
1) Comentários sobre os trabalhos em 2022;
- stand-by do projeto especial de comunicação e decisão de retomada de discussão técnica regulatória com a ANVISA; e
- proposta de abordagem estratégia para aprovação de alegações para aminoácidos (alegações plenamente reconhecidas, alegações com disclaimers e alegações de saúde; seguindo grau de criticidade de 
aprovação conforme nível do claim).
2) Definição dos objetivos 2023 e discussão sobre os atuais desafios: 
- monitoramento do projeto regulatório de revisão das resoluções 18 e 19/1999 que está na AR 2021-2023;
- análise de viabilidade de reunião com Thalita da ASREG, com o auxílio da BMJ;
- possibilidade de reunião com Lígia da GEARE, com abordagem mais técnica e levando informações relevantes como cenário internacional de regulamentação, comparativo dados POF 2008/2018 e dados internos 
ABIAD (pesquisa com associadas).
3) Fichas de Comunicação e contribuições para o desenvolvimento de temas pela LVBA:
- atual arquivo ABIAD com 3 fichas técnicas preenchidas, e então, solicitação de colaboração com informações complementares e de outros aminoácidos para os trabalhos de comunicação da LVBA.
4) Governança: 
- esclarecimentos sobre os processos de internalização de novas demandas, relatórios e periodicidade das reuniões.

Próximos Passos

A ABIAD ficou responsável por: 
- realizar pesquisa interna com associadas, sobre dados de aminoácidos;
- consolidar as informações fornecidas pela Ajinomoto (cenário internacional e dados POF); e
- disponibilizar o relatório, as fichas técnicas preenchidas (modelo antigo), o modelo de ficha de comunicação e o formulário de novas demandas.

Previsão da próxima reunião do SGT Aminoácidos: 31/03 - 10h00.

Periodicidade das Reuniões: Bimestral ou conforme demanda e/ou necessidade (podendo ser reavaliado).

SGT Aminoácidos
Coord: Helena Tavares - Ajinomoto

Vice-Cood: Cláudia Fernandes - Sanofi

Relatório de Reunião  

Pontos Discutidos e Decisões

27/02/2023

PARTICIPANTES: Helena Tavares - Ajinomoto; Cláudia Fernandes - Sanofi; Juliana Campos - Ajinomoto; Lilian Cabral - MCassab/NutrorBlends; Natalia Simoni - Ajinomoto; Barbara Rossi - Sanofi; Juliana Corage - 
4Life; Caroline Miguel - Myralis; Lucas de Freitas - Myralis; Wellington Alves - CelleraFarma; Ellen - Hinode; Marcela Tavolieri - Grupo Cimed; Leticia Farias - EMS; Vanessa Aguiar - LVBA; Andrea Baptista - ABIAD 
e Paula Izu - ABIAD.

Principais Temas da Reunião: Objetivos do SGT Aminoácidos 2023.
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