
Pontos Apresentados

Relatório de Reunião  

12/09/2022

GT Ad Hoc Cloreto de Sódio e Cloreto de 
Potassio

Coord: Área Técnica

PARTICIPANTES: Flávio Rosa – Grupo Cimed; Juliana Yamamaru – Ajinomoto; Helida Leal – Grupo Cimed; Thelma Moya – Abbott; Kathia Schmider - ABIAD; Paula Izu – ABIAD.

Tema Principal da reunião: apresentação de propostas de trabalho/orçamentos de 3 Consultorias para o pleito (via SOLICITA) de extensão de uso dos cloretos de sódio e potássio.

Foram apresentadas as propostas/orçamentos das consultorias Meta Regulatória e FoodStaff, atualizadas e balizadas quanto ao check-list de documentos; sobre abrangências de outras referências internacionais 
e pesquisa de estudos; e também, sobre o procedimento de submissão no sistema SOLICITA.

Foi apresentado os pontos de reflexão pela Fukuma Advogados sinalizando que o caminho mais recomendado para abordar este tema na ANVISA seria através de pleito, conforme exposto em: 
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/regulamentacao/participacao-social/problemas-em-normas

Pontos Discutidos

1) No orçamento da Meta Regulatória, foi confirmada a possibilidade de ampliar as pesquisas sobre referências internacionais e a validação do check-list de documentos,, mas não efetuaria a inclusão da taxa do 
sistema SOLICITA, pois comentou que não realiza a submissão em nome da META REGULATÓRIA; tornando inviável esta consultoria como opção, neste caso. 

Foi esclarecido que a ABIAD não efetua este tipo de ação, sobre a submissão de pleitos no sistema SOLICITA, por não fazer parte do escopo da associação. 

2) No orçamento da FoodStaff, foi confirmada a possibilidade de ampliar as pesquisas sobre referências internacionais, a validação do check-list de documentos, e atualizada a porposta com a inclusão da taxa do 
sistema SOLICITA. Porém, o custo estaria muito elevado, mesmo havendo rateio entre as empresas interessadas; e foi destacado que através de peticionamento SOLICITA, seria necessária a submissão não 
apenas de um processo, mas sim dois, um de cada constituinte; elevando o custo das propostas de trabalho.

3) Foi discutido que a susgestão de estratégia da Fukuma, seria válida para o momento; e então deliberou-se seguir pela abordagem de pleito da extensão de uso de cloretos de sódio e potássio, apresentando um 
documento completo e robusto com o racional e o levantamento de dados e estudos científicos.

Próximos Passos

1) ABIAD: Solicitar alinhamento e atualização dos orçamentos junto às consultorias: Meta Regulatória, FoodStaff e Fukuma Advogados; através de pleito via SEI pela ABIAD, mas com abordagem técnica  e 
incluindo estudos e referências internacionais.

2) Próxima reunião: 21/09/2022 - 16h00.
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