
Próxima reunião: 06/06/23 (a definir)

SGT Supl. Crianças

Coord: Jessica João

Vice-Cood: Patrícia Ruffo

Relatório de Reunião  

Pontos Discutidos e Decisões

09/03/2023

PARTICIPANTES:  Arla Regulatórios; Bianca Valente - Bayer ;Cíntia; Fabiola Coutinho - Cellerafarma; Ingrid Santiago - Ecofitus, Jessica João - DSM; Joana Aranha - Danone; Juliana Campos da Silva - 

Ajinomoto; Juliana Vanessa Erlo Corage - 4life;  Karina Silva - Nestlé; Larissa Oliveira Fernandes - Daus ; Leticia Farias - EMS; Livia Marcotulio de Souza - Basf; Luciana Dutra - Prodiet ; Lucy Vieira 

Rodrigues - Aché ;  Natalia Koren Simoni - Ajinomoto ; Nerli Santos Alves Masson - Daus ; Patricia Paz  - Dux ; Patrícia Ruffo - Abbott;  Simone Xavier - NC FARMA; Susan  Amaral Jaigobind - Prodiet ; 

Tabatha Roman - Reckitt;  Thais Santos Paulino Soares - CIMED; Thais Gavioli Salani - Chr Hansen; Thelma Moya - Abbott; Vanessa Aguiar - LVBA; Vanessa Schreiner - Cellerafarma;  Vitor De Sousa Lelis - 

IFF; Yaisa Naziozeno de Faria - FQM

ABIAD: Andréa Baptista; Kathia Schmider

Principais Temas da Reunião: Objetivos do SGT de Suplementos Crianças

Próximos Passos

1) Inversão na ordem da pauta da reunião onde o assunto sobre a importância da comunicação como coadjuvante para as ações da Área Técnica foi apresentada pela ABIAD (Andréa) e LVBA (Vanessa)

 - foi explicitado pela LVBA que a elaboração das fichas de comunicação, objetivando a construção de uma biblioteca de temas é extremamente útil para que a LVBA faça notas de posicionamento, matérias para a 

revista Panorama da ABIAD, contribuindo ainda para a sugestão de pautas de interesse do setor, trabalhos possíveis de serem realizados sem custos extras.. 

- Ficou decidido a formação de um grupo específico para os temas de comunicação com a realização de reunião específica.

OBS: As empresas que tenham interesse na participação no Grupo de Comunicação devem encaminhar nomes e contatos de e-mail, lembrando que outras áreas internas da empresa, além de Regulatório, podem 

participar dessas discussões, como área de Marketing, Comunicação etc.

2) Comentários sobre os trabalhos realizados em 2022, tendo sido feito relato do Projeto de solicitação de extensão de uso do DHA para a suplementação de crianças e jovens de 4-18 anos, indeferido recentemente 

pela ANVISA que "considera insuficiente o embasamento científico, não sendo possível ainda garantir a segurança de uso para essa população. "

- Recurso para o indeferimento enviado em 01/março. 

- o grupo sugere mapear o responsável pela avaliação do recurso na DICOL e estabelecer uma estratégia (a definir)

- breve relato do trabalho via consultoria para solicitação de extensão de uso do composto Luteína na IN 28/18 para crianças de 4 – 18 anos, gestantes e lactantes, 

3) Para 2023 foi proposto inicialmente elencar quais os principais nutrientes que podem ser de interesse para suplementação de crianças (de 4 a 15, 16 anos) :

- levantamento da relevância desses nutrientes para o crescimento de desenvolvimento, como definição de limites mínimos e máximos;

- fomentar um trabalho junto à ANVISA, considerando a participação de instituições como SBAN (Soc. Brasileira de Alimentação e Nutrição) e universidades;

4) Para o tema de Coordenação e vice coordenação do grupo de trabalho

- discutido e deliberado a permanência de Patrícia Ruffo na vice coordenação

- para assumir a coordenação a Área Técnica recebeu dois nomes de interesse, Jessica João - DSM e Talita Andrade - Friesland Campina, ambas com conhecimento e atuação no tema de suplementação, também 

com foco no público infantil

- O grupo presente à reunião votou em Jessica João, que passa a coordenar os trabalhos do grupo a partir desta data.  

5) Periodicidade das reuniões: Trimestral

6) Encaminhamentos:

-Agendar reunião com o grupo de luteína  com a participação da Consultoria Viva Nutrição - data provável 21/03

-Agendamento de reunião com LVBA + Andréa ABIAD para avaliar oportunidades sobre comunicação - data provável 04/04 às 10hs

- Agendar reunião com o grupo de DHA - data provável 18/04 ou 03/05 - a definir
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