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Depois de publicadas as tão esperadas Resoluções, resultantes das consultas 
públicas oriundas da Lei n° 13.305, de 4 de julho de 2016, que alterou o Decreto-
Lei nº 986/69, adicionando o Art.19-A, para dispor sobre a rotulagem de 
alimentos que contenham lactose, surgem mais dúvidas do que respostas.  
Apesar da Lei nº 13.305/2016 ter entrado em vigor em janeiro/2017, a sua 
aplicabilidade necessitava de complementação de regulação da ANVISA, que 
ocorrerão conforme normas publicadas no DOU nº29, de 09 de fevereiro de 
2017: 

 RESOLUÇÃO – RDC Nº 135, DE 8 DE FEVEREIRO DE 2017 – ANVISA, que altera 
a Portaria SVS/MS nº 29, de 13 de janeiro de 1998, que aprova o 
regulamento técnico referente a alimentos para fins especiais, para 
dispor sobre os alimentos para dietas com restrição de lactose; e 

 RESOLUÇÃO – RDC N° 136, DE 8 DE FEVEREIRO DE 2017 – ANVISA, que 
estabelece os requisitos para declaração obrigatória da presença de 
lactose nos rótulos dos alimentos. 

 
É importante salientar que as respostas nesse documento são baseadas na 
interpretação nua e crua da legislação recente publicada, na minha 
experiência nos assuntos regulatórios e estudos sobre o tema, sem nenhum 
vínculo com a ANVISA.  
A maioria das perguntas foram enviadas por leitores da Alimentus Consultoria, 
alunos, amigos e muitas outras retiradas dos próprios perguntas e resposta 
anteriores publicados pela ANVISA. 
Espero que esse manual de perguntas e respostas possa te ajudar.  
 

Dafné Didier 
Alimentus Consultoria 
www.alimentusconsultoria.com.br 
  

http://alimentusconsultoria.com.br/lei-n-13-305-lactose/
http://alimentusconsultoria.com.br/resolucao-rdc-no-135-fevereiro-2017/
http://alimentusconsultoria.com.br/resolucao-rdc-n-136-2017/
www.alimentusconsultoria.com.br
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1 – O que é lactose? 
A lactose, conhecida como o açúcar do leite, é um dissacarídeo composto 
por uma molécula de glicose e uma de galactose, sendo o único hidrato de 
carbono do leite. É exclusiva desse alimento, porque apenas é produzida nas 
glândulas mamárias dos mamíferos. 

2 – Intolerância a Lactose é uma alergia alimentar? (Enviada por 
Lima) 
Não. Muitas pessoas confundem alergia alimentar ao leite com intolerância à 
lactose. A intolerância é uma reação adversa que não envolve o sistema 
imunológico e se dá devido à uma deficiência da enzima lactase.  

Diferente do alérgico, a pessoa intolerante à lactose consegue consumir 
pequenas quantidades de leites sem complicações graves. Porém 
quantidades maiores podem causar sintomas abdominais como flatulência, 
diarreia, vômitos, náuseas ou constipação, entre outros. 

3 – Qual legislação torna obrigatória as declarações de lactose nos 
alimentos? 
A recentemente publicada Lei nº 13.305, de 4 de julho de 2016, que alterou o 
Decreto-Lei nº 986, de 21 de outubro de 1969, foi quem tornou obrigatória a 
declaração da substância, conforme disposições de regulamentos. 

Tais regulamentos publicados pela ANVISA são: 

Resolução – RDC nº 136, de 8 de fevereiro de 2017, que estabelece os 
requisitos para declaração obrigatória da presença de lactose nos rótulos 
dos alimentos; e 

Resolução – RDC nº 135, de 8 de fevereiro de 2017, que altera a Portaria 
SVS/MS nº 29, de 13 de janeiro de 1998, que aprova o regulamento técnico 
referente a alimentos para fins especiais, para dispor sobre os alimentos para 
dietas com restrição de lactose. 

 

 

 

http://alimentusconsultoria.com.br/resolucao-rdc-n-136-2017/
http://alimentusconsultoria.com.br/resolucao-rdc-no-135-fevereiro-2017/
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4 – Qual a diferença entre as duas resoluções? 
AMBITO DE APLICAÇÃO 

RESOLUÇÃO                      SE APLICA A: 
Resolução – RDC nº 136, de 8 de 
fevereiro de 2017 

Alimentos, incluindo as bebidas, os 
ingredientes, os aditivos alimentares 
e os coadjuvantes de tecnologia, 
embalados na ausência dos 
consumidores, inclusive aqueles 
destinados exclusivamente ao 
processamento industrial e os 
destinados aos serviços de 
alimentação 

Resolução – RDC nº 135, de 8 de 
fevereiro de 2017 

Alimentos para fins especiais para 
dietas com restrição de lactose 

 

5 – Quais Alimentos devem atender à Resolução – RDC nº 
136/2017?  
A Resolução se aplica aos alimentos, incluindo as bebidas, os ingredientes, os 
aditivos alimentares e os coadjuvantes de tecnologia, embalados na 
ausência dos consumidores, inclusive aqueles destinados exclusivamente ao 
processamento industrial e os destinados aos serviços de alimentação. 

Todavia, os seguintes alimentos estão isentos de atendimento, conforme o 
Art.2º, § 2º: 

I – alimentos embalados que sejam preparados ou fracionados e 
comercializados no próprio estabelecimento (exemplo: preparações 
culinárias elaboradas e comercializadas em padarias, refeições servidas em 
restaurantes);  

II – alimentos embalados nos pontos de venda a pedido do consumidor 
(exemplo: pães embalados e pesados na presença do consumidor, pizzas 
embaladas para entrega a pedido); 

III – alimentos comercializados sem embalagens (frutas e hortaliças a 
granel); e 

IV – alimentos para dietas com restrição de lactose. 
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6 – Porque a RDC nº 136/2017 não se aplica aos alimentos para 
dietas com restrição de lactose? 
A ANVISA tratou os temas separadamente, pois identificou que a melhor 
alternativa seria publicar duas resoluções, sendo uma específica sobre 
rotulagem e a outra sobre alimentos para fins especiais. 

Sendo assim, os alimentos para fins especiais, destinados para dietas com 
restrição de lactose estão devidamente regulamentados pela Resolução – 
RDC nº 135, de 8 de fevereiro de 2017.  

7 – Quando devo declarar a presença de lactose no meu alimento? 
De acordo com o Art. 3º a declaração da presença de lactose é obrigatória 
nos alimentos, incluindo bebidas, ingredientes, aditivos alimentares e 
coadjuvantes de tecnologia, que contenham lactose em quantidade maior do 
que 100 (cem) miligramas por 100 (cem) gramas ou mililitros do alimento, tal 
como exposto à venda. 

8 – Como deve ser declarada a presença de lactose nos 
alimentos? 
Quando os alimentos, incluindo bebidas, ingredientes, aditivos alimentares e 
coadjuvantes de tecnologia, contiverem lactose em quantidade maior do que 
100 (cem) miligramas por 100 (cem) gramas ou mililitros do alimento tal 
como exposto à venda, deve ser declarada a advertência: “Contém Lactose”. 

Além disso, também devem ser seguidos os requisitos de legibilidade 
estabelecidos na RDC nº 136/2017, que abordam a localização da advertência 
e exigências para os caracteres. 

9 – Como irei saber se o meu produto é obrigado a atender a RDC 
nº 136/2017? 
A Resolução nº136/2017 não determinou métodos para averiguação quanto à 
presença de lactose para determinar sua quantidade.  

Porém, acredito que tal comprovação dar-se-á mediante análise do produto 
final ou formulação base. 
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É importante salientar que tal análise não é uma obrigatoriedade da 
resolução, estando (até o momento) livre para se determinar qual forma será 
adotada para tal comprovação. 

10 – Se meu produto tiver leite na composição, obrigatoriamente 
deverei informar a presença de lactose? (Enviada por Erica) 
Caso o alimento contiver lactose em quantidade maior do que 100 (cem) 
miligramas por 100 (cem) gramas ou mililitros do alimento, tal como exposto 
à venda, deve ser declarada a advertência: “Contém Lactose”. 

11 – Se o meu ingrediente contiver a advertência de “ALÉRGICOS: 
PODE CONTER LEITE”, necessariamente tenho que declarar “Contém 
Lactose”? (Enviada por Cecília). 
A resolução determina um limite maior do que 100 (cem) miligramas por 100 
(cem) gramas ou mililitros do alimento, tal como exposto à venda, para 
declaração obrigatória da Lactose.  

Será necessário verificar se o seu produto final realmente possui quantidades 
dentro do limite estabelecido, seja por meio de análises laboratoriais ou 
outros métodos. Caso a quantidade de lactose atenda ao estabelecido no 
Art.3º, § 1º e § 2º, deve ser adicionada o alerta “Contém Lactose”. Caso 
contrário, não será obrigatório a presença do alerta. 

Essa mesma perspectiva se aplica para os alimentos que trouxeram alertas 
de alergênicos para presença de leite e seus derivados. 

12 – Se no meu alimento existir o risco de contaminação cruzada 
com alimentos que possuam na sua composição leite e/ou seus 
derivados, posso declarar: “Pode conter lactose” ou “Contém 
TRAÇOS de lactose”? (Enviada por Natália). 
Não. A Resolução – RDC nº 136/2017 trouxe requisitos para declaração da 
presença de lactose. Os casos que existam o risco de contaminação cruzada, 
e que o produto apresente quantidade de lactose nos limites da norma, deve 
ser declarado “CONTÉM LACTOSE”, conforme estabelecido no Artº. 4º da 
norma. 
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13 – A RDC nº 136/2017 alterou as regras da RDC nº 26/2015? 
Não. A RDC nº 136/2017 trata sobre a declaração da presença de lactose nos 
alimentos, sendo essa substância sensível para pessoas com intolerância, 
não alterando as regras já estabelecidas da RDC nº26/2015. 

Ambas possuem dispositivos legais que cobrem regras diferentes. 

14 – Os produtos destinados exclusivamente ao processamento 
industrial e aqueles destinados aos serviços de alimentação 
devem veicular as advertências no seu rótulo? 
Para esses produtos, os fornecedores podem optar por declarar no rótulos ou 
nos documentos que acompanham o produto (Ex: ficha técnica, nota fiscal, 
Laudo de análises do produto, etc...) 

15 – Como e onde o alerta de Lactose deve ser inserido? (Marília) 
A RDC nº136/2017 estabeleceu requisitos para o alerta sobre sua localização e 
caracteres utilizados. 

O alerta deve ser declarado imediatamente após ou abaixo da lista de 
ingredientes. Esta informação não pode estar disposta em locais encobertos, 
removíveis pela abertura do lacre ou de difícil visualização, como áreas de 
selagem e de torção. 

Quanto aos caracteres, devem ser legíveis, em caixa alta, negrito, cor 
contrastante com o fundo do rótulo e ter altura mínima de 2 mm e nunca 
inferior à altura de letra utilizada na lista de ingredientes. 

16 – E caso a embalagem for muito pequena, como devo proceder? 
(Enviada por Erica) 
Nesse caso de embalagens com área de painel principal igual ou inferior a 
100 (cem) centímetros quadrados, a altura mínima dos caracteres é de 1 
(um) milímetro. 
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17 – E se o alimento não tiver lista de ingredientes, ainda tenho que 
atender a resolução? 
A RDC n. 259/2002 não exige a lista de ingredientes nos alimentos compostos 
por um único ingrediente.  

Mas da mesma forma que foram com os alergênicos, acredito que a ANVISA 
determinará que nesses casos, será necessário observar o cumprimento das 
regras que exigem que as advertências não estejam dispostas em locais 
encobertos, removíveis pela abertura do lacre ou de difícil visualização, como 
áreas de selagem e de torção. 

18 – O alerta de lactose deve vir antes ou depois do alerta de 
alergênicos? 
A RDC nº 136/2017 não estabeleceu em qual ordem o alerta deve aparecer: se 
antes ou depois do alerta de alergênicos, e ambos possuem as mesmas 
regras de legibilidade. 

Por ordem cronológica de obrigatoriedades das normas, sendo a RDC 
nº136/2017 publicada após findado o prazo legal para alergênicos, ouso dizer 
que o alerta de “Contém Lactose” deverá vir após os alertas de alergênicos. 

19 – Qual o prazo para adequar os rótulos? 
Os produtos destinados exclusivamente ao processamento industrial ou aos 
serviços de alimentação deverão estar adequados à presente Resolução 
após decorridos 12 (doze) meses de sua publicação, ou seja, a partir de 9 de 
fevereiro de 2018. 

Já os produtos destinados ao consumidor final deverão estar adequados à 
presente Resolução em um prazo de mais 12 (doze) meses, após finalizada 
primeira exigência. Isso significa dizer que, tais produtos terão um prazo total 
de 24 (vinte e quatro) meses, ou seja, a partir de 9 de fevereiro de 2019. 

20 – Eu posso fazer as modificações antes do prazo para 
adequações? 
Sim. Os produtos poderão ser adequados ao disposto na Resolução antes do 
prazo fixado, desde que seja observado seu atendimento integral. 
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21 – Findado o prazo, existe penalidades caso não faça as 
alterações nos rótulos? 
Sim. O descumprimento das disposições contidas na Resolução constitui 
infração sanitária, nos termos da Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977 e suas 
atualizações, sem prejuízo das responsabilidades civil, administrativa e penal 
cabíveis. 

São enquadradas no Art. 10º, XV, que determina: 

“XV - rotular alimentos e produtos alimentícios ou bebidas bem como 
medicamentos, drogas, insumos farmacêuticos, produtos dietéticos, de 

higiene, cosméticos, perfumes, correlatos, saneantes, de correção estética e 
quaisquer outros contrariando as normas legais e regulamentares: 

pena - advertência, inutilização, interdição, e/ou multa.” 

22 – Se o meu produto não contiver lactose, posso fazer alegações 
quanto à ausência dessa substância como “Não contém Lactose”? 
(Enviado por Juliane) 
Não. Devemos lembrar que a RDC nº259/2002 proíbe que a ausência de 
componentes que não estão presentes em alimentos de igual natureza seja 
destacada, exceto quando prevista em regulamento técnico específico 
(Portaria SVS/MS nº 29, de 1998, alterada pela Resolução – RDC nº 135, de 8 
de fevereiro de 2017). 

23 – Existe regulamento técnico que permita declaração de 
ausência de lactose nos alimentos que tenham sofrido alteração 
no seu teor de lactose? (Enviado por Cyntia). 
Sim. As modificações introduzidas pela Lei nº 13.305, de 2016, possuem 
interface com as normas de alimentos para fins especiais. Essa exigência 
constante do parágrafo único do art. 19-A do Decreto-Lei nº 986, de 1969, 
embora também referente à rotulagem, aplica-se a alimentos que tiveram 
seu conteúdo original de lactose diminuído para atender às necessidades 
alimentares de indivíduos com problemas no metabolismo desta substância. 

Para isso, a ANVISA Publicou a Resolução – RDC nº 135, de 8 de fevereiro de 
2017, que altera a Portaria SVS/MS nº 29, de 1998, para dispor sobre os 
alimentos para dietas com restrição de lactose. 

http://alimentusconsultoria.com.br/resolucao-rdc-no-135-fevereiro-2017/
http://alimentusconsultoria.com.br/resolucao-rdc-no-135-fevereiro-2017/
http://alimentusconsultoria.com.br/resolucao-rdc-no-135-fevereiro-2017/
http://alimentusconsultoria.com.br/resolucao-rdc-no-135-fevereiro-2017/
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24 – O que são alimentos para fins especiais? 
Conforme estabelecido na Portaria SVS/MS nº 29, de 1998, são aqueles 
especialmente formulados ou processados, nos quais se introduzem 
modificações no conteúdo de nutrientes, adequados à utilização em dietas, 
diferenciadas e ou opcionais, atendendo às necessidades de pessoas em 
condições metabólicas e fisiológicas específicas.  

25 – A RDC nº 135/2017 revogou a Portaria SVS/MS nº 29, de 1998? 
Não. A RDC nº 135/2017 trouxe alterações a Portaria SVS/MS nº 29, de 13 de 
janeiro de 1998, para regulamentar o parágrafo único do art. 19-A do Decreto-
Lei nº 986, de 21 de outubro de 1969, que institui normas básicas sobre 
alimentos. 

26 – Quais as principais modificações feitas pela RDC nº 135/2017? 
A Resolução alterou o item 4.1.1.2 dando nova redação. Também incluiu os 
itens 4.1.1.4, 4.1.1.4.1 e 4.1.1.4.2 o item 4 do Anexo e os itens 8.1.3, 8.1.4, 8.2.1.1 e 
8.2.1.1.1 no item 8 do Anexo da Portaria SVS/MS nº 29, de 1998. 

27 – Por que a Lactose foi categorizada diferente de mono- ou 
dissacarídeos? 
A ANVISA objetivou evitar inconsistência entre os critérios e requisitos 
estabelecidos para alimentos para dietas com restrição de lactose e aqueles 
estabelecidos para alimentos destinados a dietas com restrição de outros 
dissacarídeos.  

No caso dos alimentos para dietas com restrição de lactose, não se aplica o 
requisito de conteúdo máximo de 0,5g por 100g ou 100mL do produto final a 
ser consumido, mas aqueles estabelecidos nos itens 4.1.1.4.1 e 4.1.1.4.2 da RDC 
nº135/2017 (Ver pergunta 28). 

28 – O que são alimentos para dietas com restrição de outros 
mono- e dissacarídios, com exceção da lactose? 
A Resolução define como alimentos especialmente formulados para atender 
às necessidades de portadores de intolerância à ingestão de dissacarídios e 
ou portadores de erros inatos do metabolismo de carboidratos. Podem conter 
no máximo 0,5g do nutriente em referência, por 100g ou 100mL do produto 
final a ser consumido.  
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29 – O que são alimentos para dietas com restrição à lactose? 
São alimentos especialmente processados ou elaborados para eliminar ou 
reduzir o conteúdo de lactose, tornando-os adequados à utilização em dietas 
de indivíduos com doenças ou condições que requeiram a restrição de 
lactose. 

30 – Os rótulos irão classificar os produtos em “baixo” ou “alto” 
referentes as concentrações de lactose? (Lima) 
Os alimentos que tiverem seu teor de lactose alterado, categorizados como 
“Alimentos para dietas com restrição a lactose”, serão classificados em: 

Isentos de lactose: alimentos para dietas com restrição de lactose que 
contêm quantidade de lactose igual ou menor a 100 (cem) miligramas por 
100 (cem) gramas ou mililitros do alimento pronto para o consumo, de 
acordo com as instruções de preparo do fabricante; e 

Baixo teor de lactose: alimentos para dietas com restrição de lactose que 
contêm quantidade de lactose maior que 100 (cem) miligramas por 100 
(cem) gramas ou mililitros e igual ou menor do que 1 (um) grama por 100 
(cem) gramas ou mililitros do alimento pronto para o consumo, de acordo 
com as instruções de preparo do fabricante 

31 – Se, no meu produto, realizei processo tecnológico que 
proporcionou a redução de lactose, poderei declarar no rótulo? 
(Enviada por Luciana) 
Sim. A norma trouxe formas de declarações que poderão ser usados nos 
alimentos, quando estes atenderem aos limites estabelecidos para aqueles 
classificados como “Isentos de lactose” e “Baixo teor de lactose”. 

FORMAS DE DECLARAÇÕES 
                  CLASSIFICAÇÃO                                                DECLARAÇÃO 
Os alimentos para dietas com 
restrição de lactose classificados em 
“ISENTOS DE LACTOSE” 

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

Os alimentos para dietas com 
restrição de lactose classificados em 
“BAIXO TEOR DE LACTOSE” 

“baixo teor de lactose” ou “baixo em 
lactose” 

 



 

 
16 

32 – Onde deverão estar as declarações sobre o teor de lactose? 
Tanto para os alimentos classificados como “Isentos de lactose” ou “Baixo teor 
de lactose”, as declarações devem estar próximas às denominações de 
venda, conforme determina os itens 8.1.3 e 8.1.4 da norma. 

É importante lembrar que a RDC nº259/2002 define denominação de venda 
como “o nome específico e não genérico que indica a verdadeira natureza e 
as características do alimento.” Ela é “fixada no Regulamento Técnico 
específico que estabelecer os padrões de identidade e qualidade inerentes 
ao produto”.  

33 – Existe um tamanho máximo ou mínimo para as declarações 
sobre redução de lactose? 
A norma não determinou limites, apenas a sua localização. Entretanto vale a 
RDC nº 259/2002 determina que o tamanho das letras e números da 
rotulagem obrigatória, exceto a indicação dos conteúdos líquidos, não pode 
ser inferior a 1mm. 

34 – A RDC nº135/2017 alterou o Regulamento Técnico sobre 
Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados? 
Não. Ambas as normas tratam de requisitos distintos. 

35 – Preciso informar o teor de lactose remanescente nos 
alimentos para dietas com restrição de lactose?  
Sim. Conforme o item 8.2.1.1 da RDC nº 135/2017, os teores de lactose e 
galactose devem ser declarados em gramas, abaixo de carboidratos, na 
tabela de informação nutricional. 

36 – Quais os Valores Diários de Referência de Nutrientes (VDR) e 
de Ingestão Diária Recomendada (IDR) que deverão ser utilizados 
para calcular a % de valor diário de lactose presente na porção do 
alimento? 
Os teores de lactose e galactose devem ser declarados sem o percentual do 
valor diário (%VD). 
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37 – Como devo declarar a informação nutricional dos alimentos 
para dietas com restrição de lactose? Devo declarar a porção? 
Nesse caso, a informação nutricional deve ser declarada por 100 (cem)  
gramas ou mililitros do alimento tal como exposto à venda, bem como por 
100(cem) gramas ou mililitros do alimento pronto para consumo de acordo 
com as instruções do fabricante, quando for o caso. 

O item 5.4 da RDC nº 360/2003 dispõe que os alimentos destinados a 
pessoas com transtornos metabólicos específicos e ou condições fisiológicas 
particulares podem, através de regulamentação, estar isentos de declarar as 
porções e ou percentual de valor diário estabelecidos no Regulamento 
Técnico específico. Assim, a RDC nº 360/2003 permite que a informação 
nutricional dos alimentos para fins especiais seja declarada em outra base 
que não a porção da RDC nº 359/2003. 

O objetivo nessa determinação é facilitar a comparação entre os teores de 
lactose de diferentes produtos pelos indivíduos intolerantes a esse açúcar, 
tendo em vista que as porções de produtos lácteos com redução de lactose 
apresentam grande variação no seu tamanho, o que prejudica essa 
comparação. 

38 – Como garantir a redução de lactose nos alimentos? 
O Art. 5° determina que deve ser assegurada a redução da lactose mediante 
análises de controle de qualidade do produto final e de estudos de validação 
do processo produtivo. Esses documentos devem ser mantidos na empresa e 
apresentados à autoridade sanitária quando solicitados. 

Até o momento a ANVISA não especificou nenhum método que possa ser 
utilizado para tais análises. 

39 – Ambas as normas se aplicam aos alimentos orgânicos? 
(Enviada por Dayane) 
As normas têm âmbito de aplicação independente dos alimentos serem 
certificados como orgânicos ou convencionais. Tais normas objetivam a 
segurança do consumidor intolerante a lactose, que será o responsável pelo o 
gerenciamento do risco através da rotulagem dos produtos. 
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40 – Qual o prazo para adequação quantos aos requisitos da RDC 
nº135/2017? 
Foi estabelecido um prazo de 24 (vinte e quatro) meses a contar da 
publicação (09 de fevereiro de 2019). Os produtos fabricados até o início da 
vigência da Resolução poderão ser comercializados até o fim do seu prazo de 
validade. 

41 – Posso ir atendendo parcialmente as modificações nos rótulos 
até o prazo final para adequação? 
Não. A Resolução determina que os fornecedores poderão fazer as 
adequações antes do prazo, desde que seja observado o atendimento 
integral da norma. 

42 – Quais as penalidades para o não atendimento da resolução 
ao término do prazo final?  
O não atendimento da resolução são enquadrados como infração sanitária, 
nos termos da Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, Art 10º, XV e suas 
atualizações, sem prejuízo das responsabilidades civil, administrativa e penal 
cabíveis. 

 “XV - rotular alimentos e produtos alimentícios ou bebidas bem como 
medicamentos, drogas, insumos farmacêuticos, produtos dietéticos, de 

higiene, cosméticos, perfumes, correlatos, saneantes, de correção estética e 
quaisquer outros contrariando as normas legais e regulamentares: 

pena - advertência, inutilização, interdição, e/ou multa.” 


