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Agente regulado, 

Segue parecer do documento da petição publicadoa na ANVISA.
Expediente: 1934710/17-3
Processo: 25351516928201717
Data o parecer: 05/12/2018
Data de homologação do parecer: 24/12/2018
Assunto do parecer: Avaliação de Novos Alimentos ou Novos Ingredientes
Texto do parecer: (Parecer completo em anexo) Com base na documentação apresentada pelo requerente, concluiu-se pelo deferimento da 
petição de avaliação de segurança do ingrediente farinha de Teff (Eragrostis tef (Zuccagni) Trotter), segundo as diretrizes das Resoluções 
Anvisa no 16/1999 e 17/1999. O ingrediente objeto deste parecer, fabricado pela empresa GiroiI Indústria Ltda, é obtido da moagem e 
tratamento térmico de grãos de teff (Eragrostis tef (Zuccagni) Trotter), sem uso de outros ingredientes, solventes ou aditivos. A informação 
fornecida sobre o processo de fabricação, composição e especificação do ingrediente, bem como histórico de uso da farinha de Teff (Eragrostis 
tef (Zuccagni) Trotter), não implica em preocupações de segurança. O ingrediente foi aprovado como ingrediente para uso culinário, 
principalmente para fazer pães, bolos e uma panqueca conhecida como injera, em substituição a outras farinhas quando há a intenção de 
excluir o glúten. É de responsabilidade do fabricante o atendimento da legislação sanitária aplicável, incluindo os regulamentos técnicos 
específicos de contaminantes; características macroscópicas, microscópicas e microbiológicas; rotulagem de alimentos embalados; rotulagem 
nutricional de alimentos embalados. Destaca-se que deve ser cumprido o disposto na Lei nº 10.674/2003, que obriga a que os produtos 
alimentícios comercializados informem sobre a presença ou ausência de glúten, como medida preventiva e de controle da doença celíaca. 
Ressalta-se que a adição do ingrediente em produtos cuja regulamentação compete ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
deve atender aos requisitos e exigências estabelecidos por aquele órgão. Ainda, é preciso observar que, caso exista lista positiva de 
compostos prevista em Regulamento técnico específico, seu uso está autorizado apenas quando o ingrediente constar nesse Regulamento 
técnico. Ressalta-se que não foi aprovada alegação de propriedade funcional nem de saúde para o ingrediente. A ANVISA pode rever este 
parecer frente a novas evidências que sugiram que a farinha de teff representa um risco significativo para uso como ingrediente alimentar. 

Atenciosamente,

GERÊNCIA DE PRODUTOS ESPECIAIS
GERÊNCIA-GERAL DE ALIMENTOS
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA
Brazilian Sanitary Surveillance Agency – ANVISA
Tel./Phone: 55 + 61 3462-6514 - Fax: 55 + 61 3462-5315 
Endereço: SIA Trecho 5, Área Especial 57 - Bloco D - 2º Andar , Brasília/DF - Cep: 71.205-050
Conheça também a área de "Alimentos", no site da ANVISA:http://www.anvisa.gov.br/alimentos/index.htm
Central de Atendimento - ANVISA ATENDE 0800-642 9782
http://www.anvisa.gov.br/institucional/faleconosco/FaleConosco.asp.

ESSA É UMA MENSAGEM AUTOMÁTICA, FAVOR NÃO RESPONDE-LA. QUALQUER DÚVIDA ENTRAR EM CONTATO COM A CENTRAL 
DE ATENDIMENTO

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) – Trecho 5 – Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 
3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997
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