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PPAARRAA::    TTOODDOOSS  AASSSSOOCCIIAADDOOSS  

  SSEETTOORR  DDEE  AALLIIMMEENNTTOOSS  FFUUNNCCIIOONNAAIISS  

    SSEETTOORR  DDEE  AALLIIMMEENNTTOOSS  FFOORRTTIIFFIICCAADDOOSS  

 

REF.: URGENTE! ALIMENTOS FUNCIONAIS 

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

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

Final 

 Considerações ao DT 4/2013 – Consolidação da lista inicial de referências 

 Considerações ao DT 5/2013 – Consolidação dos princípios gerais 

Manifestação Entidades: 02/12/13 às 16h00 

 

Prezado Associado, 

 

Em aditamento à correspondência ABIA/DETEC/E-484/13 (anexa), encaminhamos para 

conhecimento a versão final da 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. 

 

Ressaltamos que, a versão final da apresentação conjunta do setor produtivo é resultante da 

consolidação das considerações recebidas até o momento. 

 

No que tange os documentos de trabalho DT 4/2013 e DT 5/2013, informamos o que segue: 

 

 DT 4/2013 – Consolidação da lista inicial de referências 

 

Devido a incorreções, por não apresentar os comentários encaminhados pelo IDEC na 

primeira versão circulada, a ANVISA compartilhou versão revisada do referido documento, a 

qual retransmitimos na oportunidade para conhecimento.  
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Ademais, foi observado que, não foram incluídas as seguintes referências propostas pelo 

setor produtivo no documento de trabalho DT 4/2013 – Consolidação da lista inicial de 

referências: 

 Development and Validation of the Nutrient-Rich Foods Index: A Tool to Measure 

Nutritional Quality of Foods - Adam Drewnowski et al. 

 

 The setting of nutrient profiles for foods bearing nutrition and health claims 

pursuant to article 4 of the Regulation (EC) ° No 1924/2006 - EFSA 

 

Além disso, em relação às sugestões encaminhadas pelo Ministério da Saúde (MS), 

recebemos contribuição de empresa associada no sentido de indicar que a referência “Política 

Nacional de Promoção da Saúde (MS, 2006)” não seria necessária uma vez que já consta da 

listagem a Portaria nº 2.715/2011, que atualiza a Política Nacional de Alimentação e 

Nutrição. 

 

Entretanto, a Política Nacional de Alimentação e Nutrição é uma das ações/vertentes da 

Política Nacional de Promoção da Saúde, a qual é mais ampla e está aprovada por meio da 

Portaria nº687, de 30 de março de 2006. Neste sentido, entendemos que faz sentido a 

menção de ambas as referências na listagem de referências. 

 

No que tange as referências “Plano de Ações estratégicas para o enfrentamento das doenças 

crônicas não transmissíveis no Brasil 2011-2012 (MS, 2011)” e “Marco de referência de 

educação alimentar e nutricional para políticas públicas (MDS, 2012)”, foi proposto que, as 

mesmas por não se enquadrarem como Normativas, pudessem compor uma nova 

categorização de referências, como, por exemplo, “Tabela 3 – Outras referências”.  

 

De qualquer forma, analisando o DT 2/2013, observamos, através da Tabela 1: Critérios para 

seleção das referências que serão utilizadas pelo GT que, ambas as referências atendem aos 

critérios referentes às publicações normativas, senão vejamos destaque em amarelo: 

 

 

 

 

 

 

http://www.abia.org.br/ftp/Fulgoni_Drewnowski_Validation_index.pdf
http://www.abia.org.br/ftp/Fulgoni_Drewnowski_Validation_index.pdf
http://www.abia.org.br/ftp/EFSA%202008%20-%20THE%20SETTING%20OF%20NUTRIENT%20PROFILES%20FOR%20FOODS%20BEARING.pdf
http://www.abia.org.br/ftp/EFSA%202008%20-%20THE%20SETTING%20OF%20NUTRIENT%20PROFILES%20FOR%20FOODS%20BEARING.pdf
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Tabela 1: Critérios para seleção das referências que serão utilizadas pelo GT. 

Critérios  Publicações normativas1  Publicações técnico-
científicas2  

Autoria  Instituição governamental 
nacional ou internacional, 
OMS ou FAO.  

Pesquisadores, instituições ou 
órgãos governamentais 
nacionais ou internacionais.  

Escopo  Relação com os objetivos do 
GT.  

Relação com os objetivos do 
GT.  

Linguagem  Português, espanhol ou 
inglês.  

Português, espanhol ou 
inglês.  

Acessibilidade  Disponíveis aos membros do 
GT.  

Disponíveis aos membros do 
GT.  

Vigência  Normativas devem estar 
vigentes.  

Não se aplica.  

Transparência  Fundamentação clara das 
medidas adotadas.  

Não se aplica.  

Fonte  Não se aplica.  Artigos publicados em 
revistas científicas indexadas 
ou publicações com ISBN.  

Conteúdo  Não se aplica.  Organização que permita 
identificar a metodologia, 
referências e o fundamento 
das conclusões.  

Conflito de interesses  Não se aplica.  Declaração da fonte de 
financiamento e de outros 
conflitos de interesse.  

1 – Essas publicações incluem a legislação nacional, a legislação de outros países e as diretrizes internacionais da OMS e ou da FAO.  
2 – Essas publicações incluem os estudos científicos, revisões sistemáticas, avaliações de risco e relatórios técnico-científicos.  

 

Ainda sobre o enquadramento em “Publicação Normativa”, entendemos que para contrapor a 

proposta inicial para as referências “Plano de Ações estratégicas para o enfrentamento das 

doenças crônicas não transmissíveis no Brasil 2011-2012 (MS, 2011)” e “Marco de referência 

de educação alimentar e nutricional para políticas públicas (MDS, 2012)” se faz necessária a 

obtenção de subsídio quanto à definição de “Normativa” para reforçar o pleito de criação de 

uma nova categoria de referências no documento de trabalho. 

 

Diante do exposto, solicitamos que, os representantes da ABIA no GT de Alegações 

Funcionais, Marcos Pupin e Marília Ferreira, (1) pontuem à ANVISA, durante a reunião do dia 

03/12/13, a inclusão das referências em questãona oportunidade da revisão do documento 

de trabalho, bem como (2) demandem esclarecimentos sobre como será o procedimento para 
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inclusão de novas referências e onde a lista consolidada de referências ficará disponível para 

consulta, questionamento este encaminhado pelo setor produtivo ao DT 2/2013 e não 

respondido pela ANVISA através do DT 4/2013 e (3) coloquem em discussão a proposta 

acima descrita a respeito das referências “Plano de Ações estratégicas para o enfrentamento 

das doenças crônicas não transmissíveis no Brasil 2011-2012 (MS, 2011)” e “Marco de 

referência de educação alimentar e nutricional para políticas públicas (MDS, 2012)” 

 

 

 DT 5/2013 – Consolidação dos princípios gerais 

 

Devido a incorreções, por não apresentar os comentários encaminhados pelo IDEC na 

primeira versão circulada, a ANVISA compartilhou versão revisada do referido documento, a 

qual retransmitimos na oportunidade para conhecimento. 

 

Tendo em vista que não foi aceita a inclusão do princípio “Viabilidade Tecnológica e de 

Rotulagem”, proposto pelo setor produtivo, recebemos de empresa associada texto (anexo) a 

ser enviado à ANVISA nesta oportunidade, uma vez que entendem ser de essencial 

importância para o setor produtivo a inclusão destes itens/critérios nos princípios gerais do 

GT. 

 

Em relação ao questionamento apresentado na correspondência ABIA/DETEC/E-484/13, 

sobre a pertinência ou não de se questionar a ANVISA quanto às reais definições de perfil 

nutricional e critério para seleção de alimentos, informamos que, recebemos 

manifestação de empresa associada considerando que o questionamento pode desgastar o 

relacionamento entre o setor e a Agência, tendo em vista que este tema já foi debatido entre 

as partes anteriormente. Porém, frente às manifestações distintas que recebemos a respeito 

do tema e considerando o tempo hábil para consenso de posicionamento a ser levado à 

reunião do GT (03/12/2013) pelos representantes da Entidade, o Departamento Técnico da 

ABIA entende que, o questionamento poderia ser viabilizado desde que seja realizado de uma 

forma não tão incisiva/enfática para preservar o bom relacionamento entre o setor produtivo 

e a ANVISA.  

 

Considerando que as contribuições aos documentos DT 4/2013 e DT 5/2013 não puderam 

ser amplamente discutidas entre as Entidades representativas do setor produtivo (ABIA, 

ABENUTRI e ABIAD), haja vista a proximidade da reunião do GT, agradecemos que avaliem 
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a possibilidade de emitirmos um posicionamento conjunto a respeito, em função das 

sugestões pontuadas acima. Caso não haja tempo hábil para alinhamento, destacamos que 

podemos levar as considerações acima apenas como manifestação ABIA. 

 

Agradecemos que as Entidades nos encaminhem manifestação acerca das sugestões aos 

documentos de trabalho (DT 4/2013 e DT 5/2013), se possível até hoje (02/12/2013) às 

16h00, através do e-mail detec@abia.org.br. 

 

Por fim, encaminhamos para conhecimento a pauta da reunião do GT Alegações corrigida, 

com a retificação dos nomes das Entidades representativas do setor produtivo que 

realizarão conjuntamente a apresentação “Modelos de classificação de alimentos elaborados 

pelas indústrias de alimentos”. A ANVISA ainda destaca que não obtiveram confirmação 

sobre a apresentação da OPSAN. 

 

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/

