
AÇÕES ANVISA TIPO DE EVENTO Inicial Final GT AÇÕES ABIAD

                                                                                   Reuniões com 

o setor  16/06/2020 CP 869/2020 22/07/2020 04/09/2020 Associados
Aguardando a publicação no DOU; tema presente lista de projetos da  AR 21-23 

como Assuntos Transversais

Publicação da 1ª edição de Perguntas e Respostas P&R 06/10/2021 Associados Comunicado sobre o tema enviado aos associados - 07/10/2021

Seguido todos os trâmites regulatórios resultando na CP n° 

707/2019 
RDC 429/2020 - - Associados

23/07/21: veiculado site ANVISA 1º edição doc. P&R; doc. em avaliação; grupo ad 

hoc tratativa da definição de açúcares adicionados e implicação para adoçantes e 

fibras; ações outras associações (11/11 e 22/11)-elaboração novo pleito; 

continuidade a ser aprovada GT Rotulagem; aprovado GT 25/11 mantidas 

prioridades da ABIAD

Seguido todos os trâmites regulatórios resultando na CP n° 

708/2019 
IN 75 /2020 - - Associados

23/07/21: veiculado site ANVISA a 1º edição doc. P&R; coc. em avaliação a ser 

enviado à ANVISA; tratativa definição de açúcares adicionados e implicação para 

adoçantes e fibras; ações com outras associações (11/11 e 22/11)-elaboração novo 

pleito; continuidade a ser aprovada GT Rotulagem; aprovado GT 25/11 mantidas 

prioridades ABIAD

Publicação documento em 22/12/2020 com prazo de 

contribuição de 1 ano
Guia 43/2020 22/12/2020 22/12/2021 Aditivos

EM ANDAMENTO: Comunicado foi reenviado às associadas. Contribuições ao GUIA 

deverão ser enviadas à ABIAD 22/11/2021

CP 1.038/21: atual. listas positivas  aditivos e coadjuvantes de 

tecn., incluindo aditivos função crioprotetora e coadjuvantes 

tecn. finalidade nutrir fermentos biológicos. Proposta visa 

inclusão de  aditivos e coadjuvantes em diversas categorias

CP 1.038/2021 15/04/2021 15/06/2021 Associados

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.

Tema contemplado na AR 2021 -2023 (atualização  

regulamentos sanitários  alimentos infantis e fórmulas para 

nutrição enteral; AIR e CP a ser realizada em 2021

- - - Enterais

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 retomada do tema 

denominação alimentos enterais

Proposta de Instrução Normativa - IN, que dispõe sobre a 

atualização das listas de constituintes, de limites de uso, de 

alegações e de rotulagem complementar dos suplementos 

alimentares

CP 1.040/2021 15/04/2021 15/06/2021 Associados Publicada no DOU de 20/10/21 a IN nº 102/21

Reunião realizada pela Gerência de Avaliação de Risco e 

Eficácia (GEARE/ANVISA) - Revisão da Autorização do Aditivo 

INS 171 - Dióxido de Titânio

25/08/2021 24/092021 Associados
ANVISA disponib. NT sobre segurança de uso do aditivo e planilha solicitando 

informações até 24/09/21. 24/09/21-Enviadas as contribuições ABIAD 

Reunião ANVISA (Parlatório nº 45230) - GEREG, sobre o 

Guia Prazos de Validade - n° 16/2018
30/10/2018 05/11/2021 Associados

Apres. ANVISA proposta ABIA/ABIAD/GENE, nova estrutura; considerações enviadas 

ANVISA  05/11/21; ABIAD mediará uma reunião do ISDI c/ ANVISA no dia 14/12 

dando seguimento ao trabalho do GUIA

26/10 - Oficina Técnica GGALI - ações preliminares, 

identificação e análise - problema regulatório, causas e 

consequências "plant based"
Oficina NA NA Associados ABIAD participou da Oficina; aguardar próximas ações da ANVISA sobre o tema

NA NA NA NA Probióticos 11/11/21 - protocolado, nº 1667482; aguardar próximas ações ANVISA 

NA NA NA NA Prebióticos 12/11/21 - protocolado, nº 1670158; aguardar próximas ações ANVISA 

Foram disponibilizados no site da ANVISA 4 novos códigos de 

petições 
Códigos petições NA 11/11/2021 Associados 12/11/21- envio de comunicado às associadas

Webinar: objetivo apresentar novo checklist de docs para 

processo de avaliação de segurança e eficácia de enzimas

Apresentação 

Webinar
NA 25/10/2021 Associados

O seminário vitual: promover melhorias na instr. processual 

de petições de avaliação e esclarecer as dúvidas do setor
Webinar NA 08/11/2021 AssociadosAvaliação de Risco em Alimentos

Pleito de Probióticos

Pleito de Prebióticos

PRAZO CONTRIBUIÇÃO

ASSUNTO

Esgotamento de estoque de produtos sujeitos à 

vigilância sanitária 

Rotulagem Nutricional dos Alimentos Embalados; inclui 

rotulagem nutricional frontal

Rotulagem Nutricional - Alimentos Embalados 

(critérios/ requisitos técnicos para declaração da 

rotulagem); inclui rotulagem nutricional frontal

Contaminantes em Alimentos

Guia para Determinação de Prazo de Validade de 

Alimentos - Guia n° 16/2018

Simplificação de Peticionamento-Novos Alimentos e 

Ingredientes

Checklist de Peticionamento de Enzimas como 

Coadjuvante de Tecnologia e Novos Ingredientes

Associados

Comparação da IN 104/21  vs. considerações ABIAD enviadas CP 1.036/21 - identif. 

de ponto sobre  massa amostral da "enterobacteriaceae" (Tabela 14 -item C); 

realização de novo pleito  ANVISA para correção ou esclarecimentos; 23/11 Anvisa 

comunicouque retificará a IN 104/21

Procedimentos para pedidos de inclusão e extensão de 

uso de aditivos alimentares e coadjuvantes de 

tecnologia

Atualização de listas positivas de aditivos

Termo de Abertura de Processo (TAP) 72 de 

10/06/2020 - atualização regulamento de Enterais

Padrão Microbiológico de Alimentos e Embalagens

Normas publicadas: dez/19 prazo 12 m; CP 1.036/21 

alterações padrões microb. IN 60/19: fórmula padrão nutrição 

enteral, fórmula modificada nutrição enteral; módulo nutrição 

enteral pó; defin. padrões microb.  Fórm. EIM; IN 104/21

IN 104/21 - -

Associados

EM ANDAMENTO: ABIAD submeteu contribuições à ANVISA em 16/07/2021. 

Aguardando publicação da norma final; participação ABIAD e associados para 

discussões e contribuições e entendimento sobre as possibilidades de ações junto à 

ANVISA 

Atulização das listas de constituintes para Suplementos 

Alimentares IN 28/18

PLANT BASED (Alimentos à base de Vegetais)

Critérios para aproveitamento de análise realizada por 

Autoridade Reguladora Estrangeira 

Critérios gerais - aproveitamento análise por AR Estrangeira 

Equivalente para regularização de prod. sujeitos à vigilância 

sanitária; proced. análise otimizado Webinar Assessoria de 

Assuntos Internacionais AINTE/GADIP/ ANVISA 8/6/21 

CP 1.039/2021 15/04/2021 15/06/2021

Revisão da Autorização do Dióxido de Titânio

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/consulta-publica-n-869-de8-de-julho-de-2020-266802509
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/alimentos/perguntas-e-respostas/perguntas-frequentes-contaminantes_2021-final-002.pdf
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-de-diretoria-colegiada-rdc-n-429-de-8-de-outubro-de-2020-282070599
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-in-n-75-de-8-de-outubro-de-2020-282071143
http://antigo.anvisa.gov.br/legislacao#/visualizar/440875
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/consulta-publica-n-1.038-de-8-de-abril-de-2021-312902799
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/consulta-publica-n-1.040-de-8-de-abril-de-2021-312902319
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2021/novos-ingredientes-de-alimentos-pedidos-de-avaliacao-tem-novos-codigos-de-assunto
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/educacaoepesquisa/webinar/alimentos/arquivos/apresentacao-we-40-21-check-list-peticionamento-de-enzimas.pdf
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/educacaoepesquisa/webinar/alimentos/arquivos/apresentacao-we-40-21-check-list-peticionamento-de-enzimas.pdf
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ODQzZmY4MTctNTE4ZS00NzI5LWI5YmItNjg2OGIyNDU5ZGNi%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522b67af23f-c3f3-4d35-80c7-b7085f5edd81%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252297900acc-8fe2-4f96-adf4-b1a9dd2d503d%2522%252c%2522IsBroadcastMeeting%2522%253atrue%257d%26btype%3Da%26role%3Da%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=87a597b8-c04e-4865-8865-3db2877845ab&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6253747/IN_104_2021_.pdf/196ddcac-0662-44d1-83ec-665748fb3636
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/consulta-publica-n-1.039-de-8-de-abril-de-2021-312833681

