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Reunião SGT Aminoácidos 

 
São Paulo, 25 de novembro 

 
 
PRESENÇA:  
 
Amanda Teixeira, Fabiana Chebel, Helena Tavares, Juliana Yamamaru, Olivier Zanella 
Ajinomoto; Silvia Mantovani, Probiotica; Rodrigo Barros, Foodstaff; Juan Thompson e Andréa 
Baptista, ABIAD. 
 
  
Helena iniciou explicando que a última reunião do grupo foi em abril e que a Ajinomoto ficou de 
atualizar o arquivo sobre regulamentações internacionais para compartilhar com os associados. 
Paralelamente, trabalharam com os limites para aminoácidos de forma que as empresas possam 
ter uma contra argumentação, caso haja alguma publicação a respeito do tema por parte da 
Anvisa. 
 
Somente a Probiotica passou uma lista de aminoácidos e as demais ficaram de passar 
informações sobre segurança e eficácia dos aminoácidos.  
 
Ficou também como pendência verificar a legislação da Coreia do Sul. A Ajinomoto pesquisou e 
não encontrou nenhum dado representativo. No caso do Japão, são considerados como design 
additives, sendo seguros e utilizados não havendo limites. Faltou também informação a ser 
enviada pela Samantha da Glanbia sobre a legislação norte-americana. 
 
Helena afirmou que o objetivo principal desta reunião é explicar o racional utilizado para chegar 
aos limites propostos (folha de papel distribuída para todos os participantes) e o levantamento 
feito com diversas legislações, para que outras empresas possam testar seus portfólios e 
planejar os próximos passos. 
 
Seguindo para o trabalho realizado, mostrou a apresentação das principais regulamentações de 
suplementos. As referências encontradas foram da Europa e países na América Latina. Foi 
verificado, do ponto de vista científico, qual é a atual ingestão de aminoácidos, havendo poucas 
referências. Utilizaram dados da IOM 2005, dos Estados Unidos, e também, o livro do ILSI 
(distribuído aos participantes). O livro do ILSI foi organizado pelo Dr. Helio Vannucchi e o Dr. 
Sergio Marchini (Faculdade de Ribeirão Preto) e um dos capítulos trata sobre a estimativa 
teórica do consumo da população brasileira (baseado pelos dados da POF). 
 
Seguiu explicando os critérios utilizados e as recomendações da FAO e o que seria um heavy 
user de aminoácidos. Além do levantamento da legislação, analisarem também o consumo e o 
que há na literatura. Selecionaram diversas referências de consumo seguro por dia. Alguns 
dizem que 40g de leucina (alimento + suplementação), por dia é seguro, por exemplo, e alguns 
falam especificamente de dose diária segura de suplemento, sem considerar o alimento. 
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Silvia questionou sobre o uso da referência da portaria 222/1998, onde há uma tabela da 
FAO/1985 com a composição de aminoácidos de acordo com o tipo de proteína de boa 
qualidade e questionou se teria havido alguma evolução com relação às quantidades. 
 
Helena comentou que houve publicações da WHO e FAO posteriores a 1985: WHO 
Recommendation (2007) e Report FAO Expert Consultation (2011-2013).  Para a realização dos 
cálculos das recomendações diárias de aminoácidos foi considerada a referência mais recente 
FAO 2013 que considera uma quantidade de aminoácidos por grama de proteína “recomendada” 
e não por tipo específico de proteína (carne/leite/ovos). Esta referência FAO/2013 difere um 
pouco do que está na regulamentação da 222/1998. Trata-se de uma dúvida se a ANVISA 
continuará considerando recomendações para aminoácidos baseada em um documento de 1998 
quando já há disponível referência de mesma origem mais recente. A principal preocupação do 
racional é com a segurança, ou seja, até quanto uma pessoa pode ingerir de suplemento de 
aminoácido além da alimentação que não seja danoso, realizando testes para saber qual é a 
margem de segurança considerando a própria alimentação e revisão da literatura relacionada a 
níveis máximos de aminoácidos. 
 
Continuou mostrando a tabela e explicou o racional dos valores estabelecidos que podem variar 
entre: limites já estabelecidos em alguma legislação relativa a suplementos alimentares ou 
valores de recomendações científicas ou mesmo pelo racional estabelecido entre a diferença 
entre o valor máximo de segurança observado em literatura e o máximo ingerido por alimentação 
(“P90”). Juan comentou que no caso das vitaminas e minerais, há um upper level de nível de 
segurança e questionou se havia algo parecido. Helena disse que não há. Para os aminoácidos, 
o padrão toxicológico para a detecção de um nível máximo de ingestão não atinge nem mesmo a 
recomendação mínima estabelecida pela FAO. Há alguns estudos feitos em grupos de humanos 
(em vez de animais) testando o nível de oxidação dos aminoácidos. 
 
Helena informou que a Ajinomoto participa do board Global ICAAS composto por várias 
indústrias e academia. Este board realizam estudos de segurança com aminoácidos e em 
discussão com este grupo, houve entendimento que do ponto de vista científico (risco de 
toxicidade) somente deveria haver limites para metionina e cisteína. No entanto, entende que 
pelo fato de a Anvisa ser mais conservadora, esta talvez queira estabelecer limites para todas as 
substâncias. 
  
A ideia é que quando tiverem a oportunidade de falar com a Anvisa, o racional do trabalho seja 
explicado. Para isso, no momento, o mais importante é entender se os valores atenderiam ao 
mercado nacional de aminoácidos. A Ajinomoto já comparou com seus produtos de fora do país 
e notaram que por exemplo, para leucina, uma dose de 5g /dia (dose diária) seria a que melhor 
atenderia.  
 
Helena mostrou tabelas de fórmula enteral e infantil, mas comentou que não conseguiram dados 
tão palpáveis relativos à aminoácidos pois a base da regulamentação é por proteínas.  
 
O próximo passo seria verificar se os produtos que as empresas têm estariam mais perto de qual 
item da tabela para chegar a um limite que como setor seria defendido no momento da Consulta 
Pública. Dependendo dos valores citados pelas empresas, os cálculos podem ser demonstrados. 
Juan sugeriu que os ranges sejam mantidos, pois desta forma é mais estratégico. Helena 
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complementou que a Ajinomoto não possui experiência com algumas substâncias, por isso, as 
outras empresas devem analisar se faz sentido para elas os limites sugeridos. 
 
Foi comentado que em reunião com a Dra. Thalita havia uma proposta de considerar alguns 
medicamentos como suplementos e que a agência estaria avaliando isso, sendo uma das razões 
pelas quais havia demora. 
  
O grupo seguiu discutindo os limites e as propostas da tabela para entender os critérios dos 
estudos que a Ajinomoto utilizou e Helena explicou com mais detalhes os valores da tabela, 
fazendo alguns ajustes. 
 
Helena comentou também que seria importante agendar uma reunião com a Anvisa, após o 
feedback das empresas, uma vez que pode haver demora na análise dos valores e que ajudaria 
entender previamente qual é a pauta/visão da agência sobre os aminoácidos, pois assim a 
indústria estaria mais preparada para discutir o tema com a agência. Juan pontuou que vários 
grupos de trabalho estão tentando agendar reunião com a Anvisa, mas que das 5 solicitadas, 
houve confirmação apenas da reunião de probióticos, para o dia 8 de dezembro, e ficou de 
enviar o resultado da reunião para todos. Comentou também que há pouca disponibilidade de 
sala e que a agência solicitou a participação de 3 pessoas somente. 
 
Juan adicionou que talvez na Consulta Pública não haja tantos detalhes e que realmente 
ajudaria ter um panorama mais claro sobre o que a Anvisa espera e que irá tentar abordar o 
assunto, embora a prioridade seja probióticos. 
 
Helena fará algumas alterações no documento, de forma que a procedência das referências 
fique mais clara e enviará a todos, dando no máximo 10 dias para que todas enviem seus 
feedbacks. 
 

1. Próximos passos e reuniões 
 

 Helena: 
 Enviar tabela com todas as referências utilizadas para os estudos dos limites de 

aminoácidos; 
 Enviar o livro do ILSI em pdf. 

 

 Juan: 
 Enviar e-mail para a IADSA para verificar se possuem os dados da Coreia do Sul; 
 Enviar o resultado da reunião de probióticos com a Anvisa; 

 

 Silvia 
 Enviar estudos sobre Citrulina. 

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