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1. Agenda 

 

Pauta: 

1. Proposta de Revisão do Codex do Padrão de Fórmula de Seguimento. 

2. Proposta de Alteração do Padrão para Alimentos à base de cereais para lactentes e 

crianças de primeira infância para inclusão da Parte B para crianças de baixo peso. 

3. Proposta de Revisão da Lista de Aditivos Alimentares. 

4. Artigo de Discussão sobre NRV para potássio em relação ao risco de Doenças Crônicas 

não Transmissíveis. 

5. Proposta de Revisão dos Princípios Gerais do Codex para Adição de Nutrientes 

Essenciais em Alimentos. 

6. Documento de discussão sobre Biofortificação. 

7. Proposta de Valores de Referência de Nutrientes (NRV) Revisados para fins de 

Rotulagem Nutricional para as Diretrizes do Codex sobre Rotulagem Nutricional. 

8.  Matérias remetidas pela Comissão do Codex e outros Comitês.  
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2. Tratamento da Agenda 

 

1. Proposta de Revisão do Codex do Padrão de Fórmula de Seguimento - CX/NFSDU 

13/35/7 

 

A revisão tem como objetivo principal tratar os requisitos de composição essencial das fórmulas 

de seguimento (FUF).  

 

Termo de Referência do eWG: 

(a) desenvolver uma proposta de documento para a revisão do padrão das FUFs (Codex Stan 

156-1987) com foco na composição essencial; 

(b) verificar se são necessários requisitos de composição distintos entre FUFs destinadas a 

lactentes a partir do 6º mês e FUFs destinadas a crianças de primeira infância; 

(c) identificar áreas para as quais será necessária uma orientação técnica. 

 

Comentários gerais sobre o trabalho do eWG: 

 

- Necessidade de revisar a composição das FUFs. 

 

- Apoio sobre a necessidade de critérios distintos para lactentes a partir do 6º mês e crianças de 

primeira infância. 

 

- Divisão de produtos em categorias distintas: FUFs para lactentes a partir do 6º mês e FUFs 

destinadas a crianças de primeira infância.  

 

- FUFs para lactentes a partir do 6º mês devem estar baseadas no Codex Stan 72-1981, Rev. 2007 

que trata das fórmulas infantis para lactentes (IF). Recomendação de vários membros de 

promover algumas modificações nos critérios de composição.  

 

- No que se refere à composição das FUFs destinadas a crianças de primeira infância, deve ser 

considerado: 

 

 O estado nutricional da população alvo, em particular deficiências nutricionais 

comumente relatadas em crianças de primeira infância. 

 O papel dietético das FUFs: contribuir para alimentação complementar ou uma 

alternativa a referência: leite de vaca ou leite materno? 

 

- Publicação de Koletzko (2012) sobre necessidades de lactentes de 6 a 12 meses de idade.  

 

- Posição OMS (2013) – Uso e comercialização das FUFs: 

 

FUF é um produto desnecessário e não é um substituto adequado do leite materno em virtude de 

sua composição. As FUFs levam a um consumo aumentado de proteína e baixo consumo de 

ácidos graxos essenciais, ferro, zinco e vitaminas do complexo B quando comparado às 

recomendações da OMS.  
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- A União Europeia informou sobre uma opinião solicitada à EFSA sobre requisitos para FIF e 

FUFs – aguardando parecer do SCF (Scientific Committee for Food). 

 

- Sobreposição das FIFs e FUFs no que se refere aos lactentes de 6 a 12 meses de idade – 

opiniões divergentes no eWG. No entanto, houve consenso sobre o fato de que a composição das 

FUFs para lactentes de 6 a 12 meses deve ser baseada na norma de IF, já que são produtos 

utilizados como alternativa ao leite materno. Algumas questões precisam ser discutidas: caso se 

decida ampliar o escopo da IF para lactentes a partir do 6º mês, é preciso avaliar se a composição 

é apropriada para esse público.  

 

Tabela 2 – Opções regulatórias para as FUFs 
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Com base nas discussões do eWG, a Nova Zelândia apresenta duas propostas de norma, 

considerando: (a) opção 3: dividir a norma de FUF em duas partes distintas: Seção A – para 

lactentes de 6 a 12 meses e Seção B – para crianças de primeira infância; (b) opção 4, onde as 

FUFs cobririam apenas crianças de primeira infância. 

 

Comentários do GT: 

 

O GT concordou com a opção 3. 

 

Posição Brasileira: 

 

O Brasil entende que a opção 3, descrita na tabela 2 da CX/NFSDU 13/35/7, é a opção 

regulatória mais apropriada para as fórmulas infantis de seguimento. No Brasil, as fórmulas 

infantis de seguimento para lactentes e crianças de primeira infância são comercializadas há 
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vários anos, portanto, considera-se importante estabelecer critérios de composição e de 

rotulagem para esses produtos. Além disso, é necessário reconhecer que há diferenças nas 

necessidades de nutrientes de lactentes de 6 a 12 meses e de crianças de primeira infância. 

 

É importante considerar também que questões relacionadas à rotulagem, comercialização e 

publicidade das fórmulas infantis de seguimento destinadas a lactentes a partir do 6º mês e a 

crianças de primeira infância devem ser tratadas de forma a proteger o aleitamento materno. 

 

Assim, o Brasil concorda em dividir a norma de fórmula infantil de seguimento em duas partes 

distintas: (a) Seção A – para lactentes de 6 a 12 meses e (b) Seção B – para crianças de primeira 

infância.  

 

Anexo I 

 

 
 

Considerações: 

 

O GT concorda com os valores propostos. 

 

Posição Brasileira: 

 

O Brasil concorda com os valores propostos para conteúdo energético. 
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Comentários do GT: 

 

Comentou-se que o valor recomendado para proteína está baseado em apenas um ensaio clínico 

que utilizou fórmulas com predominância de caseína. Caso a fórmula tenha em sua composição 

predominância de proteínas do soro do leite, não é possível concluir que o teor mínimo proposto 

terá os mesmos resultados que aqueles obtidos com a fórmula com predominância de caseína. O 

texto proposto estabelece requisitos relativos à qualidade da proteína utilizada, como por 

exemplo, que a proteína deve ter qualidade nutricional equivalente à caseína ou uma quantidade 

maior de outra proteína em proporção inversa a sua qualidade nutricional, dentre outros critérios. 
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Apesar disso, sugere-se levantar estudos de longa duração com outras composições e qualidade 

proteicas para estabelecimento seguro de um limite mínimo quando outras fontes proteicas forem 

utilizadas.  

 

Posição Brasileira: 

 

O Brasil entende que o teor mínimo proposto para proteína está baseado em fórmula infantil com 

predominância de caseína. Considerando a existência de fórmulas infantis com composição e 

qualidade proteicas distintas, como por exemplo, fórmulas com predominância de proteínas de 

soro de leite, sugere-se que o Comitê discuta estudos de longa duração com outras composições e 

qualidade proteicas para estabelecimento seguro de um limite mínimo quando outras fontes 

proteicas forem utilizadas. 

 

 

 
 

Comentários do GT: 

 

Foi ressaltado que a adição intencional de sacarose e frutose em fórmulas infantis não deveria ser 

permitida já que esses ingredientes não trazem benefícios e podem resultar em prejuízos para os 

lactentes, como cariogênese, dentre outras preocupações. Comentou-se que esses nutrientes 

podem estar presentes no produto final por serem inerentes às matérias-primas utilizadas na 

formulação. 

 

Foi comentado, ainda, que segundo a recomendação da OMS, a soma de sacarose e frutose não 

deveria exceder 10% de VET da dieta. No entanto, caso não seja permitida a adição de sacarose 

e frutose, essa preocupação já estaria atendida, não sendo necessário diminuir o percentual 

proposto no texto da norma para o total de sacarose e frutose presente no produto (máximo de 

20%). 

 

No que se refere à composição dos carboidratos, uma vez que a lactose deve ser o carboidrato de 

preferência, deve ser estabelecido um teor mínimo de lactose baseado no leite materno. Sugere-
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se discutir o teor mínimo estabelecido na norma da União Européia (4,5g/100kcal), valor 

adotado pela norma do Brasil.  

 

Comentou-se que com base no teor máximo de 14g de carboidratos e no teor mínimo sugerido 

para lactose (4,5g/100kcal), a quantidade de lactose corresponde a apenas 32% do teor de 

carboidratos. Assim, o teor de 4,5g/100kcal de lactose pode ser pouco. 

 

Posição Brasileira: 

 

O Brasil entende que é importante que o Comitê discuta a proibição da adição intencional de 

sacarose e frutose nas fórmulas infantis, uma vez que esses nutrientes não trazem benefícios e 

podem resultar em prejuízos para os lactentes, como cariogênese, dentre outras preocupações. 

No entanto, é preciso considerar a presença de sacarose e frutose no produto final devido à 

presença desses nutrientes em matérias-primas utilizadas na formulação. Assim, o critério 

estabelecido para teor máximo de sacarose e frutose também deve ser mantido. 

 

 
 

Comentários do GT: 

 

A l-carnitina não seria um ingrediente essencial para FUFs, já que seria fornecida pela 

alimentação complementar. O mesmo vale para colina e inositol. Assim, deveriam ser 

considerados ingredientes opcionais. Para l-carnitina, sugere-se discutir um teor máximo baseado 

no leite materno. 

 

Posição Brasileira: 

 

O Brasil entende que a l-carnitina, a colina e o inositol não devem ser considerados ingredientes 

essenciais em fórmulas infantis de seguimento, visto serem substâncias fornecidas pela 

alimentação complementar. Sugere-se, assim, que essas substâncias sejam tratadas como 

ingredientes opcionais. Em relação a l-carnitina, sugere-se discutir um teor máximo baseado na 

composição do leite materno. 
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Comentários do GT: 

 

Comentou-se que o limite máximo para adição de nucleotídeos proposto de 10,8 mg/100kcal 

deveria ser avaliado com base em outros estudos, já que no artigo de Koletzko et al (2012), o 

valor está baseado em um único estudo de Gutierrez-Castrellon et al (2007). 
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O GT considerou importante que o Comitê discuta critérios específicos para adição de micro-

organismos com propriedades probióticas. Além disso, é importante avaliar a evidência científica 

que trata do uso de carboidratos não-digeríveis e oligossacarídeos em fórmulas infantis. 

  

Posição Brasileira: 

 

No que se refere à seção que trata dos ingredientes opcionais, o Brasil considera importante 

ampliar a discussão sobre o limite máximo proposto para adição de nucleotídeos 

(10,8mg/100kcal), uma vez que este teor, proposto no artigo de Koletzko et al (2012), está 

baseado em apenas um estudo de Gutierrez-Castrellon et al (2007). 

 

Em relação ao item 3.3.2.4, o Brasil entende que o Comitê deve discutir critérios mais 

específicos para adição de micro-organismos com propriedades probióticas, como conteúdo de 

bactérias viáveis, requisitos para identificação, viabilidade, estabilidade e segurança das cepas 

utilizadas.  

 

O Brasil considera importante, ainda, a avaliação do uso de carboidratos não-digeríveis e 

oligossacarídeos em fórmulas infantis, visto que esses ingredientes já estão sendo adicionados a 

esses produtos. 
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Comentários do GT: 

 

Sugere-se formar um GT para avaliar especificamente os aditivos da mesma forma como foi 

feito com a norma de fórmula infantil. Este GT deve considerar a necessidade de solicitar ao 

JECFA a avaliação de segurança dos aditivos para esse público. 

 

Posição Brasileira: 

 

O Brasil entende que a avaliação do uso de aditivos em fórmulas infantis deve ser feita por um 

grupo de trabalho específico, nos mesmos moldes adotados quando da discussão na norma 

Codex STAN 72-1987, revisada em 2007. Este grupo de trabalho deve considerar a necessidade 

de solicitar ao JECFA a avaliação de segurança dos aditivos para esse público. 
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Comentários do GT: 

 

O GT considera relevante que o Comitê discuta a recomendação de diluição das fórmulas em 

água a temperatura de 70ºC, com base nas Diretrizes da OMS para preparação, armazenamento e 

manipulação segura de fórmulas infantis em pós (WHO. Safe preparation, storage and handling 

of powdered infant formula - Guidelines, 2007) e no relatório que trata da avaliação de risco 

microbiológico de Enterobacter sakazakii e Salmonella em fórmulas infantis (Enterobacter 

sakazakii and Salmonella in powdered infant formula: meeting report, Microbiological Risk 

Assessment Series 10, 2006).  

 

De acordo com o documento da FAO/OMS de 2006 (Enterobacter sakazakii and Salmonella in 

powdered infant formula: meeting report, Microbiological Risk Assessment Series 10, 2006), o 

uso de água a 70ºC para reconstituir fórmulas infantis reduz significativamente o risco. 

Geralmente, os cenários com maior risco estão associados com temperaturas de diluição de 40º e 

50º C, quando a fórmula não é consumida imediatamente. Ademais, o documento ressalta que a 

reconstituição com líquido a 70ºC é uma estratégia efetiva de redução do risco em todos os 

cenários investigados, ou seja, há manutenção da segurança do produto mesmo em uma 

temperatura ambiente mais alta, com um tempo maior entre o preparo e o consumo do produto e 

um armazenamento em temperatura diferente da ideal. 

 

O documento da FAO/WHO de 2007 (Safe preparation, storage and handling of powdered infant 

formula – Guidelines, 2007) ressalta que quando não estiver disponível um líquido estéril, 

preparar as fórmulas infantis com água em temperatura não inferior a 70ºC reduz 

dramaticamente o risco, mesmo quando o tempo para o consumo da fórmula é demorado, em 

climas quentes e onde a refrigeração para a fórmula preparada não está facilmente disponível. 

 

As diretrizes da OMS são referenciadas no Código de Práticas de Higiene para Fórmulas Infantis 

em Pó para Lactentes e Crianças de Primeira Infância do Codex Alimentarius (CAC/RCP 66 – 

2008).  

 

Posição Brasileira: 

 

O Brasil considera relevante que o Comitê discuta a recomendação de diluição das fórmulas em 

água a temperatura de 70ºC, com base nas Diretrizes da OMS para preparação, armazenamento e 

manipulação segura de fórmulas infantis em pós (WHO. Safe preparation, storage and handling 

of powdered infant formula - Guidelines, 2007) e no relatório que trata da avaliação de risco 
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microbiológico de Enterobacter sakazakii e Salmonella em fórmulas infantis ((Enterobacter 

sakazakii and Salmonella in powdered infant formula: meeting report, Microbiological Risk 

Assessment Series 10, 2006).  

 

De acordo com o documento da FAO/OMS de 2006 (Enterobacter sakazakii and Salmonella in 

powdered infant formula: meeting report, Microbiological Risk Assessment Series 10, 2006), o 

uso de água a 70ºC para reconstituir fórmulas infantis reduz significativamente o risco. 

Geralmente, os cenários com maior risco estão associados com temperaturas de diluição de 40º e 

50º C, quando a fórmula não é consumida imediatamente. Ademais, o documento ressalta que a 

reconstituição com líquido a 70ºC é uma estratégia efetiva de redução do risco em todos os 

cenários investigados, ou seja, há manutenção da segurança do produto mesmo em uma 

temperatura ambiente mais alta, com um tempo maior entre o preparo e o consumo do produto e 

um armazenamento em temperatura diferente da ideal. 

 

O documento da FAO/WHO de 2007 (Safe preparation, storage and handling of powdered infant 

formula – Guidelines, 2007) ressalta que quando não estiver disponível um líquido estéril, 

preparar as fórmulas infantis com água em temperatura não inferior a 70ºC reduz 

dramaticamente o risco, mesmo quando o tempo para o consumo da fórmula é demorado, em 

climas quentes e onde a refrigeração para a fórmula preparada não está facilmente disponível. 

 

As diretrizes da OMS são referenciadas no Código de Práticas de Higiene para Fórmulas Infantis 

em Pó para Lactentes e Crianças de Primeira Infância do Codex Alimentarius (CAC/RCP 66 – 

2008).  

 

 

 

Comentários do GTNFSDU: 

 

Comentou-se sobre a escassez de dados para embasar os requisitos de composição para essa 

faixa etária. 
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Foi ressaltado que a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) e o Ministério da Saúde não 

preconizam o uso de fórmulas infantis específicas para crianças de primeira infância. Discutiu-se 

sobre o uso indevido desses produtos, como substituto de refeições, e sobre a importância do 

estímulo a uma alimentação adequada. Outra preocupação levantada foram os teores de 

vitaminas e minerais consumidos por meio desses produtos, que aliados ao consumo de outros 

produtos fortificados, podem atingir ou ultrapassar limites de segurança.  

 

A escassez de evidência talvez leve a necessidade de utilizar como base os mesmos requisitos de 

composição estabelecidos para lactentes de 6 a 12 meses. No entanto, é necessário aprofundar a 

questão e solicitar um assessoramento científico para estabelecer a composição dessas fórmulas. 

 

Destacou-se, ainda, a existência de produtos conhecidos como “leites de crescimento” 

(“growing-up milks”), direcionados a crianças de primeira infância e que podem causar confusão 

ainda maior para as mães e cuidadores sobre o papel desses produtos na alimentação desse 

público. 

 

No entanto, argumentou-se sobre a necessidade de se discutir um padrão para as fórmulas 

infantis destinadas a crianças de primeira infância, visto serem produtos comercializados 

mundialmente. Posteriormente, o Comitê deve discutir a questão dos “leites de crescimento” 

(“growing-up milks”). 

 

Posição Brasileira: 

 

O Brasil considera necessária a discussão de um padrão para fórmulas infantis de seguimento 

destinadas a crianças de primeira infância, visto serem produtos comercializados mundialmente. 

Considerando a presença desses produtos no mercado, é importante discutir o papel dessas 

fórmulas na alimentação desse público e critérios adequados de composição e de rotulagem. 

Ressalta-se, porém, que o uso de fórmulas infantis específicas na alimentação de crianças de 

primeira infância não é preconizado pela Sociedade Brasileira de Pediatria nem pelas diretrizes 

do Ministério da Saúde.  

 

Destaca-se, ainda, a existência de produtos conhecidos como “leites de crescimento” (“growing-

up milks”), direcionados a crianças de primeira infância e que podem causar confusão ainda 

maior para as mães e cuidadores sobre o papel desses produtos na alimentação desse público. 

 

Considerando a escassez de dados e de evidência científica para embasar os requisitos de 

composição de fórmulas destinadas a crianças nessa faixa etária, sugere-se que o Comitê solicite 

um assessoramento científico para estabelecer a composição dessas fórmulas. 

 

2. Proposta de Alteração do Padrão para Alimentos à base de cereais para lactentes e 

crianças de primeira infância para inclusão da Parte B para crianças de baixo peso – 

CX/NFSDU 13/35/6 

 

Comentários do GT: 
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Inicialmente, as representantes da Anvisa informaram sobre o posicionamento da ENA (Early 

Nutrition Academy), escrito pelo Dr. Berthold Koletzko, MD, PhD, Professor of Paediatrics, 

Managing Director, Early Nutrition Academy. O posicionamento da ENA foi lido e discutido 

pelo GT, tendo sido considerados pertinentes os comentários e ponderações do professor 

Koletzko e alinhados com as recomendações e práticas adotadas no Brasil.  

 

Ressaltou-se que a definição proposta para insuficiência ponderal está desatualizada, pois baseia 

o diagnóstico nutricional em indicadores peso/estatura e estatura para idade.  

 

O GT concluiu que talvez não fosse pertinente discutir requisitos de composição para o produto 

já que não atenderia as necessidades de um público tão heterogêneo em relação às condições 

clínicas e às necessidades nutricionais. Assim, a sugestão foi de que o Comitê discutisse a 

proposta de tratar os alimentos à base de cereais destinados a crianças com insuficiência ponderal 

como alimentos para finalidades dietoterápicas específicas (propósitos médicos especiais), 

conforme sugerido no posicionamento da ENA. 

 

Os comentários enviados pelo Brasil no grupo de trabalho eletrônico, coordenado pela Índia e 

Botswana, foram discutidos pelo GT para elaboração da resposta à CX/NFSDU13/35/6, copiada 

abaixo. 

 

A posição brasileira terá como base a CX/NFSDU13/35/6. 

 

CX/NFSDU 13/35/6 

 

 
1. SCOPE 

 

This standard covers processed cereal-based complementary foods intended to meet the dietary 

requirements of underweight1 infants after the age of six months and young children, as part of a 

progressively diversified diet, in accordance with the Global Strategy for Infant and Young Child 

Feeding and World Health Assembly Resolution WHA54.2 (2001). 

______________________________________________________________________________ 
1Using WHO growth standards(2006), Children having weight-for-age below -2 standard deviations (SDs) or weight-for-age z-

score [WAZ] <-2, are classified as underweight (http://www.who.int/childgrowth/standards/weight_for_age/en/index.html ) 

 

Brazilian Comments: 

 

With respect to the definition of “underweight infants”, stated in footnote 1, Brazil highlights 

that it is important to consider the comments made by the Representative of WHO in the 34th 

Session of the CCNFSDU (paragraph 130 of the REP 13/NFSDU) about the need for further 

clarification about the scope of the proposed standard. We also call the attention that the term 

“underweight” (proposed by India and Botswana) includes children with stunting and wasting, 

according to the WHO definition. In addition, the group of infants and young children who are 

underweight is very heterogeneous with regard their clinical conditions and nutritional needs 

which will require different intervention approaches.     
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Furthermore, Brazil considers relevant the comments and concerns expressed by Dr. Berthold 

Koletzko, MD, PhD, Professor of Paediatrics, about this Proposed Amendment to the Standard 

for Processed Cereal-Based Foods, in the document circulated by the Early Nutrition Academy. 

Thus, we suggest that the Committee discuss the proposal made by Dr. Berthold Koletzko to 

consider cereal based foods for underweight infants and young children as food for special 

medical purposes to be used only in strictly selected subgroups upon medical indication and 

under close medical supervision. 

 

We also think that the discussion of the other sections of the document cannot be evaluated 

appropriately without reaching a consensus about the scope. Thus, the comments expressed by 

Brazil for the other sections of the document should be evaluated after the Committee's decision 

on the scope of the document. 

 

2. DESCRIPTION 

 

2.1. Product Definitions 

 

Two categories are distinguished: 

 

2.1.1 Products consisting of cereals which are or have to be prepared for consumption with milk 

or other appropriate nutritious liquids; 

 

2.1.2 Cereals with an added high protein food which are or have to be prepared for consumption 

with water or other appropriate protein-free liquid; 

 

Brazilian Comments: 

 

After reevaluating the section 2.1 of the draft document, Brazil suggests retaining the products 

covered by sections 2.1.1 and 2.1.2, since the availability of the two types of products (for 

reconstitution with water or other appropriate protein-free liquid or with milk or other 

appropriate nutritious liquids) can be helpful in meeting the needs of children of different ages. 

In addition, guidelines on the treatment of malnourished children provide different ways of 

preparing these products (with milk and water). 

 

2.2 Other Definitions 

 

2.2.1 The term infant means a person not more than 12 months of age. 

 

2.2.2 The term young children means persons from the age of more than 12 months up to the age 

of three years (36 months). 

 

Brazilian Comments: 
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We agree with the Germany proposal to include definitions of “stunted”, “wasted”, 

“underweight”, and “moderate malnutrition”. If these definitions are included in this section, we 

suggest excluding the footnote 1. 

 

3. ESSENTIAL COMPOSITION AND QUALITY FACTORS 

 

3.1 Essential Composition 

 

3.1.1 The two categories listed in 2.1.1 and 2.1.2 are prepared primarily from one or more milled 

cereal products, such as wheat, rice, barley, oats, rye, maize, millet, sorghum and buckwheat. 

They may also contain legumes (pulses), or oil seeds in smaller proportions. 

 

Brazilian Comments: 

 

Brazil reiterates the comments published in CX/NFSDU 13/35/6 for the section 3.1.1: 

 

“With respect to the exclusion of “starchy roots” and “starchy stems” from the section 3.1.1, 

India has mentioned that these ingredients were not included because they do not have nutritive 

value other than caloric value and that cassava and tapioca also have certain anti-nutrients. 

Nevertheless, we consider that the inclusion of starchy roots and starchy stems would not impair 

the nutritional quality of the products, because the standard establishes a minimum content for 

cereals, energy and nutrients.  

 

Moreover, we point out that anti-nutritional factors, such as phytates and oxalates, can also be 

found in some cereals. Thus, if this is a concern we suggest including a statement in the standard 

establishing that all ingredients may be processed in such a way as to decrease and, if possible, to 

eliminate anti-nutritional factors normally present. 

 

Based on the comments above, we suggest the following amendments in the item 3.1.1:   

 

“3.1.1 The two categories listed in 2.1.1 and  2.1.2 are prepared primarily from one or more 

milled cereal products, such as wheat, rice, barley, oats, rye, maize, millet, sorghum and 

buckwheat. They may also contain legumes (pulses), starchy roots (such as arrow root, yam or 

cassava) or starchy stems or oil seeds in smaller proportions. All ingredients may be processed in 

such a way as to decrease and, if possible, to eliminate anti-nutritional factors normally present.”  

 

3.3 Protein  

 

3.3.1 The chemical index of the added protein shall be equal to at least 80% of that of the 

reference protein casein or the Protein Efficiency Ratio (PER) of the protein in the mixture shall 

be equal to at least 70% of that of the reference protein casein. In all cases, the addition of amino 

acids is permitted solely for the purpose of improving the nutritional value of the protein 

mixture, and only in the proportions necessary for that purpose. Only natural forms of L-amino 

acids should be used. 
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3.3.2 For product mentioned in point 2.1.2 the added protein content shall not be less than 0.48 

g/100 kJ (2 g/100 kcal). 

 

3.3.3. For product mentioned at 2.1.2 the total protein content shall not be less than (0.72 

g/100kJ) (3g/100 kcal) 

 

3.3.4. For products mentioned at 2.1.1 and 2.1.2, the protein content shall not exceed 1.3g/100KJ 

(5.5g/100Kcal) 

 

Brazilian Comments: 

 

Brazil reiterates the comments sent to eWG for the section 3.3 with regard to the section 3.3.1: 

 

“We suggest that the Committee considers the possibility to update the reference used for protein 

quality from PER to PDCAAS (Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score). We 

understand that this criterion is more appropriate, considering the current scientific knowledge. 

Furthermore, the Draft of the Guidelines on formulated complementary foods for older infants 

and young children has incorporated this reference, in the item 6.3.2”. 

In relation to the amount of protein, Brazil agrees with the comments made by Professor 

Koletzko in the ENA document that the proposed range of protein contents appears to be high 

values.  

 

3.6 MINERALS 

 

3.7 VITAMINS 

 

Brazilian Comments: 

 

Brazil proposes using WHO recommendations for children with moderate/severe malnutrition to 

decide on specific amounts of micronutrients for foods under Part B (WHO. Guidelines for the 

inpatient treatment of severely malnourished children, 2003). Considering that these 

recommendations relate to inpatient treatment of severely malnourished children, it is important 

to better define the scope of the document to set appropriate vitamins and minerals composition.  

 

Posição Brasileira: 

 

Conforme resposta enviada à CX/NFSDU13/35/6. 

 

3. Proposta de Revisão da Lista de Aditivos Alimentares – CX/NFSDU 13/35/8 

 

Comentários do GT: 

 

As representantes da Anvisa e a ABIA esclareceram aos membros sobre a resposta enviada a 

CX/NFSDU 13/35/8.  

 

Resposta do Brasil enviada a CX/NFSDU 13/35/8: 
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GENERAL COMMENTS 

 

Brazil would like to express its appreciation for the document “PROPOSED DRAFT REVISION 

OF THE LIST OF FOOD ADDITIVES” prepared by Switzerland. Moreover, Brazil thanks for 

the opportunity to present comments on this consultation paper. 

 

Switzerland is suggesting requesting JECFA to re-evaluate the food additives listed in the table 2 

of the CX/NFSDU 13/35/8. We would like to ask more clarification about in which criteria 

Switzerland based the request of this re-evaluation. We highlight that according to JECFA, for 

most food additives the ADIs allocated are applicable only to children older than 12 weeks. 

Furthermore, according to the Appendix XV of Alinorm 08/31/12-CCFA and the paragraph 23 

of the Alinorm 09/32/26-CCNFSDU, it would be desirable that WHO should update the 

Committee on additives for infants as new information became available. Based on this, we 

understand that a re-evaluation should be requested for all the additives, technologically justified, 

pointed out in CXFA 11/43/5 and also those already included in the Codex Stan 72/1981, taking 

into account the target population of these products.  

 

We also understand that would be more appropriate that other International Food Industries 

Association, other than ISDI, should have been consulted about the technological need of 

additives in infant formula. Moreover, we consider that the comments included in the Appendix I 

should be more detailed with regard to the request for re-evaluation by JECAF and the deletion 

supported by ISDI. 

 

O tema foi pautado na reunião do Grupo de Trabalho de Aditivos Alimentares, coordenado pela 

Anvisa – GTFA, que emitiu o seguinte posicionamento: 

 

“O GTFA entende que o documento apresenta propostas com base em comentários obtidos de 

apenas um observador no CCNFSDU (ISDI). Assim, o GTFA apoia a discussão ampliada de 

forma a incluir os aditivos de interesse do Brasil na lista 2 da CX/NFSDU 13/35/8 (To request 

JECFA to evaluate the following food additives). O GTFA entende que a lista de aditivos 

propostos para inclusão nos padrões de fórmulas infantis será definida no âmbito do CCNFSDU 

para encaminhamento ao CCFA, que então remeterá o tema à lista de prioridades para avaliação 

pelo JECFA.  

  

Em relação à avaliação de segurança de aditivos para a faixa etária de até 3 meses pelo JECFA, o 

GTFA entende que essa avaliação deve ser solicitada para qualquer aditivo usado em fórmulas 

infantis destinadas a esse grupo populacional. Sob o ponto de vista da segurança, não é adequado 

isentar aditivos dessa avaliação pelo fato de terem sido anteriormente adotados e avaliar somente 

aditivos propostos para inclusão nos padrões de produtos.  

  

Ressalte-se que, de acordo com o WHO/FAO Environmental Health Criteria – EHC 240 – 

Principles and Methods for the Risk Assessment of Chemicals in Food (Chapter 5, p. 33 e 34), a 

aplicabilidade da IDA estabelecida para aditivos alimentares para subpopulações como lactentes 

necessita de uma avaliação de exposição específica, que compete ao JECFA, o Comitê de 

Especialistas designado pelo Codex Alimentarius para a avaliação de risco de aditivos 

alimentares.” 
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“Generally, the ADI is established on the basis of toxicological information and provides a 

useful assessment of safety without the need for data on intended or actual use or dietary 

exposure. However, in setting ADIs, it may be necessary to know whether particular 

subpopulations are exposed, as the ADI applies to the whole population. Therefore, general 

information about exposure patterns should be known at the time of the safety assessment (see 

chapter 6). For example, if a food additive is to be used in infant formulas, the safety assessment 

is not complete without looking carefully at safety studies involving exposure of very young 

animals.” 

 

Comentários do GT: 

 

Os representantes da ABIA informam que o Brasil deveria discutir sobre a lista de aditivos 

alimentares proposta no documento CX/NFSDU 13/35/8, além do comentário já enviado quanto 

à importância de avaliar a segurança dos aditivos para a faixa etária até 12 semanas. As 

considerações da ABIA foram então discutidas para inclusão na posição brasileira. 

 

Em relação à lista de aditivos para IF e FMSP, a ABIA ressalta a necessidade de manter a goma 

arábica, considerando sua função como veículo de nutrientes.  

Caso esse aditivo não seja mantido, não seria possível sua utilização como veículo uma vez que 

em muitos países não há norma específica que trate de aditivos com a função de “veículo”. 

Assim, a goma arábica deve ser incluída na lista de aditivos para a qual será solicitada avaliação 

do JECFA. 

 

Em relação à lista de aditivos para fórmula infantil para propósitos médicos especiais (FMSP), a 

ABIA ressaltou que a pectina não está aprovada no Brasil para essa categoria, conforme consta 

na CX. No Brasil, a pectina está permitida apenas para fórmula de seguimento.  

 

Sobre o aditivo INS 1450, a ABIA informou que no Brasil e demais países do Mercosul, os 

compostos de amido, modificados fisicamente ou quimicamente, são considerados ingredientes e 

não aditivos alimentares. Assim, esse ingrediente poderia ser aceito para uso em fórmulas 

infantis, no Brasil, caso sua segurança seja demonstrada. No que se refere à lista do Codex, a 

ABIA concorda que esse aditivo esteja presente. No entanto, comentou-se que esta é uma 

questão interna, ou seja, deverá ser verificada com o GTFA, no Brasil. A proposta é a de incluir 

o aditivo, pois atualmente não está permitido, após avaliação do JECFA. 

 

Posição Brasileira: 

 

Conforme resposta à CX 13/35/8 e questões discutidas pela ABIA em relação à goma arábica e 

pectina. 

  

4. Artigo de Discussão sobre NRV para potássio em relação ao risco de Doenças 

Crônicas não Transmissíveis - CX/NFSDU 13/35/9 

 

Comentários do GT: 
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As representantes da Anvisa fizeram uma breve explanação sobre o documento preparado pelos 

Estados Unidos como proposta de novo trabalho para estabelecimento de um NRV para potássio. 

Ressaltaram a importância do trabalho, considerando as recomendações da Estratégia Global da 

OMS, dados de consumo da população e evidências científicas sobre o tema. 

 

A Professora Regina Fisberg informou que há evidência de que o consumo de potássio é muito 

baixo (dados da POF para a região sudeste), enquanto que o consumo de sódio é alto, fato que 

reforça a necessidade e importância de estabelecer um NRV para potássio. 

 

O GT apoia a proposta de novo trabalho. 

 

Posição Brasileira: 

 

O Brasil apoia a proposta de novo trabalho. 

 

5. Proposta de Revisão dos Princípios Gerais do Codex para Adição de Nutrientes 

Essenciais em Alimentos – CX/NFSDU 13/35/5 

 

Comentários do GTNFSDU: 

 

As representantes da Anvisa informaram sobre as respostas enviadas pelo Brasil às questões 

formuladas pelo grupo de trabalho eletrônico (eWG), coordenado pelo Canadá, sobre esse 

documento. O resumo da discussão e as recomendações feitas pelo eWG constam na  

CX/NFSDU 13/35/5. Com base na discussão do GT, foi elaborada a resposta à CX, copiada 

abaixo, que embasará a posição brasileira.  

 

Foi esclarecido o posicionamento da ABIA, em relação à falta de consenso sobre os itens 3.3.1 e 

3.3.2 na última reunião. Foi feito um breve relato sobre a discussão ocorrida na reunião do 

CCAB. Nessa reunião, o CCAB solicitou que a ABIA apresentasse uma proposta de texto para 

esses itens. A proposta da ABIA, copiada abaixo, foi discutida pelo GT. 

 

Proposta de texto da ABIA 

 

“3.3.1 The selection of appropriate foods to which essential nutrients may be added in a 

mandatory basis is best determined at national/regional/local level and should take into account 

the intended purposes of nutrient addition as identified in 3.1.1, dietary habits, socioeconomic 

situations and the need to avoid any risks to health. Any discrimination of food categories should 

be avoided as depending on the objective of the addition a particular category of foods can be 

chosen. 

 

3.3.2 The selection of appropriate foods [or categories of foods] to which essential nutrients may 

be added in a voluntary basis should take into account the nutritional value of the foods and other 

aspects that the industry considers relevant taking into account the product target population, 

regional consumption, typical consumers that have access to a particular product and other 

relevant factors. Any discrimination of food categories should be avoided as depending on the 

objective of the addition a particular category of foods can be chosen.” 
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O GT comentou que não há justificativa clara sobre a razão para restringir o item 3.3.1 à 

fortificação mandatória, uma vez que os princípios são aplicáveis tanto à fortificação voluntária 

quanto mandatória. Além disso, o documento contém uma seção específica (Seção 4) para tratar 

da fortificação mandatória. Quanto à redação proposta para o item 3.3.2, comentou-se que 

direciona a decisão sobre a seleção de alimentos para a indústria, porém o documento tem a 

finalidade de orientar os países. O novo texto acaba por desvirtuar o principal objetivo dos 

princípios que é a seleção apropriada de alimentos para adição de nutrientes essenciais.  

 

A ABIA concordou em discutir o novo texto proposto pelos coordenadores do grupo de trabalho 

(Canadá e Nova Zelândia) para os itens 3.3.1 e 3.3.2 do documento, desconsiderando, assim, o 

texto trazido por essa Associação.  

 

Por fim, a ABIA concordou com os textos dos itens 3.3.1 e 3.3.2, conforme consta no documento 

da CX 13/35/5, e também com os comentários e sugestões feitas pelo GT. Registrou, porém, a 

preocupação quanto à possível restrição de categorias de alimentos para fortificação. Comentou-

se que esse não é o foco do documento e que é uma questão a ser tratada futuramente pelos 

países. 

  

CX/NFSDU 13/35/5 

    
 
PROPOSED DRAFT REVISION OF THE CODEX GENERAL PRINCIPLES FOR THE 

ADDITION 

OF ESSENTIAL NUTRIENTS TO FOODS (CAC/GL 9-1987) 

Report of the Electronic Working Group 

Chaired by Canada and co-chaired by New Zealand 

 

GENERAL COMMENTS 

 

Brazil would like to express its appreciation for the document “PROPOSED DRAFT REVISION 

OF THE CODEX GENERAL PRINCIPLES FOR THE ADDITION OF ESSENTIAL 

NUTRIENTS TO FOODS (CAC/GL 9-1987), prepared by Canada and New Zealand.  

 

Brazil thanks for the opportunity to present comments on this consultation paper. 

 

SPECIFIC COMMENTS 

 

APPENDIX II 

 
NEW PROPOSED REVISED TEXT – EWG 2013 

Title: [General] Principles for the Addition of Essential Nutrients to Foods  
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INTRODUCTION 

 

(Revised) The [General] Principles] [Guidelines] for the Addition of Essential Nutrients to 

Foods (the Principles) [provide a framework for the addition of essential nutrients to food 

and] are intended to provide guidance to [National Authorities] [those] responsible for 

developing guidelines and legal texts pertaining to the addition of essential nutrients to foods to 

establish a uniform through the establishment of a set of principles that serve as a basis for the 

rational and safe pertaining to the addition of essential nutrients to foods. 

 

To maintain and improve the overall nutritional quality of foods. 

[To prevent the indiscriminate addition of essential nutrients to foods] thereby decreasing the 

risk of health hazard due to essential nutrient excesses, deficits or imbalances. This will also help 

to prevent practices which may mislead or deceive the consumer. 

 

To facilitate acceptance in international trade of foods which contain added essential nutrients. 

 

(new) The [General Principles] [Guidelines] for the Addition of Essential Nutrients to Foods 

[take into consideration provisions in] [are consistent and used in conjunction with] the Codex 

Nutritional Risk Analysis Principles and Guidelines for Application to the Work of the 

Committee on Nutrition and Foods for Special Dietary Uses (CAC Procedural Manual), where 

applicable. 

 

(new) [National authorities] should may also consult the FAO/WHO publications Guidelines on 

food fortification with micronutrients (WHO, 2006) for further guidance on nutrient addition. 

information.] 

 

BRAZILIAN COMMENTS 

With regard to the second bullet of the first paragraph, “to prevent the indiscriminate addition of 

essential nutrients to foods”, Brazil supports its deletion from the Introduction. We consider that 

this issue is covered by the purposes specified in Section 3.1, so there is no need to include it in 

the Introduction.   

In relation to the last paragraph of the Introduction, “[National authorities] should may also 

consult the FAO/WHO publications Guidelines on food fortification with micronutrients (WHO, 

2006) for further guidance on nutrient addition. information.]”, Brazil agrees to retain the text, 

nevertheless, we would like to suggest the inclusion of the term “updated” in order to guarantee 

that only updated publications would be consulted, as proposed below: 

“[National authorities] should may also consult the FAO/WHO updated publications Guidelines 

on food fortification with micronutrients (WHO, 2006) for further guidance on nutrient addition. 

information.]” 

 

1. SCOPE 

 

These [Principles] [Guidelines] are intended to apply to all foods to which essential nutrients are 

added, not including vitamin and mineral food supplements1. [With regard to foods for special 



25 | P a g e  

 

dietary uses, National Authorities may consider these principles, as appropriate, [after first 

consulting] OR [in conjunction with] the provisions in Codex standards and guidelines for such 

foods.] 

 

(new) The [General Principles] for the Addition of Essential Nutrients to Food are applicable, 

[as appropriate], to [both mandatory and voluntary] OR [all types of] addition of essential 

nutrients [unless otherwise indicated]. 

1 See the Codex Guidelines for Vitamin and Mineral Food Supplements (CAC/GL-55-2005) 

 

BRAZILIAN COMMENTS 

Brazil agrees with the second sentence of the first paragraph for purposes of clarity, although we 

think that the statement is already clear about the application of the principles to all foods, except 

vitamin and mineral food supplements. 

Brazil considers important to retain the second paragraph and prefers the term “both mandatory 

and voluntary”, because we consider that it is clearer than “all types of”. Thus, we suggest 

deleting the square brackets from “both mandatory and voluntary” and excluding “all types of”. 

With regard to “as appropriate” and “unless otherwise indicated”, we suggest using “as 

appropriate”, understanding that all principles should be used according to the type of addition 

(for purposes of restoration, nutritional equivalence and fortification). Thus, we suggest deleting 

the square brackets from “as appropriate” and excluding “unless otherwise indicated”. 

New text with the amendments proposed: 

“The [General Principles] for the Addition of Essential Nutrients to Food are applicable, [as 

appropriate], to [both mandatory and voluntary] OR [all types of] addition of essential nutrients 

[unless otherwise indicated]”. 

2. Definitions 

 
[2.9 Special purpose foods are foods that have been designed to perform a specific function, 

such as to replace a meal, which necessitates a content of essential nutrients which cannot be 

achieved except by addition of one or more of these nutrients. These foods include but are not 

limited to foods for special dietary use, [and also include foods intended for infants and young 

children].] 

 

BRAZILIAN COMMENTS 

 

Brazil suggests excluding the section 2.9 we consider that the principles for nutrient addition to 

special purpose foods set in section 4.4 are already covered by the fundamental principles. Thus, 

we think that both sections 2.9 and 4.4 could be deleted. 

 

[3. PRINCIPLES] 

 

[3.1 (New) Fundamental [Overarching] [General] Principles] 
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3.1.1 (Former 3.1) Essential nutrients may be appropriately added to foods for the purpose of 

[contributing to]: 

 

• contributing to [preventing or] correcting a demonstrated deficiency, or [inadequate status or 

intakes] 

OR [inadequate intakes or inadequate nutritional status] or poor nutritional status] of [one or 

more] essential nutrients in the population or specific population groups; 

 

• contributing to meeting [recommended nutrient intakes]/ [requirements] [recommended 

intakes] or [reducing the risk of inadequate intakes and/or deficiency] of [one or more] 

essential nutrients and reducing the risk of [inadequate intakes, poor nutritional status and/or] 

deficiency; 

 

• contributing to the maintenance or improvement of health [and/or nutritional status of the 

population]or specific population groups and/or  

 

• maintaining or improving the overall nutritional quality of foods; 

 

[National authorities may request evidence demonstrating that the purposes listed above 

are fulfilled.] 

 

BRAZILIAN COMMENTS 

 

Brazil agrees with adding the sentence “National authorities may request evidence demonstrating 

that the purposes listed above are fulfilled”. We understand that the national authorities may 

have the possibility of requesting the evidence necessary to prove that the purpose of addition is 

fulfilled. 

 

With regard to the term “preventing or” in the 1st bullet, we consider that the concept of 

preventing a demonstrated deficiency is addressed in the 2nd bullet as suggested by the chairs of 

the eWG. If the addition meets the recommended intakes of essentials nutrients, the deficiency 

will be prevented. 

 

In relation to the terms “recommended nutrient intakes” and “requirements”, we suggest using 

the term “recommended intakes” as we consider that it is broader than requirements because it 

includes but is not limited to INL 98 values. 

 

3.1.3 (New) National authorities should determine whether [nutrient addition] [fortification] 

should be mandatory or voluntary. This decision may be based on severity and extent of public 

health need as demonstrated by scientific evidence. [The kinds and amounts of essential nutrients 

to be added and the and food vehicle chosen to be fortified will depend upon the particular 

nutritional problems to be corrected or prevented, the characteristics of the target populations, 

and their food consumption patterns. of the area.]. 

 

BRAZILIAN COMMENTS 
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Brazil agrees with deleting the 3rd sentence of the section 3.1.3, because the information is 

covered by other sections.  

 

3.1.4 [The mandatory and voluntary addition of essential nutrients to foods should be in 

accordance with food law and other policies established by national authorities. 

 

3.1.4 [When provision is made in national food standards, regulations or guidelines for the 

addition of essential nutrients to foods, specific provisions [should] [may] be included 

identifying the target appropriate foods, the essential nutrients to be considered or to be 

required or permitted to be added and where appropriate the minimum and where appropriate, 

maximum levels at which they should be present.] 

 

Or 

 

3.1.4 (former 3.11) [Specific When provision is [should] OR [may] be made in food standards, 

or regulations or guidelines for the addition of essential nutrients to foods, specific provisions 

should be included identifying that identify the food(s) and essential nutrients to be considered or 

to be required and the levels at which they should be present bin the food to achieve their 

intended purpose for addition and, where appropriate, the minimum and /or maximum amounts 

at which the essential nutrients should be present.] 

 

BRAZILIAN COMMENTS 

 

With regard to the paragraph “The mandatory and voluntary addition of essential nutrients to 

foods should be in accordance with food law and other policies established by national 

authorities”, Brazil considers that this information is important to stress that the addition of 

nutrients should be in accordance with food law and other policies established by national 

authorities. Thus, we support retaining this paragraph. 

 

In relation to the new text proposed for the section 3.1.4, we agree to use the term “may”.  

 

3.1.5 (Former 3.8) The labelling [or presentation] of food products to which Addition of 

essential nutrients have been added to foods should not be used to mislead or deceive the 

consumer as to the nutritional merit or the health benefit of the food.”] 

 

BRAZILIAN COMMENTS 

 

Brazil agrees with the new text proposed for the section 3.1.5.  

 

3.2 (New) Selection of Nutrients and Determination of amounts 

 

3.2.1 (Former 3.2 also considered to cover former 6.2.5): The [amount of an added] [addition of 

an] essential nutrient should be [risk-based] OR [scientifically and nutritionally justified] [and 

in line with one or more of the purposes identified stated in 3.1.1] and be present in at a level 

which will the amount added should not result in either an excessive intake or, for the target 

population, an insignificant intake of [the added] essential nutrient(s), considering total intakes 
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amounts from all relevant other sources including food supplements, upper levels of intake and 

identification of special sub-populations at risk. in the diet. [Upper levels of intake based on 

scientific risk assessment may be used to identify the need for any restrictions on the types of 

foods to be fortified]. 

 

BRAZILIAN COMMENTS 

 

Brazil agrees with the new text proposed.  

 

In relation to the terms “risk-based” or “scientifically and nutritionally justified”, we consider 

that the last one is broader and considers issues that are not necessarily covered by the term 

“risk-based”. Thus, Brazil prefers the term “scientifically and nutritionally justified”, but the 

Committee may also consider retaining both terms, as they refer to different aspects that should 

be considered when adding nutrients to foods.  

 

Brazil understands that all addition should be in line with the purposes listed in 3.1, so we 

consider that the text “in line with one or more of the purposes stated in 3.1.1” is not necessary. 

 

With regard to the last sentence of the section, “Upper levels of intake based on scientific risk 

assessment may be used to identify the need for any restrictions on the types of foods to be 

fortified”, Brazil agrees with deleting it.  

 

 

[3.2.2 (new) Maximum levels amount of vitamins and minerals essential nutrients in foods per 

daily portion of consumption as recommended by the manufacturer shall [should be set] [may be 

set], taking the following criteria into account: 

 

a) upper safe levels of intake of essential nutrients vitamins and minerals established by scientific 

risk assessment based on generally accepted scientific data, taking into consideration, as 

appropriate, the varying degrees of sensitivity of different consumer groups; 

 

(b) the daily intake of essential nutrients vitamins and minerals from all sources. 

 

When the maximum levels are set, due account [may] [should] be taken of the reference intake 

values of essential nutrients vitamins and minerals for the population.] This provision should not 

lead to setting of maximum levels that are solely based on recommended nutrient intakes (e. g. 

Population Reference Intake or Recommended Daily Allowance values). 

 

BRAZILIAN COMMENTS 

 

Brazil agrees with the new text proposed, adapted from the Codex Guidelines on Vitamin and 

Mineral Food Supplements. We understand that the alternative text retains the main aspects that 

should be considered when setting maximum levels of addition and it is clearer. 
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Brazil supports retaining the last paragraph, because the establishment of maximum levels 

amount of vitamins and minerals should also take into account the reference intake values of 

these nutrients, besides the upper safe levels and the daily intake of essential nutrients.  

 

[3.2.5 (new) The severity of the adverse effect on which the upper level of intake Level (UL) is 

based should be reviewed [by national authorities and should] to inform restrictions on the 

addition of essential nutrients permitted to be added to foods on a voluntary basis.] 

 

BRAZILIAN COMMENTS 

 

Brazil supports retaining this principle, because the severity of the adverse effect on which the 

Upper Level of Intake Level (UL) is based is an important issue to be considered when a national 

authority is setting rules for the addition of essential nutrients. 

 

3.2.7 (new) When national authorities may establish minimum [limits] levels for the addition of 

essential nutrients to foods. [Minimum amounts for the addition of essential nutrients to foods 

they should ensure that these levels are significant and take into account the intended purpose 

as identified in 3.1.1. and In determining significant amounts, they may also consider 

conditions of use for a ‘source’ claim in the Guidelines for Use of Nutrition and Health Claims 

(CAC/GL 23-1997)]. [The minimum amount of addition of an essential nutrient should take into 

account the intended purpose, and all other sources of the essential nutrient in the diet, including 

food supplements]. 

 

BRAZILIAN COMMENTS 

 

Brazil agrees with the new text proposed for the section 3.2.7. We consider that the minimum 

amount of addition should not be based on the conditions of use for a source of claim in the 

Guidelines for use of nutrition and health claims (CAC/GL 23-1997), but the national authorities 

may consider it when determining significant amounts.  

 

3.3 (New) Selection of Foods 

 

3.3.1 (new)The selection of appropriate foods to which essential nutrients may be added is best 

determined at national/regional/local level taking should [take into account] OR [be in 

accordance with] the intended purposes of nutrient addition as identified in 3.1.1, [dietary 

habits] OR [dietary pattern], [socioeconomic situations] and the need to avoid any risks to 

health." 

 

3.3.2 (new) The selection of appropriate Foods [or categories of foods] to which essential 

nutrients [may] [may not] be added [should take] OR [may be determined by National 

Authorities taking] into account the nutritional value of the foods. 

 

[3.3.4 (new) Essential nutrients should not be added to unprocessed foods, including, but not 

limited to, fruit, vegetables, meat, poultry and fish.] 

 

[3.3.5 (new) Essential nutrients should not be added to alcoholic beverages.] 
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BRAZILIAN COMMENTS 

 

Brazil supports retaining the sections 3.3.1 and 3.3.2, because we consider that they refer to 

important principles that should be taken into account when deciding about the appropriate foods 

to which essential nutrients may or may not be added.  

 

With regard to “dietary habits” or “dietary pattern”, we would like to suggest replacing these 

terms by “food intake data”, because it seems that there is not a consensus about the meaning and 

definition of “dietary habits” or “dietary pattern”. We consider that in addition to the food intake 

data of the population and the nutritional value of the foods, the selection of appropriate foods 

should also be in accordance with the dietary guidelines adopted by the country. Therefore, we 

suggest including “dietary guidelines adopted by the country” in the section 3.3.1. 

 

New text proposed for the section 3.3.1: 

 

3.3.1 (new) The selection of appropriate foods to which essential nutrients may be added is best 

determined at national/regional/local level taking should [take into account] OR [be in 

accordance with] the intended purposes of nutrient addition as identified in 3.1.1, [dietary 

habits] OR [dietary pattern] [food intake data of the population], [dietary guidelines adopted by 

the country] [socioeconomic situations] and the need to avoid any risks to health." 

 

In relation to the section 3.3.5, Brazil supports retaining this principle. 

 

3.4 (new) Technological aspects 

 

3.4.1 (new) The sources of the added essential nutrient may be either natural or synthetic and 

their selection should be based on considerations such as safety and bioavailability. In addition, 

purity criteria should take into account [in the following order]: FAO/WHO standards, or if 

FAO/WHO standards are not available, international Pharmacopoeias or recognized international 

standards. In the absence of criteria from these sources, or national legislation. may be used. 

 

BRAZILIAN COMMENTS 

 

Brazil agrees with excluding the text “in the following order” from the section 3.4.1, because we 

understand that if the national legislation establishes purity criteria, it should be the first 

reference in the country. 

 

 

[3.4.3 (Former 3.6) The added essential nutrient should [have minimal impact on the original 

food characteristics] OR [not impart undesirable characteristics to the food] (e.g. colour, taste, 

flavour, texture, cooking properties) and should not unduly shorten shelf-life.] 

 

[3.4.4 (Former 3.7) Technology and processing facilities should be available to permit the 

[standardized] addition of the essential nutrient to a food in a [satisfactory manner] [manner to 

ensure nutrient [bio]availability, consistency, distribution and stability].] 
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BRAZILIAN COMMENTS 

 

Brazil supports retaining the sections 3.4.3 and 3.4.4, because these principles refer to important 

technological aspects to be considered when adding nutrients to foods.  

 

In relation to the section 3.4.3, we suggest using the text “have minimal impact on the original 

food characteristics”, considering that in some cases the addition of nutrients may impart some 

unavoidable changes in the food. Thus, we suggest excluding the sentence “not impart 

undesirable characteristics to the food” and deleting the square brackets from “have minimal 

impact on the original food characteristics”. 

 

3.5 (new) Monitoring 

 

3.5.1 (new) [It is important that National authorities] / [National authorities should] monitor 

population total intakes, from all sources, including of the essential nutrients essential added to 

foods from all dietary and supplement sources and in order to assess the extent to which [the 

selected public health need [or other purpose for addition] or [the purposes identified in 3.1.1] 

are is addressed and to ensure that any risk of excessive intakes is minimised. 

 

BRAZILIAN COMMENTS 

 

Brazil agrees with the section 3.5.1. We agree with using “It is important that” and “the purposes 

identified in 3.1.1”.  

 

 

[3.5.2 (new) Monitoring of total nutrient intakes should use the same [method]/[approach] as 

used in deciding the nutrient addition]. 

 

BRAZILIAN COMMENTS 

 

Brazil agrees with deleting the section 3.5.2. 

 

4.0 [Principles for] [Specific] Types of Nutrient Addition 

 

4.1 (new) Nutrient [Addition of Essential Nutrients [to Address a Demonstrated Public Health 

Need] OR [Mandatory Addition of Essential Nutrients] OR Mandated For Purposes of 

fortification [Correcting]/[Reducing] Inadequate Intakes [Principles for increasing intake in 

public health programs aimed at a target population] 

 

BRAZILIAN COMMENTS 

 

Brazil supports using the following title for this sub-section: “Addition of Essential Nutrients to 

Address a Demonstrated Public Health Need”, because we understand that either voluntary or 

mandatory addition can be used to address a demonstrated public health need. 
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4.1.1 (Former 6.2.1) There should be a demonstrated public health need for increasing the intake 

of an essential nutrient in one or more populations groups [through mandated addition] [which 

may be accomplished by mandatory addition of essential nutrients.] [A demonstrated public 

health need, however, may also be addressed through voluntary addition.]. [through 

fortification]. This may be in the form of need may be demonstrated by actual evidence of 

clinical or subclinical evidence of deficiency, subclinical evidence of deficiency, [suboptimal or 

inadequate nutritional status], [using evidence from valid biochemical indicators], estimates 

indicating inadequate or potentially inadequate intake of nutrients.]. estimates indicating 

potentially inadequate intakes of nutrients, and/or by estimates of possible deficiencies likely to 

develop because of changes taking place in food habits. Mandatory fortification is appropriate in 

addressing serious public health needs such as clinical deficiency whereas voluntary fortification 

may be appropriate in addressing lower order risk of inadequate nutrient intakes 

 

BRAZILIAN COMMENTS 

 

Brazil agrees with retaining this principle. We consider that a demonstrated public health need 

may be addressed through voluntary or mandatory addition. According to the section 3.1.3, 

national authorities should determine whether nutrient addition should be mandatory or 

voluntary based on severity and extent of public health need as demonstrated by scientific 

evidence. Thus, we understand that the following text is not necessary: “which may be 

accomplished by mandatory addition of essential nutrients. A demonstrated public health need, 

however, may also be addressed through voluntary addition.” 

 

With regard to the text “suboptimal or inadequate nutritional status”, we suggest excluding the 

word “suboptimal”, since this term is not enough clear to which nutritional status it refers. 

 

4.1.2 (Former 6.2.2) The food(s) selected as a vehicle for the added essential nutrient(s) should 

be [habitually] consumed [in sufficient amount] by the [population at risk [of inadequate 

intake]] OR [target population]. 

 

BRAZILIAN COMMENTS 

 

Brazil prefers the text “population at risk of inadequate intake”, because “target population” is 

vague in order to guarantee that the principle will reach all population at risk of inadequate 

intake. 

 

4.1.3 (Former 6.2.4) The amount of the essential nutrient added to the food should aim to be 

sufficient to [reduce inadequate intakes] OR [correct or prevent the deficiency] OR [meet the 

public health need.] when the food is consumed in habitual amounts by the population at risk. . 

 

BRAZILIAN COMMENTS 

 

Brazil suggests using the text “meet the public health need” in section 4.1.3. We also consider 

that it is not necessary to retain the texts “reduce inadequate intakes” and “correct or prevent the 

deficiency”, because they are already covered by the sections 3.1 and 3.2. Furthermore, the 
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addition of essential nutrients to foods is one of the actions used by national authorities to reduce 

inadequate intakes, correct or prevent the deficiency. It is important to consider that it should be 

used in conjunction with other strategies to meet these purposes.  

 

4.1.4. (Former 6.2.3) The intake of the food selected as a vehicle should be stable and uniform 

and the [lower and upper levels of intake] [amount of the food consumed by the lower and upper 

percentiles of the population] OR [distribution of intake of the food] should be known. 

 

BRAZILIAN COMMENTS 

 

Brazil agrees with the text “distribution of intakes”. 

 

4.1.5 (Former 3.9) The additional cost effectiveness of the addition of essential nutrients to foods 

should be reasonable for the intended consumer should be considered. 

 

BRAZILIAN COMMENTS 

 

Brazil agrees with retaining this principle as written. 

 

4.2 Nutrient Addition for Purposes of Restoration 
 

[4.2.1 (Former 4.1) Where the food has been identified as a significant [source] [contributor to 

intake] of [energy and/or] essential nutrients in the food supply population group(s), and 

particularly where there is [a] demonstrated evidence of public health need for one or more of 

those nutrients, addition of essential nutrients to restore restoration of the essential nutrients 

those nutrients of concern lost during processing, storage or handling, should be considered 

[strongly recommended]/[carefully considered].] 

 

Or 

 

[Where restoration is presented as a justification for the maintenance or improvement of 

the nutritional quality of a food, the following criteria should be considered: 

 

the food should be a significant contributor to the intake of essential nutrients in the 

population 

 

the food should be subject to loss of the essential nutrients it contains during processing, 

storage or handling.] 

 

BRAZILIAN COMMENTS 

 

Brazil prefers the 1st wording for the section 4.2.1.  

 

[4.2.2 (Former 4.2) A food should be considered a significant contributor to intake source of an 

essential nutrient if it is consumed frequently by the population and if, for example the edible 
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portion of the food prior to processing, storage or handling contains the essential nutrient in 

amounts equal to or greater than [10%] of the [daily intake reference value]/ [recommended 

nutrient intake]/ [NRV]/ [ INL 98] in a reasonable daily [intake]/ [consumption] of the food (or 

in the case of an essential nutrient for which there is no [daily intake reference value]/ 

[recommended intake]/ [NRV]/[INL 98], 10% of the average daily intake of the nutrient).] 

 

Or 

 

[4.2.2 Former 4.2 A food [may] OR [should] be considered a significant contributor to intake 

source of an essential nutrient if it is consumed frequently by the population and if, for 

example, the edible portion of the food prior to processing, storage or handling contains the 

essential nutrient in amounts equal to or greater than [10%] of the [daily intake reference value]/ 

[recommended nutrient intake]/ [NRV]/ [ INL 98] in a reasonable daily [intake]/ [consumption] 

of the food (or in the case of an essential nutrient for which there is no [daily intake reference 

value]/ [recommended intake]/ [NRV]/[INL 98], 10% of the average daily intake of the 

nutrient).] 

 

[Where there is a clear public health reason to moderate the intake of a specific nutrient, the level 

of this nutrient need not be restored.] 

 

BRAZILIAN COMMENTS 

 

Brazil considers necessary to have guidance on when a food is a significant contributor or source 

of a nutrient for the purposes of restoration in the principles. Thus, we support retaining the 

section 4.2.2. 

 

We consider that the frequency of consumption by the population should also be taken into 

account, so we agree with the text “if it is consumed frequently by the population”. Nevertheless, 

we suggest deleting the text “for example”, because we think that only examples are not 

sufficient to provide guidance about how a food could be determined to be a significant 

contributor to intake.  

 

4.3 Nutrient Addition for Purposes of Nutritional Equivalence 

 

[4.3.1 (Former 5.1) Where a substitute food is intended to replace a food which has been 

identified as a significant [source] / [contributor to intake] of [energy and/or] essential nutrients 

in the food supply [population group(s)], and particularly where there is [a] demonstrated 

evidence of public health need, addition of essential nutrients to achieve nutritional equivalence 

in terms of the essential nutrients of concern should be considered [strongly] [recommended]/ 

[considered].] 

 

Or 

 

[Where nutritional equivalence is presented as a justification for the maintenance or 

improvement of the nutritional quality of a food, the following criteria should be 

considered: 
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the food should be a significant contributor to the intake of essential nutrients in the 

population 

 

the food should be subject to loss of the essential nutrients it contains during processing, 

storage or handling.] 
 

BRAZILIAN COMMENTS 

 

Brazil prefers the 1st wording for the section 4.3.1.  

 

 

[4.3.2 Former 5.2 A food being substituted or partially substituted should be considered a 

significant source contributor to intake of an essential nutrient [if a serving or portion or 100 kcal 

of the food contains the essential nutrient in amounts equal to or greater than [5%] of the 

[recommended nutrient intake]/[NRV]/[INL 98].] 

 

OR 

 

[4.3.2 Former 5.2 A food being substituted or partially substituted should be considered a 

significant source contributor to intake of an essential nutrient if it is consumed frequently by a 

population and, for example, a serving of the food contains the essential nutrient in 

amounts equal to or greater than [5%] INL98 [if a serving or portion or 100 kcal of the food 

contains the essential nutrient in amounts equal to or greater than 5%] of the [recommended 

nutrient intake]/[NRV]/ [INL 98].]. 

 

[Where there is a clear public health reason to moderate the intake of a specific nutrient, the level 

of this need not be equivalent.] 

 

4.3.3 Former 5.3 Where there is a clear public health reason to moderate the intake of a specific 

nutrient, the level of this nutrient need not be equivalent. 

 

BRAZILIAN COMMENTS 

 

 

Brazil considers necessary to have guidance on when a food is a significant contributor or source 

of a nutrient for the purposes of nutritional equivalence of substitute foods in the Principles. 

Thus, we support retaining the section 4.3.2. 

 

We consider that the frequency of consumption by the population should also be taken into 

account, so we prefer the 2nd wording for this section. Nevertheless, we suggest deleting the text 

“for example”, because we think that only examples are not sufficient to provide guidance about 

how a food could be determined to be a significant contributor to intake. 
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It is not clear for Brazil why the content criterion (5%) is different from that for restoration. 

Thus, we support the suggestion to consider using the same content criteria for restoration and 

nutritional equivalence. 

 

4.4 Nutrient addition to Special Purpose Foods 

 

[4.4.1 (Former 7.1) [Essential] nutrients may be added to special purpose foods, including foods 

for special dietary uses, to ensure an appropriate and adequate nutrient content [for their intended 

use] [based on the principles in this guidance wherever applicable]. Where appropriate, such 

addition should be made with due regard to the nutrient [composition] [density] of such foods. 

[Consideration should be given to the target population and their nutrient requirements based on 

general reference intakes such as RNIs.] 

 

Alternative: [Essential] nutrients may be added to special purpose foods [, including foods for 

special dietary uses,] to ensure an appropriate and adequate nutrient content [for their intended 

use][based on the principles in this guidance wherever applicable]. Where appropriate, such 

addition should be made with due regard to the nutrient [composition] [density] of such foods. 

Consideration should be given to the nutrient requirements [of the target population] based on 

[general] [relevant] [daily intake reference values] [such as RNIs]. ] 
 

BRAZILIAN COMMENTS 

 

Brazil understands that this section is not necessary because the principle is already covered by 

the fundamental principles. Thus, we suggest deleting the section 4.4. 

 

6. Artigo de discussão sobre Biofortificação - CX/NFSDU 13/35/10 

 

Comentários do GT: 

 

Foi informado que o Brasil apoiou o tema em 2012 e que o MAPA encaminhou e-mail de apoio 

ao documento. Marilia Regini Nutti, líder da rede BiOFORT no Brasil e pesquisadora da 

Embrapa Agroindústria de alimentos, enviou e-mail (copiado abaixo) sobre o tema.  

 

Foi informado, ainda, que o CCFL solicitou ao CCNFSDU que discutisse uma definição para 

“alimento biofortificado”. 

 

O GT apoia a proposta de novo trabalho. 

 

“Biofortificação no Brasil - desenvolvendo produtos agrícolas mais nutritivos - Fase II   

BioFORT 

Síntese do projeto: De acordo com dados da FAO, de 2009, mais de 1,02 bilhões de pessoas não 

consomem alimentos em quantidade suficiente para suprir suas necessidades diárias básicas de 

energia. Uma população estimada em três bilhões de pessoas, sofre os efeitos traiçoeiros da 

deficiência de micronutrientes porque não têm meios para comprar carnes, frutas e hortaliças nas 

quantidades necessárias. Resultados foram alcançados no combate a desnutrição nos países em 
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desenvolvimento, com a estratégia de fornecimento de suplementos de vitaminas e minerais para 

mulheres grávidas e crianças, além da fortificação de alimentos com esses nutrientes. Entretanto, 

há limites para a fortificação e o fornecimento de suplementos comerciais. Talvez alimentos 

fortificados não alcancem uma boa parte da população alvo devido à insuficiente infraestrutura 

de mercado. Do mesmo modo, a suplementação depende de um sistema de saúde com 

capilaridade raramente encontrada em países em desenvolvimento. Novos enfoques são 

necessários para complementar estas intervenções. A introdução de produtos agrícolas 

biofortificados, variedades melhoradas que apresentam maiores conteúdos de minerais e 

vitaminas, complementará as intervenções em nutrição existentes e proporcionará uma maneira 

sustentável e de baixo custo para alcançar as populações com limitado acesso aos sistemas 

formais de saúde e mercado. 

Os projetos de Biofortificação no Brasil: Desenvolvendo Produtos Agrícolas Mais Nutritivos, 

tiveram início em 2002, sob a coordenação da EMBRAPA, com o apoio financeiro do 

HarvestPlus, complementados pelo  Canadian International Development Agency, de 2005 a 

2010, além de aporte financeiro do CNPq, FAPERJ, FAPEMIG e FAPESP de 2009 até a 

presente data, o que propiciou a formação da Rede de Biofortificação no Brasil, hoje composta 

por cerca de 200 pessoas, entre pesquisadores, técnicos agrícolas e de extensão rural, 

nutricionistas, médicos e  sócio-economistas entre outros profissionais, distribuídos em 15 

centros de pesquisa da Embrapa, 10 universidades,  1 instituto estadual de pesquisa ( ITAL), 

agencias estaduais e municipais e ONGs. 

 

O elevado volume de resultados apresentados comprovaram não só o potencial impacto positivo 

da estratégia de biofortificação como também a necessidade de continuidade ao seu 

desenvolvimento numa Fase II, onde a partir de 2012 estamos implementando esta estratégia nos 

estados do Piauí, Maranhão, Sergipe, Espirito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, por meio de 

parcerias com prefeituras, escolas técnicas agrícolas e assentamentos rurais. 

 

De 2013-2015, foi também aprovado pela Embrapa o projeto Biofortificação no Brasil - 

desenvolvendo produtos agrícolas mais nutritivos - Fase II   BioFORT, que tem como 

objetivo obter produtos agrícolas biofortificados e avaliar sua qualidade nutricional. 

Especificamente pretende-se: desenvolver variedades de abóbora, batata doce, milho e mandioca 

com teores elevados de carotenóides e boas características agronômicas e comerciais; 

desenvolver cultivares de arroz, feijão e feijão-caupi com alto conteúdo de ferro e zinco, 

adaptadas às regiões produtoras onde há prevalência de carência nutricional; identificar 

genótipos com alto teor de ferro e zinco em trigo; avaliar o efeito da ingestão de feijão 

biofortificado no estado imunológico de pré-escolares com estudo de caso; estudar e comparar a 

absorção de ferro de variedades de feijão comum e biofortificados utilizando isótopos estáveis no 

homem; estudar embalagens que propiciem a preservação dos micronutrientes dos cultivos 

biofortificados; avaliar a biodisponibilidade in vivo e in vitro dos cultivares e combinações 

presentes na dieta da população alvo; avaliar a retenção de carotenoides em abóbora e milho 

provitamina A e a retenção de Fe e Zn em arroz e feijão; avaliar cultivares de trigo com potencial 

em responder à fertilização com Zn.  Serão utilizados métodos convencionais de comunicação no 

contexto de produção agrícola e os principais canais de comunicação acessados pelos públicos 

alvos. Em alguns casos, o desenvolvimento de produtos agrícolas biofortificados será realizado 

através de melhoramento participativo. 
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A implementação da estratégia de biofortificação no Brasil e no mundo (Zâmbia, Ruanda, 

Uganda, Nigéria, Índia, Bangladesh, Panamá, Colômbia, Nicarágua, Guatemala e Haiti) mostrou 

a necessidade deste tema ser discutido no âmbito do Codex Alimentarius, sendo apresentado pelo 

IFPRI (International Food Policy Research Institute) no CCFL e CCNFSDU em 2012, para que 

os países membros e observadores possam se manifestar de como os cultivos biofortificados e 

produtos obtidos a partir do processamento de matérias-primas bioforticadas devem ser definidos 

e rotulados.  

O CCFL, durante a reunião em Charlotetown em maio de 2013, discutiu o tema com a 

manifestação de diversos países onde a biofortificação está ocorrendo, inclusive o Brasil, e 

remeteu o tema para o CCNFSDU, uma vez que é este comitê que reúne a capacidade técnica 

para discutir não uma definição como propor novo trabalho neste tema.  

 

 O IFPRI, com o apoio do governo do Canadá, apresentou para o CCNFSDU o documento sobre 

biofortificação, onde apresenta estado da arte da questão e as diferentes definições existentes. 

Esperamos que os membros do CCNFSDU possam indicar a necessidade de desenvolver novo 

trabalho neste tema (new project document). 

 

Considerando que o Brasil é o único país do mundo que hoje trabalha no desenvolvimento 

de 8 cultivos biofortificados (abóbora, arroz, feijão, feijão caupi, milho, batata doce, 

mandioca e trigo),  que a Embrapa lançou 11 cultivares biofortificados que estão sendo 

disseminados em diversos estados do país, com utilização não só pelos agricultores mas 

também pelos programas de alimentação escolar, venho por meio deste solicitar a este GT 

que estude a possibilidade de apoiar a proposta de desenvolvimento de novo trabalho neste 

tema, no âmbito do CCNFSDU. 
  

Gostaria de convidar aos membros deste GT, que visitem nossa página na internet   

www.biofort.com.br e facebook, onde estão disponíveis as atividades que vem sendo realizadas, 

principalmente nos estados do Nordeste, com vídeos e depoimentos de agricultores e alunos de 

escolas técnicas agrícolas. 

  

Agradeço antecipadamente todo o apoio que este GT, por meio de sua coordenação, tem 

dispensado as questões relacionadas à biofortificação e estou à disposição para quaisquer 

informações adicionais que se fizerem necessárias. 

  

Estarei na delegação do IFPRI  no CCNFSDU e espero encontrar a delegação brasileira.” 

 

Posição Brasileira: 

 

O Brasil apoia a proposta de novo trabalho. 

 

7.  Proposta de Valores de Referência de Nutrientes Revisados para fins de Rotulagem 

Nutricional para as Diretrizes do Codex sobre Rotulagem Nutricional – CX/NFSDU 

13/35/4 

 

http://www.biofort.com.br/
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O Brasil participou do eWG que discutiu a elaboração do documento. A CX/NFSDU 13/35/4 

traz 13 recomendações, copiadas abaixo, para discussão do CCNFSDU. O GT discutiu as 

recomendações e as proposta de valores de referência para os nutrientes em questão. 

 

 
 

Comentários do GT: 

 

Em relação aos RASBs do Japão e da Malásia, além dos comentários já enviados no eWG, o GT 

reiterou que seria esclarecedor se esses países pudessem detalhar a forma pela qual os valores de 

vitaminas e minerais foram derivados ou obtidos. 

 

 
 

Comentários do GT: 

 

O GT acata a recomendação. 
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Comentários do GT: 

 

O GT não tem sugestão de outros RASBs, além daqueles já considerados pelo eWG. 

 

 
 

Comentários do GT: 

 

O GT acata a recomendação. 

 

 
 

Comentários do GT: 

 

O GT acata a recomendação. 

 

 
 

Comentários do GT: 

 

O GT concorda com a manutenção da nota de rodapé, uma vez que é importante que o 

documento informe sobre a importância de considerar o tipo de dieta para definir o NRV para 

ferro e zinco. Considerou-se importante fazer menção à fonte da referência atualizada. 

 

 
 

Comentários do GT: 

 

O GT concorda em adotar uma descrição curta, mantendo a referência. 
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Comentários do GT: 

 

O GT opta pela segunda opção que foca no tipo de alimento e não no nutriente. 

 

 
 

Comentários do GT: 

 

Os valores de referência para vitamina A são expressos em unidades distintas. Por exemplo, o 

valor de referência do IOM considera RAE, enquanto o da Austrália está expresso em Retinol 

Equivalente. O RAE considera todas as substâncias pró-vitamina A e, assim, devido a limitações 

das metodologias de análises e dados de tabela de composição de alimentos, os %VRN de 

vitamina A podem estar subestimados na informação nutricional. O RE também considera as 

substâncias pró-vitamina A, porém os fatores de conversão são diferentes. 

 

 A ABIA ficou de encaminhar dados sobre metodologia analítica de vitamina A para subsidiar a 

discussão. 
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Comentários do GT: 

 

A ABIA ficou de encaminhar também dados sobre metodologia analítica de vitamina E para 

subsidiar a discussão e quais fatores de conversão são utilizados. 

 

A ANVISA também vai consultar laboratórios oficiais sobre metodologias de análise para 

vitaminas A e E, considerando o naturalmente presente e o adicionado, bem como os fatores de 

conversão utilizados. 

 
 

Comentários do GT: 

 

O GT acata a recomendação. 

 

 
 

Comentários do GT: 

 

A ANVISA vai confirmar a informação de que o texto da nota de rodapé já está contemplado no 

preâmbulo do documento. 

 

 
 

Comentários do GT: 

 

O GT considera que o valor de AI pode ser utilizado, no entanto, é necessário avaliar como esse 

valor foi obtido. 

 

Em relação aos valores propostos para as vitaminas e minerais, o GT discutiu a proposta enviada 

pelo Brasil ao eWG. O GT concordou com os valores, levando em consideração as discussões 

feitas para as unidades e fatores de conversão para as vitaminas A e E. Recomendou-se também 

reavaliar os valores para zinco, com base nos comentários feitos na CX/NFSDU 13/35/4. 
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Nutrient Most appropriate(s) DIRV(s) Reasons for the choice 

Vitamin A 800µg 

 

IOM and NHMRC/MOH propose the same 

DIRV. 

Vitamin D 15µg NHMRC/MOH has only AI for this 

nutrient. Furthermore, the IOM reference 

for this vitamin is the most recent (2011). 

Vitamin E 15mg NHMRC/MOH has only AI for this 

nutrient. 

Vitamin C 45mg The DIRV proposed by NHMRC/MOH is 

based in a more recent evaluation. 

Moreover, we consider the physiological 

endpoint of NHMRC/MOH more 

appropriate for setting a NRV for labeling 

purpose. 

Magnesium 365mg IOM and NHMRC/MOH propose the same 

DIRV. 

Selenium 65µg The DIRV proposed by NHMRC/MOH is 

based in a more recent evaluation. 

According to the Table 1A(i), the year of 

publication of IOM's DRI of selenium was 

2000 and not 2005, as indicated in Table 

2C. 

Iron 14mg (15%) and 22mg (10%) The DIRV of WHO/FAO is suitable and 

should be the primary reference of this 

work. Also, WHO/FAO has more than one 

% dietary absorption, which can meet 

different dietary pattern. 

Zinc DIRV of IZiNCG, considering 

different dietary absorption 

percentage: 

28% - 10,5mg and  

Considering that the values from most 

potential RASBs in Attachment 1 differ 

considerably from WHO/FAO 2004, we 

suggest using the DIRV of IZiNCG. 
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22% - 14mg 

 

 

Furthermore, this potential RASB provides 

an international perspective and DIRVs 

with more than one dietary absorption 

percentage. 

Protein 50g (0,83g/kg/day) WHO/FAO should be the primary 

reference of this work. Moreover, 

according to the CP2, a comparison of 0,83 

g/kg body weight with the mean of DIRVs 

established by other potential RASBs 

indicates that the WHO/FAO DIRV is 

within 3% of that mean.  

 

 

8.  Matérias remetidas pela Comissão do Codex e outros Comitês 

 

B. Matérias remetidas por outros Comitês 

 

34ª Sessão do Comitê de Métodos de Análise e Amostragem (CCMAS) 

 

Métodos de análise para ácidos graxos trans 

 

Os observadores da IDF, ISO e AOAC informaram sobre o desenvolvimento de métodos de 

análise para ácidos graxos trans. Considerando essa informação, o Comitê decidiu não endossar 

métodos de análise para ácidos graxos trans naquela sessão. 

 

45ª Sessão do Comitê de Aditivos Alimentares (CCFA) 

 

Matérias relacionadas ao item 5a da Agenda: Recomendações sobre as provisões nas 

tabelas 1 e 2 para aditivos alimentares listadas na Tabela 3 com a função “Regulador de 

Acidez” e abordagem horizontal sobre provisões nas Tabelas 1 e 2 para aditivos 

alimentares listados na tabela 3 com a função “Emulsificante, estabilizante e espessante”.  

 

O Comitê endossou a recomendação e concordou em solicitar ao CCNFSDU esclarecimentos 

sobre a nota 55 “Singly or in combination, within the limits for sodium, calcium, and potassium 

specified in the commodity standard” para aditivos com níveis numéricos, mas não para aditivos 

BPF, na norma sobre Fórmula Infantil e Fórmulas para propósitos médicos especiais destinados a 

lactentes (Codex Stan 72-1981). O CCNFSDU deve esclarecer se os limites de sódio pertinentes 

a alguns aditivos alimentares da norma Codex Stan 73-1981 (ex. ácido cítrico e sal sódico) 

também se aplicam às provisões da norma Codex Stan 74-1981, já que ambas especificam 

limites máximos de sódio.  
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Codex Stan 73-1981 – Standard for Canned Baby Foods 

 

O assunto será abordado no item 7 da Agenda.  

 

41ª Sessão do Comitê de Rotulagem de Alimentos (CCFL) 

 

Alegação de conteúdo “livre de ácidos graxos trans” 

 

O Comitê informa o CCNFSDU sobre a intenção de estabelecer claims para “livre de ácidos 

graxos trans” nas Diretrizes sobre Nutrição e Alegações de Saúde desde que o CCNFSDU 

forneça diretrizes sobre as condições e que o tema também deve levar em consideração as 

recomendações do CCMAS em relação aos métodos de análise.  

 

O Comitê concordou em solicitar ao CCNFSDU o estabelecimento de condições para alegações 

de “livre de gordura trans”.  

 

Na posição brasileira para a reunião de 2012, o Brasil apoiou o desenvolvimento de critérios para 

alegação de isento de ácidos graxos trans e destacou a relevância do tema para a Estratégia 

Global sobre Alimentação, Atividade Física e Saúde da OMS. Quanto às condições para uso da 

alegação para isento em ácidos graxos trans, o país fez alguns comentários: 

 

1. As Diretrizes para Uso de Alegações Nutricionais e de Saúde contêm condições para 

alegações de nutrientes que não são de relevância para a saúde pública em todos os países. Dessa 

forma, entendemos que o fato dos ácidos graxos trans não terem relevância para a saúde pública 

em todos os países, não justifica o não desenvolvimento de critério para uso da alegação em 

questão. 

 

2. Consideramos que a ausência de um NRV para ácidos graxos trans não deve ser considerada 

como um empecilho para a elaboração de condições para a alegação em questão, uma vez que 

existem alegações similares para nutrientes que não possuem NRV. Por exemplo: não contém 

açúcares. 

 

3. Consideramos importante que o Comitê desenvolva condições para a alegação de isento em 

ácidos graxos trans por porção, além das condições por 100g ou 100ml, a fim de manter 

consistência com as Diretrizes para Rotulagem Nutricional, que permitem a declaração de 

nutrientes por porção, e com as condições já desenvolvidas pelo CCNFSDU para alegações de 

proteínas, fibra alimentar, vitaminas e minerais. 

 

4. Entendemos que as condições para uso da alegação de isento em ácidos graxos trans devem 

estabelecer que o conteúdo de gordura saturada do produto seja baixo, de modo a evitar 

alegações potencialmente enganosas para os consumidores e a contemplar as preocupações 

existentes em relação ao aumento no nível de ácidos graxos saturados em alimentos 

reformulados para uso de alegação de gordura trans. 

 

Por fim, é importante destacar que a proposta de estabelecer critérios distintos para duas 

categorias de alimentos (óleos e gorduras; e alimentos prontos para o consumo e outros 



46 | P a g e  

 

alimentos) para a alegação de isento de ácidos graxos trans deve ser cuidadosamente avaliada 

pelo Comitê, uma vez que difere da forma como as alegações nutricionais foram desenvolvidas 

até o momento. 

 

Comentários do GT: 

 

O GT apoia a proposta de trabalho. 

 

Posição Brasileira: 

 

O Brasil apoia a proposta de trabalho. 

 

 

 

 

 


