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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

Seguido todos os trâmites regulatórios resultando na publicação da 

RDC n° 429/2020 
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 (em andamento); ações outras associações (em andamento); envio em 23/12 

de perguntas complementares à ANVISA sobre as novas normativas

Seguido todos os trâmites regulatórios resultando na publicação da IN 

n° 75/2020 
IN 75 /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 (em andamento); ações outras associações (em andamento); envio em 23/12 

de perguntas complementares à ANVISA sobre as novas normativas

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. EIM; revog. IN 104/21 e publicação IN 110/21

Comparativo IN 104/21  vs. considerações ABIAD para CP 1.036/21 - identif. de erro 

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

novo pleito  ANVISA para correção; 23/11 ANVISA enviou comunicado mencionando 

a necessidade de nova publicação; publicação da IN 110/21 no DOU 02/12/21

Publicação documento em 22/12/2020 com prazo de contribuição de 

1 ano
Guia 43/2020 22/12/2020 22/12/2021 Associados

A ABIAD não enviou contribuições à Anvisa.

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

deverão ser enviadas à ABIAD 22/11/2021

Publicada em 22/12/2021 a Resolução RDC nº 588/2021, 

consolidando a atualização da lista positiva de aditivos e coadjuvantes 

previstos na CP 1038-21

RDC nº 588/2021
22/12/2021 Associados

Comunicado enviado às associadas no dia 23/12/2021

RDC nº 588/2021 - Resultante da CP nº 1038/21

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; retomada do tema denominação 

alimentos enterais

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 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 

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 -EM 

ANDAMENTO

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

13/12/21-Resposta Anvisa NOTA TÉCNICA Nº 

46/2021/SEI/GEARE/GGALI/DIRE2/ANVISA
NT nº 46/2021 NA NA Probióticos

11/11/21 - protocolado, nº 1667482; 

Comunicado enviado às associadas

15/12/21 - Resposta ANVISA Ofício nº 

12/2021/SEI/GEPAR/GGALI/DIRE2/ANVISA
NA NA NA Prebióticos 12/11/21 - protocolado, nº 1670158; 

Seminário virtual: Abordagem sobre as normativas da Rotulagem 

Nutricional, com ênfase em questões relacionadas a tabela de 

informação nutricional

Webinar NA 09/12/2021 Associados ABIAD participou do Webinar; aguardar próximas ações ANVISA 

Seminário vitual: Apresentação, contextualização e esclarecimentos 

sobre a Rotulagem Nutricional Frontal de alimentos
webinar NA 13/12/2021 Associados ABIAD participou do Webinar; aguardar próximas ações ANVISA 

Seminário vitual: Apresentação ferramenta de consulta com os 

compilados de Aditivos e Coadjuvantes de Tecnologia. Prazo para 

envio à Anvisa de possíveis sugestões, inconsistência - ATÉ 

25/01/2022

Webinar

(apresentação não 

disponível)

NA 16/12/2021 Associados
ABIAD participou do Webinar; aguardar próximas ações ANVISA 

No dia 30/12/2021, a Anvisa disponibilizou o painel sobre filas, 

Assuntos e Situações Doctos
Acesso Painel 30/12/2021 NA Associados Comunicado às associadas em 13/01/2022

Publica a IN 115/2021 que altera a IN nº 88/21 sobre limites de 

contaminantes em alimentos
IN nº 115/2021 22/12/2021 NA Associados Comunicado às associadas 

Anvisa disponibilizou no site painel de Perguntas e Respostas. A 

plataforma reúne todos os doctos de perg e resp publicados pela área 

de alimentos da Agência

Acesso Painel 17/12/2021 NA Associados Comunicado às associadas em 17/12/2021

Colocou em Consulta Pública o Guia nº 55/21 sobre avaliação de 

alegação de propr funcional e de saúde p/ subst bioativas em 

alimentos e supl alimentares. Prazo para contribuições  12 meses

Guia nº 55/21 07/12/2021 05/12/2022 Associados Comunicado às associadas em 16/12/2021 com prazo para contr ABIAD: 21/03/2022

Publica a Resolução RDC nº 589/2021, que altera a Resolução nº 

105/99 sobre Embalagens e Equipamentos  plásticos em contato com 

alimentos

RDC nº 589/2021
22/12/2021 NA Associados Comunicado às associadas 13/01/2022

Publica Consulta Pública nº 1.060/21 - Autoriza o uso de Aditivos e 

Coadjuvantes de Tecnologia em diversas categorias de alimentos

Consulta Pública nº 

1.060/21
29/12/2021 21/02/2022 Associados

Comunicado às associadas 11/01/2022

PRAZO ANVISA:  05/01/22 a 21/02/22

Publica CP 1.061/21 - Alterando a RDC nº 88/ 2016:  aprova 

regulamento técnico sobre materiais, embalagens e equipamentos 

celulósicos destinados a entrar em contato com alimentos.

Consulta Pública nº 

1.061/21
29/12/2021 07/03/2022 Associados Comunicado enviado às associadas em 12/01/2022

Anvisa disponibilizou no site perg & resp sobre Requisitos Sanitários 

para Óleos e Gorduras Vegetais
Perg&Resp 18/01/2022 NA Associados Comunicado enviado às associadas em 21/01/2022

Anvisa altera filas de análise de processos e cria novos códigos de 

assuntos 
Notícia 25/01/2022 NA Associados Comunicado enviado às associadas em 27/01/2022

Anvisa publica CP nº 1071/2022 - RT de aditivos alimentares e 

Coadjuvantes de Tecnologia para prods lácteos, subcategorias leite em 

pó e creme de leite em pó, leites fermentados e queijos

CP nº 1071/22 09/02/2022 17/04/2022 Associados Comunicado enviado às associadas em 10/02/2022

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

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

Alteração da IN nº 88/2021 - Limites de Contaminantes

Aditivos e Coadjuvantes de Tecnologia

Filas de Processos 

Pleito de Probióticos

Pleito de Prebióticos

Guia para Avaliação de Alegação de Propriedade Fincional e de 

Saúde para Substância Bioativas nº 55/2021

Alteração da Resolução nº 105/1999 - Embalagens Plásticas

Autorização d o uso de aditivos e Coadjuvantes

Perguntas e Respostas para Óleos e Gorduras Vegetais

Tabela de Informações Nutricionais

Rotulagem Nutricional Frontal

Painel de consulta - Aditivos e Coadjuvantes

 de Tecnologia

Perguntas e Respostas àrea de  alimentos

Alteração Regulamento Tecnico sobre embalagens celulósicas

Revisão da Autorização do Dióxido de Titânio

PLANT BASED (Alimentos à base de Vegetais)

Critérios para aproveitamento de análise realizada por 

Autoridade Reguladora Estrangeira 

Painel sobre Filas, Assuntos e Situações documentais

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/consulta-publica-n-869-de8-de-julho-de-2020-266802509
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.dropbox.com/s/yez1icicx4pquhb/RDC N%C2%BA 588%2C DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yez1icicx4pquhb/RDC N%C2%BA 588%2C DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021.pdf?dl=0
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/consulta-publica-n-1.039-de-8-de-abril-de-2021-312833681
https://www.dropbox.com/s/prus5ng1ycrpmtt/NOTA T%C3%89CNICA n%C2%BA 46-21-Resposta-Pleito_Probi%C3%B3ticos_SEI_ANVISA.pdf?dl=0
https://teams.microsoft.com/_#/l/meetup-join/19:meeting_YzM5YjEyY2YtMWZlZS00M2ViLTg5NGUtMjc3NzMzNDI4OTI3@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22b67af23f-c3f3-4d35-80c7-b7085f5edd81%22,%22Oid%22:%2200a14e1f-c665-4c06-a8f0-80b311eff332%22,%22IsBroadcastMeeting%22:true%7D&btype=a&role=a&anon=true&deeplinkId=d79baf29-268f-4ad0-bebf-9a33ddef073c
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ZDZjZDc2OWMtZDBhZC00ZTBhLTliOTktNmY3MjRkOWZmZDJl%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%7b%22Tid%22%3a%22b67af23f-c3f3-4d35-80c7-b7085f5edd81%22%2c%22Oid%22%3a%2200a14e1f-c665-4c06-a8f0-80b311eff332%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d%26btype%3Da%26role%3Da%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=331e3d08-1cfc-4f8e-8dc9-99453981bf4f&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/acessoainformacao/dadosabertos/informacoes-analiticas/relacao-de-filas-assuntos-e-situacoes-documentais
https://www.dropbox.com/s/y2q2j5pwt2utzde/IN n%C2%B0 115-2021 - Alt IN n%C2%B0 88-2021.pdf?dl=0
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZmY5ZTc4MzUtODZjZi00NzYzLWJjNDctMTdkZTY4NmZmMThhIiwidCI6ImI2N2FmMjNmLWMzZjMtNGQzNS04MGM3LWI3MDg1ZjVlZGQ4MSJ9&pageName=ReportSectionc0ac170b47f7b0bfae94
https://www.dropbox.com/s/hgftbhzzo6ztv5y/Guia n%C2%BA 55-21-Alega%C3%A7%C3%B5esFuncionaisSubstBioativas.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v3dgxr97o5udfkx/RDC n%C2%BA 589%2C DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v3dgxr97o5udfkx/RDC n%C2%BA 589%2C DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ulk83xeglq279qd/CP 1060.2021_Autoriza o uso de aditivos e coadjuvantes em diversas categorias de alimentos.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ulk83xeglq279qd/CP 1060.2021_Autoriza o uso de aditivos e coadjuvantes em diversas categorias de alimentos.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3jlg6bivcil5cb7/CP n%C2%BA 1061-21-EmbalagensCelul%C3%B3sicas.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3jlg6bivcil5cb7/CP n%C2%BA 1061-21-EmbalagensCelul%C3%B3sicas.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m49ql177s7w2a6y/Perguntas e Respostas sobre %C3%B3leos e gorduras vegetais - GEPAR 120122.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o08ppswk1b7n8gs/Alimentos_ Anvisa altera filas de an%C3%A1lise e cria novos c%C3%B3digos de assuntos.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/19urhkk6p7helo7/CP N%C2%BA 1.071-2022 - AditivosProdsL%C3%A1cteos.pdf?dl=0

