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Agenda
1) Lista de KOLs

2) Continuação – Discussões sobre restrição de Proteínas, Carboidratos e 
Gorduras

3) Criação de Grupos populacionais específicos
(idosos/gestantes/FSMP/crianças/homens/mulheres) X RTs especificos

4) Próximos passos e reuniões

5) Outros assuntos de interesse



DEFINIÇÃO DE ALIFINS

• Portaria 29/98: São os alimentos especialmente formulados
ou processados, nos quais se introduzem modificações no
conteúdo de nutrientes, adequados à utilização em dietas,
diferenciadas e ou opcionais, atendendo às necessidade de
pessoas em condições metabólicas e fisiológicas específicas. –
DECISÃO DO GT: Manter a definição atual

• CODEX
• EU
• Estados Unidos
• Argentina
• Canada



RESTRIÇÃO DE PROTEÍNAS
• PORTARIA 29/98: Alimentos especialmente elaborados para atender às necessidade 

de portadores de erros inatos do metabolismo, intolerâncias, síndromes de má 
absorção e outros distúrbios relacionados à ingestão de aminoácidos e ou proteínas. 
Estes produtos devem ser totalmente isentos do componente associado ao 
distúrbio.EXCLUIR. 
TAREFA: JUSTIFICATIVA: ESCLARECER QUE ISSO NÃO É PASSÍVEL DE SER ATENDIDO, 
QUE 0 NÃO EXISTE, QUE EXISTEM LIMITES DE DETECÇÃO DE MÉTODOS E NEM 
TODOS TEM O MESMO METODO

• FENILALANINA: baixo teor 100mg/100g e isento 100mg/100g – incluir na Portaria –
TAREFA: ESTUDAR SUGESTÃO DE VALORES

• Levantamento dos disturbios em estudos cientificos  tentar criar um limite –
TAREFA: PENSAR NA DEFINIÇÃO DE ISENTO, RESTRIÇÃO E BAIXO TEOR

• GLÚTEN – incluir a definição do Codex  20ppm (até esse valor não precisa declarar 
CONTÉM GLÚTEN)  EXISTE ALGUM ESTUDO QUE DIGA QUE ABAIXO DISSO O 
CONSUMIDOR PODE TER INTOLERÂNCIA?

– Argentina – 10 ppm – isento de glúten
– Metodo de detecção de 5, 10 e20 ppm – DEPENDE DA MATRIZ
– BARREIRA DA LEI DO GLUTEN
TAREFA: LEVANTAR OS PLs DO GLÚTEN



RESTRIÇÃO DE GORDURAS

• PORTARIA 29/98: Alimentos especialmente formulados para 
pessoas que necessitam de dietas com restrição de gorduras
ou de ácidos graxos específicos (INCLUIR) Podem conter no 
máximo 0,5g de gordura total por 100g ou 100mL do produto 
final a ser consumido. EXCLUIR

• Dietas com restrição de gorduras? Quais seriam as 
necessidades específicas? Cardiopatia? Não existem produtos 
no Brasil 

• É realmente importante ter essa categoria? Qual a 
relevancia? 

• TAREFA: CHECAR –MANTER A CATEGORIA E PENSAR NA 
DEFINIÇÃO DE PERFIL LIPIDICO



GRUPOS POPULACIONAIS 
ESPECÍFICOS
• PORTARIA 29/98: Os alimentos para grupos populacionais específicos 

devem atender às necessidades fisiológicas pertinentes, classificados e 
normatizados por regulamentos específicos. DECISÃO: Manter definição 
original

• Listar todas as possíveis categorias  comercialização em fármacias
– Idosos
– Crianças
– Homens
– Mulheres
– Adolescentes
– Praticantes de atividades fisica
– Gestantes ou Nutrizes: Portaria 223/98 – pedido de revisão da norma
– CRIAR RTs ESPECIFICOS E REMETER AS LEGISLAÇÕES JÁ EXISTENTES
– TAREFA: EMPRESAS DEVEM CHECAR INTERNAMENTE AS 

CATEGORIAS DE INTERESSE



RESTRIÇÃO DE 
CARBOIDRATOS
• 4.1.1.1 Alimentos para dietas com restrição de sacarose, frutose e ou glicose (dextrose): 

Alimentos especialmente formulados para atender às necessidades de pessoas com 
distúrbios no metabolismo desses açúcares. Podem conter no máximo 0,5 g de sacarose, 
frutose e ou glicose por 100g ou 100mL do produto final a ser consumido.

• 4.1.1.2 Alimentos para dietas com restrição de outros mono-e ou dissacarídios: 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 conte no máximo 0,5g do nutriente em referência, por 100g ou 100mL do produto 
final a ser consumido.

CODEX: usa 0,5 g 100g ou 100ml
Referencias de baixo e sem lactose
Lactose - Australia – baixo teor 0,3g 100g ou 100ml ou isento – não detectável

Empresas vão estudar se tem alguma proposta de mudança de valor
Tratar de duas formas:

restrição – limite de detecção do método
intolerância – existe uma forma de definirmos um limite?



Próximos passos/Tarefas
- TAREFA TODOS: 

- Checar a proposta de deixar a 29/98 abrangente, 
sem definir as restrições especificas, apenas listando 
as categorias e remetendo aos RTs especificos 
usar como referência o codex;

- revisão da lista de kols
- TAREFA ABIAD: Reunião com a Thalita para discutir a 

29;
- TAREFA ANA GIANDON: possivel consultoria ADHOC–

Ana falar com a Tatiana
- TAREFA ABBOTT: quadro com o texto da 29/98
Próxima reunião – 30/09
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