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PPAARRAA::    TTOODDOOSS  AASSSSOOCCIIAADDOOSS  

  SSEETTOORR  DDEE  AALLIIMMEENNTTOOSS  FFUUNNCCIIOONNAAIISS  

    SSEETTOORR  DDEE  AALLIIMMEENNTTOOSS  FFOORRTTIIFFIICCAADDOOSS  

 

REF.: ALIMENTOS FUNCIONAIS 

 Apresentação do Setor Produtivo para a II Reunião do GT de Alegações 

Funcionais (03/12/13) – Modelos de Classificação de Alimentos 

o Prazo de Manifestação à minuta de apresentação: 27/11/2013 

 DT 4/2013 – Consolidação da lista de referências 

 DT 5/2013 – Consolidação dos princípios gerais 

o Prazo de Manifestação aos documentos: 28/11/2013 

 

Prezado Associado, 

 

Em aditamento à correspondência ABIA/DETEC/E-465/13 (anexa), informamos que, 

recebemos sugestões à minuta de apresentação conjunta do setor produtivo (ABIA, ABIAD e 

ABENUTRI) para a II Reunião do Grupo de Trabalho (GT) sobre Alegações Funcionais, 

a qual ocorrerá no dia 03/12/13 (terça-feira) das 10h00 às 17h00, na sala 7 do bloco D da 

ANVISA, Brasília-DF. 

 

Assim, segue, para conhecimento e avaliação, a versão atualizada da referida 

apresentação, para a qual, agradecemos receber possíveis manifestações complementares, 

até dia 27/11/13, através do e-mail detec@abia.org.br, para que seja possível 

encaminharmos a versão final para ANVISA previamente à reunião do dia 03/12/13. 

 

Ressaltamos que, as alterações sugeridas à minuta de apresentação, encontram-se 

destacadas em verde, conforme legenda. 

 

*A NÃO MANIFESTAÇÃO SIGNIFICARÁ CONCORDÂNCIA COM A APRESENTAÇÃO 

COMO ORA CONSTA* 

 

Na oportunidade, retransmitimos para conhecimento os documentos de trabalho (I) DT 

4/2013 – Consolidação da lista de referências e (II) DT 5/2013 - Consolidação dos princípios 

gerais, os quais recebemos da ANVISA. 

mailto:detec@abia.org.br
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Conforme o e-mail anexo, a ANVISA esclarece que realizará uma apresentação na II Reunião 

do GT sobre Alegações Funcionais (03/12/13) para expor os resultados do trabalho conduzido 

eletronicamente, o que originou os documentos ora compartilhados (DT 4/2013 e DT 

5/2013). Na ocasião, os membros terão a oportunidade de esclarecer dúvidas e discutir os 

pontos pendentes. 

 

No que tange o DT 4/2013, ressaltamos que, a proposta encaminhada pelo setor produtivo 

ao critério de declaração de conflito de interesses, a ANVISA entendeu pertinente que o 

mesmo seja discutido pelo GT na próxima reunião, haja vista que não foram recebidas outras 

contribuições a respeito do tema e que não foram apresentadas justificativas sobre os 

aspectos relacionados à declaração de conflito de interesses na sugestão de inclusão de 

referências técnico-científicas. Por consequência, ainda não foi definida a inclusão ou não das 

propostas acerca de referências técnico-científicas, conforme esclarecido no próprio 

documento. 

 

Diante do exposto, agradecemos receber as possíveis manifestações relativas aos 

documentos DT 4/2013 e DT 5/2013, até dia 28/11/13, através do e-mail 

detec@abia.org.br. 

 

Ficamos à disposição para os esclarecimentos necessários. 

 

Atenciosamente, 

 

Departamento Técnico 

Tel.: (11) 3030.1394 

Fax: (11) 3814.6688 

http://www.abia.org.br 

mailto:detec@abia.org.br
http://www.abia.org.br/

