseou na assessoria do 

grupo de especialistas e nas colaborações 

feitas durante as reuniões com as partes in-

teressadas para elaborar um documento de 

trabalho que forneceu uma estrutura para 

as consultas regionais com os estados-mem-

bros. Essas consultas deveriam trazer à tona 

os pontos de vista dos estados-membros 

sobre os objetivos das políticas, as opções 

de políticas e os mecanismos de monitora-

mento e avaliação apresentados no docu-

mento de trabalho. Até setembro de 2009, 

66 estados-membros haviam submetido uma 

resposta às consultas. Houve ainda algumas 

colaborações adicionais para o documento 

de trabalho por meio de duas reuniões de 

acompanhamento realizadas com represen-

tantes de organizações não governamentais 

internacionais, das indústrias globais de ali-

mentos e bebidas não alcoólicas e do setor 

de propaganda. 

6. Percebeu-se claramente que os estados-

membros consideram a promoção de alimen-

tos e bebidas não alcoólicas para crianças 

uma questão internacional e que é neces-

sário garantir que o setor privado divulgue 

os seus produtos com responsabilidade. As 

consultas também mostraram que as políti-

cas atualmente em vigor nos estados-mem-

bros variam em seus objetivos, conteúdo, 

abordagem, práticas de monitoramento e 

avaliação, bem como nas formas em que os 

interessados estão envolvidos. As aborda-

gens variam desde proibições regulamenta-

res sobre a propaganda infantil televisiva de 

alimentos previamente definidos até códigos 

voluntários por parte de determinados seto-

res da indústria de alimentos e propaganda. 

Diversos estados-membros indicaram a ne-

cessidade de mais apoio da Secretaria nas 

áreas de desenvolvimento, monitoramento e 

avaliação de políticas. 

7. Quinze estados-membros levantaram a 

questão da publicidade internacional como 

uma preocupação. Verificou-se que muitos 

países, incluindo os que iniciaram um pro-

cesso de restrição, estão expostos a publi-

cidade de alimentos vindo de outros países. 

Por essa razão, os estados-membros indica-

ram a necessidade de se discutir a natureza 

global de muitas práticas de promoção.

8. A promoção infantil de alimentos e be-

bidas não alcoólicas em estabelecimentos 

escolares e pré-escolares foi também uma 

preocupação expressa por alguns países. A 

situação sui generis das escolas como um ce-

nário em que as crianças são o público alvo e 

como entidades que deveriam ter o papel de 

promotoras da saúde foi identificada como 

fator que precisa igualmente ser abordado 

nas recomendações. 

9. O principal objetivo dessas recomenda-

ções é orientar o trabalho dos estados-mem-

bros ao planejarem novas políticas e fortale-

cer as políticas existentes sobre a mensagem 

publicitária de alimentos para crianças, com 

o objetivo de reduzir o impacto da promo-

ção de alimentos nocivos à saúde. 

10. As recomendações estão em negrito e 

estão estruturadas nas cinco seções seguin-

tes: Fundamentos lógicos; Desenvolvimento 

de políticas; Implementação de políticas; 

Monitoramento e avaliação de políticas; e 

Pesquisa. 
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EVIDÊNCIAS

11. As práticas alimentares não saudáveis 

são fator de risco para Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis. Verifica-se que os riscos ad-

vindos das dietas não saudáveis começam na 

infância e se estendem por toda a vida. Para 

reduzir o problema, as crianças devem man-

ter o peso adequado e consumir alimentos 

com baixos teores de gorduras saturadas, 

gorduras trans, açúcares e sal. As dietas 

equivocadas estão associadas ao sobrepeso 

e à obesidade, problemas que cresceram ra-

pidamente em crianças de todo o mundo nos 

últimos anos. 

12. As evidências encontradas em estudos 

sistemáticos sobre o alcance, a natureza 

e os efeitos da publicidade de alimentos 

para crianças levam à conclusão de que a 

propaganda é utilizada de forma muito am-

pla, aliada a outras formas de promoção1 de 

alimentos2 para crianças, disseminadas em 

todo o mundo3. A maior parte dessa promo-

ção está relacionada a alimentos com altos 

teores de gordura, açúcar e sal. As evidên-

cias também comprovam que a propaganda 

na televisão influencia as preferências ali-

mentares da criança, as escolhas de produ-

tos e os padrões de consumo infantil. 

13. Os estudos mostram que, embora a tele-

visão continue sendo um meio importante, 

ela está sendo aos poucos complementada 

por uma série de facetas de mensagens pu-

blicitárias que enfocam o gerenciamento da 

marca e o relacionamento com os consumi-

dores. Essa vasta gama de técnicas promo-

cionais inclui a propaganda, o patrocínio, a 

disposição do produto, o uso das celebrida-

des, os mascotes de marcas, os personagens 

populares entre as crianças, os web sites, as 

embalagens, os rótulos e displays em pontos 

de compras, as mensagens de e-mails e de 

textos, as atividades filantrópicas ligadas ao 

uso das  marcas, a comunicação por meio do 

“marketing viral” e o boca-a-boca. A publici-

dade infantil de alimentos é atualmente um 

fenômeno global e tende a ser plural e inte-

grado, ao utilizar-se de múltiplas mensagens 

em múltiplos canais. 

1 “Promoção” se refere a qualquer forma de comunicação ou mensagem comercial destinada a (ou que tenha o efeito 
de) aumentar o reconhecimento, apelo e/ ou consumo de determinados produtos e serviços. Esse conceito inclui qual-
quer coisa que atue para se fazer propaganda, publicidade ou promover um produto ou serviço. 
2 Daqui em diante, o termo “alimento” será usado para se referir a alimentos e bebidas não alcoólicas. 
3 Hastings G et al. Review of the research on the effects of food promotion to children. Glasgow, University of Strathclyde, 
Centre for Social Marketing; 2003 (http://www.food.gov.uk/news/newsarchive/2003/sep/promote); Hastings G et 
al. The extent, nature and effects of food promotion to children: a review of the evidence. Geneva, World Health 
Organization, 2006 (http://whqlibdoc.who.int/publications/2007/9789241595247_eng.pdf); McGinnis JM, Gootman 
JA, Kraak VI, eds. Food marketing to children and youth: threat or opportunity? Washington DC, Institute of Medicine, 
National Academies Press, 2006 (http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=11514#toc); and Cairns G, Angus K, 
Hastings G. The extent, nature and effects of food promotion to children: a review of the evidence to December 2008. 
Geneva, World Health Organization, 2009 (http://www.who.int/dietphysicalactivity/Evidence_Update_2009.pdf). 
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RECOMENDAÇÕES

FUNDAMENTO LÓGICO

14. As análises realizadas acerca das evidências cita-

das acima demonstram que há um fundamento lógi-

co bem claro para as ações a serem adotadas pelos 

estados-membros nessa área: a necessidade de se 

desenvolverem mecanismos apropriados de políti-

cas. Essa necessidade também foi reconhecida por 

vários estados-membros durante o processo de con-

sulta para o desenvolvimento dessas recomendações, 

que auxiliam as resoluções da Assembléia de Saúde 

WHA60.23 e WHA61.14 sobre a prevenção e o controle 

de Doenças Crônicas Não Transmissíveis e fornecem 

um fundamento lógico sólido para o desenvolvimento 

de políticas por parte dos estados-membros. 

 

RECOMENDAÇÃO 1 
O objetivo da política pública deve ser o 

de reduzir o impacto da publicidade in-

fantil de alimentos com alto teor de gor-

duras saturadas, gordura trans, açúcares 

e sal. 

15. A eficácia das mensagens publicitárias depende de 

dois elementos: o meio em que a mensagem aparece e 

seu conteúdo criativo. O primeiro elemento lida com 

o alcance, a freqüência e o impacto da mensagem, in-

fluenciando assim a exposição das crianças às mensa-

gens publicitárias. O segundo elemento é relativo ao 

conteúdo, planejamento e execução da mensagem, 

influenciando o poder da publicidade. A eficácia da 

propaganda pode, portanto, ser descrita como uma 

função da exposição e do poder. 

RECOMENDAÇÃO 2
Considerando que a eficácia da promoção 
ocorre em função da exposição e do po-
der, o objetivo geral da política deve ser 
reduzir tanto a exposição das crianças 
como o poder da publicidade infantil de 
alimentos com alto teor de gorduras satu-
radas, gordura trans, açúcares e sal. 
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DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS

16. Os estados-membros podem adotar várias aborda-

gens para atingir o objetivo de uma política pública, 

dependendo das circunstâncias do país e dos recur-

sos disponíveis. Entre as opções, pode-se utilizar uma 

abordagem abrangente, restringindo todos os tipos de 

propagandas para crianças relacionados a alimentos 

com alto teor de gorduras saturadas, gorduras trans, 

açúcares ou sal, o que elimina totalmente a exposição 

e, portanto, o poder desse tipo de promoção.Outra al-

ternativa é  inicialmente abordar a exposição ou o po-

der, de forma isolada. Pode-se ainda lidar com ambos 

os aspectos (exposição e poder) simultaneamente, em 

uma abordagem gradativa. 

RECOMENDAÇÃO 3
Para alcançar o objetivo de uma política, 
os estados-membros devem pensar em 
diferentes abordagens, seja uma abor-
dagem gradativa ou abrangente, para re-
duzir a publicidade infantil relacionado a 
alimentos com alto teor de gorduras satu-

radas, gordura trans, açúcares e sal. 

17. Diferentes abordagens de uma política têm formas 

diferentes de atingir seus objetivos, no caso em ques-

tão, o de reduzir o impacto da publicidade infantil 

de alimentos com altos teores de gorduras saturadas, 

gordura trans, açúcares e sal. Todavia, uma aborda-

gem abrangente tem maior potencial para alcançar os 

objetivos da política. 

18. Ao abordar a exposição, deve-se considerar quan-

do, onde, para quem e para quais os produtos será 

permitido ou não o marketing. Abordando-se o po-

der, deve-se pensar em maneiras de restringir o uso 

de técnicas de promoção, especificamente aquelas 

de efeito mais poderoso. Na abordagem gradativa, 

deve-se atentar para o tipo de publicidade a qual as 

crianças estão mais expostas, bem como para as men-

sagens mais persuasivas. 
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19. Uma implementação eficaz depende de definições 

claras dos componentes da política. Essas definições 

determinarão o potencial da política de reduzir a ex-

posição e o poder e, portanto, o impacto das estraté-

gias de promoção. É importante, por exemplo, definir 

o grupo etário para o qual as restrições serão aplica-

das; os canais de comunicação; as situações e técni-

cas de promoção a serem utilizadas; o que constitui 

o publicidade infantil de acordo com fatores como 

produto, o senso de oportunidade, os espectadores, o 

local e conteúdo da mensagem, bem como os alimen-

tos a serem alcançados pelas restrições de promoção.1

RECOMENDAÇÃO 4
Os governos devem definir com clareza os 
elementos basilares da política, permitin-
do, assim, um processo de implementação 
padrão. Quando há definições claras, facili-
ta-se a uniformidade na implementação da 
política, independentemente do órgão que 
o fizer. Ao se definirem esses elementos, 
os estados-membros precisam identificar 
e abordar todos os desafios específicos do 
país para que a política tenha o maior im-
pacto possível. 

20. As escolas, creches e outros estabelecimentos 

educacionais são instituições privilegiadas que agem 

in loco parentis, ou seja, substituem os pais em mui-

tos aspectos. Por isso, nesses estabelecimentos, deve-

se assegurar que nada prejudique o bem estar de uma 

criança.  O aspecto nutricional das crianças dentro das 

escolas é fundamental para o bem estar das crianças 

nessa fase de formação. Essa idéia vai ao encontro da 

recomendação feita na Estratégia Global sobre Dieta, 

Atividade Física e Saúde, que impele os governos a 

adotarem políticas que apóiem dietas saudáveis nas 

escolas. 

RECOMENDAÇÃO 5 

Os locais em que há crianças devem estar 
livres de todo e qualquer forma de promo-
ção de alimentos ricos em gorduras satu-
radas, gorduras trans, açúcar e sal. Esses 
locais incluem, entre outros, creches, es-
colas, pátios, centros pré-escolares, play-
grounds e clínicas. Essa recomendação 
também deve ser cumprida durante quais-
quer atividades esportivas e culturais orga-
nizadas nesses locais. 

21. Uma política pública sobre promoção de alimen-

tos para crianças envolve diversas partes interessadas 

e estende-se a vários setores políticos. Os governos 

devem estabelecer a direção e a estratégia geral para 

alcançar metas de saúde pública para toda a popu-

lação. Quando um governo compromete-se com ou-

tros interessados, é preciso ter cautela para proteger 

o interesse público e evitar o conflito de interesses. 

  1 Para distinguir os tipos de alimentos, os estados-membros podem, por exemplo, utilizar diretrizes nutricionais nacionais, defi-

nições estabelecidas por órgãos científicos ou modelos de perfis de nutrientes, ou podem basear as restrições de propaganda em 

categorias específicas de alimentos. 

RECOMENDAÇÃO 6 
Os governos devem ser os agentes funda-
mentais no desenvolvimento das políticas 
públicas, demonstrando liderança, por 
meio de uma plataforma de múltiplos par-
ceiros, para implementação, monitoramen-
to e avaliação. Ao estabelecer uma estru-
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Independentemente da estrutura da política esco-

lhida, esta deve se tornar pública e ser difundida a 

todos os grupos e setores da sociedade interessados, 

incluindo o setor privado, a sociedade civil, as organi-

zações não governamentais, a mídia, os pesquisadores 

acadêmicos, os pais e a comunidade em geral. 

tura nacional para a política, os governos 
podem delegar papéis, visando proteger o 
interesse público e evitar o conflito de in-
teresses. 

IMPLEMENTAÇÃO DE UMA POLÍTICA PÚBLICA

22. Como foi mencionado anteriormente, uma política 

pública pode ser implementada por diversas aborda-

gens. Uma delas é a regulamentação, abordagem pela 

qual a implementação e o cumprimento das regras 

tornam-se exigências legais. Outra abordagem é a 

auto-regulação feita pela indústria, que atinge seto-

res industriais inteiros como, por exemplo, o setor de 

propaganda. A auto-regulação independe da regulação 

governamental. Nesse caso, o governo pode, ainda, 

estabelecer mecanismos como a definição de alvos e o 

monitoramento, utilizando-se de indicadores e metas. 

Pode-se ainda utilizar vários mecanismos simultanea-

mente, incluindo a regulamentação, a auto-regulação 

e as iniciativas voluntárias da indústria.Outra alter-

nativa é a publicação e implementação de diretrizes 

emitidas pelos governos ou órgãos governamentais.

RECOMENDAÇÃO 7
Levando em consideração os recursos, os 
benefícios e as obrigações de todos os en-
tes envolvidos, os estados-membros pre-
cisam escolher a abordagem mais eficaz 
para reduzir a exposição das crianças a 
promoção de alimentos ricos em gorduras 
saturadas. Gorduras trans, açúcar e sal. 
Qualquer que seja a abordagem selecio-
nada, deve-se criar uma estrutura bem 
desenvolvida. 

23. Os estados-membros que restringirem as ativida-

des relacionadas a promoção de alimentos nocivos 

para crianças, devem garantir que as restrições em 

âmbito nacional também se apliquem a publicidade 

elaborada em território nacional que chega a outros 

países. Além disso, em muitos países, os efeitos da 

publicidade vinda de outros países podem ser tão re-

levantes quanto o originado nacionalmente. Nessas si-

RECOMEDAÇÃO 8 
Os estados-membros devem cooperar 
para reduzir o impacto sobre as crianças 
proveniente do promoção entre frontei-
ras de alimentos com alto teor de gordu-
ras saturadas, gordura trans, açúcares e 
sal, visando alcançar a maior efetividade 
das políticas nacionais. 
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tuações, as ações em âmbito nacional terão de consi-

derar não apenas a publicidade de produtos nacionais, 

mas também o de produtos importados, considerando 

as obrigações internacionais dos estados-membros en-

volvidos. Nesses casos, a colaboração internacional é 

essencial para garantir um impacto significativo das 

ações nacionais. 

24. Independentemente das medidas a serem toma-

das para a implementação de uma política nacional, 

deve-se incentivar os interessados do setor privado a 

seguir práticas de promoção consistentes com os ob-

jetivos das políticas públicas e a praticá-las de forma 

ampla, a fim de que se garanta um tratamento igua-

litário entre as crianças em todo o mundo e que se 

evite enfraquecer as ações restritivas nos países-alvo 

da publicidade de alimentos estrangeiros. 

25. A sociedade civil, as organizações não governa-

mentais e os pesquisadores podem contribuir para 

a implementação das políticas públicas por meio da 

qualificação, da argumentação e do conhecimento 

técnico. 

RECOMENDAÇÃO 9 

A estrutura de uma política pública deve 
especificar os mecanismos de cumpri-
mento das metas e estabelecer maneiras 
para sua implementação. Nesse sentido, 
a estrutura precisa definir claramente as 
sanções a serem impostas, facultando-lhe 
a inclusão de um sistema de registro de 
reclamações. 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS 

26. O monitoramento cria um sistema de coleta e do-

cumentação de informações sobre o cumprimento dos 

objetivos da política. A avaliação é igualmente impor-

tante, pois mede o impacto desses objetivos. Para ga-

rantir a efetividade da política e evitar o conflito de 

interesses, podem ser utilizadas abordagens diferen-

tes para o monitoramento e a avaliação. 

RECOMENDAÇÃO 10
A estrutura de uma política deve conter 
um sistema de monitoramento que garan-
ta o cumprimento dos objetivos definidos 
na política nacional, usando indicadores 
definidos com precisão e clareza. 
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27. A estrutura de uma política deve incluir um conjunto de indicadores de processo e resultado, papéis 

bem definidos e a atribuição de responsabilidades por atividades e mecanismos de monitoramento e 

avaliação. Essas responsabilidades devem ser atribuídas a partes que não apresentem conflitos de inte-

resses. Para tanto, é importante que os indicadores sejam específicos, quantitativos e mensuráveis, e 

que se utilizem de instrumentos apropriados e confiáveis. 

28. O monitoramento da política deve usar indicadores capazes de medir os efeitos sobre o objetivo da 

política (no caso em questão, reduzir a exposição e o poder das mensagens publicitárias). 

29. Uma das maneiras de avaliar a redução da exposição é medir a quantidade de peças de comunicação 

(ou o gasto feito com isso) para crianças sobre alimentos com alto teor de gorduras saturadas, gordura 

trans, açúcares e sal. Tal avaliação pode ser feita calculando-se o número de comerciais com essas ca-

racterísticas direcionados a crianças, veiculados na televisão em um período de 24 horas. 

30. Para avaliar a redução do poder da publicidade, pode-se, por exemplo, medir o predomínio de 

técnicas específicas utilizadas. Essa avaliação pode ser feita medindo-se a prevalência de comerciais 

direcionados a crianças que promovam alimentos com alto teor de gorduras saturadas, gordura trans, 

açúcares e sal, usando personagens notórios ou celebridades, ou outra técnica de apelo especial às 

crianças, veiculados na televisão em um período de 24 horas. 

31. As informações geradas pelo monitoramento podem ser utilizadas nos seguintes casos: (i) para apoiar 

a imposição de regras; (ii) para documentar o cumprimento das regras; (iii) para orientar o refinamento 

e a melhoria da política; e (iv) para contribuir com a avaliação da política. 

32. A avaliação da política deve usar indicadores espe-

cíficos que avaliem o efeito da política sobre seu obje-

tivo geral (isto é, reduzir o impacto da publicidade). 

Os indicadores também devem avaliar se as crianças 

estão direta ou indiretamente expostas a mensagens 

publicitárias destinadas a outras audiências ou mídia. 

RECOMENDAÇÃO 11
As políticas também devem incluir um sis-
tema para avaliar seu impacto e sua eficá-
cia sobre o objetivo geral, usando indica-
dores claros e precisos. 

33. Um dos meios de se avaliar a redução do impacto 

da publicidade de alimentos com alto teor de gordu-

ras saturadas, gordura trans, açúcares e sal é medir 

as alterações nas vendas ou na participação no mer-

cado desses produtos. Além disso, pode-se medir as 

alterações nos padrões de consumo das crianças em 

resposta à política. 
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34. Em condições ideais, a avaliação deve utilizar da-

dos básicos como o marco inicial. Esses dados básicos 

precisam ser coletados previamente, para que se es-

tabeleça o impacto real da política. 

PESQUISA

35. Os estudos de revisão global mostraram que a 

maior parte das evidências disponíveis até o momento 

se origina nos países ricos. Muitos estados-membros 

não têm dados e pesquisas nacionais que os capaci-

tem a identificar o alcance, a natureza e os efeitos da 

promoção de alimentos sobre as crianças. Contudo, 

esse tipo de pesquisa pode auxiliar bastante na imple-

mentação da política e sua imposição em um contexto 

nacional. 

RECOMENDAÇÃO 12 

Os estados-membros devem identificar 
as informações existentes sobre o alcan-
ce, a natureza e os efeitos da promoção 
de alimentos para crianças em seu país. 
Também devem apoiar as pesquisas nessa 
área, principalmente aquelas focadas na 
implementação e avaliação de políticas 
que busquem reduzir o impacto sobre as 
crianças da promoção de alimentos com 
alto teor de gorduras saturadas, gordura 
trans, açúcares e sal. 
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RESOLUÇÃO DA 63ª ASSEMBLÉIA MUNDIAL DE SAÚDE DE 21 
DE MAIO DE 2010 

WHA63.14: A PROMOÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS NÃO 
ALCOÓLICAS PARA CRIANÇAS

A 63ª Assembléia Mundial de Saúde,

Considerando o relatório de “Prevenção 

e Controle de Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis: implementação da estraté-

gia global”, e suas recomendações anexas 

sobre a promoção de alimentos e bebidas 

não alcoólicas para crianças;1

Lembrando as Resoluções WHA53.17, so-

bre a prevenção e o controle de Doenças 

Crônicas Não Transmissíveis, e WHA60.23, 

sobre a prevenção e o controle de Doenças 

Crônicas Não Transmissíveis: implementação 

da estratégia global; 

Reafirmando seu compromisso de agir em dois 

dos principais fatores de risco para Doenças 

Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs), a saber, 

a dieta não saudável e a inatividade física, 

por meio da implementação da Estratégia 

Global sobre Dieta, Atividade Física e Saúde, 

aprovada pela Assembléia Mundial de Saúde 

em 2004 (Resolução WHA57.17), e o plano 

de ação para a estratégia global para a pre-

venção e o controle de Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis,2 aprovado pela Assembléia 

de Saúde em 2008 (Resolução WHA61.14); 

Com profunda preocupação quanto à pre-

valência elevada e crescente, em países de 

baixa e média renda, de Doenças Crônicas 

Não Transmissíveis que, juntamente com as 

doenças transmissíveis que afetam a popula-

ção pobre, contribuem com uma carga dupla 

de doença, o que gera graves entraves para 

a redução da pobreza e o desenvolvimento 

econômico, além de ampliar as diferenças 

no campo da saúde entre os países e dentro 

deles; 

Com profunda preocupação quanto à esti-

mativa de que, em 2010, mais de 42 milhões 

de crianças abaixo de cinco anos têm sobre-

peso ou obesidade, das quais aproximada-

mente 35 milhões vivem em países em de-

senvolvimento, além da constatação de que, 

na maior parte do mundo, a prevalência da 

obesidade na infância está crescendo rapi-

damente; 

Reconhecendo que a dieta não saudável é 

um dos principais fatores de risco para as 

Doenças Crônicas Não Transmissíveis e que 

os riscos apresentados pelas dietas não sau-

dáveis começam na infância e que se esten-

dem por toda a vida;  1 Documento A63/12.

 2 Documento A61/2008/REC/1, Anexo 3.
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Reconhecendo que as dietas não saudáveis 

são associadas ao sobrepeso e à obesidade, 

e que as crianças devem manter um peso 

saudável e consumir alimentos com baixos 

teores de gordura saturada, gordura trans, 

açúcares e sal, com o objetivo de redu-

zir o risco futuro de Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis; 

Ciente da pesquisa que mostra que a propa-

ganda de alimentos para crianças é de uso 

muito amplo e que outras formas de promo-

ção de alimentos para crianças são muito di-

fundidas em todo o mundo; 

Reconhecendo que uma quantidade signifi-

cativa desse tipo de publicidade promove 

alimentos com altos teores de gordura satu-

rada, gordura trans, açúcares e sal, e que a 

propaganda na televisão influencia as prefe-

rências alimentares da criança, as escolhas 

de produtos e os padrões de consumo infan-

til; 

Reconhecendo os passos dados até agora por 

segmentos do setor privado para reduzir a 

promoção de alimentos e bebidas não alco-

ólicas para crianças, e observando a impor-

tância do monitoramento independente e 

transparente dos compromissos feitos pelo 

setor privado em âmbito nacional e global; 

Reconhecendo que alguns estados-membros 

já introduziram leis e políticas nacionais so-

bre a promoção de alimentos e bebidas não 

alcoólicas para crianças, 

1. Aprova as recomendações sobre a promo-

ção de alimentos e bebidas não alcoólicas 

para crianças; 

2. Impele os estados-membros a:

(1) tomar as medidas necessárias para im-

plementar as recomendações sobre a pro-

moção de alimentos e bebidas não alcoólicas 

para crianças, considerando-se a legislação 

e as políticas existentes; 

(2) identificar a abordagem de política mais 

adequada, dadas as circunstâncias nacio-

nais, e desenvolver novas políticas e fortale-

cer políticas existentes que visem reduzir o 

impacto sobre as crianças da publicidade de 

alimentos com alto teor de gordura satura-

da, gordura trans, açúcares e sal; 
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(3) estabelecer um sistema para monitorar 

e avaliar a aplicação das recomendações so-

bre a promoção de alimentos e bebidas não 

alcoólicas para crianças; 

(4) tomar ações ativas para estabelecer uma 

colaboração intergovernamental de forma a 

reduzir o impacto da publicidade internacio-

nal; 

(5) cooperar com a sociedade civil e com 

grupos de interesse dos setores público e 

privado na implementação das recomenda-

ções sobre a promoção de alimentos e bebi-

das não alcoólicas para crianças, para que se 

reduza o impacto desse tipo de publicidade, 

evitando-se potenciais conflitos de interes-

ses; 

3. Solicita ao Diretor Geral:

(1) oferecer apoio técnico aos estados-mem-

bros, mediante solicitação, na implementa-

ção das recomendações sobre a promoção 

de alimentos e bebidas não alcoólicas para 

crianças e no monitoramento e avaliação 

dessa implementação; 

(2) apoiar as redes nacionais existentes e, 

quando apropriado, facilitar o estabeleci-

mento de novas redes, de forma a fortalecer 

a cooperação internacional para reduzir o 

impacto sobre as crianças da publicidade de 

alimentos com alto teor de gordura satura-

da, gordura trans, açúcares e sal; 

(3) cooperar com a sociedade civil e com 

grupos de interesse dos setores público e 

privado na implementação das recomenda-

ções para reduzir o impacto da promoção 

de alimentos e bebidas não alcoólicas para 

crianças, evitando-se potenciais conflitos de 

interesses; 

(4) fortalecer a cooperação internacional 

com outras organizações e órgãos intergo-

vernamentais internacionais para promover 

a implementação, pelos estados-membros, 

das recomendações sobre a promoção de ali-

mentos e bebidas não alcoólicas para crian-

ças; 

(5) utilizar as metodologias existentes para 

avaliar o plano de ação da estratégia global 

para a prevenção e o controle de Doenças 

Crônicas Não Transmissíveis, de modo a mo-

nitorar as políticas sobre a promoção de ali-

mentos e bebidas não alcoólicas dirigidas às 

crianças; 

(6) relatar a implementação das recomen-

dações sobre a promoção de alimentos e 

bebidas não alcoólicas para crianças, como 

parte do relatório em andamento na imple-

mentação da estratégia global sobre a estra-

tégia global para a prevenção e o controle 

de Doenças Crônicas Não Transmissíveis para 

a 65ª Assembléia Mundial de Saúde por meio 

da Diretoria Executiva. 

(Oitava reunião plenária, 21 de maio de 
2010 – Comitê A, relatório nº 4)
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RESOLUÇÃO RDC Nº 24, DE 15 DE JUNHO DE 2010 

Dispõe sobre a oferta, propaganda, publicidade, informação e outras práticas correlatas cujo 

objetivo seja a divulgação e a promoção comercial de alimentos considerados com quantidades 

elevadas de açúcar, de gordura saturada, de gordura trans, de sódio, e de bebidas com baixo teor 

nutricional, nos termos desta Resolução, e dá outras providências.

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que lhe con-
fere o inciso IV do art. 11 do Regulamento aprovado pelo Decreto Nº 3.029, de 16 de abril de 1999, 
e tendo em vista o disposto no inciso II e nos §§ 1º e 3º do art. 54 do Regimento Interno aprovado 
nos termos do Anexo I da Portaria Nº 354 da ANVISA, de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU 
de 21 de agosto de 2006, em reunião realizada em 15 de junho de 2010,

adota a seguinte Resolução da Diretoria Colegiada e eu, Diretor-Presidente, determino a sua pu-
blicação:

Art. 1º Fica aprovado o Regulamento Técnico que estabelece os requisitos mínimos para oferta, 
propaganda, publicidade, informação e outras práticas correlatas cujo objetivo seja a divulgação e 
a promoção comercial de alimentos considerados com quantidades elevadas de açúcar, de gordura 
saturada, de gordura trans, de sódio, e de bebidas com baixo teor nutricional, nos termos desta 
Resolução.

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

SEÇÃO I

OBJETIVO

Art. 2º Este Regulamento possui o objetivo de assegurar informações indisponíveis à preservação 
da saúde de todos aqueles expostos à oferta, propaganda, publicidade, informação e outras prá-
ticas correlatas cujo objetivo seja a divulgação e a promoção comercial dos alimentos citados no 
art. 1º com vistas a coibir práticas excessivas que levem o público, em especial o público infantil a 
padrões de consumo incompatíveis com a saúde e que violem seu direito à alimentação adequada.

SEÇÃO II

ABRANGÊNCIA

Art. 3º Este Regulamento se aplica à oferta, propaganda, publicidade, informação e outras práticas 
correlatas cujo objetivo seja a divulgação e a promoção comercial de alimentos considerados com 
quantidades elevadas de açúcar, de gordura saturada, de gordura trans, de sódio, e de bebidas 
com baixo teor nutricional.
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§ 1º Este regulamento não se aplica aos aditivos alimentares e aos coadjuvantes de tecnologias; 
às frutas, verduras e legumes (hortaliças); aos sucos de frutas; às nozes, castanhas e sementes; 
às carnes e pescados in natura, refrigerados e congelados; aos leites; aos iogurtes; aos queijos; às 
leguminosas; aos azeites, óleos vegetais e óleos de peixes.

§ 2º A exceção que trata o parágrafo 1º é válida desde que o teor de sódio, açúcar, gordura saturada 
e gordura trans sejam intrínsecos ao alimento.

§ 3º Este regulamento não se aplica à rotulagem dos alimentos.

SEÇÃO III

DEFINIÇÕES

Art. 4º Para efeito deste Regulamento Técnico são adotadas as seguintes definições:

I - ADITIVO ALIMENTAR é qualquer ingrediente adicionado intencionalmente aos alimentos, sem 
propósito de nutrir, com o objetivo de modificar as características físicas, químicas, biológicas ou 
sensoriais, durante a fabricação, processamento, preparação, tratamento, embalagem, acondicio-
namento, armazenagem, transporte ou manipulação de um alimento. Ao agregar-se poderá resul-
tar em que o próprio aditivo ou seus derivados se convertam em um componente de tal alimento. 
Esta definição não inclui os contaminantes ou substâncias nutritivas que sejam incorporadas ao 
alimento para manter ou melhorar suas propriedades nutricionais.

II - ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL deve ser entendida, conforme o Guia Alimentar para a População 
Brasileira, como o padrão alimentar adequado às necessidades biológicas e sociais dos indivíduos 
de acordo com as fases do curso da vida.

III - ALIMENTO é toda substância que se ingere no estado natural, semi-elaborada ou elaborada, 
destinada ao consumo humano, incluídas as bebidas e qualquer outra substância utilizada em sua 
elaboração, preparo ou tratamento, excluídos os cosméticos, o tabaco e as substâncias utilizadas 
unicamente como medicamentos.

IV - ALIMENTO COM QUANTIDADE ELEVADA DE AÇÚCAR é aquele que possui em sua composição uma 
quantidade igual ou superior a 15 g de açúcar por 100 g ou 7,5 g por 100 ml na forma como está 

exposto à venda.

V - ALIMENTO COM QUANTIDADE ELEVADA DE GORDURA SATURADA é aquele que possui em sua com-
posição uma quantidade igual ou superior a 5 g de gordura saturada por 100 g ou 2,5 g por 100 ml 
na forma como está à venda.

VI - ALIMENTO COM QUANTIDADE ELEVADA DE GORDURA TRANS é aquele que possui em sua compo-
sição uma quantidade igual ou superior a 0,6 g para 100 g ou 100 ml na forma como está exposto 
à venda.
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VII - ALIMENTO COM QUANTIDADE ELEVADA DE SÓDIO é aquele que possui em sua composição uma 
quantidade igual ou superior a 400 mg de sódio por 100 g ou 100 ml na forma como está exposto 
à venda.

VIII - AMOSTRA GRÁTIS é o produto distribuído gratuitamente, com a quantidade total ou específica 
da embalagem disponível no mercado, destinado como ferramenta de marketing.

IX - APRESENTAÇÃO ESPECIAL é qualquer forma de apresentação do alimento que objetive induzir 
a aquisição ou venda, tais como, mas não somente, embalagens promocionais, embalagens de 
fantasia e conjuntos agregando outros produtos não abrangidos pelo Regulamento.

X - AUTORIDADE SANITÁRIA é a autoridade competente no âmbito da área da saúde com poderes 
legais para estabelecer regulamentos e executar licenciamento (habilitação) e fiscalização.

XI - BEBIDAS COM BAIXO TEOR NUTRICIONAL são os refrigerantes, refrescos artificiais e bebidas ou 
concentrados para o preparo de bebidas à base de xarope de guaraná ou groselha e chás prontos 
para o consumo. Também se incluem nesta definição aquelas adicionadas de cafeína, taurina, 
glucoronolactona ou qualquer substância que atue como estimulante no sistema nervoso central.

XII - BONIFICAÇÃO/BRINDE/PRÊMIO refere-se a todo produto, serviço ou benefício oferecido, de 
forma gratuita ou onerosa, exclusivamente ao adquirente do alimento.

XIII - COADJUVANTE DE TECNOLOGIA é toda substância, excluindo os equipamentos e os utensílios 
utilizados na elaboração e/ou conservação de um produto, que não se consome por si só como 
ingrediente alimentar e que se emprega intencionalmente na elaboração de matérias-primas, 
alimentos ou seus ingredientes, para obter uma finalidade tecnológica durante o tratamento ou 
fabricação. Deverá ser eliminada do alimento ou inativada, podendo admitir-se no produto final a 
presença de traços de substância, ou seus derivados.
XIV - CONJUNTO é o grupo de alimentos presente em uma mesma embalagem ou comercializado 
sob uma denominação única.

XV - CONSUMIDOR é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produtos ou serviços como 
destinatário final. Equipara- se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, 
que haja intervindo nas relações de consumo exposta às práticas previstas neste regulamento.

XVI - CONSUMO EXCESSIVO é a ingestão de alimento em quantidade superior às recomendações dos 
guias alimentares brasileiros.

XVII - CRIANÇA é o indivíduo até 12 anos de idade incompletos.

XVIII - EMBALAGEM é o recipiente, o pacote ou o envoltório destinado a garantir conservação ou 
facilitar o transporte e o manuseio de produtos.

XIX - EMBALAGEM DE FANTASIA é aquela que agrega valor ao alimento, com utilização ou inclusão 
de materiais, objetos e formatos atrativos que atribuem a estes utilidades diferentes das originais.
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XX - EXPOSIÇÃO ESPECIAL é qualquer forma de expor um produto de modo a destacá-lo e ou 
diferenciá-lo dos demais dentro de um estabelecimento comercial.

XXI - FORNECEDOR é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangei-
ra, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividades de produção, montagem, 
criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de 
produtos ou prestação de serviços.

XXII - GUIAS ALIMENTARES PARA A POPULAÇÃO BRASILEIRA são os documentos oficiais do Ministério 
da Saúde que contêm diretrizes alimentares para a população brasileira.

XXIII - INFORMAÇÃO DE CARÁTER COMERCIAL é aquela que mediante pagamento objetiva a di-
vulgação da marca comercial do alimento, inclusive por cores, imagens, desenhos e logomarcas, 
ou por quaisquer argumentos de cunho publicitário, ainda que não informe diretamente o nome 
comercial ou componente principal do alimento.

XXIV - MATERIAL EDUCATIVO é todo material escrito, sonoro ou visual destinado ao público em 
geral que vise orientar sobre a utilização/consumo de alimentos ou sobre assuntos relacionados à 
área da Nutrição.

XXV - MERCHANDISING é a técnica de veicular ou mencionar produtos, marcas ou serviços de for-
ma não ostensiva e não declaradamente publicitária em um programa de televisão ou rádio, filme 
cinematográfico, espetáculo teatral e outros.
XXVI - OFERTA são todos os métodos, técnicas e instrumentos que visam aproximar o consumidor 
dos alimentos colocados à sua disposição no mercado pelos fornecedores.

XXVII - PATROCÍNIO é o custeio total ou parcial da produção de material, programa de rádio ou 
televisão, evento, projeto comunitário, atividade cultural, artística, esportiva, de pesquisa ou de 
atualização científica, concedido como estratégia de marketing, bem como custeio dos participan-
tes das atividades citadas.

XXVIII - PEÇA PUBLICITÁRIA é cada um dos elementos produzidos para uma campanha publicitária 
ou de promoção de vendas, com funções e características próprias que seguem a especificidade 
e linguagens próprias de cada veículo. Exemplos: anúncio, encarte, filmete, spot, jingle, cartaz, 
cartazete, painel, letreiro, disp l a y, folder, banner, móbile, outdoor, busdoor, brinde, etc.

XIX - PORÇÃO é a quantidade média do alimento que deveria ser consumida por pessoas sadias, 
maiores de 36 meses de idade, em cada ocasião de consumo, com a finalidade de promover uma 
alimentação saudável. No caso de indivíduos com idade inferior a 36 meses, considera-se a quan-
tidade constante no regulamento técnico específico do alimento em questão. Quando não existir 
regulamento técnico específico, é aquela apresentada pelo fornecedor ou distribuidor como sendo 
a adequada para o consumo, desde que não contrarie o conhecimento técnico-científico vigente.
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XXX - PROMOÇÃO COMERCIAL é o conjunto de atividades informativas e de persuasão procedente 
de empresas responsáveis pela produção ou manipulação, distribuição e comercialização com o 
objetivo de induzir a aquisição ou venda de um determinado produto.

XXXI - PROPAGANDA/PUBLICIDADE Conjunto de técnicas e atividades de informação e persuasão 
com o objetivo de divulgar conhecimentos, tornar mais conhecido e/ou prestigiado determinado 
produto ou marca, visando a exercer influência sobre o público por meio de ações que objetivem 
promover e/ou induzir a prescrição, a aquisição, a utilização e o consumo de alimentos.

XXXII - PROPAGANDA/PUBLICIDADE/PROMOÇÃO COMERCIAL DE ALIMENTO DESTINADA ÀS CRIANÇAS 
é aquela realizada para alimento de uso direto ou empregado em preparo caseiro, destinado di-
retamente ao consumo por crianças, ou que, de alguma forma, esteja sendo comercializado ou 
apresentado como apropriado para esse grupo populacional.

CAPÍTULO II

DOS REQUISITOS GERAIS

Art. 5º As informações exigidas por este Regulamento, devem ser veiculadas de maneira adequada, 
ostensiva, correta, clara, precisa e em língua portuguesa.

Parágrafo único Quando exibidas em linguagem escrita, as informações exigidas por este regula-
mento devem ser apresentadas em cores que contrastem com o fundo do anúncio, estar dispostas 
no sentido predominante da leitura da peça publicitária e permitir a sua imediata visualização, 
guardando entre si as devidas proporções de distância, indispensáveis à legibilidade e destaque.

Art. 6º Na oferta, propaganda, publicidade e outras práticas correlatas cujo objetivo seja a promo-
ção comercial dos alimentos com quantidade elevada de açúcar, de gordura saturada, de gordura 
trans, de sódio e de bebidas com baixo teor nutricional, é exigido:

I - Que a sua realização seja direta e verdadeira, de forma a evidenciar o caráter promocional da 
mensagem;

II - Que sejam facilmente distinguíveis como tais, não importando a sua forma ou meio utilizado;

III - Que seja(m) veiculado(s) alerta(s) sobre os perigos do consumo excessivo desses nutrientes 
por meio da(s) seguinte (s) mensagem (s), aplicável(s) de acordo com os casos descritos abaixo:

a) “O (nome/ marca comercial do alimento) contém muito açúcar e, se consumido em grande 
quantidade, aumenta o risco de obesidade e de cárie dentária”.

b) “O (nome/ marca comercial do alimento) contém muita gordura saturada e, se consumida em 
grande quantidade, aumenta o risco de diabetes e de doença do coração”.

c) “O (nome/ marca comercial do alimento) contém muita gordura trans e, se consumida em gran-
de quantidade, aumenta o risco de doenças do coração”.
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d) “O (nome/ marca comercial do alimento) contém muito sódio e, se consumido em grande quan-
tidade, aumenta o risco de pressão alta e de doenças do coração”.

IV - Quando o alimento ou o conjunto a que ele pertença possuir quantidade elevada de dois ou 
mais nutrientes, deverá ser aplicado o seguinte alerta cumulativamente em relação aos nutrien-
tes: “O (nome/ marca comercial do alimento ou conjunto) contém muito(a) [nutrientes que estão 
presentes em quantidades elevadas], e se consumidos(as) em grande quantidade aumentam o risco 
de obesidade e de doenças do coração”.

Art. 7º Os alertas a que se refere o artigo 6º devem ser contextualizados na peça publicitária, de 
maneira que sejam pronunciados pelo personagem principal, quando a peça publicitária for veicu-
lada na televisão ou outros meios audiovisuais; proferidos pelo mesmo locutor, quando veiculada 
em rádio; e, quando se tratar de material impresso, o alerta deve causar o mesmo impacto visual 
que as demais informações presentes na peça publicitária.
§ 1º A locução dos alertas deve ser perfeitamente compreensível.

§ 2º Se a propaganda ou publicidade de televisão não apresentar personagem principal, os alertas 
devem observar os seguintes requisitos:

a) após o término da mensagem publicitária, os alertas serão exibidos em cartela única, com fundo 
verde, em letras brancas, de forma a permitir a perfeita legibilidade e visibilidade, permanecendo 
imóvel no vídeo;

b) a locução deve ser feita com voz adulta e perfeitamente compreensível;

c) a cartela deverá ocupar a totalidade da tela.

§ 3º Na internet, os alertas serão exibidos de forma permanente, visível, juntamente com a peça 
publicitária, e devem causar o mesmo impacto visual que as demais informações presentes na 
propaganda ou publicidade.

Art. 8º É obrigatória a veiculação do alerta a que se refere o artigo 6º em amostras grátis de ali-
mentos com quantidades elevadas de açúcar, de gordura saturada, de gordura trans, de sódio, e 
de bebidas com baixo teor nutricional, bem como em cupons de desconto para a promoção desses 
alimentos.

Art. 9º Todo material publicitário referente ao patrocínio de fornecedores ou distribuidores dos 
alimentos com quantidades elevadas de açúcar, de gordura saturada, de gordura trans, de sódio, e 
de bebidas com baixo teor nutricional deve veicular o alerta exigido pelo art. 6º.

Art. 10 A divulgação de programas ou campanhas sociais que mencionem nome/marcas dos ali-
mentos com quantidades elevadas de açúcar, de gordura saturada, de gordura trans, de sódio, e 
de bebidas com baixo teor nutricional, ou que tenham por objetivo a promoção comercial desses 
alimentos deve observar todas as disposições desta resolução, inclusive quanto ao alerta exigido 
pelo art. 6º.
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Art. 11 Não poderão constar na propaganda, publicidade ou outras práticas correlatas cujo obje-
tivo seja a promoção comercial de alimentos e bebidas citados no caput do artigo 1º, indicações, 
designações, denominações, símbolos, figuras ou desenhos que possibilitem interpretação falsa, 
erro e confusão quanto à origem, a procedência, a natureza, a qualidade, a composição ou que 
atribuam características nutritivas superiores àquelas que realmente possuem, tais como:

I - Informar ou sugerir que qualquer tipo de alimento seja completo nutricionalmente ou que su-
pra todas as necessidades nutricionais dos seres humanos, excetuando-se o leite materno quando 
consumido até os seis meses de idade;

II - Informar ou sugerir que o consumo do alimento constitui- se em garantia para uma boa saúde, 
inclusive no que diz respeito às expressões que o caracterize como fundamental ou essencial para 
o crescimento e desenvolvimento de crianças, excetuando-se o leite materno; e salvo quando 
aprovado por órgão competente ou disposto em regulamento técnico específico;

III - Desestimular de qualquer forma o aleitamento materno exclusivo até os seis meses de idade e 
complementar até os dois anos de idade ou mais;

IV - Informar ou sugerir que alimentos que possuam em sua composição nutrientes e fibras alimen-
tares adicionados intencionalmente possam atuar como substitutos de alimentos que os possuam 
naturalmente em sua composição;

V - Utilizar expressões ou sugerir de qualquer forma que o alimento é saudável ou benéfico para a 
saúde, quando este for classificado com quantidades elevadas de açúcar, de gordura saturada, de 
gordura trans, ou de sódio e bebidas com baixo teor nutricional;

VI - Informar ou sugerir que alimentos com quantidades elevadas de açúcar, de gordura saturada, 
de gordura trans, de sódio e de bebidas com baixo teor nutricional possam substituir uma refeição, 
salvo quando aprovado por órgão competente ou disposto em regulamento técnico específico.

CAPÍTULO III

DA PUBLICIDADE, PROPAGANDA E PROMOÇÃO COMERCIAL PARA AS CRIANÇAS

Art. 12 Em toda e qualquer forma de propaganda, publicidade ou promoção comercial de alimen-
tos com quantidades elevadas de açúcar, de gordura saturada, de gordura trans, de sódio e de 
bebidas com baixo teor nutricional direcionada a crianças, é obrigatório o alerta a que se refere o 
artigo 6º dessa resolução, devendo ser observada principalmente a contextualização do alerta na 
peça publicitária.
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CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 13 Todos os abrangidos por esta Resolução terão o prazo de 180 (cento e oitenta) dias conta-
dos a partir da data de sua publicação para promover as adequações necessárias ao Regulamento 
Técnico.

Art. 14 As empresas deverão manter em seu poder, à disposição da Autoridade Sanitária os dados 
fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem publicitária.

Art. 15 As empresas devem informar a todo o seu pessoal de comercialização e divulgação de 
alimentos, incluindo as agências de publicidade, sobre este Regulamento Técnico e as responsabi-
lidades no seu cumprimento.

Art. 16 O descumprimento das disposições contidas nesta Resolução constitui infração sanitária, 
nos termos da Lei Nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, sem prejuízo das responsabilidades civil, 
administrativa e penal cabíveis.

Art. 17 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DIRCEU RAPOSO DE MELLO

 








