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Reunião GT Extratos 

 
São Paulo, 19 de agosto de 2016 

 
 
PRESENÇA:  
 
Gislaine Gutierrez, Abifisa / Vinicius Pedote, Naturex / Karina Silva e Fernanda 
Nogueira, Amway / Wladia Vilar, Kemin / Juan Thompson, Fernando Lotto e Andréa 
Baptista, Abiad. 
 

1) Revisão das atividades do SGT de Extratos 2015 

Fernanda iniciou a reunião pontuando que foi elaborado um guia de avaliação de 
segurança de extratos, em conjunto com o subgrupo de extratos. Foi protocolado em 
2013.  
 
Em 2014, o trabalho do grupo foi retomado considerando que a ANVISA poderia não 
aceitar a utilização do guia como critério de segurança para aprovação do uso de 
extratos em suplementos. Assim, decidiram trabalhar em um plano B, de uma lista 
positiva e negativa de extratos, a ser discutida com a Anvisa.  
 
A Planitox foi parceira da ABIAD na elaboração de uma de uma lista geral de extratos 
botânicos. A sugestão da Fernanda foi que o grupo faça uma revisão na lista e que a 
Abiad contribua, identificando quais itens são mais interessantes para o setor, tentando 
posteriormente uma negociação com a Anvisa. 
 
Juan sugeriu que o tema seja apresentado na próxima assembleia da Abiad, agendada 
para o dia 30 de agosto, com o objetivo de ampliar o apoio a este trabalho.  
 
Vinicius comentou que conversou com a Dra. Talita e que ela disse que um workshop 
não seria viável no momento, porém, que tem interesse em aprender as diferenças 
entre os diversos tipos de extratos. Terminou dizendo que está disposto a contribuir 
para que se consiga o alinhamento com a Anvisa, já que possui bastante material que 
pode ser usado como referência, e ainda que o que poderia ser feito este ano, seria 
dividir os critérios que vão usar, apresentando-os com antecedência à Dra. Ligia, pois 
ela é a pessoa mais indicada para o tema. 
Fernanda adicionou que a Planitox poderia ajudar, realizando uma palestra para 
explicar os critérios utilizados.  
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O grupo comentou sobre convidar especialista, apto a fazer uma apresentação 
científica, e Wladia sugeriu trazer uma pessoa da Kemin. 
 
Juan comentou que a Iadsa faz, todos os anos, uma mesa de debates sobre botânicos, 
não aberta para a indústria, e que tentaram levar a Dra. Thalita, mas que não foi 
possível. Um representante da área regulatória da Colômbia, que faz parte da 
academia esteve no evento, e contribuiu muito para mudar a perspectiva sobre 
suplementos e botânicos, que não era positiva. O próximo evento ocorrerá de 16 a 18 
de maio de 2017, em Seul. A ideia é que o convite seja feito por intermédio de 
Iadsa/Abiad, pois seria muito importante a participação da Anvisa. 

2) Definição de atividades para 2016 e responsáveis 

 Retomar o GT e planejar para o ano que vem um workshop com a Anvisa.  

 GT pensar nos temas. Juan irá incluir sugestões em um e-mail; 

 Agendar reunião o Dr. Zambrone – Fernando, ABIAD; 

 Agendar reunião com a Anvisa, depois da reunião com Dr. Zambrone – ABIAD; 

 Verificar previsão de orçamento para o evento (em 2017) – ABIAD; 

 Enviar a lista da Planitox para que todos possam fazer suas análises e revisões, 
Fernanda enviará para o Juan quem enviará a todos os participantes do SGT 

 Consolidar as revisões do GT, a serem apresentadas na próxima reunião: Juan; 

 Enviar link que recebeu com compêndio sobre botânicos: Gislaine; 

 Identificar quem poderia fazer algum tipo de apresentação científica: GT. 
 
3) Próximos passos e reuniões 
 

Próxima reunião 20 de outubro, às 10h. 
 
 

Como não havia mais nada a ser tratado, a reunião foi encerrada. 
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