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ABIAD – 2ª Diretoria da Anvisa 

20 de maio de 2022 

Rotulagem Nutricional de alimentos para fins especiais 
 

Participantes 

• Vinicius Pedote – Presidente da ABIAD 

• Gislene Cardozo – Diretora Executiva da ABIAD 

• Kathia Schmider – Coordenadora Técnica da ABIAD 

• Diretora Meiruze Freitas – 2ª Diretora da Anvisa 

• Patrícia Castilho – Gerente Geral de Alimentos da Anvisa 

• Dhiogo Pascarelli – Consultor da BMJ Consultores Associados 

ATA 

• Viniciu Pedote colocou a ABIAD à disposição da Anvisa para o desenvolvimento constante 
do setor; 

• Gislene Cardozo fez a apresentação formal da ABIAD para a Patrícia Castilho, que só tinha 
tido contato com a associação em sua reunião de apresentação no novo cargo; 

• Kathia Schmider aprofundou os aspectos técnicos do pleito da ABIAD; 

• Kathia destacou a importância do veículo para um adoçante, destacando estudos da 
Organização Mundial de Saúde (OMS) que através de metanálise e outros meios de 
pesquisa reconhece a importância do adoçante; 

• A apresentação focou em demonstrar o motivo pelo qual a rotulagem frontal é um 
problema para os adoçantes. A apresentação foi feita considerando as seguintes óticas: 

o Do impacto e relevância nutricional do uso de adoçantes; 
o Das condições de uso dos adoçantes; 
o Da compreensão e escolhas do consumidor; 
o Da representatividade dos produtos e reformulação; 
o Da possibilidade de alteração do veículo utilizado; e 
o Da convergência regulatória. 

• Ao final da apresentação foi explicitado o que a ABIAD solicita da GGALI, sendo:  
o Isenção da rotulagem nutricional frontal para os adoçantes  
o Isenção da declaração de açúcares adicionados em Fórmulas Infantis e Enterais 
o Reavaliação para a categoria de alimentos para fins especiais e suplementos 

alimentares as exigências de formatação da tabela nutricional, a fim de prezar 
pela clareza e ostensividade das informações 
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• Gislene destacou que alimentos para fins especiais acabam sofrendo mais que outros por 
terem que atender outras normas específicas, que também exigem informações 
obrigatórias no rótulo. 

• A diretora Meiruze reconheceu e destacou a postura e compromisso da ABIAD, que 
sempre leva considerações técnicas para a avaliação da Anvisa. Lembrou que o 
documento enviado pela Associação está sendo avaliado, mas que a postura da Agência 
é de implementação de ajustes para evitar falta de adesão e não conformidade quando 
a nova regra entrar em vigor.  

• Lembrou que já conversou com a ABIA sobre o tema de rotulagem, momento em que 
pediu ajuda da ABIAD para que leve representações interessadas a pressionarem outros 
países e representantes no Mercosul, uma vez que a GGALI precisa ter cautela com a 
sensibilidade do tema nesse fórum. 

• A diretora afirmou a dificuldade para atualizar as listas no Mercosul e pediu ajuda do 
setor para que todos os atores privados sejam mais atuantes apoiando na superação de 
barreiras impostas pelo bloco, novamente reforçando a necessidade de trabalhar com 
outros órgãos tanto dentro quanto fora do país. 

o A diretora foi categórica ao destacar a necessidade de o setor de alimentos 
trabalhar para além da Anvisa, indo no Ministério da Economia, CNI, Itamaraty e 
etc. 

o Isso foi colocado num cenário em que a Anvisa, apesar de buscar ajustes que 
melhorem o setor regulado, tem sofrido pressão de outros órgãos para respeitar 
os limites e a morosidade do Mercosul.  

• Nesse sentido a diretora afirmou que a Anvisa não está conseguindo brigar sozinha na 
esfera nacional e na internacional por um modelo mais ligado à realidade brasileira.  

• Patrícia (GGALI) destacou que exemplos mais práticos de rotulagem têm surgido agora, 
sendo o da ABIAD o mais recente. Informou que a expectativa da área é trabalhar todas 
as sugestões de forma conjunta e, por isso, uma nova conversa setorial deve acontecer 
nos próximos meses 

o Reforçou que eventuais ajustes serão feitos diretamente na RDC 429/2020 
(Rotulagem). 

• No geral, a Anvisa foi bastante aberta às solicitações e contribuições da ABIAD. A reunião 
encerrou num clima de cooperação e boa vontade por melhorias. 

• Por fim, os representantes da ABIAD destacaram a importância de reuniões bimestrais 
com a GGALI, o que foi bem-visto pelos representantes da Anvisa. 

 
 
Próximos Passos 

1. Enviar complementações e referências técnicas adicionais para a GGALI. 
2. Considerar levar o pleito para outros órgãos que tenham influência e força no 

Mercosul (MEcon, Itamaraty, etc). 
3. Marcar próxima reunião para manter a cadência bimestral. 


