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Reunião GT Edulcorantes 

São Paulo, 2 de junho de 2017 

 
Participantes:  

Andréa Baptista Abiad 

Eduardo Silva Coca-Cola 

Luis Baraçal FoodStaff 

Fabiana Chebel Ajinomoto 

Fernando Lotto Abiad 

Helena Tavares Ajinomoto 

Henrique Moreira Danone 

Juliana Yamamaru Ajinomoto 

 
A reunião iniciou com a atualização, pela coordenadora do grupo, sobre o evento de redução 
de açúcares do Ministério da Saúde, realizado no dia 23 de maio de 2017 - Oficina Técnica Geral 
para o Acordo de Redução de Açúcar em Alimentos Industrializados. Os links para acesso às 
apresentações constam no Anexo desta ata. 
 
A ABIAD foi representada por Eliane Miyazaki da FoodStaff e outros membros do GT 
participaram com inscrições por outras associações. 
 
O evento começou com a apresentação de Eduardo Nilson do Ministério da Saúde, sobre temas 
como obesidade, atividade física e o aumento do uso de refrigerantes por adolescentes. 
Reiterou que a redução de açúcar não deve ser feita através da substituição por edulcorantes e 
mostrou também preocupação com relação à exposição aos edulcorantes, pois os riscos são 
desconhecidos.  
 
Após a apresentação da Maria Cecília que falou sobre segurança e exposição aos edulcorantes, 
o Rodrigo da ANVISA abordou o tema “Controvérsias do uso de edulcorantes”, falando sobre 
limitação na avaliação de risco, novas evidências de efeitos adversos, novos métodos de 
avaliação toxicológica que não estão sendo contemplados nos estudos e a ausência de dados de 
exposição que reflita a situação atual de consumo no Brasil.  Entre seus comentários, Rodrigo 
disse que as pesquisas realizadas pelas indústrias não seriam confiáveis, pois sempre 
favorecerem a própria indústria. 
 
Participaram cerca de 100 pessoas, representando empresas, associações envolvidas e 
convidados. 
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Os presentes comentaram que Chile, Equador e Uruguai estão conduzindo o uso dos 
edulcorantes. Há indícios de que o Chile está avaliando criar uma advertência no painel frontal 
para indicar o uso de edulcorantes. 
 
O Eduardo Nilson do MS citou que vai criar um documento (Plano de Redução de Açúcar), no 
qual incluirá a questão sobre os edulcorantes.  A estratégia da ABIAD deve ser de curto, médio 
e longo prazos, com ações paralelas às discussões de redução de açúcar, conversando sobre o 
tema com o ministério, de forma a criar uma situação favorável.  
 
Embora o grupo avalie que será difícil o MS permitir a redução de açúcares sem a substituição 
por edulcorantes, isso não impediria a construção da estratégia cujo foco deve ser a 
desmistificação do uso de edulcorantes.  
 
O grupo discutiu sobre abordar o Ministério da Saúde para apresentação da ABIAD, a partir do 
suporte da empresa de relações governamentais BarralMJorge (BMJ), que poderá identificar as 
pessoas envolvidas com o tema e propor promoção de um ciclo de palestras sobre 
edulcorantes. 
 
Outro ponto a ser tratado com o MS poderia ser o projeto de uma pesquisa sobre hábitos de 
consumo de adoçantes, um projeto que será avaliado pelo grupo após definição do escopo e 
orçamento junto à Toledo & Associados e outros institutos de pesquisa.  
 
Ainda com relação ao o Ministério da Saúde seria importante verificar se já há informações 
sobre a próxima POF e como esta será delineada, quais dados já possuem e quando será 
lançada.  
 
Outro ponto a ser trabalhado é a imprensa, que não tem dados de mercado e informações 
corretas sobre edulcorantes. Para tanto, será preciso construir uma estratégia de comunicação, 
definindo-se públicos-alvo e mensagens-chave. 
 
Sobre a referida pesquisa de adoçantes, o assunto deverá ser avaliado pela diretoria da ABIAD e 
considerada sua possibilidade de realização  
 
Outro tópico discutido foi o ISA (International Sweeteners Association). Uma das 
recomendações do grupo é que é seria importante contar com o suporte do ISA, pois este 
possui vasto material científico. Uma alternativa seria saber se a ABIAD poderia utilizar-se de 
materiais elaborados pelo ISA, em troca de divulgação do ISA no Brasil.  
 
O grupo solicitou o que o contato e eventual acordo com o ISA fosse feito pela ABIAD. 
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Foi comentado acerca do sobre o estudo de edulcorantes “Reported link between diet drinks 
and dementia and stroke is weak” (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/behindtheheadlines/news/2017-

04-21-reported-link-between-diet-drinks-and-dementia-and-stroke-is-weak/) e sobre o qual haveria  
posicionamentos de instituições internacionais, entre estas o ISA, questionando seu conteúdo.  
 
A RDC 18/2008, cuja revisão está sendo esperada, deverá diminuir os limites de edulcorantes. 
Foi comentado que na norma de aditivos para enterais foram propostos limites de edulcorantes 
muito abaixo da RDC 18/2008.  
 
A Eliane Miyazaki enviou uma proposta de workshop. O grupo fez comentários e sugestões, 
inclusive o de convidar um representante da Anvisa como palestrante, e ainda considerar 
opções de palestrantes, que podem ser internacionais, e definir as datas para realização do 
evento. Houve também sugestão de se convidar outras entidades e de que seja alinhada a ideia 
do workshop com a Anvisa. CRN, SBAN, ABRAN, foram sugeridos como exemplos). 
 
Ainda sobre o Workshop, comentou-se que em outubro/17 muitos especialistas estarão na 
Argentina para o International Congress of Nutrition. Talvez seja uma boa época para realizar 
evento no Brasil. 
 
A próxima reunião será agendada para o início de julho. 
 
1. Definição de atividades para e responsáveis 

 

• Abiad 

 Listar os objetivos do trabalho para agendar reunião com a Barral e o GT. 

 Passar para o grupo um resumo sobre a reunião com a Toledo & Associados. 

 Entrar em contato com o ISA para levantamento das possibilidades de 
parceria/filiação. 
 

• Grupo 

 Listar potenciais riscos para as indústrias – cenários em curto, médio e longo prazo. 

 Levantar sugestões de palestrantes para o Workshop 
 

• Juliana 

 Compartilhar apresentação do evento do Ministério da Saúde (Eduardo Nilson). 

 Compartilhar estatuto da ISA. 
 

Como não havia mais nada a ser tratado, a reunião foi encerrada. 
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Anexo: 

Apresentações da 1ª Oficina sobre Redução de Açúcar (23/05/17): 

Eduardo Nilson, Ministério da Saúde. 

http://www.abia.org.br/vsn/temp/z2017524ApresentacaoEduardoNilson.pdf 

 

Raul Lody, Antropólogo e Museólogo. 

http://www.abia.org.br/vsn/temp/z2017524ApresentacaoRaulLody.pdf 

 

Ivone Delazari, Consultora ABIA. 

http://www.abia.org.br/vsn/temp/z2017524ApresentacaoIvoneDelazari.pdf 

 

Maria Cecilia Toledo, UNICAMP. 

http://www.abia.org.br/vsn/temp/z2017524ApresentacaoMariaCeciliaToledo.pdf 

 

Rodrigo Vargas, ANVISA. 

http://www.abia.org.br/vsn/temp/z2017524ApresentacaoRodrigoVargas.pdf 

 

Deise Marsiglia, IAL. 

http://www.abia.org.br/vsn/temp/z2017524ApresentacaoDeiseMarsiglia.pdf 

 

Rosamaria da Ré, Consultora em Desenvolvimento de produtos e negócios na área 

de alimentos. 

http://www.abia.org.br/vsn/temp/z2017524ApresentacaoRosamaria.pdf 
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