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PPAARRAA::    TTOODDOOSS  AASSSSOOCCIIAADDOOSS  

  SSEETTOORR  DDEE  AALLIIMMEENNTTOOSS  FFUUNNCCIIOONNAAIISS  

    SSEETTOORR  DDEE  AALLIIMMEENNTTOOSS  FFOORRTTIIFFIICCAADDOOSS  

 

REF.: ALIMENTOS FUNCIONAIS 

 Apresentação do Setor Produtivo para a II Reunião do GT de Alegações 

Funcionais (03/12/13) – Modelos de Classificação de Alimentos – 

Sugestões complementares 

 Esclarecimentos DT 4/2013 – Consolidação da lista inicial de referências 

 Considerações ao DT 5/2013 – Consolidação dos princípios gerais 

 Prazo de Manifestação: 29/11/13 

 

Prezado Associado, 

 

Em aditamento à correspondência ABIA/DETEC/E-474/13 (anexa), informamos que, 

recebemos sugestões complementares à minuta de apresentação conjunta do setor produtivo 

(ABIA, ABIAD e ABENUTRI) para a II Reunião do Grupo de Trabalho (GT) sobre 

Alegações Funcionais, a qual ocorrerá no dia 03/12/13 (terça-feira) das 10h00 às 17h00, 

na sala 7, do bloco D da ANVISA, Brasília-DF. 

 

Assim, segue, para conhecimento e avaliação, a versão atualizada da referida 

apresentação, para a qual, agradecemos receber possíveis manifestações, até dia 

29/11/13, através do e-mail detec@abia.org.br, para que seja possível encaminharmos a 

versão final para ANVISA previamente à reunião do dia 03/12/13. 

 

Ressaltamos que, as alterações sugeridas à minuta de apresentação, encontram-se 

destacadas conforme legenda: 

 

Legenda: 

Verde: proposta de inclusão recebidas em resposta à correspondência ABIA/DETEC/E-465/13 

Rosa: proposta de inclusão recebidas em resposta à correspondência ABIA/DETEC/E-474/13 

Vermelho taxado: proposta de exclusão 

 

 

mailto:detec@abia.org.br
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*A NÃO MANIFESTAÇÃO SIGNIFICARÁ CONCORDÂNCIA COM A APRESENTAÇÃO 

COMO ORA CONSTA* 

 

 Documento de Trabalho – DT 4/2013 

Informamos que, conforme e-mail da ANVISA anexo, o documento de trabalho DT 4/2013 – 

Consolidação da lista inicial de referências será revisado para inclusão das sugestões de 

referências normativas encaminhadas pelo IDEC, a saber: 

 

 Código de defase do consumidor; 

 Estatuto da criança e do adolescente. 

 

Tais sugestões de referências normativas não constam do DT 4/2013 devido a equívoco da 

ANVISA. Entretanto, a Agência esclarece que o mesmo será revisado e que as sugestões 

serão incluídas na apresentação que será feita no início da reunião do dia 03/12/13 sobre os 

trabalhos eletrônicos. 

 

 Documento de Trabalho - DT 5/2013 

Compartilhamos consideração de empresa associada quanto ao documento de trabalho DT 

5/2013 – Consolidação dos princípios gerais, a qual destaca o segundo parágrafo da Análise 

das contribuições sobre os princípios gerais, transcrito abaixo: 

 

“A ANVISA gostaria de esclarecer que o objetivo do GT não é definir perfis nutricionais de 

alimentos. Como já esclarecido em outras oportunidades, o GT de alegações foi instituído 

com os objetivos de auxiliar: a) na elaboração de critérios para seleção dos alimentos 

passíveis de veicularem alegações de propriedade funcional, de saúde e de função 

plenamente reconhecidas; e b) definir as alegações de função plenamente reconhecidas.” 

 

Lembra ainda que, considerando que essa não é a primeira vez que a ANVISA destaca esse 

ponto, questiona a pertinência de solicitar esclarecimento à Agência, durante a próxima 

reunião, quanto às diferenças entre o que é um perfil nutricional e um critério para 

seleção de alimentos, uma vez que entende preocupante tal distinção, por vislumbrar 

prejuízo ao setor produtivo, já que insistimos na questão do embasamento científico, que é 

um pressuposto apenas da definição de perfis nutricionais, não necessariamente aplicável aos 

critérios de seleção de alimentos. 
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Diante do exposto, agradecemos receber posicionamento quanto à pertinência ou não de 

questionar a ANVISA quanto às reais definições de perfil nutricional e critério para 

seleção de alimentos, até dia 29/11/13, através do e-mail detec@abia.org.br. 

 

*A NÃO MANIFESTAÇÃO SIGNIFICARÁ CONCORDÂNCIA COM A SOLICITAÇÃO DE 

ESCLARECIMENTOS À ANVISA QUANTO ÀS DEFINIÇÕES DE PERFIL NUTRICIONAL E 

CRITÉRIO PARA SELEÇÃO DE ALIMENTOS DURANTE A PRÓXIMA REUNIÃO* 

 

Ficamos à disposição para os esclarecimentos necessários. 

 

Atenciosamente, 

 

Departamento Técnico 

Tel.: (11) 3030.1394 

Fax: (11) 3814.6688 

http://www.abia.org.br 

mailto:detec@abia.org.br
http://www.abia.org.br/

