MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 02/04/2019

Horário de início: 9h00

Horário de término: 12h00

Local: Sala de treinamento da GGPES/ANVISA
Objetivos: Apresentar o Relatório da Tomada Pública de Subsídios (TPS) nº 1/2018, o planejamento do
processo regulatório de rotulagem nutricional e a abordagem a ser proposta para tratamento do tema
no Mercosul.
ASSUNTOS TRATADOS
1. A Gerente-Geral de Alimentos, Thalita Lima, abriu a reunião dando as boas-vindas aos participantes
e parabenizando a equipe por sua dedicação na consolidação das contribuições recebidas na TPS,
instrumento de participação social inédito na Agência. Explicou os objetivos da reunião, enfatizando
que seu propósito era trazer transparência quanto à estratégia de condução do tema, e não uma
discussão sobre aspectos técnicos do processo.
2. O assessor da GEPAR, Rodrigo Vargas, deu sequência à reunião com a apresentação do Relatório da
TPS nº 1/2018. Foi ressaltado que, tendo em vista o grande volume de dados recebidos, o relatório
não faz uma análise de cada contribuição, mas traz um resumo dos principais insumos apresentados
e que esses elementos auxiliarão no aperfeiçoamento do trabalho conduzido.
3. Foi explicada a metodologia empregada para consolidação da TPS, atividade que envolveu técnicos
da GGALI e GGREG. Em seguida, foram apresentados os principais dados e contribuições recebidos
nas seções 1 (adequação e necessidade de mudança da rotulagem nutricional), 2 (identificação e
análise do problema regulatório, identificação das opções regulatórias e seus impactos), 3 (design
da rotulagem nutricional frontal) e 4 (prazo de adequação) da TPS, além de uma explicação sobre os
documentos e referências bibliográficas encaminhados.
4. Nas considerações finais do Relatório da TPS, um dos pontos destacados foi que as opções
regulatórias, principalmente as normativas, possuem espaço para aperfeiçoamento. Além disso, foi
destacado que para alguns temas, como a precisão dos valores nutricionais, será necessário maior
aprofundamento técnico por parte da GGALI devido à insuficiência das contribuições.
5. Após essa apresentação, representantes da sociedade civil (IDEC), do setor produtivo (ABIA) e do
Ministério da Saúde parabenizaram a Agência pelo trabalho realizado na consolidação da TPS e na
condução do processo regulatório, de forma a garantir sua transparência e robustez técnica.
6. Em seguida, o Gerente da GEPAR, Tiago Rauber, discutiu o planejamento do processo regulatório de
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rotulagem nutricional com foco no aperfeiçoamento e detalhamento das opções normativas. Nesse
sentido, as opções normativas foram divididas em 3 (três) blocos, considerando a relação entre os
temas, de forma a garantir que as questões mais básicas e que impactam nas decisões sobre opções
mais complexas e que demandam mais tempo de trabalho fossem tratadas prioritariamente.
7. Foi explicado que para o aperfeiçoamento e detalhamento das opções normativas serão realizadas
várias atividades, incluindo a consulta a referências normativas internacionais, o levantamento de
evidências científicas e a realização de reuniões técnicas com setores específicos.
8. Para cada bloco, foi estipulada uma meta para sua finalização, totalizando um prazo de 5 (cinco)
meses para conclusão de todos os blocos (abril a agosto de 2019). Por fim, foi apresentada a meta
de setembro de 2019 para publicação do Relatório Final de AIR e da minuta de resolução para
Consulta Pública.
9. A Gerente Geral de Alimentos informou que a Ficha de Planejamento Regulatório sobre Rotulagem
de Alimentos foi atualizada e disponibilizada no portal da Anvisa, conforme planejamento
apresentado. Além disso, informou que o Relatório da TPS e a apresentação realizada na reunião
seriam disponibilizadas no portal da Anvisa até o final do dia.
10. Representante do IDEC questionou como serão estruturadas as reuniões técnicas para discussão
dos temas de cada bloco e solicitou que os agentes fossem informados de eventuais mudanças nas
metas traçadas.
11. A Gerente Geral de Alimentos informou que para as discussões subsequentes, de caráter técnico,
haverá o envolvimento de outros atores, como pesquisadores. Pretende-se manter o formato de
reuniões dirigidas com setores específicos, conforme os blocos apresentados. Não obstante,
adaptações no formato dessas discussões podem ocorrer à medida que o detalhamento dos blocos
evolua. Também foi informado que quaisquer alterações que, por ventura, ocorram nos prazos,
serão devidamente alterados na Ficha de Planejamento Regulatório, a fim de manter previsibilidade
na condução do processo.
12. No segundo momento da reunião, o Gerente da GEPAR apresentou a situação atual do processo de
revisão da rotulagem nutricional no Mercosul, com um resumo do histórico do tratamento do tema.
13. Adicionalmente, foram discutidas as seguintes propostas enviadas pela Argentina para discussão na
próxima reunião Mercosul, em abril de 2019, acompanhados da avaliação da Anvisa e da proposta
de posição a ser apresentada pela delegação brasileira: a) alteração da definição de gorduras trans
para convergência com o Codex Alimentarius; b) inclusão de açúcares totais na lista de nutrientes de
declaração obrigatória, abaixo de carboidratos, e expressos em gramas; c) modificação do item
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3.1.4 da Resolução GMC nº 46/2003; d) definição dos valores não significativos para açúcares totais
e alteração dos valores não significativos de gorduras saturadas e trans; e) alteração dos valores
diários de referência (VDR) de açúcares, gorduras saturadas e sódio e definição do valor de ingestão
diária (IDR) de potássio.
14. O Gerente da GEPAR informou que a proposta brasileira que será apresentada na próxima reunião
do Mercosul consiste em realizar um novo pedido de revisão contemplando todos os atos
normativos e temas relativos à rotulagem nutricional (rotulagem nutricional, alegações nutricionais,
porções e rotulagem frontal) para que estes sejam tratados em conjunto, seguindo a lógica nacional
de tratamento dos temas. Foram ressaltados os desafios de alinhamento do trabalho interno com o
Mercosul e a incerteza quanto à reação dos países-membros à proposta.
15. A representante da ABIA questionou se haveria uma proposta alternativa caso a proposta inicial
seja refutada pelos países-membro A Gerente-Geral de Alimentos salientou que as discussões
internas não serão interrompidas em função de possíveis impasses no âmbito do Mercosul e que
novas estratégias para condução do tema junto ao SGT-3 serão discutidas com os atores envolvidos,
caso necessário
16. Terminada a reunião sobre rotulagem nutricional, a Gerente Geral de Alimentos informou sobre a
intimação judicial sofrida pela Anvisa, para edição, no prazo de 30 (trinta) dias, de ato normativo
que obrigue os fabricantes a informarem nos rótulos de alimentos que contenham tartrazina os
possíveis efeitos alérgicos desse corante.
17. Em função do curto prazo para cumprimento da sentença, será concedida curto prazo para que os
interessados enviem suas contribuições à minuta da norma antes de sua deliberação pela Diretoria
Colegiada.
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