
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – UFF 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM BIOMEDICINA 

 

 

 

 

 

 

 

NEUROCIÊNCIAS E SAÚDE PÚBLICA: EFEITO DO SEMÁFORO 

NUTRICIONAL SOBRE O IMPACTO EMOCIONAL DE 

ALIMENTOS ULTRAPROCESSADOS 

 

 

 

Bacharelado em pesquisa científica: Fisiologia e Farmacologia 

 

 

 

Autor: André Almo de Moraes Coutinho 

Orientadora: Isabel de Paula Antunes David 

 

 

 

 

 

Niterói, RJ 

2018



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

André Almo de Moraes Coutinho 

 

 

 

NEUROCIÊNCIAS E SAÚDE PÚBLICA: EFEITO DO SEMÁFORO NUTRICIONAL 

SOBRE O IMPACTO EMOCIONAL DE ALIMENTOS ULTRAPROCESSADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Isabel de Paula Antunes David 

 

Niterói, RJ 

Trabalho de conclusão de curso 

submetido à Universidade Federal 

Fluminense como requisito parcial para 

obtenção do Grau de Bacharel em 

Biomedicina. Área de concentração: 

Fisiologia e Farmacologia 



iv 
 

 

 



v 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalho desenvolvido no laboratório de Neurofisiologia do Comportamento do 

Departamento de Fisiologia e Farmacologia - Instituto Biomédico, na Universidade Federal 

Fluminense sob a orientação da Professora Drª Isabel de Paula Antunes David. 

  



vi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao caminho que me trouxe aqui e aos companheiros de viagem.  

Aos meus pais, amigos e pessoas que encontrei. 

À próxima aventura. 

 

 



vii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" Such dumb zeal... That's exactly what I like to hear!" 

Yagi Toshinori 

 

 

 

 



viii 
 

AGRADECIMENTOS 

 É engraçado como se passaram os últimos 4 anos. Lembro que, quando entrei na universidade, 

estava decidido a ser o melhor aluno e que sempre daria tudo de mim. Eu não negaria ajuda e tampouco 

me recusaria a trabalhar em equipe, mas jamais dependeria de ninguém. No final das contas, as pessoas 

que conheci no caminho me ajudaram muito mais do que eu podia imaginar. 

 Um obrigado aos colegas de trabalho e convívio do LABNEC, que aguentaram minhas piadas 

e comentários feitos ao longo do dia e em minhas idas para tomar café e água. Obrigado também por 

terem aguentado minha mochila solitária, que por tantas vezes deixei em repouso no laboratório antes 

de sair correndo para outro canto da universidade. 

 Obrigado a Isabel, por ter me guiado nesta pesquisa, Laura, por ter feito o mesmo diversas 

vezes, e Thayane por ter me acompanhado, também. Foi um caminho cheio de comida, rótulos e 

estatística. Agradeço por terem conseguido lidar com meu jeito louco de trabalhar. 

 Obrigado a todos os professores. Obrigado pelo que me ensinaram, obrigado pelos elogios e 

também pelas críticas. Eu achei que ficaria louco com as provas, trabalhos e seminários, mas não 

fiquei. Pelo menos não mais do que eu já era. Obrigado a Adriana, Priscilla, Regina, Luciana, Lucianne 

e Ronald por todo o seu apoio à LiNeB. Obrigado a todos os professores que já palestraram em nossos 

eventos ou participaram de qualquer outra forma. Obrigado a Luciana, Mylene, Claudia e Kawazoe, 

os professores que me tiveram como aluno de docência. Todos vocês reafirmaram meu desejo de me 

tornar um educador. 

 Obrigado aos amigos e pessoas próximas, da faculdade ou não, que são numerosas demais para 

contar. Obrigado por aguentarem meus surtos pré-provas, preocupações exageradas e suposições 

pessimistas sobre as avaliações e afins. Obrigado pelos projetos em que me acompanharam, pelas 

festas, sociais, madrugadas de estudo e vésperas desesperadas. Obrigado por ouvirem todos os áudios 

também. 

 Pai, mãe, eu só tenho a agradecer por todo o apoio. Obrigado por me acalmarem de seus jeitos 

diferentes: minha mãe com seu carinho e ternura, e meu pai com o sorriso otimista e relaxado. E Julia, 

eu sei que sou seu ídolo apesar de você não admitir. Obrigado a todos da família que acreditaram em 

mim. 

 Por fim, agradeço a três pessoas que não estão mais aqui, mas que carrego comigo sempre 

pelas lições que me ensinaram. A Roberto Ricardo Coutinho, meu avô, por me ensinar a nunca desistir 

de um sonho. A Rodrigo Bucinskas Carnaz, por me ensinar a amar o que eu faço. A Willian Araújo, 

por ter me ensinado a sorrir mesmo quando tudo está perdido. 

 



ix 
 

RESUMO 

A obesidade é atualmente considerada uma pandemia e um grave problema de saúde pública mundial, 

agindo como um importante fator de risco para agravos crônico-degenerativos não transmissíveis. O 

atual quadro mundial de tendência à obesidade parece estar ligado à substituição de refeições 

tradicionais pelo consumo de alimentos processados e ultraprocessados com alto teor de gordura, 

açúcar, sal e aditivos. Esses produtos insalubres, além de suas características intrínsecas de 

hiperpalatabilidade, alta durabilidade e praticidade, são os principais comercializados e presentes nas 

propagandas. Políticas públicas têm sido aplicadas para reduzir o apelo positivo evocado por estes 

produtos. Uma das medidas visa empregar sistemas de rotulagem na forma de um semáforo 

nutricional, que utiliza diferentes cores para indicar o conteúdo de açúcar, sódio, gordura saturada e 

trans. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito das diferentes cores do semáforo nutricional sobre 

o impacto emocional, desejo de consumo e percepção de salubridade evocados pela visualização de 

imagens de alimentos ultraprocessados. 68 (sessenta e oito) participantes (57 (cinquenta e sete) 

mulheres, idade M = 21,29 anos e DP = 4,05) visualizavam imagens de alimentos ultraprocessados 

precedidos por um círculo nas cores verde, amarelo ou vermelho, apresentados de forma 

pseudoaleatória. Após a visualização das imagens os participantes deveriam julgar as imagens quanto 

à reatividade emocional evocada (valência e ativação), desejo de consumo e efeito sobre a saúde. Os 

participantes preenchiam ainda informações sobre renda familiar, conhecimento nutricional e a fome 

percebida imediatamente antes do início da sessão experimental. A fome foi capaz de aumentar a 

valência, a ativação e o desejo de consumo das imagens de alimentos ultraprocessados. Na condição 

“vermelho” os voluntários classificavam as imagens como mais insalubres (fazem mais mal à saúde) 

(M = 2,55 DP = 0,89) quando comparado às condições “amarelo” (M = 2,95 DP = 1,11) e “verde” (M 

= 3,15 DP = 1,06). Este efeito ocorreu independente do conhecimento nutricional, mas os indivíduos 

com maior conhecimento nutricional classificavam as imagens como mais insalubres. O conhecimento 

nutricional correlacionou-se à renda familiar. O semáforo nutricional vermelho é capaz de modificar 

a percepção de salubridade dos produtos ultraprocessados. A cor vermelha possui o potencial de 

promover escolhas mais saudáveis mesmo em indivíduos com baixo conhecimento nutricional. 

Palavras-chave: semáforo nutricional, alimentos ultraprocessados, doenças crônicas não-

transmissíveis, regulação da emoção. 
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ABSTRACT 

Obesity is currently considered a pandemic and a serious global public health problem, acting as an 

important risk factor for non-communicable chronic diseases. The current global situation of a 

tendency to obesity seems to be linked to the substitution of traditional meals for the consumption of 

processed and ultra-processed products with high levels of fat, sugar, salt and additives. These 

unhealthy products, besides their intrinsic characteristics of hyperpalatability, high durability and 

practicality, are the main marketed items present in advertising. Public policies have been applied to 

reduce the positive appeal evoked by these products. One of the measures aims to employ labeling 

systems in the form of a traffic light label, which uses different colors to indicate the content of sugar, 

sodium, saturated and trans fat. The objective of this work was to evaluate the effect of the different 

colors of the traffic-light label on the emotional impact, intention to consume and perception of 

healthfulness evoked by the visualization of ultra-processed food and drink products pictures. 68 

(sixty-eight) participants (57 (fifty-seven) women, age M = 21,29 years and SD = 4,05) visualized 

pictures of ultra-processed products preceded by a green, yellow or red circle, presented in a pseudo-

random order. After the images’ display, participants should judge the pictures regarding the evoked 

emotional reactivity (valence and arousal), intention to consume and perceived effect on health. The 

participants also informed their family income, nutritional knowledge and perceived hunger 

immediately before the beginning of the experimental session. Hunger was capable of increasing the 

ultra-processed products’ pictures valence, arousal and intention to consume. In the “red” condition 

the participants rated the pictures as more unhealthful (M = 2,55 SD = 0,89) when compared to the 

“yellow” (M = 2,95 SD = 1,11) and “green” (M = 3,15 SD = 1,06) conditions. This effect occurred 

regardless of the nutritional knowledge, but the participants with higher nutritional knowledge rated 

the pictures as more unhealthful. The nutritional knowledge correlated with family income. The red 

nutritional traffic light is capable of modifying the perception of the healthfulness of the ultra-

processed products. The red color possesses the potential of promoting healthier choices, even for 

individuals with low nutritional knowledge. 

Keywords: traffic-light label, ultra-processed food, non-communicable chronic diseases, emotion 

regulation. 
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INTRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO  

Ao longo do tempo, as populações – incluindo a brasileira – passaram por uma transição 

epidemiológica, caracterizada por alterações a longo prazo nos padrões de morbidade, invalidez e 

morte, que costumam acontecer em conjunto com mudanças demográficas, sociais e econômicas. Este 

processo inclui, dentre outras alterações básicas, a substituição, entre as primeiras causas de morte, 

das doenças transmissíveis pelas doenças não transmissíveis e causas externas (CHAIMOWICZ, 

1997): atualmente, existe uma predominância marcada desses riscos, confirmando a mudança global 

que tem ocorrido desde 1990 (LIM et al., 2012).  As doenças crônicas não transmissíveis são aquelas 

com longos períodos de latência, tempo de evolução prolongado, causadoras de lesões irreversíveis e 

complicações que podem resultar em incapacidade ou óbito (MARIATH et al., 2007). Com a transição 

epidemiológica, esses agravos – as doenças crônicas não-transmissíveis, ou DCNT – são 

considerados, atualmente, um dos principais problemas da saúde pública. A OMS afirma que 38 

milhões dentro de um total de 56 milhões de mortes no mundo em 2012 (WHO, 2014) foram 

ocasionadas por DCNT: esse número é crescente em todo o mundo desde 2000, quando havia um total 

de 31 milhões de mortes por DCNT. O padrão de alta relevância se repete no Brasil, com as DCNT 

sendo responsáveis por 72,7% das mortes em 2011 (MALTA et al., 2014). No país, a transição 

demográfica - e, por consequência, epidemiológica – representou uma nova dificuldade, estando o 

estado ainda tentando controlar a mortalidade infantil e doenças transmissíveis, e dessa forma não 

aplicando estratégias efetivas a fim de prevenir e tratar os problemas característicos das doenças 

crônico-degenerativas (CHAIMOWICZ, 1997). Essa característica é compartilhada entre os países de 

baixa e média renda, que confrontam um fardo duplo de condições crônicas não-transmissíveis bem 

como doenças infecciosas que costumam afetar os mais pobres (WHO, 2009). A OMS afirma que a 

maior parte das mortes causadas por DCNT está conectada a um conjunto diminuto de fatores de risco, 

sendo os principais o consumo exagerado de bebidas alcoólicas, o tabagismo, a dieta inadequada e a 

inatividade física (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2014). Esses dois últimos são importantes, 

também, como causas da obesidade e do sobrepeso. 

A obesidade age como um importante fator de risco para agravos crônico-degenerativos não 

transmissíveis, como diabetes, doenças cardiovasculares, hipertensão e câncer, além de problemas 

psicossociais, doenças da vesícula biliar, dificuldades respiratórias, problemas musculoesqueléticos 

crônicos, problemas de pele e infertilidade, sendo crucial em sua morbimortalidade (BJORNTORP et 

al., 2000). Junto com o sobrepeso, a obesidade causa, ao redor do mundo, mais mortes do que a 

desnutrição (WHO, 2014). Atualmente, é considerada uma pandemia e um grave problema de saúde 

pública mundial, envolvida na morte de aproximadamente 3,4 milhões de pessoas no mundo por ano 

(WHO, 2014). Sua prevalência junto à do sobrepeso tem aumentado em todo o mundo, com uma 

elevação de 27,5% para adultos e 47,1% para crianças, entre os anos de 1980 e 2013: assim, o número 
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de indivíduos em sobrepeso e obesidade cresce de 921 milhões em 1980 para 2,1 bilhões em 2013 

(NG et al., 2014). No Brasil, o agravo engloba mais da metade da população adulta: 53,8% está em 

sobrepeso, e 18,9% se encaixa na condição de obesidade (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017).  

A obesidade é caracterizada como um acúmulo excessivo de lipídios no tecido adiposo 

(GARROW, 1988): sua gênese pode ser decorrente de excessos de ingestão energética e/ou alterações 

no gasto energético corporal, resultando num balanço energético positivo (FLATT, 2007).  A 

obesidade sofre influência não só de fatores genéticos e biológicos, mas também comportamentais e 

ambientais (HILL, 2006), visto que depende da ingestão alimentar e gasto energético, afetados por 

todos esses aspectos. O atual quadro mundial de tendência à obesidade, acompanhado por uma menor 

ocorrência de desnutrição, vem crescendo de forma consistente entre a população de mais baixa renda, 

com indicações de que, à medida que o produto interno bruto de um país aumenta, grupos mais pobres 

tendem a ser mais acometidos pela condição, uma situação também observada no Brasil por meio de 

estudos sobre a sua prevalência de acordo com a renda (MONTEIRO; CONDE; POPKIN, 2007).  

Todo esse contexto parece estar ligado à falta de atividade física e alterações na dieta, marcadas 

pela substituição de refeições tradicionais pelo consumo de alimentos processados e ultraprocessados 

com alto teor de gordura, açúcar, sal e aditivos (LOUZADA et al., 2015; MONTEIRO et al., 2013; 

MOUBARAC; PAHO; WHO, 2015). Esses produtos insalubres são definidos como formulações 

industriais que são, em sua maioria, nutricionalmente desbalanceados, consistindo inteiramente ou 

majoritariamente em substâncias extraídas de alimentos ou sintetizadas a partir de outras fontes 

orgânicas (como gordura hidrogenada, açúcar invertido, xarope de milho, amido modificado e 

hidrolisados proteicos) adicionadas a aditivos (como corantes, edulcorantes artificiais, conservantes, 

estabilizantes, antioxidantes e realçadores de sabor); estes correspondem, numericamente, à maior 

parte dos ingredientes destes produtos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014; MOUBARAC; PAHO; 

WHO, 2015). Além de suas características intrínsecas de hiperpalatabilidade, alta durabilidade e 

praticidade, são os principais comercializados e presentes nas propagandas (ALMEIDA; 

NASCIMENTO; QUAIOTI, 2002; MARTINS et al., 2013; MONTEIRO et al., 2013). Isso se 

correlaciona ao seu maior consumo: a disponibilidade de produtos ultraprocessados nas residências 

de alta renda no Canadá e média-alta renda no Brasil demonstra aumentos em ambos os países, e ainda 

maior no Brasil. Os dados também mostram que, no início dos anos 2000, produtos ultraprocessados 

já haviam subido para mais da metade de todas as calorias consumidas no Canadá, e para mais de um 

quarto no Brasil, partindo de níveis muito mais baixos. No Canadá, o aumento foi de 24,4% do total 

de calorias compradas em 1938 para 54,9% em 2001. Já no Brasil, foi de 18,7% em 1987 para 26,1% 

em 2003. Esses achados são consistentes com mudanças mais recentes nas vendas de produtos 

ultraprocessados em 79 países, que mostram um maior consumo em países de mais alta renda, mas 

crescimentos relativos e em alguns casos até mesmo absolutos maiores em países de mais baixa renda; 
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enquanto a porcentagem de produtos ultraprocessados presentes na dieta seja quase o dobro no Canadá 

em relação ao Brasil, o crescimento relativo brasileiro tem sido maior: são 2,1% por ano no Brasil e 

1,3% por ano no Canadá (MONTEIRO et al., 2013). 

Autoridades em saúde creem que as propagandas desses alimentos, graças ao acúmulo de 

mensagens nelas presentes, são capazes de induzir o seu maior consumo pela população (DAVID et 

al., 2016; HARRIS; BARGH; BROWNELL, 2010), aproximando os produtos alimentícios do 

consumidor de forma semelhante à indústria do tabaco, principalmente no passado (EMERY et al., 

2013; WHO, 2005); entre essas mensagens, figuram estratégias que induzem uma associação do 

consumo de produtos específicos – principalmente ricos em gorduras e açúcar – a emoções e aspectos 

positivos e sedutores, como liberdade, status social, felicidade e até mesmo saúde. Para tal, são usadas 

publicidade agressiva e elaboradas técnicas de neuromarketing, fundamentadas na psicologia e 

neurobiologia a fim de influenciar, de forma sutil, as preferências de alimentação e consumo. Imagens 

de interação social, por exemplo, têm a capacidade de pré-ativar circuitos motores que propiciam 

movimentos de interação social, como o carinho, ressaltando a importância desse tipo de pista 

(CAMPAGNOLI et al., 2015). Propagandas de alimentos não-saudáveis empregam, com grande 

frequência, imagens de famílias e bebês felizes, de sucesso social e de celebridades. A indústria de 

alimentos comumente explora o fato dos processos sociais ainda estarem em desenvolvimento nos 

jovens, usando, além das associações positivas, uma ameaça de exclusão social: há evidências de que 

as pistas de isolamento social presentes nas propagandas são consideradas como extremamente 

estressantes, alarmantes e mesmo dolorosas. Existem indícios observacionais, neuroquímicos e 

neuroanatômicos de ligação entre a dor física e experiências de separação social (EISENBERGER, 

LIEBERMAN, 2003; EISENBERGER, 2012). A sensação de solidão prevê um aumento da 

morbidade e mortalidade, agindo como um fator de risco (EISENBERGER, 2012; LUO et al., 2012). 

A propaganda é capaz de predispor o consumo automático de produtos alimentícios ao impossibilitar 

que o consumidor por ela atingido exerça qualquer tipo de controle (DAVID et al., 2016). A utilização 

de comerciais sofisticados, com imagens positivas, uso de displays em estabelecimentos, boa 

iluminação, localização e fácil acesso cria um impulso de compra para adultos e, principalmente, 

crianças e adolescentes. Há também um número crescente de estudos que demonstra efeitos diretos, 

na dieta de jovens e crianças, da exposição à publicidade de alimentos, que incluem um aumento no 

consumo de lanches e no consumo total de calorias, acompanhado por um menor consumo de frutas 

e hortaliças, bem como maiores taxas de obesidade (BOYLAND; HALFORD, 2013). Crianças em 

idade escolar, quando expostas a programas de TV com propagandas de alimentos, mostraram um 

maior consumo de biscoitos do tipo snacks, estando esses disponíveis no local do experimento 

(HARRIS; BARGH; BROWNELL, 2010). O consumo de alimentos insalubres é maior em crianças 

expostas à propaganda de alimentos, incluindo crianças de 5 a 7 anos. As crianças obesas e em 

sobrepeso são as mais afetadas, consumindo uma quantidade significativamente maior de snacks, além 
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de reconhecerem um maior número de propagandas de alimentos (HALFORD et al., 2004). 

Diariamente, nos Estados Unidos, crianças entre 2 e 11 anos assistem um total aproximado de 12 

propagandas de televisão relacionadas a produtos ricos em gordura, açúcar e/ou sódio (POWELL et 

al., 2011). Já no Brasil, o público infantil vê 2 propagandas de alimentos não-saudáveis por hora, em 

sua maioria de produtos com baixo valor nutricional e alto valor calórico, com elevados índices de 

gorduras, óleos, açúcares e sódio (ALMEIDA; NASCIMENTO; QUAIOTI, 2002; KELLY et al., 

2010). Ainda sobre a situação nacional, são indicados elementos discutíveis no referente à ética da 

propaganda (HENRIQUES; DIAS; BURLANDY, 2014); além disso, a maioria das propagandas 

promove produtos que deviam ser consumidos de forma muito limitada ou sequer consumidos 

(KELLY et al., 2010). A indústria de alimentos investiu, apenas no primeiro semestre de 2014, 3 

bilhões de reais em propaganda, em especial voltada para o público jovem (IBOPE, 2014). A 

Declaração Política da Reunião de Alto Nível da Assembleia Geral da ONU sobre prevenção e 

controle de Doenças Crônicas Não-Transmissíveis (UNITED NATIONS, 2012), aprovada em janeiro 

de 2012, aponta que doenças cujo risco é aumentado pela obesidade lideram as causas evitáveis de 

morbimortalidade no mundo. De acordo com esta declaração, a prevenção é o principal foco, e entre 

as medidas preventivas principais está a regulação da publicidade de alimentos e bebidas dirigida às 

crianças. 

A Declaração Política da Assembleia das Nações Unidas e a Resolução da 63ª  Assembleia da 

Organização Mundial de Saúde (UNITED NATIONS, 2012) reconhecem a extensa evidência de que 

a propaganda de produtos com altos teores de sal, açúcar e gordura saturada e trans são os principais 

fatores de risco para a obesidade e doenças crônicas não-transmissíveis, propondo uma ação global 

para a redução de seu impacto negativo (WHO, 2010). Políticas públicas têm sido aplicadas para 

reduzir o apelo positivo feito sobre esses produtos, visando a criação de soluções para a atenuação da 

influência da propaganda de alimentos não-saudáveis. Esses esforços têm como antecedentes o 

acúmulo de evidências da influência negativa do marketing de alimentos sobre a saúde da população. 

Dentre as alternativas, existem desde métodos mais radicais como a proibição de toda a publicidade 

infantil (RAMÍREZ; STERNSDORFF; PASTOR, 2016) até os mais brandos como a autorregulação 

pela própria indústria (SHARMA; TERET; BROWNELL, 2010) e a educação alimentar, que pode ser 

classificada em campanhas de conscientização pública, educação em setores específicos, treinamento 

de habilidades, e mudanças no ambiente alimentar (HAWKES, 2013). Dessa forma, a educação 

alimentar abrange diversas alternativas, como as campanhas informativas, advertências sanitárias e 

sistemas de rotulagem. Estes desempenham um importante papel informativo, já que o consumidor 

enfrenta grandes dificuldades para identificar, nos produtos ultraprocessados, quantidades excessivas 

de gordura, açúcar, sal e aditivos. Seu objetivo é informar o consumidor, de maneira confiável, as 

informações nutricionais do produto, não focando apenas em sua praticidade e aspectos sensoriais 

como nas propagandas, para garantir, dessa forma, seu direito de escolha. Em vários países, foram 
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colocadas em pauta discussões sobre os requisitos de rotulagem e frases de advertências para pacotes 

e propagandas desses produtos (REZENDE, 2017). No Brasil, as informações nutricionais dispostas 

nas embalagens dos alimentos são de difícil compreensão para a população em geral, por estarem 

presentes na parte de trás e em letras pequenas. Adicionalmente, a indústria de alimentos conta com 

uma vantagem: diferente dos produtos de tabaco, inegavelmente prejudiciais à saúde, estes produtos 

levam à dúvida sobre o quanto seus aspectos nutricionais poderiam ser negativos. Assim, mascara-se 

o conteúdo insalubre dos produtos – como justamente o excesso de gordura saturada, presença de 

gordura trans, excesso de açúcar e sódio e presença de aditivos cancerígenos – através da adição de 

itens supostamente tidos como saudáveis, tal como fibras, minerais e vitaminas. Estes últimos, por 

fim, aparecem em destaque nas embalagens, assim como outras características que possam desviar a 

atenção para os aspectos “positivos” do produto: “zero gordura trans”, “sem colesterol”, “zero açúcar”, 

“mais fibras”. Assim, os produtos se contrapõem à própria tabela de valores nutricionais, de difícil 

compreensão para o público em geral (ALLEN; VALLONE, 2009). Para complementar, a indústria 

alimentícia busca apoio de sociedades da área médica, profissionais da área de saúde e atletas, a fim 

de dar mais credibilidade a algum aspecto saudável do seu produto. Adultos costumam julgar como 

mais saudáveis produtos que fazem uso dessas táticas em relação a outros mais saudáveis na realidade, 

mas sem essas abordagens (DIXON et al., 2010). Portanto, é essencial expor a verdade aos 

consumidores sobre o real conteúdo nutricional de cada produto, além de seus possíveis malefícios à 

saúde. Foi testado o efeito da contra-propaganda sobre a percepção de pais no referente ao conteúdo 

não-saudável presente em produtos alimentícios. No teste, apresentava-se a embalagem do produto da 

forma como esta é comercializada, com algum aspecto saudável do alimento sendo enfatizado. Em 

seguida, apresentava-se a mesma embalagem, mas com um aspecto não-saudável sendo enfatizado: 

assim, demonstrou-se que a contra-propaganda foi eficiente em reduzir a intenção de compra e 

confiabilidade na propaganda (DIXON et al., 2014). Como já citado, são importantes alternativas para 

elucidar a população acerca da realidade da composição dos produtos alimentícios. 

Nos Estados Unidos, São Francisco aprovou um normativo no qual era exigido que 

propagandas de bebidas açucaradas exibissem advertências textuais para informar aos consumidores 

sobre a adição de açúcar e seus possíveis efeitos negativos para a saúde (CITY AND COUNTY OF 

SAN FRANCISCO, 2015). A proposta 65 da Califórnia também obriga que as empresas forneçam 

advertências de texto para produtos que contenham níveis não seguros de produtos químicos tidos 

como cancerígenos (OEHHA, 1986). No Brasil, uma norma da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA) estipula que a publicidade midiática de produtos alimentares e bebidas não 

saudáveis (com altos teores de açúcar, sódio, gorduras saturadas e/ou trans) deve ser seguida por 

advertências de texto que informem sobre os riscos associados ao consumo desses produtos (ANVISA, 

2010; anexo 1). Dessa forma, esta norma brasileira – que não entrou em vigor – teve como foco a 

propaganda em si, e não a embalagem na qual os produtos em questão são ofertados. Os textos 
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antecedendo estímulos visuais emocionais exercem efeitos significativos segundo estudos: ocorre uma 

modulação das respostas eletrofisiológicas, reatividade cardíaca, sudorese e resposta hemodinâmica 

às imagens apresentadas (MOCAIBER et al., 2010, 2011; OLIVEIRA et al., 2009). No referente ao 

comportamento alimentar, por sua vez, observou-se, por meio da técnica de ressonância magnética 

funcional, que ativações relacionadas ao valor afetivo do sabor umami na região orbitofrontal – 

envolvida no processamento de recompensas – poderiam ser realçadas com o uso de textos descritivos 

apresentados aos voluntários (GRABENHORST; ROLLS, 2008). Em um trabalho recente do nosso 

grupo publicado na Public Health Nutrition (DAVID et al., 2018), investigamos se advertências de 

textos poderiam reduzir as respostas emocionais e as intenções relatadas pelos consumidores de comer 

ou beber produtos ultraprocessados. Esta pesquisa forneceu evidências iniciais que mostram que o uso 

de advertências de texto pode ser uma ferramenta de política pública para conter a poderosa influência 

de alimentos ultraprocessados hiperpalatáveis. Entretanto, são necessárias novas evidências que 

considerem as variações de design das diferentes propostas. 

Além das advertências textuais, como anteriormente citado, existem também os rótulos 

nutricionais frontais, conhecidos como “front-of-pack” (FOP). Vários países vêm implementando esta 

alternativa, cujo intuito é exibir informações visíveis e resumidas sobre a qualidade nutricional do 

produto, na parte da frente da embalagem (HERSEY et al., 2013; KLEEF; DAGEVOS, 2015). Dessa 

forma, o objetivo final é auxiliar na escolha de alimentos mais saudáveis pelos consumidores, que 

compreenderiam melhor as informações nutricionais inerentes ao produto a ser comprado e 

posteriormente consumido, levando a sim à escolha de alternativas mais saudáveis em suas compras, 

e por consequência em sua dieta e saúde (CECCHINI; WARIN, 2016; KLEEF; DAGEVOS, 2015). 

A aplicação desses rótulos, ao evidenciar aspectos nutricionais dos produtos, pode também incentivar 

fabricantes de alimentos a desenvolverem opções mais saudáveis para que os seus rótulos evidenciem 

uma qualidade nutricional favorável; para isso, podem reformular ou criar novos produtos (HAWLEY 

et al., 2013; KLEEF; DAGEVOS, 2015).  

Assim como há diferentes tipos de medidas de contra-propaganda e de advertências, há 

também diferentes tipos de rótulos nutricionais frontais. Uma das formas de classificá-los é analisando 

como a informação acerca dos produtos rotulados é apresentada. Eles podem apresentar desde apenas 

fatos nutricionais – sem avaliações em relação à salubridade do produto – até apenas recomendações 

e avaliações gerais da salubridade do produto, sem a presença de fatos nutricionais (HAMLIN; 

MCNEILL; MOORE, 2015; KLEEF; DAGEVOS, 2015). A seleção de uma ou outra opção tem suas 

vantagens e desvantagens: enquanto a apresentação exclusiva de informações factuais exige mais 

processamento cognitivo, interpretação e conhecimento nutricional por parte do consumidor, a 

retirada de fatos nutricionais pode levar à perda de informações importantes (HAMLIN; MCNEILL; 

MOORE, 2015; KLEEF; DAGEVOS, 2015; REZENDE, 2017).  
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Existem vários exemplos de sistemas de rotulagem nutricional que seguem uma ou outra 

abordagem. Um exemplo de rótulo que traz apenas as informações factuais é o Guia de Quantidade 

Diária (GDA – Guideline Daily Amount): usado nos Estados Unidos, Reino Unido e outros países 

europeus, ele mostra a quantidade de nutrientes presentes no produto por meio de porções em gramas 

e porcentagens do valor diário, como uma versão mais simples da tabela nutricional (TEMPLE, 2014). 

Já como exemplos do extremo oposto – os rótulos puramente avaliativos, que não trazem informação 

nutricional e sim uma avaliação geral do produto – existem o “Escolha a Marcação” (Pick the Tick), 

usado na Austrália e Nova Zelândia; “Escolhas Inteligentes” (Smart Choices), usado nos Estados 

Unidos; e o “Buraco da Fechadura Verde” (Green Keyhole), usado na Suécia, Dinamarca e Noruega 

(LARSSON; LISSNER; WILHELMSEN, 1999; LUPTON et al., 2010; YOUNG; SWINBURN, 

2002). Diferentemente do GDA, que é um rótulo factual, estes podem estar presentes ou ausentes, 

justamente por representarem uma recomendação. Quando estão presentes, indicam que o produto se 

enquadra numa qualidade nutricional mínima, podendo ser considerado como relativamente saudável. 

Dessa forma, pode-se dizer que esses sistemas de rotulagem oferecem um julgamento avaliativo 

exclusivamente positivo, sendo presentes apenas caso o produto cumpra certas exigências para receber 

essa recomendação (KLEEF; DAGEVOS, 2015; TEMPLE, 2014). O oposto também existe: no Chile, 

recentemente foi proposto um sistema de rotulagem que fornece avaliações unicamente negativas: 

produtos que excedam limites críticos de açúcares, calorias, gorduras saturadas e sódio devem 

apresentar um octógono preto em seu rótulo, com o texto “Excesso de” indicando o componente 

excessivo em questão (RAMÍREZ; STERNSDOR; PASTOR, 2016). 

Em uma ação incisiva de controle à obesidade, o Chile proibiu a publicidade dirigida a crianças 

menores de 14 anos e a comercialização em escolas de alimentos que contenham quantidades 

excessivas de ingredientes insalubres, bem como a proibição da inclusão de alegações nutricionais no 

rótulo de produtos ultraprocessados. Outra medida foi a implementação de um modelo de rotulagem 

frontal que consiste em advertências textuais em forma de octógonos na cor preta, com bordas brancas 

e mensagem textual “Alto em [azúcares/grasas saturadas/sódio/calorias]” em cor branca ao centro 

(RAMÍREZ; STERNSDORFF; PASTOR, 2016) (figura 1). O modelo de advertência com mensagens 

diretas, como as formas geométricas/selos octogonais adotados pelo Chile, não trazem informações 

sobre a quantidade de nutrientes (como no sistema “Guideline Daily Amount”, GDA), mas destacam 

aqueles que atendem ou não a critérios de saúde específicos, sendo de fácil compreensão. 

Dentre os sistemas de rotulagem utilizados para informar os consumidores sobre os alimentos, 

figura o “semáforo nutricional”, que usa diferentes cores para indicar valores altos, médios ou baixos 

de açúcar, sódio, gordura trans e gordura saturada, associando-os, respectivamente, a riscos altos, 

médios e baixos para o desenvolvimento de diferentes problemas de saúde (figura 1). Diferente dos 

exemplos anteriores, é um tipo de rotulagem que apresenta não só fatos nutricionais, mas também 
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avaliações/recomendações gerais sobre o produto (REZENDE, 2017). Proposto pela agência 

reguladora de alimentos do Reino Unido, a Food Standards Agency (FSA, 2008), alguns trabalhos 

mostram que os consumidores parecem apresentar uma preferência pelos sistemas de rotulagem que 

utilizam as cores do semáforo, além de os verem com maior credibilidade em relação a outros formatos 

(FEUNEKES et al., 2008; GORTON et al., 2009). Em diferentes estudos, voluntários tiveram uma 

melhora de desempenho em tarefas de avaliação de salubridade de alimentos quando utilizavam o 

semáforo nutricional, tanto para identificar os produtos mais saudáveis quanto para classificar se um 

produto é ou não saudável (BORGMEIER; WESTENHOEFER, 2009; GORTON et al., 2009; KELLY 

et al., 2010). Além disso, nesses estudos, ainda que os participantes fossem separados em grupos de 

acordo com suas características socioeconômicas, não era encontrada diferença em seu desempenho 

quando se utilizava semáforos nutricionais, uma característica interessante já que populações de mais 

baixa renda têm um maior risco de obesidade (MCLAREN, 2007). Com o uso do semáforo, pode-se 

aumentar as vendas de itens rotulados como saudáveis (verde) e reduzir as vendas de itens insalubres 

(vermelho) (THORNDIKE et al., 2012), o que inclui indivíduos de origens raciais, étnicas e, como 

supracitado, socioeconômicas, diferentes (LEVY et al., 2012). Aparentemente, esse sistema de 

rotulagem aumenta também a porcentagem de consumidores que consideram a saúde e nutrição como 

fatores importantes para a escolha de alimentos (SONNENBERG et al., 2013), podendo também fazer 

com que indivíduos prefiram pagar mais por produtos saudáveis que contenham rótulos em forma de 

semáforos nutricionais em comparação a outros que carreguem consigo os sistemas que apresentam 

apenas informações sem avaliação (ENAX et al., 2015). No entanto, um estudo recente demonstrou 

que o sistema proposto pelo Chile foi mais eficiente do que os sistemas em forma de semáforo 

nutricional ou o GDA em melhorar a habilidade dos consumidores de identificar corretamente os 

produtos com alta quantidade de ingredientes insalubres. Os produtos insalubres contendo as 

advertências textuais propostas pelo Chile também foram mais facilmente reconhecidos como menos 

saudáveis em comparação aos outros sistemas de rotulagem testados (ARRÚA et al., 2017). Apesar 

das cores do semáforo nutricional poderem ajudar a guiar escolhas mais saudáveis e a avaliar a 

salubridade do alimento, a cor verde pode ser mal interpretada, pois em muitas culturas ela está 

associada a contextos de segurança, calma, concordância e permissão para ir (BARGH; MORSELLA, 

2010; CAIVANO, 1998; GOLDSTEIN, 1942; WILSON, 1996). Além disso, o pensamento 

dicotômico gera uma classificação dos produtos em bons e ruins. Assim, produtos com semáforos 

verdes podem ser classificados como bons mesmo quando insalubres, e esta classificação positiva 

pode incentivar o consumo excessivo desses produtos (KLEEF; DAGEVOS, 2015; SCHULDT, 

2013). Por exemplo, os refrigerantes podem receber um semáforo verde para o componente “gordura”. 

A carne ultraprocessada, que possui amplo potencial carcinogênico (BOUVARD et al., 2015), poderia 

receber um semáforo verde em relação ao componente “açúcar”. 
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No Brasil foi elaborado um sistema de rotulagem em forma de advertência textual pelo IDEC 

(Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor) (figura 1), em parceria com uma equipe de pesquisa 

em design da Universidade do Paraná. A proposta utiliza mensagens textuais diretas como o sistema 

adotado no Chile, mas apresenta inovações importantes quanto ao design, como a utilização de um 

triângulo ao invés do octógono. O triângulo estaria mais fortemente associado à indicação de alerta, 

além de não perder a resolução em tamanho menor, o que poderia ocorrer com o octógono (IDEC, 

2017). A proposta inclui ainda um fundo branco que acentua o destaque da advertência na embalagem. 

Este sistema está atualmente sendo considerado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 

Discute-se também a possibilidade de adicionar a cor vermelha aos sistemas propostos pelo Chile e 

Brasil, no intuito de ampliar o efeito negativo exercido por estes sistemas sobre a avaliação dos 

produtos ultraprocessados. 

Apesar do potencial do uso de cores aplicados aos sistemas de rotulagem em ampliar a 

percepção de salubridade dos produtos e promover escolhas mais saudáveis (REZENDE, 2017), ainda 

são necessários mais estudos que visem entender melhor os efeitos isolados das cores verde e vermelha 

sobre estes efeitos. Dessa forma, torna-se essencial o acúmulo de ainda mais evidências da eficiência 

do uso de cores na elaboração de um sistema de rotulagem de fácil compreensão, a fim de aplicar tais 

políticas a favor da população e contra a propaganda nociva da indústria alimentícia. 

 

Figura 1. Representação de diferentes sistemas de rotulagem e advertência para produtos alimentícios. A. 

Variações do semáforo nutricional, proposto pela FSA (Food Standards Agency). B. O modelo de selos octogonais 

implementado no Chile. C. Os selos triangulares da proposta de rotulagem do IDEC (Instituto Brasileiro de Defesa 

do Consumidor).  
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OBJETIVOS 

Geral 

Investigar, por meio de relatos avaliativos e escalas psicométricas, um elo claro entre a 

exposição às diferentes cores do sistema de rotulagem em forma de semáforo nutricional (verde, 

amarelo e vermelho) e alterações na avaliação afetiva subjetiva, no desejo de consumo e na percepção 

de salubridade em relação aos alimentos ultraprocessados. 

Específico 

 Averiguar possíveis relações entre os relatos avaliativos dos alimentos apresentados após as 

diferentes cores do semáforo nutricional e medidas de variabilidade individual, como renda familiar, 

conhecimento nutricional, e a fome aferida imediatamente antes da sessão experimental. 
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METODOLOGIA  

Participantes 

Participaram dos experimentos 71 voluntários (57 mulheres) com idade média de 21,3 anos 

(DP = 4,0), estudantes de cursos de graduação da área biomédica (Biologia, Biomedicina e 

Enfermagem) da Universidade Federal Fluminense. Os experimentos foram realizados em quatro 

sessões, em dias diferentes e com participantes distintos em cada sessão.   Dos 71 participantes, 68 

foram inclusos na análise dos resultados, tendo um deles abandonado o experimento durante sua 

execução e outros dois excluídos, um por relatar ter sido diagnosticado com transtorno psiquiátrico e 

outro por relatar apresentar alteração oftalmológica (daltonismo). A média de IMC dos participantes 

foi de 23,5 kg/m² (DP = 5,1), sendo o IMC máximo de 43,9 kg/m² e o mínimo de 16,1 kg/m². Os 

procedimentos e protocolos experimentais utilizados foram aprovados pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do CCM/UFF (CAAE 59603216.9.0000.5243), (anexo 2).  

Estímulos visuais 

Foram selecionadas 45 imagens de alimentos ultraprocessados de um banco padronizado 

(apêndice 1) disponível em nosso laboratório, com alto conteúdo de pelo menos um dos seguintes 

componentes: sódio, açúcar, gordura saturada e gordura trans. Quinze tipos de alimentos diferentes 

foram representados: refrigerantes, barras de chocolate, discos de chocolate, gomas, salgadinhos de 

milho, salgadinhos de batata, salgadinhos de tortilhas, macarrão instantâneo, mortadela, nuggets, 

cachorros-quentes, margarinas, biscoitos recheados, biscoitos wafers e sorvetes. As imagens foram 

divididas em três grupos, e a cada grupo foi designada uma cor de semáforo (vermelho, amarelo ou 

verde), sendo esta combinação contrabalanceada entre as sessões experimentais.  Os três grupos de 

imagens (cada grupo apresentado em diferentes sessões experimentais) não diferiam em nenhum dos 

seguintes aspectos: valência hedônica (F (2,28) = 0,03; p = 0,96), ativação emocional (F (2,28) = 0,15; 

p = 0,82), frequência espacial (F (2,28) = 2,74; p = 0,09), brilho (F (2,28) = 1,25; p = 0,30) e contraste 

(F (2,28) = 0,57; p = 0,54). A valência hedônica e a ativação emocional das imagens foram avaliadas 

em um estudo anterior (DAVID et al., 2018), utilizando-se o método proposto por (BRADLEY e 

LANG, 1994). 
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Figura 2. Fotografias de produtos ultraprocessados altamente apetitivos que podem conter alto teor de gorduras 

(trans e saturadas), açúcar e sódio. Utilizamos 45 fotografias que constam no banco padronizado de imagens 

(apêndice 1).  

Escalas psicométricas  

Self-Assessment Manikin 

A classificação das fotografias foi realizada através da aplicação de uma escala psicométrica 

utilizada em estudos de neurobiologia da emoção. A primeira escala psicométrica é denominada Self-

Assessment Manikin (SAM) (BRADLEY e LANG, 1994), a qual contempla duas dimensões do espaço 

emocional: valência hedônica e ativação emocional (figura 3). A valência mede o grau de 

agradabilidade da figura, variando de um para extremamente desagradável a nove para extremamente 

agradável. Esta dimensão tem em seus extremos semânticos as palavras âncoras: alegre, feliz, 

satisfeito, contente, otimista e agradável, de um lado, e triste, deprimido, perturbado, aborrecido, 

insatisfeito, chateado, contrariado e desagradável, no outro. A ativação emocional indica o nível de 

ativação ou excitação emocional, variando de um para ativação mínima a nove para ativação máxima: 

dessa forma, as marcações dos participantes eram convertidas em valores numéricos. As palavras 

âncora que utilizamos para definirmos esta dimensão foram: ligado, agitado, estimulado, irrequieto, 

ativado em um extremo, e inerte, relaxado, calmo, desligado, apático, sonolento, não ativado no outro. 

 

 

 

 

Figura 3. Escala SAM mostrando as dimensões de valência (A) e ativação emocional (B). A: Na extremidade 

esquerda, a valência positiva máxima; na extremidade direita, a valência negativa máxima. B: À esquerda, o nível 

máximo de ativação; à direita, o mínimo de ativação. Os espaços entre os bonecos representam opções 

intermediárias e também podem ser preenchidos. (BRADLEY e LANG, 1994) 

B 

A 
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Desejo de consumo 

Os participantes deveriam julgar também as imagens apresentadas quanto ao "desejo de 

consumo" (figura 4). Esta escala se refere ao seu desejo de consumir o produto apresentado na 

fotografia, variando de zero (nenhum desejo de consumo) a 8 (máximo desejo de consumo).  

 

Figura 4. Escala de desejo de consumo, sendo zero o desejo de consumo mínimo e oito o desejo de consumo máximo.  

Efeito sobre a saúde 

Por fim, os participantes preenchiam uma terceira escala referente às imagens apresentadas. A 

terceira escala é chamada de “efeito sobre a saúde” e se refere ao quão bem ou mal à saúde o voluntário 

acredita que o alimento apresentado na imagem faz (figura 5). O voluntário deveria marcar na extrema 

esquerda, caso acreditasse que o alimento apresentado faz muito bem à saúde. Se, por outro lado, o 

voluntário julgasse que o produto faz muito mal à saúde, ele deveria marcar na extrema direita. O 

participante também poderia indicar estados intermediários de efeito sobre a saúde. As marcações dos 

participantes eram convertidas em valores numéricos de 1 a 9, com o 1 sendo atribuído ao extremo 

“faz muito mal à saúde” e o 9 sendo atribuído ao extremo “faz muito bem à saúde”. 

 

Figura 5. Escala "efeito sobre a saúde". A extremidade esquerda indica alimentos que fazem muito bem à saúde, 

enquanto a extremidade direita indica alimentos que fazem muito mal à saúde.  

Escalas de variabilidade individual 

Além das escalas psicométricas referentes às imagens, foram passadas outras escalas visando 

detectar diferenças individuais entre os participantes. A primeira escala é chamada de “escala de fome” 

(GRAND, 1968) e mede o nível de saciedade do voluntário no momento do experimento (apêndice 

2). Outra escala (SOUZA, 2009) avalia o nível de conhecimento nutricional do participante (apêndice 

3). Ademais os voluntários preencheram uma ficha pessoal, com informações sobre idade, sexo, 
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estatura e massa corporal, doenças atuais e prévias, usos de drogas e medicamentos, renda familiar, 

alterações oftalmológicas, e dieta (apêndice 4). A informação sobre renda familiar foi utilizada na 

análise dos resultados. 

Escala de fome 

 Esta escala foi desenvolvida por Grand (GRAND, 1968) e traduzida por nosso grupo (apêndice 

2). Seu objetivo é medir o nível de saciedade do participante. Foi utilizado um índice de fome subjetiva 

no qual é pedido para que o participante avalie sua sensação de fome em uma escala de sete pontos. 

A escala inclui quatro perguntas, mas apenas a primeira delas foi utilizada para o estudo: esta varia do 

ponto 0, definido como “sem fome nenhuma”, até o ponto 6, definido como “extremamente faminto”. 

Ela era preenchida pelos voluntários no início do experimento, antes da classificação das fotografias 

com o uso de escalas psicométricas, e ao final, em que uma nova escala da fome era apresentada 

imediatamente após a classificação das imagens. No entanto, apenas as respostas dadas no início do 

experimento eram consideradas. 

Conhecimento Nutricional 

 Outra escala (SOUZA, 2009) avalia o nível de conhecimento nutricional do participante 

(apêndice 3). Nela, são feitas 21 perguntas acerca da composição de diferentes alimentos e de sua 

separação em diferentes grupos. Neste caso, a escala apresenta respostas corretas, e o número de 

respostas corretas gera uma pontuação que mede o conhecimento nutricional do participante, sendo a 

pontuação mínima igual a 0 pontos, e a máxima igual a 69 pontos. Esta escala era preenchida após o 

preenchimento da escala da fome. 

Ficha Pessoal 

 Por fim, os participantes preencheram uma ficha pessoal, com informações sobre idade, sexo, 

estatura e massa corporal, doenças atuais e prévias, usos de drogas e medicamentos, renda familiar, e 

alterações oftalmológicas. São também feitas diversas perguntas sobre a dieta dos participantes: 

número de refeições diárias, número de refeições em estabelecimentos comerciais por semana, 

refeição principal do dia, se adiciona sal às refeições, se é vegetariano, itens inclusos na dieta, se faz 

algum tipo de controle alimentar, alergias, uso de açúcar ou adoçante, preocupação com a dieta e 

leitura de tabelas nutricionais (apêndice 4). A ficha pessoal era a última escala preenchida pelos 

participantes, sendo respondida após a escala de conhecimento nutricional. 

Procedimento 

Cada participante recebia um kit contendo dois termos de consentimento (um para si próprio 

e outro para os experimentadores) (apêndice 5), os cadernos de resposta para a classificação das 

imagens com as escalas psicométricas (apêndice 6), um caderno com as escalas de variabilidade 

individual (apêndices 2 e 3) e a ficha pessoal (apêndice 4). Após todos receberem os kits, os 
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participantes eram instruídos a lerem os termos de consentimento e o assinarem, caso estivessem de 

acordo com as informações ali expressas. Um dos termos de consentimento deveria ser devolvido 

assinado ao grupo de experimentadores (original), e o outro (cópia) pertencia ao participante. Também 

era informado aos participantes que a participação no experimento era voluntária e que eles poderiam 

deixá-lo ainda que tivessem assinado os termos e iniciado a sessão experimental.  

Em seguida, os participantes eram guiados pelo caderno de respostas. Antes de abri-lo, eram 

instruídos a preencher as informações presentes em sua capa (sexo e idade). Então, respondiam à 

escala da fome de acordo com as instruções, prosseguindo para uma explicação sobre o preenchimento 

das três escalas psicométricas referentes às figuras de alimentos que seriam exibidas (apêndice 7): o 

Self Assessment Manikin (SAM; BRADLEY; LANG, 1994; figura 3), a escala de desejo de consumo 

(figura 4) e a escala de efeito sobre a saúde (figura 5). Ao término da leitura, as escalas eram explicadas 

novamente por meio da exibição de um vídeo explicativo de autoria do nosso grupo de pesquisa, 

reforçando as instruções acerca da escala SAM para valência e ativação e da escala de desejo de 

consumo. A escala de efeito sobre a saúde, produzida para este experimento em específico, era 

explicada oralmente. Eram dadas, então, instruções adicionais sobre o experimento e as escalas a 

serem preenchidas, a fim de garantir o entendimento integral dos participantes, bem como orientações 

sobre como se portar durante o experimento para não atrapalhar o seu andamento; eram também 

retiradas quaisquer dúvidas antes da realização de uma etapa de treino. Antes da realização do treino 

de classificação das figuras, já com o uso do computador e do sistema de projeção, era feita uma 

contextualização e uma explicação sobre o significado e objetivo do uso do semáforo nutricional, a 

fim de parear o conhecimento dos participantes sobre o sistema de rotulagem referente ao estudo 

(apêndice 8). O treino era, então, realizado. Por fim, após o treino, eram dadas indicações finais e 

retiradas dúvidas, para que a sessão experimental começasse. Com o fim do experimento, era 

preenchida uma nova escala da fome para aferir o estado da fome ao final do experimento, e 

preenchidas também as escalas de variabilidade individual. Os kits eram por fim recolhidos, e os 

participantes eram liberados da sala. 

A sequência completa das etapas experimentais está ilustrada abaixo (figura 6). 
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Figura 6. Desenho esquemático das etapas do procedimento realizado nos experimentos. 

Sessão experimental 

O experimento foi conduzido em salas de aula, e os participantes (aproximadamente 30 por 

sessão experimental) permaneciam sentados em carteiras alinhadas em frente a uma tela de projeção. 

As carteiras foram arrumadas de forma que todos tivessem uma boa visibilidade da tela. Um sistema 

de projeção controlado por um computador exibiu as imagens para avaliação. O bloco de treino possui 

12 imagens de outros alimentos que não os apresentados no teste, precedidos por círculos, para que 

os voluntários se familiarizassem com a dinâmica do experimento. O experimento consistiu de 45 

imagens, precedidas por círculos coloridos apresentados de forma pseudoaleatória. A sessão 

experimental ao todo durava em torno de uma hora e meia. A pseudo-aleatorização das imagens foi 

realizada através do programa E-prime versões 2.0 e 3.0 (Psychology Software Tools Inc., Pittsburgh, 

PA) instalado em um notebook, que também controlava o tempo de apresentação das imagens. Uma 

mesma cor de semáforo não poderia aparecer mais de três vezes em testes consecutivos. 

 Cada evento de visualização das imagens iniciava com a apresentação de uma tela preta por 1 

segundo, seguida por um semáforo (círculo verde, amarelo ou vermelho) por 2,5 segundos, juntamente 

com um sinal sonoro. Em sequência, aparecia uma tela com a instrução “observe a imagem x” durante 

2,5 segundos, sendo x o número da fotografia. O caderno de respostas foi numerado de forma a 

corresponder com o número projetado. Em seguida, cada fotografia de alimento era projetada por 6 

segundos. A quarta tela apresentava a instrução “classifique a imagem x”, permanecendo acesa por 

20 segundos, tempo em que devia ser feito o julgamento de valência, ativação, desejo de consumo e 

efeito sobre a saúde. Então um novo teste era iniciado (figura 7). 
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Figura 7. Desenho esquemático do paradigma experimental, com a sequência de acontecimentos durante cada teste. 

A ordem de aparecimento das cores era pseudo-randomizada. Cada cor era associada com um grupo de imagens. 

Esta associação era contrabalanceada entre as sessões experimentais. 

 Análise dos resultados  

As pontuações nas escalas de valência e ativação (escala “SAM”), desejo de consumo e efeito 

sobre a saúde foram computadas através de um programa de leitura óptica formulado para este fim 

através do software Labview (National Instruments, Inc) com o auxílio de um scanner da marca 

Avision modelo AD240. A análise estatística dos dados foi feita através do programa estatístico 

Statistica 7.0 (Copyright © StatSoft 1984-2001).  

Calculamos as médias dos valores de valência, ativação, desejo de consumo e efeito sobre a 

saúde atribuídas às imagens em cada condição experimental (amarelo, vermelho e verde) para cada 

voluntário. Cada variável (valência, ativação, desejo de consumo e efeito sobre a saúde) foi submetida 

a uma Análise de Variância (ANOVA) com medidas repetidas, tendo como fator as diferentes cores 

do semáforo (verde, amarelo e vermelho). 

Uma vez que a fome possui um efeito sobre a classificação afetiva de imagens de alimentos 

(MICCOLI et al., 2014; STOCKBURGER et al., 2009), realizamos uma análise considerando os 

diferentes níveis de fome (alto e baixo) dos participantes. Realizamos uma ANOVA de medidas 

repetidas contendo “cores do semáforo” (verde, amarelo e vermelho) como fator within e fome (alto 

e baixo) como fator between para as variáveis “valência”, “ativação” e “desejo de consumo”. Os 

participantes foram divididos nos grupos “alto” e “baixo” através da média da pontuação dos 

voluntários (média = 3,25) na escala de fome de Grand (GRAND, 1968). Os participantes que 

pontuaram acima da média foram classificados como “alta fome” (n=38). Aqueles que pontuaram 

abaixo da média foram classificados como “baixa fome” (n=30). 
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Para a variável “efeito sobre a saúde” realizamos uma análise considerando os diferentes níveis 

de “conhecimento nutricional” (alto e baixo) dos participantes. Realizamos uma ANOVA de medidas 

repetidas contendo “cores do semáforo” (verde, amarelo e vermelho) como fator within e 

conhecimento nutricional (alto e baixo) como fator between. Os participantes foram divididos nos 

grupos alto (n=35) e baixo (n=29) através da pontuação na escala de “conhecimento nutricional” 

(SOUZA, 2009) a partir do valor da média (média = 36,5). O número de participantes divididos entre 

esses grupos foi menor do que o número total de participantes devido à falta de resposta dessa escala 

por 4 deles. 

Para cada ANOVA foi realizada uma análise post-hoc (Newman-Keuls) quando cabível. Foi 

considerado estatisticamente significativo quando p < 0,05. 

Por fim, realizamos uma correlação de Spearman entre as variáveis “renda familiar” e 

“conhecimento nutricional”. Foi considerado estatisticamente significativo quando p < 0,05. 
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RESULTADOS 

Valência 

O fator “cor” (verde, amarelo, vermelho) foi fonte significativa de variância (F (2,134) = 3,32 

p < 0,05). As médias para cada condição foram: verde (M = 6,83 DP = 1,04); amarelo (M = 6,56 DP 

= 1,06); vermelho (M = 6,79 DP = 1,07). A análise post-hoc evidenciou que imagens precedidas pelos 

semáforos verde e vermelho foram julgadas como mais positivas que as precedidas pelo semáforo 

amarelo (p < 0,05 para ambas as comparações). A valência das imagens precedidas pelos semáforos 

verde e vermelho não se diferenciaram entre si (p = 0,72). 

 

Figura 8. Comparação entre os valores das médias de classificação de valência das imagens precedidas por 

semáforos de cor verde, amarela e vermelha. A valência das imagens precedidas por verde e vermelho se 

diferenciaram daquelas precedidas por amarelo (p < 0,05). As chaves com asterisco (*) foram usadas para indicar 

comparações significativas (p < 0,05). 

Valência e Fome 

O fator “fome” foi significativo (F (1,66) = 5,61, p < 0,05); os indivíduos com maior fome 

classificaram as imagens como mais positivas. A média da valência do grupo de alta fome foi de 6,96 

(DP = 0,99), e a de baixa fome foi de 6,44 (DP = 1,09). A interação entre “cor” e “fome” (F (2,132) = 

0,31, p = 0,73) não foi significativa.  

* * 
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Figura 9. Comparação entre os valores das médias de classificação de valência das imagens precedidas por 

semáforos de cor verde, amarela e vermelha, com os voluntários separados em grupos de alta ou baixa fome.  

Ativação 

O fator “cor” (verde, amarelo, vermelho) não foi fonte significativa de variância (F (2, 134) = 

1,37, p = 0,26). As médias para cada condição foram: verde (M = 5,55 DP = 1,24); amarelo (M = 5,33 

DP = 1,32); vermelho (M = 5,50 DP = 1,48). 

 

Figura 10. Comparação entre os valores das médias de classificação de ativação das imagens precedidas por 

semáforos de cor verde, amarela e vermelha.   
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Ativação e Fome 

O fator “cor” (verde, amarelo, vermelho) não foi fonte significativa de variância (F (2,132) = 

1,41, p = 0,25). O fator “fome” (F (1,66) = 4,57, p < 0,05) foi significativo, diferente da interação 

entre “cor” e “fome” (F (2,132) = 0,67, p = 0,51). Os indivíduos com mais fome classificaram as 

imagens como mais ativantes. A média da ativação do grupo de alta fome foi de 5,72 (DP = 1,31), e 

a de baixa fome foi de 5,12 (DP = 1,34). 

 

Figura 11. Comparação entre os valores das médias de classificação de ativação das imagens precedidas por 

semáforos de cor verde, amarela e vermelha, com os voluntários separados em grupos de alta ou baixa fome de 

acordo com a média da fome.  

Desejo de consumo 

O fator “cor” (verde, amarelo, vermelho) não foi fonte significativa de variância (F (2,134) = 

1,61 p = 0,20). As médias para cada condição foram: verde (M = 4,40 DP = 1,51); amarelo (M = 4,14 

DP = 1,60); vermelho (M = 4,37 DP = 1,75). 
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Figura 12. Comparação entre os valores das médias de classificação de ativação das imagens precedidas por 

semáforos de cor verde, amarela e vermelha.  

Desejo de consumo e Fome 

O fator “cor” (verde, amarelo, vermelho) não foi fonte significativa de variância (F (2,132) = 

1,65, p = 0,19). O fator “fome” (F (1,66) = 11,77, p < 0,05) foi significativo. A interação entre “cor” 

e “fome” (F (2,132) = 0,42, p = 0,66) não foi significativa. Os indivíduos com mais fome indicavam 

maior desejo de consumo. A média do desejo de consumo do grupo de alta fome foi de 4,80 (DP = 

1,52), e a de baixa fome foi de 3,68 (DP = 1,53). 
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Figura 13. Comparação entre os valores das médias de classificação de desejo de consumo das imagens precedidas 

por semáforos de cor verde, amarela e vermelha, com os voluntários separados em grupos de alta ou baixa fome. 

Efeito sobre a saúde 

O fator “cor” (verde, amarelo, vermelho) foi fonte significativa de variância (F (2,134) = 13,50 

p < 0,05). A análise post-hoc mostrou que na condição “vermelho” os voluntários classificavam as 

imagens como mais insalubres (fazem mais mal à saúde) (M = 2,55 DP = 0,89) quando comparado às 

condições “amarelo” (M = 2,95 DP = 1,11) e “verde” (M = 3,15 DP = 1,06); p < 0,05 para todas as 

comparações. A condição “amarelo” não diferiu da condição verde (p = 0,10). 
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Figura 14. Comparação entre os valores das médias de classificação de efeito sobre a saúde das imagens precedidas 

por semáforos de cor verde, amarela e vermelha.  Na condição “vermelho” os voluntários classificavam as imagens 

como mais insalubres (fazem mais mal à saúde) quando comparado às condições “amarelo” e “verde”; p < 0,05 

para todas as comparações. As chaves com asterisco (*) foram usadas para indicar comparações significativas (p < 

0,05). 

Efeito sobre a saúde e Conhecimento nutricional.  

O fator “cor” (verde, amarelo, vermelho) foi fonte significativa de variância (F (2,124) = 11,23, 

p < 0,05). O fator conhecimento nutricional foi significativo (F (1,62) = 6,06, p < 0,05). Já a interação 

entre “cor” e “conhecimento nutricional” não foi significativa (F (2,124) = 0,44, p = 0,64). Os 

indivíduos com maior conhecimento nutricional classificavam as imagens como mais insalubres. 
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Figura 15. Comparação entre os valores das médias de classificação de efeito sobre a saúde das imagens precedidas 

por semáforos de cor verde, amarela e vermelha, com os voluntários separados em grupos de alto ou baixo 

conhecimento nutricional. Os indivíduos com maior conhecimento nutricional classificavam as imagens como mais 

insalubres. 

Conhecimento nutricional e Renda familiar 

O nível socioeconômico – medido pelo número de salários mínimos recebidos pela família do 

participante, de acordo com sua resposta na ficha pessoal – se correlacionou positivamente com o 

conhecimento nutricional. Quanto maior o poder aquisitivo, maior o conhecimento nutricional 

(Rho=0,31, p < 0,05). 
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Figura 16. O nível socioeconômico se correlacionou positivamente com o conhecimento nutricional (Rho=0,31, p < 

0,05). 

DISCUSSÃO 

 O objetivo do estudo realizado foi averiguar possíveis relações entre a exposição às diferentes 

cores usadas no sistema de rotulagem em forma de semáforo nutricional e mudanças na avaliação 

afetiva subjetiva, desejo de consumo e considerações quanto ao efeito sobre a saúde em relação a 

imagens de alimentos ultraprocessados. Ademais, foram investigadas possíveis relações entre os 

relatos avaliativos e medidas de variabilidade individual, como fome, renda familiar e conhecimento 

nutricional. 

 De acordo com os resultados apresentados, a fome modula a valência, a ativação e o desejo de 

consumo; o grupo de alta fome obteve pontuações mais elevadas nas escalas de “valência”, “ativação” 

e “desejo de consumo”. Esse fato está de acordo com a literatura, na qual está descrita, em diferentes 

estudos, uma modulação positiva de diferentes dimensões afetivas de alimentos em casos de fome, 

como justamente a valência, a ativação e o desejo de consumo (DROBES et al., 2001; MICCOLI et 

al., 2014). No entanto, a fome não interferiu nos efeitos exercidos pelas cores dos semáforos 

apresentados antes das imagens de alimentos ultraprocessados no experimento.  

 Já em relação à escala de “efeito sobre a saúde”, as cores dos semáforos exerceram um 

efeito significativo, impactando a avaliação de salubridade dos alimentos ultraprocessados pelos 

participantes. A capacidade das cores de afetar o julgamento dos consumidores está em concordância 

com a literatura; em estudos que avaliaram a percepção de salubridade de alimentos e o efeito de 

sistemas de rotulagem sobre essa classificação, a variável que mais contribuía para o resultado era 

justamente a cor das advertências utilizadas (CABRERA et al., 2017). Neste atual estudo, as imagens 

precedidas pelo semáforo vermelho foram classificadas como mais insalubres, ou seja, como mais 

danosas à saúde, em comparação àquelas que eram precedidas pelos semáforos de cores verde ou 

amarela. Isso possivelmente pode exercer um impacto sobre as próprias prioridades dos consumidores, 

que, mediante o uso do semáforo, podem passar a considerar a saúde como um importante fator para 

a escolha de alimentos (SONNENBERG et al., 2013).  Numa intervenção realizada num contexto de 

cafeteria, o uso do semáforo aumentou as vendas de itens rotulados como “saudáveis” (verde) e 

reduziu as vendas de itens rotulados como “insalubres” (vermelho) (THORNDIKE et al., 2012). Além 

disso, estudos demonstram os efeitos das cores vermelha e verde numa tarefa de aproximação e 

esquiva com estímulos de alimentos, na qual a cor vermelha se apresentou ligada ao comportamento 

de esquiva, e a verde, ao de aproximação. Paralelamente, o estudo também observou o comportamento 

de esquiva como sendo ligado a alimentos insalubres, e o de aproximação, a alimentos saudáveis. Por 

fim, a cor vermelha intensificou as tendências à esquiva em relação a alimentos insalubres, enquanto 

a cor verde as amenizou (ROHR et al., 2015). Parece, portanto, que o semáforo nutricional representa 



27 
 

uma ferramenta capaz de auxiliar os consumidores na realização de escolhas alimentares mais 

saudáveis. 

No entanto, existe um risco associado à interpretação da cor verde como saudável, já sendo 

esta comumente ligada a contextos positivos em diferentes culturas, incluindo, por exemplo, 

“segurança”, “natural” e “saúde” (SCHULDT, 2013). Não apenas isso, mas o sistema de rotulagem 

na forma de semáforo nutricional faz um uso explícito da associação entre cores e sinais de trânsito, 

nos quais a cor verde significa “ir”. Dessa forma, produtos ultraprocessados que apresentem em seus 

rótulos semáforos verdes podem ser vistos como saudáveis e seguros para consumo mesmo se forem 

nocivos à saúde, podendo assim ocorrer um incentivo ao seu consumo desenfreado (KLEEF; 

DAGEVOS, 2015; SCHULDT, 2013). No presente estudo, as imagens de produtos ultraprocessados 

que eram precedidas pela cor verde eram classificadas como mais positivas no referente à sua valência 

emocional, indicando uma possível associação desta a contextos positivos. 

O efeito da cor vermelha do semáforo nutricional também pode ser atrelado ao seu significado 

cultural, comumente ligado ao perigo; em contraste à cor verde, a vermelha, no contexto do tráfego 

de veículos e pessoas, significa “pare” (SCHULDT, 2013).  

Dessa forma, enquanto a cor vermelha do semáforo nutricional representa um importante 

potencial para a saúde pública, gerando comportamentos de esquiva e avaliação de insalubridade em 

relação a produtos ultraprocessados, a cor verde pode ter um impacto negativo ao ser mal interpretada 

como um marcador de salubridade, potencialmente incentivando a compra e o consumo de produtos 

que carreguem, em seus rótulos, esta cor (REZENDE, 2017). De fato, todos os produtos apresentados 

nas sessões experimentais do presente estudo eram insalubres (DAVID et al., 2018), e os participantes 

pontuaram as imagens precedidas pela cor verde mais positivamente na escala de valência emocional. 

Além disso, mesmo as pessoas de alto conhecimento nutricional avaliaram o verde como mais 

saudável que o vermelho. Este resultado é preocupante, pois estes produtos insalubres podem receber 

o semáforo verde para algum ingrediente (por exemplo, a gordura no caso do refrigerante). Este 

resultado reforça o uso apenas da cor vermelha, no intuito de ressaltar o aspecto negativo do produto. 

Por mais que esta cor também tenha sido associada a uma maior valência pelos participantes, as 

imagens por ela precedidas foram classificadas como mais insalubres do que as demais, que eram 

precedidas pelas cores amarelo e verde: isso mantém sua utilidade como uma ferramenta potencial na 

saúde pública, visto que aumenta a avaliação dos alimentos como insalubres. Podemos especular que 

a maior valência pode ser decorrente de uma maior captura de atenção das imagens, influenciada pela 

cor vermelha (KUNIECKI; PILARCZYK; WICHARY, 2015). Esse resultado, no entanto, deve ser 

interpretado com cuidado, uma vez que ainda é necessário adicionar mais participantes à terceira 

sessão experimental; assim, existe uma chance de ser mais influenciado pelas imagens de alimentos 

do que pelas cores dos semáforos que as precedem. 
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É importante notar que, além da já exposta associação cultural, as cores são atreladas à 

informação de diferentes maneiras, possuindo um elemento biológico e outro componente que é 

aprendido por associação. Dessa forma, os significados – e por consequência, os efeitos – das cores 

podem ser alterados de acordo com o contexto (ELLIOT; MAIER, 2007), sendo crucial o pareamento 

das cores à informação. Alguns consumidores – em especial os que não são familiares com os rótulos 

tradicionais – não compreendem os significados das cores utilizadas no semáforo nutricional, supondo 

que as cores servem apenas para destacar as informações que constam no rótulo, ou para refletir outros 

elementos específicos inerentes ao produto em questão (MALAM et al., 2009). Tal fato demonstra a 

necessidade de explicações detalhadas, exposições repetidas e pareamento de cores com determinadas 

instruções e experiências, a fim de possibilitar que significados sejam atrelados às cores neste 

contexto. Se o pareamento das cores com a informação cumprir seu papel, a percepção da cor pode 

funcionar como um prime, ativando a experiência associada e influenciando as motivações e 

comportamentos de forma inconsciente (ELLIOT; MAIER, 2007). Um maior contato e familiaridade 

com o sistema de rotulagem em forma de semáforo nutricional, portanto, é capaz de aumentar a sua 

eficiência, já que cria um maior pareamento entre as cores e o seu significado neste contexto: dessa 

forma, são importantes campanhas informativas e medidas educativas quanto ao sistema em questão. 

No presente experimento, os voluntários eram apresentados a um texto sobre a interpretação das 

diferentes cores do semáforo nutricional, associando cada uma delas aos níveis de riscos de 

desenvolver doenças crônico-degenerativas não-transmissíveis, como obesidade, diabetes, e pressão 

alta, devido ao consumo de um dos quatro componentes (açúcar, sal, gordura saturada e gordura trans) 

contidos nas diferentes fotos de alimentos ultraprocessados apresentados (apêndice 8). Assim, os 

resultados encontrados tiveram um menor viés de conhecimento prévio sobre as diferentes cores do 

semáforo nutricional, reduzindo a chance de diferentes interpretações ou expectativas entre as 

diferentes sequências experimentais. 

 Mesmo com a explicação acerca do uso e interpretação das cores do semáforo nutricional, a 

avaliação de salubridade dos alimentos ultraprocessados apresenta relação com o conhecimento 

nutricional prévio dos participantes, medido por uma escala específica: os participantes que exibiam 

alto conhecimento nutricional tiveram uma diferença significativa em sua classificação na escala de 

“efeito sobre a saúde” em relação àqueles com baixo conhecimento nutricional. Os participantes 

inclusos no grupo de alto conhecimento nutricional classificaram as imagens de produtos apresentadas 

como mais insalubres do que os participantes do grupo de baixo conhecimento nutricional. O uso do 

semáforo nutricional ainda é uma alternativa para otimizar a capacidade de avaliação de salubridade 

de alimentos, visto que o impacto da cor vermelha em modificar a percepção de salubridade se mantém 

em ambos os grupos. No entanto, apesar de fornecer uma informação simples e inteligível, não foi 

capaz de levar indivíduos com alto e baixo conhecimento nutricional às mesmas conclusões acerca do 

efeito dos produtos sobre a saúde. Este resultado deve ser discutido para um sistema de rotulagem, 
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que idealmente auxiliaria em especial as escolhas alimentares daqueles com conhecimento nutricional 

deficiente, já que existe uma associação entre baixo conhecimento nutricional e uma menor qualidade 

da dieta (WARDLE; PARMENTER; WALLER, 2000). O potencial do semáforo nutricional em guiar 

as opiniões acerca dos efeitos dos produtos ultraprocessados sobre a saúde – o que é evidenciado em 

especial pela classificação das imagens precedidas pela cor vermelha como mais insalubres – seria de 

ainda mais valia para os participantes com menor conhecimento nutricional ao se considerar não só 

que eles apresentam uma menor qualidade da dieta, mas também que, segundo estudos, têm menor 

habilidade em ranquear a salubridade de produtos de acordo com rótulos nutricionais (DUCROT et 

al., 2016). O resultado encontrado no presente estudo, portanto, corrobora com a literatura acerca do 

uso de sistemas de rotulagem por aqueles com menor conhecimento nutricional. Esse déficit também 

é encontrado em participantes que leem rótulos nutricionais com menos frequência, uma condição que 

também se relaciona com o conhecimento nutricional: quanto maior o conhecimento nutricional, 

maior o uso de rótulos nutricionais, e quanto menor esse conhecimento, menos os participantes leem 

os rótulos dos produtos (MILLER; CASSADY, 2015). O desenvolvimento de rótulos nutricionais 

compreensíveis, atrativos e simples deve priorizar os indivíduos com baixo conhecimento nutricional, 

que costumam apresentar uma pior qualidade da dieta e uma menor frequência de leitura de rotulagem. 

Apesar do conhecimento nutricional mais alto levar à maior percepção de insalubridade em relação 

aos ultraprocessados, a cor vermelha exibiu um efeito de diminuição da pontuação de efeito sobre a 

saúde em ambos os grupos, o que a coloca em evidência como ferramenta de saúde pública. 

Além disso, averiguou-se uma correlação positiva entre o conhecimento nutricional e a renda 

familiar. Participantes com maior poder aquisitivo e nível socioeconômico mais alto obtiveram uma 

pontuação mais elevada na escala de “conhecimento nutricional” quando comparados aos voluntários 

com menor renda familiar. Em outros estudos, mesmo que participantes fossem separados em grupos 

de acordo com seu nível socioeconômico, não havia diferenças em seu desempenho quando o 

semáforo nutricional era utilizado (HAWLEY et al., 2013; KELLY et al., 2009; LEVY et al., 2012). 

Esse fato também demonstra uma alta confiabilidade neste sistema de rotulagem, que parece ser 

preferido pelos consumidores, que o veem com mais credibilidade do que outros formatos 

(FEUNEKES et al., 2008; GORTON et al., 2009). Por fim, a correlação entre o conhecimento 

nutricional e a renda familiar, bem como a ligação daquele com a menor frequência de leitura de tabela 

nutricional e pior qualidade da dieta, encaixa-se no quadro mundial de tendência à obesidade: nele, 

são justamente os grupos mais pobres que tendem a ser mais acometidos pela condição, uma situação 

que se repete no Brasil (MONTEIRO; CONDE; POPKIN, 2007).  

Este estudo contém algumas limitações dignas de nota. Em primeiro lugar, todos os voluntários 

que participaram do experimento são alunos de graduação em cursos da área biomédica da 

Universidade Federal Fluminense, e, portanto, não podem ser considerados como uma amostra 
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representativa de toda a população. Além disso, a quantidade de participantes é longe da ideal, 

podendo alguns resultados serem influenciados pelo baixo número de participantes inclusos nas 

análises (n = 68). A amostra também não se encontra balanceada em relação ao sexo, com sua grande 

maioria (n = 57) sendo composta por mulheres. Por fim, o número de voluntários diferiu entre as três 

sessões (n sessão 1 = 31; n sessão 2 = 25; n sessão 3 = 12), nas quais as cores dos semáforos que 

precediam as imagens de produtos ultraprocessados eram distintas. Desse modo, não podemos 

descartar que parte dos resultados possam ser explicados pelo baixo número de participantes presentes 

na sessão 3. Os resultados podem ter sido influenciados pelas imagens que eram pareadas com as 

diferentes cores em cada grupo.  

 Nossos resultados indicam, portanto, que as cores do semáforo nutricional, quando pareadas 

ao significado de riscos à saúde, apresentam-se como uma potencial ferramenta de saúde pública para 

se combater a influência do marketing de produtos ultraprocessados e alimentos não-saudáveis. A cor 

vermelha impactou a avaliação dos consumidores sobre a salubridade das imagens de produtos 

apresentadas durante o experimento. As imagens precedidas por um semáforo da cor vermelha eram 

avaliadas como mais insalubres em relação àquelas que eram precedidas por um semáforo da cor verde 

ou amarela. Por outro lado, a utilização do semáforo nutricional contendo várias cores pode aumentar 

o potencial de vendas de produtos rotulados com o semáforo de cor verde, ameaçando aqueles que 

carreguem também o semáforo vermelho em seus rótulos. Apesar de representar uma alternativa 

interessante para a avaliação de produtos alimentícios e de seu impacto sobre a saúde, o semáforo 

verde está atrelado ao risco de um “incentivo” ao consumo desenfreado de itens não-saudáveis, mas 

que apresentam semáforos verdes em seus rótulos. Desta forma, com base em nossos achados, a 

utilização de um sistema contendo apenas a cor vermelha talvez seja o mais indicado. A cor vermelha 

poderia, por exemplo, ser adicionada aos sistemas propostos pelo Chile (RAMÍREZ; 

STERNSDORFF; PASTOR, 2016) e IDEC (IDEC, 2017), aumentando a sua eficácia. Estes sistemas 

têm a característica de enfatizar apenas os aspectos negativos dos produtos e são atualmente 

apresentados na cor preta. Apesar do efeito das cores dos semáforos sobre a avaliação de salubridade 

dos alimentos ultraprocessados independer do conhecimento nutricional, os indivíduos com maior 

conhecimento nutricional classificaram os produtos como mais insalubres do que aqueles com menor 

conhecimento nutricional. Assim, o semáforo nutricional, ainda que possa otimizar a capacidade de 

avaliação de efeitos de alimentos sobre a saúde, não parece ser capaz de levar indivíduos com alto e 

baixo conhecimento nutricional às mesmas conclusões acerca da salubridade dos itens. Indivíduos 

com baixo conhecimento nutricional, que também costumam ler rótulos nutricionais com menos 

frequência e exibir uma menor qualidade de dieta, sendo os mais propensos à obesidade, são os que 

mais necessitam de um sistema de rotulagem que os auxilie em suas escolhas alimentares. No futuro, 

deve-se avaliar em outros grupos e numa maior amostra os efeitos das cores verde – potencialmente 

danosa por ser erroneamente associada a um contexto saudável ainda que esse não seja o caso – e 
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vermelha – que carrega consigo o potencial de gerar avaliações negativas dos produtos – bem como o 

impacto de outros elementos presentes em outras propostas de rotulagem, como a forma geométrica 

utilizada na advertência. 

 

CONCLUSÃO 

 No presente trabalho encontramos que os produtos ultraprocessados, quando precedidos por 

círculos vermelhos, são classificados como mais insalubres quando comparados aos círculos amarelo 

e verde, efeito que se mantém independente do conhecimento nutricional. Mesmo assim, os 

participantes com alto conhecimento nutricional classificaram as figuras dos produtos apresentados 

como mais insalubres em relação aos com baixo conhecimento nutricional, evidenciando uma possível 

incapacidade do semáforo em proteger o grupo mais “vulnerável” aos efeitos do marketing de 

produtos alimentícios ultraprocessados. Há um aumento na valência emocional atribuída aos produtos 

ultraprocessados pelos indivíduos quando precedidos pelo círculo verde, o que reforça a exclusão 

dessa cor nos sistemas de rotulagem. No entanto, o mesmo efeito é encontrado nas imagens precedidas 

pela cor vermelha, refletindo um possível aumento da captura atencional das imagens, devendo este 

resultado ser mais investigado. Os resultados respaldam ainda a proposta de incluir a cor vermelha 

aos sistemas de rotulagem propostos pelo Chile e IDEC, que realçam apenas as características 

negativas dos produtos e que atualmente são dispostos na cor preta. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 – ANVISA: RESOLUÇÃO RDC Nº 24, DE 15 DE JUNHO DE 2010 

 

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

 

DIRETORIA COLEGIADA 

 

RESOLUÇÃO - RDC Noº- 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 confere 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 publicação: 

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 

práticas correlatas cujo objetivo seja a divulgação e a promoção comercial dos alimentos citados no art. 
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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. 

 

§ 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, 

acondicionamento, armazenagem, transporte ou manipulação de um alimento. Ao agregar-se poderá 

resultar 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. 
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III - ALIMENTO é toda substância que se ingere no estado natural, semi-elaboradaou 

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 composição 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 composição uma quantidade igual ou superior a 0,6 g para 100 g ou 100 ml na forma 

como está exposto à venda. 

 

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 
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ANEXO 2 – APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

FACULDADE DE MEDICINA DA  
UNIVERSIDADE FEDERAL  

FLUMINENSE/ FM/ UFF/ HU  

 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

 
DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

 
Título da Pesquisa:Efeito do semáforo nutricional sobre o impacto emocional de imagens de alimentos 

ultraprocessados. 
 
Pesquisador:  Isabel de Paula Antunes David 
 
Área Temática: 
 
Versão: 2 
 
CAAE: 59603216.9.0000.5243 
 
Instituição Proponente: Instituto Biomédico 
 
Patrocinador Principal: FUN CARLOS CHAGAS F. DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO - FAPERJ 

 
DADOS DO PARECER 

 
Número do Parecer:  1.753.414 
 
 
 
Apresentação do Projeto: 
 
A indústria alimentícia utiliza pistas ambientais que associam os seus produtos à aspectos apetitivos, 

predispondo ações voltadas à aproximação destes produtos. Rotulagem em forma de semáforo, poderia 

minimizar este apelo, promovendo uma associação aversiva com o produto exposto e uma predisposição ao 

afastamento. 
 
Trata-se de um estudo experimental transversal, com amostra de 150 estudantes universitários DAS TURMAS 

DE FISIOLOGIA DO INSTITUTO BIOMÉDICO DA UFF. Os participantes irão visualizar passivamente 

imagens de alimentos ultraprocessados precedidas de círculos coloridos enquanto será registrada a resposta 

eletroencefalográfica. Além disso, preencherão escalas psicométricas (com intuito de capturar a variabilidade 

da população) e o relato avaliativo das imagens apresentadas. 
 
Os critérios de inclusão no presente trabalho serão: alunos de graduação da UFF, 18 a 30 anos de idade, ter 

o português como língua nativa, possuir visão normal ou corrigida e preencher corretamente o TCLE e a ficha 

pessoal. Os critérios de exclusão serão: ser canhoto, fazer uso continuado de medicamentos, entorpecentes 

e/ou outras drogas e/ou apresentar irregularidades nos testes de acuidade visual e de reconhecimento de 

cores. 
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O voluntário relatará recordatório sobre os alimentos ingeridos daquele dia e suas respectivas 

quantidades.O participante será encaminhado à sala de teste, onde prestará um teste de visualização de 

cores e será posicionado os eletrodos de EEG. A seguir, o voluntário preencherá uma ficha pessoal, 

receberá instruções mais específicas sobre os procedimentos e será submetido a um treino com 12 testes 

ao lado da experimentador. Os sujeitos deverão manter a cabeça apoiada num apoiador de fronte e mento 

para que a distância entre o monitor do computador e os olhos seja mantida a 57 cm. Microcomputadores 

controlarão os testes, cronometrando a apresentação dos estímulos em seus monitores e registrando 

enviando marcadores relativos a apresentação dos estímulos para a análise do Potencial Evocado. Para a 

apresentação dos estímulos e envio dos marcadores, será utilizado um software comercial E-prime®. Após o 

treino, a participante preencherá uma escala de fome e o experimentador se retirará da sala de teste e dar -

se-á início ao experimento psicofisiológico. Serão realizados três blocos de 45 testes, de aproximadamente 

quatro minutos e meio.Serão selecionados os estímulos de alimentos de alto valor calórico e baixo valor 

nutricional de um banco já disponível em nosso laboratório que sejam balanceados quanto aos critérios de 

complexidade, ativação e valência por condição experimental. Serão utilizadas um total de 45 imagens, 

apresentadas em 3 blocos: (1) bloco de imagens de alimentos precedidas por um semáforo de cor verde ;em 

cor vermelha e (3) em cor vermelha.O semáforo nutricional representará o risco associado a um dos 4 

componentes: açúcar, sal, gordura saturada e gordura trans. Todos os blocos conterão as mesmas fotos. 

Cada alimento estará presente em três fotos e os mesmos produtos serão precedidos do mesmo semáforo 

nutricional. A ordem de aparição das imagens será pseudorandomizada, cada semáforo poderá aparecer um 

máximo de três vezes consecutivas. A cada término do bloco, a iluminação será aumentada e o voluntário 

poderá descansar. Ademais, a escala de fome será preenchida entre os blocos e ao final do último bloco. Ao 

final do terceiro bloco, os eletrodos serão retirados e o voluntário preencherá as seguintes escalas: EAT-26, 

IDATE, IQD, Compulsão alimentar periódica, auto-controle e avalição de o quanto o indivíduo gosta de cada 

alimento apresentado.Por fim, serão tomadas as medidas da circunferência da cintura, altura e peso. 

 

As escalas serão aplicadas no intuito de capturar a variabilidade da população e identificar possíveis 

variáveis confundidoras. 
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Escala de Fome: mede o nível de saciedade do participante. A escala é composta por quatro índices de fome: 

(1) fome subjetiva - avaliada em uma escala de sete pontos, ancorada pelos pontos “sem fome nenhuma” e 

“extremamente faminto”; (2) estimativa da quantidade de comida favorita que o participante seria capaz de 

comer no momento do teste - avaliada em uma escala de seis pontos, ancorada pelos pontos “absolutamente 

nada” e “o máximo possível”; (3) quantidade de horas desde a última refeição,estimado de 15 em 15 minutos; 

(4) estimativa do participante do tempo esperado até a próxima refeição - estimado de 15 em 15 minutos. 

 

The eating attitudes test (EAT-26):escala é amplamente usada para medir sintomas de transtornos 

alimentares. Pontuações altas indicam preocupações com peso corporal, forma corporal e alimentação. O 

participante deve responder a cada uma das 26 afirmações com: sempre, muitas vezes, às vezes, poucas 

vezes, quase nunca e nunca. 
 
Inventário de Ansiedade Traço (IDATE-T):A escala consiste de 20 afirmações sobre como o participante 

geralmente se sente.Para cada afirmação existem quatro respostas possíveis: quase nunca, às vezes, 

frequentemente e quase sempre.Valores acima de 49 correspondem a um padrão alto de ansiedade; entre 33 

e 49, intermediário e abaixo de 33, baixo. 
 
Índice de Qualidade da Dieta (IQD):Tem sido usado para avaliar o grau de consonância com uma dieta 

saudável e se baseia na importância de determinados nutrientes e nas recomendações de dieta da Diet and 

Health. O participante deve responder com qual frequência consome cada um dos 12 grupos de alimentos 

com uma das seguintes alternativas: 4 ou mais vezes por semana, 1 a 3 vezes por semana, menos de 1 vez 

por semana, não consumo, não sei informar. 
 
Escala de Compulsão Alimentar Periódica:com o objetivo de avaliar sintomas de compulsão alimentar. 
 
Formada por 16 tópicos contendo de 3 a 4 itens. 
 
Escala de auto controle:contém 4 perguntas que avaliam a capacidade do indivíduo de se controlar na 

presença de comidas apetitosas. 
 
Escala para relato avaliativo do conteúdo hedônico das imagens de alimentos:o voluntário avalia cada 

imagem em dois grandes eixos do espaço afetivo-motivacional: a valência hedônica (que indica o quanto a 

imagem é prazerosa ou desprazerosa) e a ativação emocional (que indica a intensidade). 
 
Intenção comportamental e avaliação de salubridade:avaliamos a intenção de consumo dos produtos 

unicamente advertidos durante as seções experimentais através da escala de “Desejo de Consumo” que 

deve ser respondida de 0 (nenhum) a 8 (máximo) e expressar se o voluntário desejaria consumir o produto 

apresentado caso ele tivesse oportunidade. Adicionalmente haverá uma escala de “Efeito sobre a 

Saúde”onde o voluntário deve relatar o quanto o alimento 
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apresentado pode fazer bem ou mal à saúde. 
 
Estudo Piloto: Antes do experimento em que será realizado o registro eletroencefalográfico, será realizado um 

experimento piloto, utilizado no intuito de localizar falhas no desenho experimental,permitindo pequenos 

ajustes. A técnica de potenciais evocados (obtida através do registro encefalográfico) possui alta resolução 

temporal, sendo, portanto, importante a dinâmica de apresentação dos estímulos.Desta forma, é de praxe a 

execução de experimentos pilotos, de curta duração, para a promoção destes ajustes. Desta forma, o desenho 

experimental será previamente testado em um ambiente de sala de aula (sem o registro eletroencefalográfico), 

coletivamente à cerca de 100 voluntários, mantendo, entretanto, a preenchimento dos questionários ao início 

da sessão. Para cada imagem os voluntários preencherão uma escala de relato avaliativo do conteúdo 

hedônico emocional das imagens e a intenção comportamental e avaliação da salubridade. As variáveis 

obtidas neste piloto serão analisadas e avaliadas, para perfeita adaptação do desenho à técnica de potenciais 

evocados. Antes do início das sessões que compõem o experimento piloto, os voluntários preencherão o 

TCLE. 

 
 

 

Objetivo da Pesquisa: 
 
Geral:Investigar em uma população jovem, de estudantes universitários, um elo claro entre a exposição às 

diferentes cores do semáforo nutricional e mudanças na atitude e no comportamento com relação aos 

alimentos de alto valor calórico e baixo valor nutricional. Específicos: 

 

a.Avaliar se a reatividade emocional para imagens de alimentos de alto valor calórico e baixo valor nutricional 

pode ser alterada pelo semáforo nutricional, através de relato subjetivo dos participantes. b.obter um 

biomarcador cerebral desta modulação através do registro eletroencefalográfico. 
 
c.aferir o quanto as diferenças individuais podem modular este efeito como:a qualidade da dieta, a 

suscetibilidade individual à transtornos alimentares e o perfil antropométrico. 

 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 
 
Riscos: 
 
Não há nenhum risco potencial detectado, e o único “desconforto” será o de permanecer sentado e com a 

cabeça apoiada por cerca de 10 minutos por bloco. A medida psicofisiológica (eletroencefalografia) será 

coletada de forma não invasiva, não representando nenhum risco potencial ao voluntário. Para a colocação 

dos eletrodos, serão utilizados géis condutores (pasta condutora Ten20®, Visc Gel ®) especialmente 

desenvolvidos para esse fim, que não oferecem 
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prejuízos ou riscos ao voluntário. Os géis saem facilmente com soro fisiológico e serão completamente 
 
retirados pelos experimentadores após o experimento. Os alunos são grupos vulneráveis, devido a relação 
 
aluno/ professor e a aplicação do IMC poderá causar algum desconforto. Desta forma, esta medida será 
 
aferida somente no experimento em laboratório (Medidas Cerebrais), pelo aluno de pósgraduação 
 
responsável pelo projeto, na ausência física do professor. No experimento piloto realizado em sala de aula 
 
(Relato Avaliativo) será coletado apenas os valores de massa corporal e estatura relatados pelo voluntário. 
 
Além disto, esta medida constará no TCLE do Pesquisado 1 (medidas cerebrais), onde consta que o 
 
participante estará livre para abandonar o experimento e retirar o seu TCLE caso se sinta incomodado com 
 
qualquer aspecto do teste. 
 
Benefícios: 
 
Este projeto, além de ter grande potencial heurístico para o entendimento das bases biológicas dos aspectos 

motivacionais relacionados ao comportamento alimentar, será de grande valia na justificativa teórica para a 

utilização do uso de advertências associadas à propaganda de produtos alimentícios.O projeto contribuirá 

para o melhor entendimento da etiologia da obesidade, possibilitando assim a elaboração de estratégias para 

a prevenção deste problema de saúde pública e de suas comorbidades associadas (doenças 

cardiovasculares, diabetes, dislipidemias, afecções pulmonares, renais, biliares e alguns tipos de neoplasias). 

Para os voluntários, os benefícios estão relacionados à tomada de conhecimento das várias etapas envolvidas 

na execução de um projeto científico, pois o final do experimento, o voluntário será convidado a 
 
participar de uma reunião onde os fundamentos, objetivos e resultados obtidos serão discutidos e 
 
apresentados. Assim, os benefícios ao voluntário estão relacionados à explicação das várias etapas 
 
envolvidas na execução de um projeto científico. Apresentaremos um detalhamento sobre o que é e como 
 
se realiza um projeto científico, mencionando todas as etapas do mesmo: estudo da temática, coleta da 
 
bibliografia essencial, formulação da hipótese, método para a coleta e preparação de dados, análise 
 
estatística, interpretação da mesma, análise dos resultados e preparação de painéis e do artigo científico a 
 
ser submetido. Ou seja, esta reunião pode representar o despertar de novas vocações científicas entre os 
 
alunos dos cursos 
 
de graduação. 
 

 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 
 
Trata-se de uma pesquisa com relevância científica, uma vez que a proposta de rotulagem de alimentos em 

forma de semáforo poderia minimizar o apelo de consumo promovendo uma associação aversiva com o 

produto exposto. A metodologia condiz aos objetivos propostos onde 
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irá investigar a exposição às diferentes cores do semáforo nutricional e mudanças na atitude e no 

comportamento com relação aos alimentos de alto valor calórico e baixo valor nutricional. Possui critérios de 

inclusão/exclusão 
 
pertinentes. Os riscos e benefícios da pesquisa foram ajustados, conforme solicitação do CEP, 

apresentando-se adequados. Os benefícios aos sujeitos da pesquisa superam os riscos, uma vez que a 

proposta auxiliará o consumidor a fazer melhores escolhas alimentares. Foi retirado do estudo a análise de 

cortisol salivar. Análise estatística encontra-se detalhada, conforme solicitação do CEP. Foi acrescentado no 

TCLE todas as alterações feitas no projeto referentes à coleta de dados. Possui apoio financeiro da 

FAPERJ. 
 
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 
 
De acordo. 
 
Recomendações: 
 
Não há. 
 
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 
 
A pesquisadora cumpriu todas as pendências solicitadas pelo CEP. Portanto, o referido projeto está 

aprovado. 
 
Considerações Finais a critério do CEP: 
 
Aprovado. 
 
 

 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 
 

 Tipo Documento  Arquivo  Postagem Autor Situação 
        

 Informações Básicas  PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 27/09/2016  Aceito 
 do Projeto  ROJETO_737456.pdf  10:46:13    

 Outros   Cartaresposta.pdf  27/09/2016 Isabel de Paula Aceito 
      10:45:24 Antunes David   

 Projeto Detalhado /  ProjetoDetalhado3.pdf  27/09/2016 Isabel de Paula Aceito 

 Brochura     10:42:03 Antunes David   
 Investigador        

 Outros   Justificativa.pdf  07/07/2016 Isabel de Paula Aceito 
      11:09:27 Antunes David   

 Projeto Detalhado /  ProjetoDetalhado2.pdf  07/07/2016 Isabel de Paula Aceito 

 Brochura     11:08:48 Antunes David   
 Investigador        

 Outros   cartaAnuencia.pdf  06/07/2016 Isabel de Paula Aceito 
      11:25:38 Antunes David   
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TCLE / Termos de TermoFinal.pdf 04/07/2016 Isabel de Paula Aceito 

Assentimento /  12:27:15 Antunes David  

Justificativa de     
Ausência     

Folha de Rosto Folha_de_rostro2.pdf 13/06/2016 Isabel de Paula Aceito 
  16:03:39 Antunes David  

Declaração do Patrocinador.pdf 13/06/2016 Isabel de Paula Aceito 
Patrocinador  16:00:36 Antunes David  

 
Situação do Parecer:  
Aprovado 
 
Necessita Apreciação da CONEP:  
Não 
 

NITEROI, 29 de Setembro de 2016  
 

 

Assinado por:  
ROSANGELA ARRABAL THOMAZ  

(Coordenador) 
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