
 

                     São Paulo, 14 de junho de 2021 

 

Á 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA 

 

Gerencia Geral de Alimentos – GGALI 

 

Ref. Consulta Publica 1038/2021 

 

ABIAM – Associação Brasileira da Industria e Comercio de Ingredientes e Aditivos para 
Alimentos, a ABIA – Associação Brasileira da Industria de Alimentos, a ABIAD – 
Associação Brasileira da Industria de Alimentos para fins Especiais e Congêneres, ABBI – 
Associação Brasileira de Bioinovação,  ABIFISA - Associação Brasileira das Empresas do 
Setor Fitoterápico, Suplemento Alimentar e de Promoção da Saúde e Sindusfarma – 
Sindicato da Industria de Produtos Farmacêuticos, manifestam sua preocupação com a 
abordagem proposta para regulamentação de “agentes crioprotetores” e “nutrientes 
para probióticos e fermentos biológicos” incluída na Consulta Pública 1.038, de 08 de 
abril de 2021 e, também, com o prazo concedido para as contribuições públicas, 
entendendo que estes dois itens, especialmente, merecem uma maior reflexão e 
discussão aprofundada entre o setor produtivo, agentes reguladores e as associações 
representativas do setor regulado. O Setor produtivo reconhece e entende a 
necessidade de abordar e discutir as atuais inconsistências e lacunas regulatórias 
relativas aos crioprotetores e nutrientes de microrganismos porém entende que a 
abordagem proposta não é adequada e trazem um impacto negativo ao setor produtivo, 
ao contrário da avaliação preliminar da Agência indicada na Nota Técnica no. 
12/2021/SEI/GEARE/GGALI/DIRE2/ANVISA, processo no. 25351.919704/2020-51. 

As entidades acima descritas consideram que a tratativa regulatória proposta é 
desproporcional ao problema regulatório identificado e ao risco sanitário, além de não  
convergir com as práticas e abordagens adotadas em outros países e pelo Codex 
Alimentarius. 

O Setor não concorda com a classificação de crioprotetores como aditivos, tendo em 
vista que o modo de uso e o propósito tecnológico estão de acordo com a definição do 
Codex para coadjuvantes de tecnologia (definição também adotada pela ANVISA na 



 

RESOLUÇÃO RDC Nº 466, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021). O Codex inclusive traz 
substâncias listadas como crioprotetoras no Inventory of Processing Aids. 

“Coadjuvante de tecnologia de fabricação: é toda substância ou matéria, excluídos 

equipamentos e utensílios, que não se consome como ingrediente alimentício por si só e 

que se utiliza intencionalmente na elaboração de matérias primas, alimentos ou seus 

ingredientes, para alcançar uma finalidade tecnológica durante o tratamento ou 

elaboração, podendo resultar na presença não intencional, porém inevitável, de 

resíduos ou derivados no produto final.” 

O Setor entende que a escolha de crioprotetores por parte das empresas é fruto de 
investimentos e pesquisas e que a possível necessidade de divulgação dessas 
substâncias em rótulos ou outros meios é um tema bastante sensível, uma vez que essas 
substâncias são tratadas de  maneira sigilosa  e, assim, consideradas informações 
confidenciais. 

O Setor entende que o conceito de nutrientes proposto no Art 25 deve abranger 
microrganismos de uma forma geral, tal qual é abordado pelo Codex em seu “Inventory 
of Processing Aids” (microbial nutrients), e não somente os probióticos e fermentos 
biológicos. 

O Setor considera preocupante a criação de listas positivas para crioprotetores e 
nutrientes, tendo em vista que cada processo de fermentação tem suas especificidades 
e uma lista local restritiva trará obstáculos que entendemos ser desnecessários e 
desproporcionais. Tendo em vista que tais substâncias não exercem função tecnológica 
nos produtos finais e, ainda que carregada, não estão presentes em quantidades 
significativas, a definição de critérios para a escolha dessas substâncias poderia ser 
considerada nesta discussão, que deverá contemplar também microrganismos 
utilizados em produtos direcionados ao público infantil. 

Além disso, os probióticos e fermentos biológicos são produzidos em escalas globais e  
comercializados nos mais diversos países do mundo. A adoção de uma lista positiva e 
restritiva e categorização dos agentes crioprotetores como aditivo, criará obstáculos 
comerciais e impactos econômicos podendo afetar a disponibilidade desses itens no 
mercado brasileiro. 

Tendo em vista a complexidade dos tópicos que ainda precisam ser avaliados e 
discutidos com mais profundidade, conforme abordado acima, entendemos que se 
justifica a necessidade de que estas discussões sigam separadamente da publicação dos 
demais temas abrangidos pela referida consulta pública. 

 



 

Portanto, se solicita o desmembramento dos artigos 22 ao 25 e artigo 27 (exceto item 
1) e os seus anexos correspondentes da Consulta Pública 1038, de 08 de abril de 2021, 
sem, porém, impactar no tempo de aprovação dos demais temas propostos para 
“atualização da lista de aditivos já aprovados”. Ressaltamos que essa proposta está 
alinhada com o que foi descrito pela GGALI na minuta de ata de reunião realizada no 
dia 20/05/2021.  

Certo de sua avaliação, antecipamos os nossos agradecimentos e apresentamos nossos 
votos de elevada estima e consideração, subscrevendo-nos. 

 

Cordialmente, 

 

                                                        

 

                                                

 


