
Comentários ANVISA para as contribuições da IBFAN 

 

Recomendação 6 

A IBFAN concorda que o limite da porcentagem de açúcar e outros carboidratos que contribuem 
para o sabor doce desses produtos ultraprocessados, seja convertido em uma quantidade 
absoluta, baseada na densidade energética do produto. Este limite não deve ultrapassar a 1,25g 
/ 100 kcal), ou seja, 5% do valor energético total. 
 
Comentários ANVISA: 
 
A posição do Brasil em resposta à CX/NFSDU 17/39/4 está coerente com as discussões já 

ocorridas e acordada pelos membros de limitar a adição de açúcares e de outros carboidratos 

que contribuem com o sabor doce. Na posição, o Brasil destaca a necessidade de considerar as 

recomendações da OMS (2015) de reduzir o consumo de açúcares livres. 

Quanto ao limite, pontuamos que conforme consta na resposta do Brasil ao primeiro documento 

de consulta do GTE, o país sugeriu considerar o limite máximo de 20% por estar em linha com o 

limite já estabelecido para fórmulas infantis para lactentes. Foi mencionado, ainda, a 

necessidade de considerar limitações tecnológicas que poderiam dificultar a implementação de 

percentuais inferiores.  

Resposta ao primeiro documento de consulta do GTE/2017: 

‘Brazil understands that lactose should be the preferred carbohydrate in [name of product] based 

on milk protein. Therefore, sugars, other than lactose, should not be added unless needed for 

technological reasons.  

It is fundamental to take into account the WHO (2015) recommendation to reduce the intake of 

free sugars to less than 10% of energy and conditionally recommended a further reduction to less 

than 5% of energy for both adults and children.  

We are also of the opinion that it is important to limit the addition of not only sugars but also other 

carbohydrates contributing to the sweet taste of the product as they can have similar sweetening 

effects and metabolic properties. However, we acknowledge that it is necessary to define “other 

carbohydrates contributing to the sweet taste” in order to implement the established limit. 

As a starting point of the discussion, Brazil suggests considering the maximum limit of 20% 

applicable to sugars other than lactose, and other carbohydrates contributing to the sweet taste.  

The limit of 20% of available carbohydrate for sucrose and/ or fructose was established for IF and 

would accommodate the inherent free sugar of some starches that could be used in some lactose 

free products.  

Nevertheless, it may be necessary to discuss further this percentage depending on the decision 

with regard to the maximum limit of available carbohydrates. It is also necessary to discuss the 

technological constraints, which make it difficult to lower the limit to 10% in lactose free products.’ 

 

Recomendação 13 

A manutenção do item 1.4 da página 31 pode reforçar a importância de se apoiar as práticas 

adequadas da alimentação infantil, garantindo o aleitamento materno, a introdução oportuna de 

ALIMENTOS e a clareza de que a introdução de fórmulas pode comprometer a saúde pública. 



A IBFAN concorda na inclusão da referência aos documentos da OMS e às resoluções da WHA 

no Preâmbulo, em vez do Âmbito, e que esta referência seja concordante à recomendação da 

Secretaria do Codex e da OMS. Manter o item 1.4 da página 31 pode reforçar a importância de 

se apoiar as práticas adequadas da alimentação infantil, garantindo o aleitamento materno, a 

introdução oportuna de ALIMENTOS e a clareza de que a introdução de fórmulas pode 

comprometer a saúde pública. 

Comentários ANVISA: 
 
A posição do Brasil em resposta à CX/NFSDU 17/39/4 reforça a necessidade de se considerar 
os documentos da OMS e as resoluções da WHA. Assim, o texto proposto para o preâmbulo foi 
considerado na íntegra com sugestões de alteração na redação de forma a reforçar esse 
posicionamento. Entendemos que o item 1.4 pode ser excluído, pois seu conteúdo já foi 
capturado pelo texto do preâmbulo conforme sugerido pelos coordenadores do GTE.  
 
Recomendação 16 

 
Indicamos a necessidade de incluir nesse rótulo – ALIMENTO ULTRAPROCESSADO. Uma vez 
que “...any appropriate designation indicating the true nature of the product, in accordance with 
national [or regional] usage”. 
 
Recomendação 37 

 
That CCNFSDU agree to either of the following two names for product for young children. 
- Ultra-processed products - Formulated drink for young children 
- Ultra-processed products Young child formulated drink 
 
Comentários ANVISA: 
 
Sobre a sugestão para inclusão do termo “ultra-processado” na denominação e nos rótulos dos 
produtos, destacamos que se trata de terminologia para a qual não há definição em textos do 
Codex Alimentarius, nem está harmonizado internacionalmente. Portanto, entendemos que sua 
aplicação para designar produtos ou para constar em rótulos fica prejudicada.   
 


