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Reunião GT Probióticos 

 
São Paulo, 02 de dezembro de 2016 

 
 
PRESENÇA:  
 
Carolina Zago, Dupont; Karina Silva, Amway; Thais Bianco, Reckitt Benckiser; Nathalie 
Guilmoto, Herbalife; Alexandre Occhini e Marina Fuso, Merck; Cíntia de Souza, Pfizer, 
Eliane, FoodStaff 
 
Carolina iniciou explicando que a reunião com a Anvisa foi confirmada para o dia 8 de 
dezembro e que inicialmente a ideia era que ocorresse no dia 18/11, porém em reunião 
anterior do GT, surgiram os nomes dum médico (Dr Sergio Schalka) e de uma 
professora da USP (Susana Saad) e então o grupo considerou importante conversar 
com eles primeiramente, para entender pontos de vista distintos e buscar informações 
complementares às já levantadas pela indústria.  
 
O objetivo principal da reunião é fazer o follow-up do documento enviado à Anvisa em 
junho. Como os probióticos estarão listados na legislação de suplementos, também se 
pretende aproveitar a oportunidade para verificar como está a Consulta Pública sobre o 
tema e o desenvolvimento do Guia de Avaliação de Probióticos. Juan disse que 
acredita que a Consulta Pública saia entre os dias 26 e 27 de dezembro. 
 
Carolina seguiu dizendo que é importante que o grupo faça um alinhamento sobre o 
que será tratado na reunião. Aproveitou para contar ao grupo o resultado das reuniões 
com a professora Suzana Saad e com o Dr. Sergio Shalka. A Dra. Suzana Saad disse 
que esteve com a Anvisa duas vezes quando havia o comitê de assessoramento 
científico. Ela achou um absurdo que produtos que já estão no mercado corram o risco 
de desaparecer e que para ela não há problema algum que a Abiad sugira o nome dela 
em eventos específicos e ofereceu todo o apoio.  
 
A conversa com o Dr. Sergio Shalka teve como foco abordar questões relacionadas 
aos estudos científicos para suplementos alimentares tendo em vista que atualmente a 
ANVISA exige que sejam bastante robustos. Durante uma das reuniões do grupo, 
algumas empresas comentaram que quem trabalha com cosméticos, trata do conceito 
de eficácia percebida; por meio de testes mais simples, ouvindo a opinião das pessoas 
sobre o que gostaram ou não e o que realmente funcionou. A ideia não seria propor 
algo similar para a Anvisa, mas mostrar que já existem produtos regulamentados assim 
pela própria ANVISA. Considerando que que a agência tem mostrado uma tendência 
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de fazer para os suplementos probióticos as mesmas exigências feitas para os 
medicamentos, é importante que se adote um meio termo. 
 
Carolina seguiu dizendo que o Dr. Sergio comentou que o foco em segurança é muito 
importante, uma vez que os suplementos são comercializados livremente, e que todo o 
trabalho no nível técnico da ANVISA é muito válido, mas não é suficiente. É necessário 
um trabalho junto ao alto escalão da Anvisa ou até mesmo o MS se necessário. 
Recomendou que se tenham dados de impacto para o país em não mais haver um 
determinado produto no mercado, bem como dados de geração de empregos, 
arrecadação de impostos; segundo o Dr. Sergio, é preciso sensibilizar quem está acima 
do nível técnico. Ele concorda plenamente que os requisitos para suplementos não 
podem ser os mesmos usados para medicamentos; sugeriu considerar pessoas que já 
trabalharam na Anvisa, como por exemplo, o Barbano, e que se considere mobilizar a 
mídia. Também se colocou à disposição, especialmente no que se refere aos estudos. 
 
Carolina pontuou que várias empresas afiliadas ao GT de probióticos estão ligadas 
também ao Sindusfarma, que desde o início dos trabalhos do GT colocou-se à 
disposição da ABIAD para colaborar. Considerando a força do SINDUSFARMA, é 
importante o grupo avaliar uma parceria com eles para esse trabalho mais político junto 
a ANVISA. 
 
Carolina continuou explicando que durante a reunião a questão da segurança dos 
probióticos, bastante abordada no documento entregue em junho, deve ser discutida 
com a Anvisa também, com foco em sugerir que a mesma informação seja registrada 
apenas uma vez. Alexandre então comentou que um registro poderia ser feito uma 
única vez, a exemplo dos Estados Unidos, onde é possível fazer referência a um 
dossiê que já tenha sido registrado. Atualmente, cada fabricante registra seu próprio 
insumo separadamente. 
 
Alexandre contou que estão ocorrendo discussões na Europa sobre o uso de 
suplementos em pessoas saudáveis, sendo uma das hipóteses que se uma pessoa 
está consumindo suplementos, não estaria saudável.  
 
Carolina então comentou sobre um documento da EFSA que já foi avaliado pelo grupo, 
mas não foi detalhado na sugestão da ABIAD uma vez que o grupo optou por entregar 
inicialmente algo menos complexo e observar o andamento das discussões. O 
documento exemplifica situações onde resultados de estudos conduzidos com 
população não saudável podem ser extrapolados para população saudável. O 
documento é complexo e recente, podendo estar “na manga”, para ser futuras 
discussões.  
 
Eliane comentou sobre o fato dos técnicos da ANVISA não estarem preparados para 
interpretar a base de um estudo clínico;  
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Marina comentou que no workshop do Ilsi foram apresentados vários estudos clínicos 
interessantes, porém, com designs distintos do que a ANVISA exige hoje e, portanto, 
não serviriam para comprovação de eficácia, apesar de serem bastante interessantes.  
 
Carolina seguiu falando sobre os produtos que já estão no mercado cujos registros 
estão em fase de renovação e que não é possível que estejam preparados para 
atender a todos os novos requisitos tão rapidamente (período de 4 meses), sendo este 
outro tema a ser abordado na reunião do dia 8/12. 
 
Alexandre comentou que mudanças na legislação de fitoterápicos levou a uma 
diminuição considerável de produtos no mercado e que o SINDUSFARMA tem esses 
dados de impacto. Compromete-se a solicitá-los e compartilhar com o grupo. Isso 
poderia nos ajudar a sensibilizar a ANVISA no sentido de que o mesmo não aconteça 
com os probióticos.   
 
O grupo seguiu discutindo questões técnicas, tais como estabilidade, eficácia, 
medicamento x alimento e as exigências da Anvisa.  
 
Alexandre disse que segurança deve estar no mesmo nível de medicamentos e que é 
preciso entender que o design de estudo clínico é diferente para cada tipo de doença, 
de produto. Para oncológicos, por exemplo, não placebo até por uma questão ética. 
 
Alexandre explicou como são feitos os estudos de estabilidade em medicamentos e 
ponderou que a estabilidade acelerada não seria aplicável a probióticos. Para 
medicamentos, estudos de longa duração (12 meses) cujos resultados estão dentro 
das variações estabelecidas são aceitos para validade de 24 meses. O estudo segue 
em paralelo até os 24 e os resultados são apresentados na renovação do registro ou 
no momento em que o processo entra em análise, uma vez que a fila demora para 
andar. 
 
O grupo concordou que a estabilidade é importante, porém, não precisa estar completa 
no momento do protocolo do registro. O estudo com 6 meses poderia ser submetido 
com o comprometimento de continuidade e apresentação posterior dos resultados. 
 
Foi comentado que não houve alteração na legislação com relação à segurança dos 
produtos. A questão que se coloca é se a população estaria então exposta a riscos, 
então a solução seria, ou alterar a legislação ou se estabelecer uma forma de 
adequação dos produtos. 
 
Eliane afirmou que obteve informações de que os probióticos estarão contemplados na 
Consulta Pública bem como, aminoácidos e enzimas. 
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A discussão do grupo continuou girando em torno dos benefícios dos probióticos, a 
possível comprovação da eficácia dos estudos, os registros dos produtos e temas 
relacionados.  
 
Como tópicos para a reunião do dia 8/12 ficou estabelecido: 
 

 Pedir feedback sobre o doc protocolado em junho; 

 Obter percepção da ANVISA quanto ao modelo canadense (espécie x cepa para 
claims consagrados); 

 Comprovação de eficácia para suplemento x medicamento, design dos estudos, 
paralelo com cosméticos; 

 Tratativa para produtos que já estão no mercado; 

 Estabilidade; 

 Follow up sobre o Guia de avaliação de probióticos; 

 Publicação da CP de Suplementos. 
 
2) Definição de atividades para 2016 e responsáveis 

 Alexandre: passar legislação/regulação de registro único de IFA e 
levantamento sobre os fitoterápicos para a Abiad circular entre os 
membros do GT; 

 Marina: passar anotações do workshop do Ilsi para a Abiad circular entre 
os membros do GT. 

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