
 
 
 
 

Ata de Reunião ABIAD – 20/06/13 

Local: Sede da ABIAD 

 

Participantes: 

Alexandre Novachi – Mead Johnson 

Cláudia Fernandes – Support/ Danone 

Karina Costa – Nestlé 

Marcos Pupin – Nestlé 

Tânia Cunha – Abbott 

 

Objetivos: 

 

1) Solicitar à ANVISA maior celeridade na análise e aprovação de registros de 

alimentos classificados como para fins especiais, a exemplo do que ocorreu para os 

setores de medicamentos e cosméticos (vide texto em itálico abaixo), tendo em vista a 

relevância destes produtos para a saúde pública. Atualmente os alimentos e 

embalagens com obrigatoriedade de registro são: 

 

CÓDIGO CATEGORIA 

4300032 ALIMENTOS COM ALEGAÇÕES DE PROPRIEDADE FUNCIONAL E OU DESAÚDE 

4300033 ALIMENTOS INFANTIS 

4200081 ALIMENTOS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 

4300031 EMBALAGENS NOVAS TECNOLOGIAS (RECICLADAS) 

4300030 NOVOS ALIMENTOS E NOVOS INGREDIENTES 

4300090 
SUBSTÂNCIAS BIOATIVAS E PROBIÓTICOS ISOLADOS COM ALEGAÇÃO DEPROPRIEDADES FUNCIONAL E 
OU DE SAÚDE 

 

“CONTRATO DE GESTÃO – Para dar celeridade aos processos de registros de 
medicamentos, o contrato de gestão firmado entre o Ministério da Saúde e a Anvisa foi 
revisado. A meta estabelecida é reduzir o prazo final de registro de produtos inovadores ou 
estratégico para o SUS (câncer, diabetes) ao mesmo período de avaliação adotado em países 
de referência na regulação de medicamentos, como os EUA, que varia entre 6 a 9 meses.  

Outro objetivo é acabar com as filas de todos os produtos (cosméticos, equipamentos, 
medicamentos) que estejam esperando há mais de seis meses pelo registro. Também haverá 
redução do prazo para até 45 dias, no máximo, para a primeira avaliação técnica na Anvisa dos 
produtos de interesse da saúde pública do país”. 

 

Fonte: http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/noticia/10230/162/anvisa-adota-medidas-

para-acelerar-analise-de-registros.html 

  

 

Número de registros de alimentos concedidos pela ANVISA nos últimos anos: 

 

http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/noticia/10230/162/anvisa-adota-medidas-para-acelerar-analise-de-registros.html
http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/noticia/10230/162/anvisa-adota-medidas-para-acelerar-analise-de-registros.html


 
 
 
 

 
Fonte: 

http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/c59bb0004f8c96fc815ef59a71dcc661/RA+2012+w

eb.pdf?MOD=AJPERES 

 

Em 2010 a ANVISA publicou a Resolução RDC no 27, que dispõe sobre as categorias de 

alimentos e embalagens isentos com a obrigatoriedade de registro sanitário, o que explica a 

redução dos números a partir desta data na tabela acima. No entanto, o setor de fórmulas 

infantis evidenciou que o tempo de análise de registro não diminuiu. Atualmente, o tempo de 

registro varia de 13 a 19 meses pós-submissão. 

 

A sugestão é desenvolver esta ação com a Diretoria da ANVISA. 

 

2) Após o estabelecimento do objetivo número 1 com a Diretoria da ANVISA sugerimos, 

para o grupo de fórmulas infantis, realizar uma “ação educacional” com a ANVISA 

para melhorar o processo de registro de fórmulas infantis. A sugestão é realizar esta 

ação com os membros da GPESP. 

 

Plano A: As etapas sugeridas para esta ação são: 

- Verificar se os associados são a favor da ação; 

- Verificar com os associados a necessidade, ou não, de enviar um consultor à ANVISA para 

levantar os temas a serem discutidos na “ação educacional”, ou seja, os que causam 

exigências ou indeferimentos; 

- Verificar se a ANVISA aceita a nossa proposta; 

- Coletar as principais dúvidas relacionadas ao registro de fórmulas infantis entre os 

associados. Todas as dúvidas e temas a serem apresentados deverão ser enviados 

anteriormente para a ANVISA; 

- Identificar e validar os speakers para a realização da ação educacional. Sugerimos que a 

ANVISA convide os speakers, pois tem mais facilidade/ celeridade neste contato. 

- Realizar o Workshop em Brasília. Sugerimos a presença de KOLs na plateia para tornar a 

discussão mais produtiva. 

 

O Alexandre enviará um draft to projeto até amanhã. Pedimos que as empresas dêem um 

retorno até 26/06/13.  

 

 



 
 
 
 

 

Plano B: Caso a ANVISA não aceite a nossa proposta sugerimos que a ANVISA faça um 

seminário com as empresas produtoras de fórmulas infantis. A ação educacional acima 

proposta ficaria para uma segunda etapa pós seminário. 

  

3) Prorrogação de prazo para a entrada em vigor das regulamentações de fórmulas 

infantis. O prazo atual dado pela Resolução RDC no 4/13 é 22/03/2014. A Karina da 

Nestlé fará um racional para tal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


