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Reunião GT Extratos 
 

São Paulo, 21 de outubro de 2016 
 
 
PRESENÇA:  
 
Gislaine Gutierrez, Abifisa; Vinicius Pedote, Naturex; Fernanda Nogueira, Amway; 
Wladia Vilar, Kemin; Eliane Miyazaki; Juan Thompson e Andréa Baptista, Abiad. 
 

1) Revisão da lista de extratos e atividades do grupo 

Fernanda iniciou explicando para Eliane sobre a lista de extratos e o trabalho feito com 
a Planitox, que ainda necessita de melhorias.  
 
Fernanda explicou também que o grupo chegou à conclusão de que é necessária a 
realização de um workshop com a Anvisa, bem como retomou o que foi discutido na 
última reunião, sendo que uma das atividades principais é fazer uma reunião com o Dr. 
Zambrone, com a consolidação dos comentários das empresas na lista, para depois 
apresenta-la à Anvisa. A expectativa é que o Dr. Zambrone possa orientar a empresa 
em como proceder. 
 
Seguiu retomando brevemente as demais atividades acordadas, que eram: planejar o 
workshop com a Anvisa; verificar previsão de orçamento para o workshop; consolidar 
as revisões das empresas na lista; verificar os nomes para as apresentações 
científicas. 
 
Gislaine comentou sobre uma consulta que fez à Anvisa sobre a obtenção de uma 
forma solúvel para uma especiaria e a resposta que recebeu da entidade foi que a 
especiaria não poderia ser vendida ao consumidor. Então, o grupo discutiu sobre a falta 
de conhecimento a respeito dos extratos por parte da agência, ressaltando que outras 
empresas também não receberam respostas adequadas a outras consultas e 
reforçando a ideia de que um workshop é realmente necessário. 
 
O grupo seguiu discutindo as possibilidades para a revisão da lista e a melhor forma de 
fazer isso, bem como, a necessidade de estabelecimento de critérios de atualização, e 
Vinicius comentou que é importante considerar também o número de anos para que o 
ingrediente deixe de ser considerado novo. 
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Depois de discutirem sobre a revisão, chegou-se à conclusão de que o melhor é que 
cada empresa revise a lista do ponto de vista de qual extrato é interessante para elas.  
Wladia disse que a legislação no Brasil está desatualizada e que fora do país há vários 
solventes aprovados, então sugeriu que as discussões sobre solventes e extratos 
andem juntas. 
 
Alguns nomes foram sugeridos para as apresentações no workshop: João Ernesto de 
Carvalho, da Unicamp, que Eliane comentou que pode contribuir com informações 
sobre os efeitos dos extratos no organismo. Para a abordagem do panorama da 
legislação internacional, Valerie. Juan sugeriu Patrick Copens e Fernanda, falar sobre o 
fórum da IADSA, contar sobre as autoridades que participam. 
 
2) Definição de atividades para 2016 e responsáveis 

 Reunião com Dr. Zambrone – 27/10, 14h, em Campinas; Participantes: Fernanda 
Nogueira, Vinicius Pedotti e Fernand Lotto. 

 GT – Enviar para Juan sugestões de temas para o workshop para ele preparar draft 
para aprovação do grupo – até 9/12; 

 Juan irá compilar as informações da lista para posterior envio ao grupo; data limite 
para recebimento dos extratos que devem fazer parte da lista – 9/12; 

 Reunião a ser agendada no dia 23/11, às 9h30, para discutir a lista e começar a 
falar sobre o workshop. Participará uma pessoa da área regulatória da Kemin. 
Vinicius – confirmar horário e endereço; 

 Data possível para o workshop: 25/04/2017. 
 
Como não havia mais nada a ser tratado, a reunião foi encerrada. 
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