PRAZO CONTRIBUIÇÃO
ASSUNTO
Esgotamento de estoque de produtos sujeitos à
vigilância sanitária

AÇÕES ANVISA

TIPO DE EVENTO

o setor 16/06/2020

Rotulagem Nutricional dos Alimentos Embalados; inclui Seguido todos os trâmites regulatórios resultando na CP n°
rotulagem nutricional frontal
707/2019

Rotulagem Nutricional - Alimentos Embalados
(critérios/ requisitos técnicos para declaração da
rotulagem); inclui rotulagem nutricional frontal

Seguido todos os trâmites regulatórios resultando na CP n°
708/2019

Normas publicadas: dez/19 prazo 12 meses; CP 1.036/21
alterações padrões microb. IN 60/19: fórmula padrão
Padrão Microbiológico de Alimentos e Embalagens
nutrição enteral, fórmula modificada nutrição enteral;
módulo nutrição enteral pó; defin. padrões microb. Fórm.
EIM
Procedimentos para pedidos de inclusão e extensão de Publicação documento em 22/12/2020 com prazo de
uso de aditivos alimentares e coadjuvantes de
contribuição de 1 ano
CP 1.038/21: atual. listas positivas aditivos e coadjuvantes
de tecn., incluindo aditivos função crioprotetora e
Atualização de listas positivas de aditivos
coadjuvantes tecn. finalidade nutrir fermentos biológicos.
Proposta visa inclusão de aditivos e coadjuvantes em
diversas categorias
Termo de Abertura de Processo (TAP) 72 de
10/06/2020 - atualização regulamento de Enterais

Inicial

Final

GT

Reuniões com

Tema contemplado na AR 2021 -2023 (atualização
regulamentos sanitários alimentos infantis e fórmulas para
nutrição enteral; AIR e CP a ser realizada em 2021

Critérios gerais - aproveitamento análise por AR Estrangeira
Critérios para aproveitamento de análise realizada por Equivalente para regularização de prod. sujeitos à vigilância
Autoridade Reguladora Estrangeira
sanitária; proced. análise otimizado Webinar Assessoria de
Assuntos Internacionais AINTE/GADIP/ ANVISA 8/6/21

CP 869/2020

RDC 429/2020

22/07/2020 04/09/2020

-

-

Associados

Associados

IN 75 /2020

-

-

Associados

CP 1.036/21

-

-

Associados

Guia 43/2020

22/12/2020 22/12/2021

Aditivos

CP 1.038/2021

15/04/2021 15/06/2021

Associados

-

CP 1.039/2021

Proposta de Instrução Normativa - IN, que dispõe sobre a
Atulização das listas de constituintes para Suplementos atualização das listas de constituintes, de limites de uso, de
CP 1.040/2021
Alimentares IN 28/18
alegações e de rotulagem complementar dos suplementos
alimentares
Reunião realizada pela Gerência de Avaliação de Risco e
Eficácia (GEARE/ANVISA) - Revisão da Autorização do Aditivo Reunião virtual
INS 171 - Dióxido de Titânio

-

-

15/04/2021 15/06/2021

15/04/2021 15/06/2021

25/08/2021 24/092021

Enterais

Associados

Associados

Associados

AÇÕES ABIAD
Aguardando a publicação no DOU; tema presente lista de projetos da AR 21-23
como Assuntos Transversais
Em 23/07/2021, foi veiculado no site da ANVISA, a primeira Edição do documento
de Perguntas e Respostas com as principais dúvidas sobre Rotulagem Nutricional
dos Alimentos Embalados.
Documento em avaliação: Contribuições ao documento deverão ser enviadas à
ABIAD até o dia 30/09/2021 para compilação das dúvidas e envio de pleito à
ANVISA.
Formação de Grupo Ad hoc para tratativa sobre a definição de açúcares adicionados
e sua
implicação foi
para
os adoçantes
e fibras.
Em
23/07/2021,
veiculado
no sitedietéticos
da ANVISA,
a primeira Edição do documento
de Perguntas e Respostas com as principais dúvidas sobre Rotulagem Nutricional
dos Alimentos Embalados.
Documento em avaliação: Contribuições ao documento deverão ser enviadas à
ABIAD até o dia 30/09/2021 para compilação das dúvidas e envio de pleito à
ANVISA.
Formação de Grupo Ad hoc para tratativa sobre a definição de açúcares adicionados
e sua implicação para os adoçantes dietéticos e fibras.
ABIAD submeteu contribuições à ANVISA em 16/07/2021. Aguardando a publicação
da norma final pela Agência
EM ANDAMENTO: Comunicado foi reenviado às associadas. Contribuições ao GUIA
deverão ser enviadas à ABIAD até o dia 22/11/2021
EM ANDAMENTO: ABIAD submeteu contribuições à ANVISA em 16/07/2021.
Aguardando a publicação da norma final pela Agência; continuidade do trabalho do
Grupo ABIAM/ ABIAD/ABIFISA/ABIA/ Sindusfarma sobre os crioprotetores.
Avaliação do Ofício nº 4/2021/SEI/GEPAR/GGALI/DIRE2/ANVISA) de 05/07/21;
nova estratégia do GT Enterais para inclusão da discussão de outros pontos que
necessitam de atualização das RDC 21/15 e 22/15
Novas ações do GT para retomada do tema sobre denominação para os alimentos
enterais.
EM ANDAMENTO: ABIAD submeteu contribuições à ANVISA em 16/07/2021.
Aguardando a publicação da norma final pela Agência. Participação ABIAD e
associados para discussões e contribuições para a CP 1039/2021 e entendimento
sobre as possibilidades de ações junto à ANVISA
EM ANDAMENTO: ABIAD submeteu contribuições à ANVISA em 16/07/2021.
Aguardando a publicação da norma final pela Agência. Participação ABIAD e
associados para discussões e contribuições para a CP 1040/2021.
ANVISA disponib. NT sobre segurança de uso do aditivo e planilha solicitando
informações até 24/09/21. 24/09/21-Enviadas as contribuições ABIAD

