
 

 



 

 

POR QUE É IMPORTANTE LER OS RÓTULOS DOS ALIMENTOS? 

 

O rótulo é um importante instrumento de comunicação para que o consumidor possa 

acessar as informações de forma clara e detalhada sobre os produtos que pretende 

consumir, possibilitando escolhas adequadas às necessidades de cada um e, de 

modo a minimizar os riscos de consumo de produtos com ingredientes 

incompatíveis com o estilo de vida ou restrição alimentar das pessoas. 

No Brasil a legislação alimentícia iniciou-se na década de 1960 e, ao longo dos 

anos, vem sendo aprimorada. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA 

é responsável por regulamentar e fiscalizar as informações das embalagens. 

A informação contida nos rótulos é uma importante aliada na adoção de hábitos de 

alimentares saudáveis, e na prevenção do consumo inadequado de alimentos. Veja 

algumas dicas sobre algumas informações contidas nos rótulos de embalagens que 

podem auxiliar na hora da escolha dos produtos: 

1 – Lista de ingredientes: descreve em ordem decrescente a quantidade de 

ingredientes utilizados na fabricação do produto. O primeiro ingrediente da lista será 

o de maior quantidade, e assim sucessivamente; 

2 – Lote: é um número utilizado para controle da produção. Se tiver algum problema 

em uma unidade do produto, as embalagens que contenham o mesmo número de 

lote podem ser recolhidas pelo fabricante e analisadas; 

3 – Prazo de validade: deve apresentar pelo menos o dia e o mês, quando o prazo 

de validade for inferior a três meses, e o mês e o ano para produtos que tenham 

prazo de validade superior a três meses; 

5 – Conteúdo líquido: Expresso em unidade de massa (quilo) ou volume (litro). 

Indica a quantidade total de produto contido na embalagem. Devemos ficar atentos, 

pois às vezes encontramos produtos similares com peso diferente e assim sem 

perceber pagamos mais por uma quantidade menor; 

 



 

 

4 – Tabela de informações nutricionais: traz a composição do produto e é 

importante para fazer escolhas mais saudáveis.  

Uma atitude importante é fazer comparações dos rótulos de alimentos similares 

como, por exemplo, sucos, iogurtes, pães entre outros. Assim, podemos identificar 

qual tem menos sódio, menos açúcar, menos gordura, ausência ou presença de 

conservantes, entre outras informações. 

Devemos também ficar atentos aos avisos sobre temperatura de armazenamento 

antes e após abertura da embalagem, e presença de ingredientes alergênicos que 

podem fazer mal no caso de alergias. 

Busque mais informações sobre o assunto (no Código de defesa do consumidor e 

site da ANVISA), exerça/pratique vigilância e autonomia na seleção de alimentos 

mais adequados e com melhor composição nutricional.  A leitura dos rótulos dos 

alimentos é um bom começo! 

 


