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Memória da 4a Reunião do Grupo de Trabalho Nutrição e Alimentos para Fins Especiais - Codex 
Alimentarius 

 
ANVISA - Brasília – 21/11/2017 

 

1. Participantes 

Alda Livera – ASBRAN 

Alexandre Novachi – CNI 

Ana Claudia Marquim Firmo de Araújo – GEPRA/GGALI/ANVISA 

Eduardo Nilson – CGAN/MS 

Elisabete Goncalves Dutra – -GEARE/GGALI/ANVISA 

Marina Rea – IBFAN 

Renata de Araujo Ferreira – GEREG/GGALI/ANVISA 

Rodrigo Vianna - IBFAN 

Tabatha Germano – ABIA 

Virgínia Weffort  – SBP 

Ausências justificadas 

Hélio Vanucchi - ILSI 

1. Agenda 

Posição Brasileira para a 39ª Sessão do CCNFSDU, de 4 a 9/12, em Berlim/Alemanha. 

2. Tratamento da Agenda 

1. A reunião teve por objetivo discutir a posição brasileira para a 39ª Sessão do CCNFSDU.  

2. Foi informado, inicialmente, que a delegação brasileira irá contar com a participação de representante da 
IBFAN, Dra. Marina Rea, além daqueles membros já informados anteriormente em e-mail encaminhado ao GT. 
Portanto, a delegação brasileira para a 39ª Sessão do CCNFSDU será chefiada pelas representantes da 
Anvisa, Ana Claudia Marquim Firmo de Araújo e Elisabete Gonçalves Dutra, e contará ainda com os seguintes 
representantes: 

Alexandre Novachi – ABIA 

Hélio Vanucchi – ILSI 

Marina Rea – IBFAN 

Virgínia Weffort - SBP 

3. A minuta da posição brasileira, circulada para o GT por e-mail, foi discutida e acordada pelos membros e 
segue anexa.  

4. Sobre o tema 5 da agenda (Definição sobre biofortificação), informamos que com base nos comentários 
apresentados na CX/NFSDU 17/39/5 e CX/NFSDU 17/39/5 Add. 1, os membros do GT entenderam que 
poderiam concordar com a recomendação do GTE (Grupo de Trabalho Eletrônico) de excluir a frase “prior to 
processing” do critério 1 e da definição. Além disso, considerou-se que a nota de rodapé já seria suficiente 
para diferenciar a biofortificação da fortificação convencional coberta pela CAC/GL 9/1987. Sobre a 
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recomendação 3, os membros também concordaram com a recomendação do GTE de que a biofortificação 
deveria considerar o aumento do nutriente ou substância relacionada e ou a biodisponibilidade. Foi mencionado 
que, em alguns casos, o processo de biofortificação poderá aumentar o nível do nutriente, mas não 
necessariamente a biodisponibilidade. Portanto, a definição deveria conter “and/or”. Os demais itens foram 
mantidos conforme comentários enviados anteriormente. 

4. Uma sugestão da representante da IBFAN foi incorporada na posição para o documento sobre fórmula 
infantil de seguimento, especificamente na recomendação 8 da CX/NFSDU 17/39/4, tema 4 da Agenda.  

5. Os representantes da CGAN/MS, ASBRAN, SBP e ANVISA, presentes na reunião, concordaram com a 
sugestão. Considerou-se pertinente a sugestão de incluir explicitamente a referência da WHA 69.9 no 
preâmbulo da norma, uma vez que esse documento tem sido usado para guiar requisitos de rotulagem bem 
como práticas comerciais, tal como o Código Internacional de Comercialização de Substitutos do Leite Materno, 
que está descrito no preâmbulo. Além disso, ressaltou-se que o Código Internacional e a WHA 69.9 são 
documentos complementares. Portanto, ambos são importantes para coibir a promoção inapropriada de 
alimentos destinados a lactentes e crianças de primeira infância.  

6. Os representantes do setor produtivo (ABIA e CNI) levantaram preocupações com a sugestão e informaram 
que teriam que discutir o tema internamente. Assim, foi acordado o prazo de 24/11 para envio de comentários. 

7. Em e-mail enviado no dia 24/11, a ABIA solicitou que ficasse registrado na memória da reunião sua 
discordância com a inclusão da WHA 69.9 no preâmbulo da norma Codex Stan STAN 156-1987, com base no 
seguinte argumento: 

 “Quanto a sugestão da IBFAN para o texto, informamos que o setor produtivo entende que não se deve utilizar 
referências a recomendações específicas do WHA (69.9) no preâmbulo, uma vez que tal referência pode 
engessar a norma. No caso de uma eventual atualização desses documentos não haveria possibilidade de 
uma avaliação sobre pontos conflitantes com os próprios princípios do Codex Alimentarius ou tratando-se de 
uma nova recomendação pode-se ter o entendimento que a mesma não está contemplada na norma.” 

8. Ressalta-se que esses argumentos já haviam sido apresentados durante a reunião e discutidos pelo GT. 
Portanto, considerando que não foram apresentados novos argumentos por parte da ABIA que pudessem 
alterar o entendimento e a concordância dos demais membros quanto à inclusão da WHA 69.9, a sugestão da 
representante da IBFAN foi incorporada na posição brasileira e o posicionamento da ABIA registrado na 
memória da reunião, conforme solicitado. 

9. A posição brasileira será apresentada em reunião do CCAB, no dia 29/11.  

3. Encaminhamentos 

1. A Anvisa encaminhará a Minuta da Posição Brasileira ao CCAB, juntamente com esta memória de reunião. 

2. A posição brasileira será apresentada na 342ª RO CCAB, no dia 29/11, às 9h30min, nas instalações do 
INMETRO - SIG, Quadra 01, Lote 985, 1ª andar, Edifício Centro Empresarial Parque Brasília.    
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