
 

Av. Irai, 79 - Conj. 114 B – São Paulo – SP – 04082-000   
Tel/Fax: (5511) 5535 6725 - E-mail: abiad@uol.com.br 

 
  

  
I  Reunião  GT  Probióticos  

  
São  Paulo,  19  de  abril  de  2016  

 
 
1) Eleição do Coordenador do GT de Probióticos: 
 
Carolina Zago, representante da DuPont, manifestou o interesse de 
coordenar o novo GT da ABIAD para Probióticos. Os associados acordaram a 
coordenação da DuPont no GT de Probióticos. 
 
2) Oficio ANVISA 127/2016: 
 
Juan Thompson informa aos associados sobre o Oficio recebido pela ABIAD 
em março, em relação ao pedido da ANVISA para dispor de mais informação 
sobre protocolos já estabelecidos por outras instituições, regulamentadoras 
ou não, para o desenvolvimento de requisitos mais específicos para 
avaliação de segurança e eficácia de microrganismos utilizados em 
alimentos para promoção de efeitos benéficos à saúde (probióticos). 
 
Os associados coincidem em que é uma boa oportunidade já que a ANVISA 
se encontra aberta para receber informação do setor regulados. A Thalita 
tem uma postura bem aberta o que permite a discussão com todos os 
setores. 
 
A ANVISA solicitou receber a informação até o mês de maio, já que a GGALI 
vai começar a trabalhar com o desenvolvimento de requisitos nesse mês. 
 
Atividade:  O GT trabalhará numa proposta de oficio com argumentos 

sobre requisitos de segurança e eficácia para enviar à 
ANVISA depois do 20 de maio, sendo o dia 20 a data limite 
para a conclusão dos trabalhos. 

 
3) Distribuição de tarefas: 
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Os associados acordam trabalhar na analise dos documentos técnicos-
científicos apresentados durante a primeira reunião para o próximo 6 de 
maio. Segue a lista de documentos e responsáveis: 
 

a)  EFSA 2016 - Guidance on the scientific requirements for health claims 
related to the immune system, the gastrointestinal tract and defence 
against pathogenic microorganisms DANIELA (META)/ MARILIA 
(DANONE)  
 

b)  Biosafety assessment of probiotics used for human consumption: 
recommendations from the EU-PROSAFE project. CAROLINA- 
(DUPONT)  

 
c)  Scientific Opinion on the maintenance of the list of QPS biological 

agents intentionally added to food and feed. CAROLINA- (DUPONT)  
 

d)  CANADÁ - NATURAL HEALTH PRODUCT PROBIOTICS. CINTIA 
(Pfizer) - DANILO (Galderma)  

 
e)  The International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics 

consensus statement on the scope and appropriate use of the term 
probiotic – SARITA (Herbalife) - Thais (RB)  

 
f)   Considerações ABIAD Regulamento Suplementos Alimentares – Ponto 

3 fala de probióticos (31/07/2015) 
 

g)  Apresentações do Workshop de Probioticos ocorrido na ANVISA em 
outubro/2015. 

  
Atividade: Os associados analisaram os documentos para a próxima 

reunião marcada para o dia 6 de maio as 9 am. 
  
4) Parceria com outras associações nacionais/internacionais: 
 
Os associados propõem analisar a parceria da ABIAD com outras 
associações para trabalhar com probióticos.  
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Atividade:  Eurofarma entrará em contato com SINDUSFARMA e 
DANONE com ABIA para avaliar os espaços de 
colaboração. 

  
5) Próximos passos: 
 
O GT acordou que a próxima reunião será o dia 6 de maio as 9:00 AM no 
auditório da ABIAD. 
 
Paralelamente, os associados propõem trabalhar na analise da web da 
ANVISA, principalmente na questão de estabilidade. 
  
  


