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Reunião GT Probióticos 

 
São Paulo, 05 de outubro de 2016 

 
 
PRESENÇA:  
 
Carolina Zago, Dupont; Karina Silva, Amway; Danilo Abe, Galderma/Inneov; Yasia Faria, 
Farmoquimica; Cristina Yamauchi, Pfizer; Cintia Guardado, Sanofi; Fernanda Gambim e Ana 
Paula Zerbini, Equaliv; Natasha Spinelli, Eurofarma; Marilia Ferreira, Danone; Daniela Tomei, 
Meta Regulatória; Renata Azevedo, Herbalife; Juan Thompson, Fernando Lotto e Andréa 
Baptista, Abiad. 
 
Carolina Zago iniciou a reunião explicando que não houve retorno de documentos entregues à 
Anvisa e que assim, a ideia durante a reunião é trocar informações sobre o que aconteceu de 
lá para cá, compartilhar experiências e definir uma estratégia de ação. A Anvisa está 
trabalhando em um guia de probióticos; a Abiad demonstrou interesse em contribuir, porém há 
a preocupação de que haja algo no guia que não seja exatamente o que a indústria espera. 
 
Depois de uma breve apresentação dos participantes, Daniela comentou que na nova estrutura 
da Abiad a Meta Regulatória é responsável por dar suporte ao grupo de probióticos. Ressaltou 
a importância desta reunião, pois todas as empresas enfrentam problemas quando se trata de 
probióticos.  
 
Comentou sobre o seminário do IPA/ABIFISA, em que houve um movimento para sensibilizar a 
Anvisa sobre o assunto. Na ocasião, o dilema girou em torno de o probiótico ser ou não um 
medicamento. Após o seminário a Anvisa entendeu que probiótico é alimento, e posteriormente 
comprometeu-se a incluir probióticos na legislação de suplementos. 
 
Disse que houve um evento do Sindusfarma em que Thalita da Anvisa comentou que sua 
equipe estava trabalhando em um guia (não claro se para o website) para avaliação de 
probióticos. A Dra. Talita enviou um ofício para as associações pedindo contribuições para que 
pudesse fazer o guia e a “lição de casa” foi feita (enviado em 17 de junho), porém, até o 
momento não houve nenhuma resposta. Fernando comentou que a Sindusfarma também não 
teve retorno.  
 
Daniela seguiu sugerindo duas ações a serem tomadas: pedir retorno do documento enviado 
pela ABIAD com sugestões para o GUIA, com cobrança pessoal e registro em ata; e pontuar 
algumas questões que estão acontecendo e que não foram muito discutidas (em especial o 
rigor com que os estudos clínicos são avaliados, mesmo quando atendem aos critérios exigidos 
pela ANVISA, quanto ao desenho clínico). Apresentou a ideia de contratar um especialista para 
emissão de um parecer sobre desfechos e evidências científicas possíveis quando se trabalha 
com probióticos e público saudável, visando esclarecer se o nível de evidências que a ANVISA 
espera dos estudos é factível. Sugeriu a Dra. Susana Marta Isay Saad, da Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas da USP, se comprometendo a falar com ela. 
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Comentou um caso de indeferimento de um produto, que mesmo havendo uma resposta de 
teor técnico-científico e com parecer jurídico a favor da empresa, não obteve resposta positiva 
da Anvisa, mesmo a resposta tendo sido protocolada anteriormente à atualização do site. Isso 
deve ser mostrado para a Dra. Talita, bem como a insatisfação das empresas. 
 
Carolina pontuou a importância de saber que tipo de estudo atenderia às necessidades da 
Anvisa, uma vez que sempre há insatisfação em relação aos estudos apresentados. 
 
Carolina explicou que um dos pontos frequentemente levantados pela Anvisa é a questão da 
matriz, o que gera muitos questionamentos, sendo isso algo que deve ser abordado. 
 
Daniela seguiu dizendo que o rigor aplicado à comprovação de eficácia de suplementos não 
pode ser o mesmo aplicado para medicamentos, pois o objetivo de alimentos não é o de tratar 
doenças. Danilo da Galderma se dispôs a marcar um call com o departamento de pesquisa 
clinica da empresa para que as diferenças entre os desenhos clínicos entre pesquisa com 
alimentos e medicamentos seja esclarecida.   
 
Carolina comentou que é importante que o grupo acelere as atividades, verifique a legislação, 
converse com o IPA e sugeriu o agendamento da reunião com a Anvisa para o dia 17/11. 
 
Próximos passos e reunião 
 

 Danilo: verificar na Galderma se alguém tem contato com centro de pesquisa específico; 
que possa contribuir; 

 Daniela: entrar em contato com a Dra. Susana Marta Isay Saad, da Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas da USP. 

 Cristina da Pfizer: enviar estudo sobre probióticos para o grupo; 

 Grupo: enviar problemas enfrentados com a Anvisa; 

 Abiad: agendar reunião com a Anvisa para o dia 17/11. 
 
Próxima reunião dia 3 de novembro, às 10h. 
 
Não havendo nada mais a ser tratado, a reunião foi encerrada. 
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