
A ABIAD ficou responsável por disponibilizar a planilha de contribuições compiladas, para que os membros do grupo possam realizar a leitura e uma reavaliação de como contribuir no Guia 55/2021, mas desta vez, 
com a visão de se trabalhar na forma de avaliação das alegações de propriedades funcional e de saúde para prebióticos. 
No mesmo dia da reunião, o arquivo foi enviado juntamente com o convite da próxima reunião, e ficou definido o prazo para as novas contribuições até 11/10/2022.

Próxima reunião de trabalho para discutir as novas contribuições: 07/11/2022 - das 14h30 às 16h00.

GT Prebióticos
Coord: Talita Andrade - Friesland

Vice-Cood: Lilian - Tate & Lyle

Relatório de Reunião  

Foram apresentadas as contribuições de 3 empresas associadas, que eram dirigidas principalmente à dois itens no Guia 55/2021:
- 3.2 ALEGAÇÕES; e
- 5.CONSIDERAÇÕES ACERCA DOS ESTUDOS CIENTÍFICOS.
Chegou-se a conclusão de que ao invés de sugerir novas redações para o guia, tentando introduzir o tema prebióticos de alguma forma, entendeu-se que seria mais eficiente abordar e sugerir mecanismos e práticas 
para a aprovação de uma alegação de prebióticos. Ou seja, o grupo conclui que conforme orientação do Ofício nº 12/2021, haverão três momentos e oportunidades para tratar prebióticos com a ANVISA, mas neste 
primeiro momento não é possível utilizar o termo prebiótico nestas contribuições, mesmo porque este não tem definição pela Agência; e que o Guia 55/2021 é a oportunidade de trabalhar estrategicamente propondo 
alterações na ótica e como se estivesse objetivando sucesso numa submissão de avaliação de alegação sobre as funções dos prebióticos.

Desta forma, o grupo entende que deve-se seguir acompanhando as atualizações da AR 2021-2023 para, efetivamente, tentar inserir o termo prebiótico nas revisões das normas (Alegações – Res 18 e 19/1999 e RDC 
241/2018; Novos alimentos – Res 16 e 17/1999 e RDC 241/2018), assim que publicarem as Consultas Públicas, apesar de não termos estimado se ocorrerá ainda este ano.
Além disso, destacou-se a convergência para os estudos da entidade ISAPP, pois é a referência internacional em destaque mundialmente.

Pontos Apresentados

27/09/2022

PARTICIPANTES: Talita Andrade – Friesland Campina; Lilian Cupersmid – Tate & Lyle; Juliana Corage – 4Life; Aline Peretti – ADM; Maria Angelica Timaco – Ingredion; Patricia – Dux Nutrition; Mirela Fernandes – 
Danone; Nutrisenior; Tabatha Roman – Reckitt; Marília Avila – Grupo Cimed; Priscila Rosa - Tate & Lyle; Renata Cassar - Tate & Lyle; Caroline Miguel - Myralis; Lucas Oliveira - Myralis; Mirela Fernandes - Danone; 
Tatiane Nunes - Ecofitus; Paula Izu - ABIAD 

Principais Temas da Reunião: Discussões sobre as primerias contribuições do Guia 55/2021, especificamente relacionadas a Prebióticos.

Pontos Discutidos

1) Apresentação das contribuições compiladas para discussão pelo grupo de trabalho;
2) Questionamento sobre a dificuldade de introduzir o tema de prebióticos no Guia 55/2021; e
3) Sugestões de caminhos de trabalho.

Próximos Passos
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