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Reunião GT Probióticos 
 

São Paulo, 03 de novembro de 2016 
 
 
PRESENÇA:  
 
Cintia Guardado, Sanofi; Renata Azevedo, Thaise Mendes, Herbalife; Carolina Zago, 
Dupont; Marília Ferreira, Danone; Cíntia de Souza, Pfizer; Daniela Tomei, Meta 
Regulatória; Karina Silva, Amway; Danielo Abe, Galderma. 
 
Carolina iniciou explicando sobre o ofício da Anvisa e o follow-up necessário e que por 
mais que tenham tentado, não conseguiram colocar o tema dos probiótico na agenda 
de suplementos. A preocupação é que ainda há questionamentos por parte da Anvisa, 
sendo assunto a ser abordado na reunião. 
 
O grupo comentou sobre os requisitos para aprovação e que talvez a agência esteja 
usando os mesmos critérios de avaliação usados para suplementos. 
 
Houve também comentários sobre haver uma parceria ou parecer de alguém sobre os 
questionamentos da Anvisa. A ideia seria seguir a mesma linha da legislação do 
Canadá, com foco na comprovação da segurança e não da eficácia.  
 
Daniela sugeriu professora da USP, e tentou contato para agendar reunião com ela, 
mas ela está viajando. 
 
Outra questão debatida pelo grupo foram os estudos clínicos. Na última reunião Danilo 
comentou que no momento da comprovação de eficácia, há aquela que é percebida, a 
exemplo dos cosméticos. Assim, sugeriu que talvez fosse possível encontrar um meio 
termo, uma vez que não se pode falar em cura quando se usam extratos, mas sim em 
indícios.  
 
Daniela dividiu com o grupo que encontrou um artigo sobre a dificuldade em se testar 
um suplemento por que há muitas variáveis, como o tipo de alimentação, por exemplo; 
porém, não significa que não possa ser feito ou que o desfecho não tenha de ser 
considerado. A ideia é ter uma estratégia para falar com a Anvisa. Disse que releu o 
documento protocolado e que há tem várias coisas que foram abordadas que valem a 
pena de serem retomadas. Ainda segundo Daniela, foram abordados no documento, 
também os produtos que estão no mercado há muitos anos e algumas empresas estão 
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entrando com liminar para mantê-los no mercado, sendo que deveria haver um prazo 
para as empresas se adequarem aos requisitos da Anvisa. 
 
Danilo comentou que conversou com um grupo de pesquisa, que se mostrou disposto a 
ajudar, porém tem que ficar claro para onde as empresas querem caminhar, o que 
querem que alimento seja. Um dos executivos (Sergio Chauca) é bastante influente 
dentro da Anvisa, principalmente na área de cosméticos, sendo é bem conhecido. 
Disse também que sua sócia, Flávia, trabalha bastante com probióticos, é médica e do 
board da Sociedade Brasileira de Dermatologia.  
 
Seguiu dizendo que a questão dos probiótico é um pouco complicada porque o vínculo 
com o benefício é frágil. A legislação de probióticos afirma que é preciso que se 
comprove o potencial probiótico, tarefa que fica a cargo da empresa. Isso tem de ser 
demonstrado. Ele tentou agendar uma reunião com grupo de pesquisa e o GT, mas 
não foi possível.  
 
Carol comentou que as empresas investem em estudos, mas fazer com que estes 
estudos sejam aceitos. 
 
Foi comentado sobre Peru e Chile, que estão trabalhando para colocar probióticos na 
categoria de alimentos, e que a discussão é nova na América Latina. 
 
Juan acha que se não der certo com o Sergio Chauca, seria melhor aproveitar o horário 
com a Anvisa, fazendo isso paralelamente.  
 
2) Definição de atividades para 2016 e responsáveis 

Agendar reunião com Sergio Chauca e Flavia. 
Fup de agendamento de reunião com professora da USP. 
Agendar reunião com a Anvisa para 8/12/16. 

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