
                                                     
 

A Secretaria da Saúde do México publicou no Diário Oficial da Federação (DOF) de 27 de março de 2020, 

a modificação à Norma Oficial Mexicana 051 (NOM-051-SCFI/SSA1-2010) relativa às especificações 

gerais de rotulagem para alimentos pré-embalados e bebidas não alcoólicas.  

 

A presente nota informativa deve ser entendida apenas como referência e resumo das principais 

alterações à NOM-051-SCFI/SSA1-2010,não invalidando a necessidade de consulta à legislação oficial, 

nomeadamente a norma original de 2010 e a corrente alteração. 

 

 

As novas regras entram em vigor a 1 de outubro de 2020. 

 

 

A 19 de junho, o DOF publicou uma Nota Aclaratória para melhor entendimento e interpretação dos 

pontos 4.5.2.4.1, 4.5.3.4.2, Título la Tabela 6 e Tabela A1.  

A 10 de julho, é publicado o Acordo que estabelece os critérios para implementação, verificação e 

vigilância, bem como para avaliar a conformidade da modificação desta norma. 

A 31 de julho, o governo publicou um Acordo Interinstitucional pelo qual estabelece que produtores, 

importadores e comerciantes estarão livres de sanções até 30 de novembro de 2020. 

 

 

A principal mudança a nível da rotulagem é, então, a criação de um esquema de selos de alerta, o 

Sistema de Rotulagem Frontal, que visa ajudar os consumidores a identificar facilmente produtos 

alimentares que contenham elementos que podem ser nocivos para a saúde quando consumidos em 

excesso, como as calorias, açúcares, gorduras saturadas, gorduras trans e sódio. A verificação do 

excesso destes ingredientes nos produtos é baseada no perfil aprovado pela Organização Pan-

Americana da Saúde (OPS). 

 

A NOM-051 vem complementar as regras de rotulagem já existentes e aplica-se a todos produtos 

comercializados no país, locais ou importados. 

 

São exceções à NOM: 

- Alimentos e bebidas não alcoólicas  sujeitos a regras de NOMs específicas ou abrangidos por outra 

regulamentação federal que exclua o cumprimento desta NOM; 

- Alimentos e bebidas não alcoólicas a granel; 

- Alimentos e bebidas não alcoólicas embalados no local de venda; 

- Outros produtos determinados pela autoridade competente. 

 

ALERTA REGULAMENTAR 

MÉXICO: Novas Regras na Rotulagem Alimentar  

https://www.dof.gob.mx/2020/SEECO/NOM_051.pdf
http://www.dof.gob.mx/normasOficiales/4010/seeco11_C/seeco11_C.htm
https://www.dof.gob.mx/2020/SEECO/NOM_051.pdf
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5595259&fecha=19/06/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596558&fecha=10/07/2020
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5597654&fecha=31/07/2020


ALTERAÇÕES MAIS SIGNIFICATIVAS À NOM-051-SCFI/SSA1-2010: 

 
 

 
Fonte: HollandHouseMexico 

 
 

Selos de alerta 

 

Conforme já referido, a principal alteração é a criação do Sistema de Rotulagem Frontal, o que implica a 

inserção de selos de alerta para o consumo de produtos com excessivo teor de nutrientes críticos: 

calorias, açúcares, gorduras saturadas, gorduras trans e sódio. Os selos octogonais a imprimir nas 

embalagens, são os seguintes: 

 

 
Selos de alerta 

 

Segundo a norma, quando um produto apresentar um ou mais selos de alerta, estes deverão ser 

colocados no canto superior direito da superfície principal. Em produtos com área de superfície 

principal de exibição menor a 60cm2, os selos podem ser colocados em qualquer parte dessa superfície. 

https://hollandhousemexico.com/news/nom-051-new-guidelines-labelling-requirements-fb-mexico


Em produtos com superfície principal menor ou igual a 40cm2, devem apenas incluir o selo com o 

número a que corresponde a quantidade de nutrientes críticos. 

 

Selos de alerta em número 

 

 

Até 31 de março de 2021, será permitido o uso de selos temporários (autocolantes e decalque) nos 

produtos, desde que estejam de acordo com as regras estabelecidas.  

 

A seguinte tabela apresenta os parâmetros de excesso de nutrientes críticos que implicam a 

necessidade de selos, que serão implementadosprogressivamente em três fases temporais. Por 

exemplo, se um produto tiver um valor valórico igual ou superior a 275kcal por 100g, terá de exibir um 

selo de “Excesso Calorias” na superfície da embalagem. 

 

 
 
 
 

100 gramas em produtos sólidos e 100 mililitros em produtos líquidos 

Valor energético 
(kcal) 

Carboidratos 
(Açúcares) 

Gorduras 
saturadas 

Gorduras 
Trans 

Sódio 

Fase 1 
(De 1 outubro 
2020 a 30 
setembro 2023) 

 275 kcal totais 
(produto sólido) 

 

 70 kcal totais ou 

10kcal açúcares 
adicionados  

(produto líquido) 

 10% kcal totais 
derivados de 

açúcares adicionados 
 

Bebidas com <10kcal de 
açúcares adicionados 
estão isentos de selos 

de advertência  

 10% kcal 
totais derivados 

de gorduras 
saturadas 

 1% kcal totais 
derivadas de 

gorduras trans 

 350 mg 
(produto sólido) 

 
Bebidas sem 

calorias: 45mg 

Nota: não entram em vigor outras especificações e critérios referidos no número 4.5.3 da modificação da 
norma. 

Fase 2 
(De 1 outubro 
2023 a 30 
setembro 2025) 

 275 kcal totais 
(produto sólido) 

 

 70 kcal totais ou  

 8 kcal açúcares 
adicionados  

(produto líquido) 

 10% kcal totais 
derivados de 

açúcares adicionados 
 

(=) 

 10% kcal 
totais derivados 

de gorduras 
saturadas  

 
(=) 

 1% kcal totais 
derivadas de 

gorduras trans  
 

(=) 

 1mg de sódio 
por kcal ou  

 300mg 
 

Bebidas sem 

calorias: 45mg 
de sódio 

Nota: não entram em vigor outras especificações e critérios referidos no número 4.5.3 da modificação da 
norma. 

Fase 3 
(A partir de 1 de 
outubro 2025) 

Mantêm-se os valores nutricionais da tabela da Fase 2. O cálculo e a avaliação das informações 
nutricionais complementares serão efetuados integralmente, aplicando as disposições contida na secção 
4.5.3. da modificação da norma. 

LEGENDA 
(SELO) 

EXCESO CALORIAS EXCESO AZÚCARES 
EXCESO GRASAS 

SATURADAS 

EXCESO 
GRASAS 
TRANS 

 
 

EXCESO SODIO 

Perfis de ingredientes para a informação nutricional complementar nas 3 fases 



Legendas de alerta  

 

Em produtos com presença de edulcorantes e/ou cafeína, será necessária uma legenda horizontal, 

sobre fundo preto, como alerta. As legendas devem estar na parte superior direita da superfície 

principal e, no caso de ter selos de alerta, as mesmas  devem ser apostas por baixo dos mesmos.  

 

Legendas de alerta 

 

 

Publicidade direcionada a crianças  

 

Os produtos que contenham algum selo ou legenda de alerta não poderão conter na embalagem 

personagens infantis, animações, bonecos animados, celebridades, desportistas, mascotes, elementos 

interactivos (como jogos virtuais ou downloads digitais) que possam promover ou fomentar a sua 

aquisição ou o seu consumo. Esta regra entra em vigor a partir de 1 de abril de 2021. 

 

 

Produtos de “imitação” 

 

Passa a ser necessária a colocação da palavra “IMITACIÓN” (no canto superior esquerdo, a negrito com 

fundo claro, com o dobro do tamanho da denominação do produto) em produtos que pretendam imitar 

outros, sendo proibida a utilização na embalagem de palavras como "tipo", "estilo" ou algum outro 

termo semelhante. É proibido, igualmente, o recurso à palavra “imitação” em produtos com 

denominação de origem ou indicação geográfica protegida ou reconhecida.  

 

 

Idioma 

 

A informação obrigatória da NOM 051 terá de constar obrigatoriamente, no mínimo, em língua 

espanhola.  

 

 

 

 


