
 

MEMÓRIA DE REUNIÃO GT SUPLEMENTOS – 17/04/2012 
 
 
Projeto: Elaboração de proposta para a aprovação de regulamento técnico específico 

para suplementos vitamínicos e ou de minerais, alimentares e afins inicialmente para o 

Brasil e, posteriormente, estendendo-se ao Mercosul. 

 

Status do Projeto: A revisão do regulamento técnico para suplementos alimentares foi 

protocolada na ANVISA em Jan/2010. Com o objetivo de garantir que a revisão da 

Portaria 32 fizesse parte da agenda regulatória da Anvisa, o GT tem como objetivo 

reforçar a importância da revisão do regulamento técnico junto a essa entidade 

através de algumas atividades que foram programadas para 2010 (II workshop, 

Nov/2010). Em setembro de 2011, a Anvisa reforçou que em 2012 pretende revisar o 

regulamento técnico de Suplementos Alimentares através de um projeto que 

envolverá todos os interessados (Anvisa, Ministério da Saúde, Academia, Setor 

Produtivo, etc), com cronograma e plano de trabalho definidos. De acordo com a 

ANVISA, esta revisão deverá contemplar, entre outros aspectos, a avaliação da 

estabilidade dos suplementos e a lista de compostos autorizados. Em Abril de 2012, a 

Anvisa publicou a agenda regulatória que contempla a revisão do regulamento de 

suplementos vitamínicos e minerais, com o inicio previsto para 2012 e término em 

2013. 

 

Data: 17/04/2012 
Hora: 14h30 
Local: Sede da ABIAD – Av. Irai, 79 (auditório) 
 

Presentes Empresa 
Bárbara Bonetto Dupont (Danisco) 

Carolina Aquino Amway do Brasil 

Daniela Tomei Meta Regulatória / Capsugel 

Denise Baccos Probiótica 

Fernando Lotto ABIAD 

Isabella Saconato Sanofi-Aventos 

Tatiana Pires Herbalife 

José Roberto Lazzarini Neves Indena 

 
Lider GT: Tatiana Pires – Herbalife / email: tatianapi@herbalife.com  

Vice-lider: Rafael Gargaglione – Capsugel / email: rafael.costa@pfizer.com  



Principais assuntos discutidos: 
 

1) Sub-Grupo de Extratos 

 

Foi definido o custo total do trabalho com a Planitox, com base no interesse de 13 

empresas do grupo de suplementos: R$ 40.000 (orçamento proposto pelo Dr. 

Zambroni) + R$ 5.000 (para despesas extras). O rateio resultará num investimento de 

R$ 3.500,00 por empresa.  

Empresas que até o momento manifestaram interesse pelo projeto: Herbalife, 

Nestlé/Innéov, Amway, Merck, Omnilife, Probiótica, Sanofi, Bayer, Danisco, Capsugel, 

DSM, Nexira e Pfizer. 

O grupo comentou que a Planitox já iniciou o trabalho, mas precisamos acertar o 

pagamento para darmos continuidade ao projeto. 

Próximos passos: 

1) Fernando: entrar em contato com as empresas para envio de boleto e definição 

de parcelas. 

2) Tatiana: verificar com Planitox formas de pagamento. 

3) Próxima reunião do sub-grupo de extratos: 07 de maio às 14h30 (local a definir 

– Carolina vai confirmar se poderá ser na Amway). 

 

2) Nova empresa membro da Abiad e participante do GT de Suplementos: Indena 

 

Apresentação do novo membro e representante da Endena, que comentou suas 

experiências anteriores à Indena, com produtos como extratos e plantas, bem como o 

trabalho realizado junto à Abifisa. 

 

Tatiana comentou sobre o trabalho do GT de Suplementos: como começou, principais 

objetivos e próximos passos. 

 

O grupo comentou que estamos num bom momento para tentar uma reaproximação 

com a Abifisa. 

 

Próximos passos:  Agendar uma reunião com membros da Abifisa (Tatiana, Carlos, 

Fernando e Lazzarini). 



 

3) Subgrupos: Estabilidade e Compostos de Nutrientes 

 

Foram definidos os líderes de cada um dos subgrupos: 

 

Estabilidade – Carolina Aquino (Amway) 

Compostos de Nutrientes – Mariana Alegre (DSM) 

 

Os líderes ficarão responsáveis por organizar as reuniões dos subgrupos bem como por 

garantir o andamento do trabalho. 

 

Ficou estabelecido que nas reuniões Gerais do GT de Suplementos cada subgrupo 

ficará responsável por apresentar os resultados dos planos e trabalhos realizados, além 

dos próximos passos de cada subgrupo.  

 

A próxima reunião geral será no dia 29 de maio. Nesta data os trabalhos dos 

subgrupos deverão estar mais adiantados e serão apresentados por cada líder do 

subgrupo às demais empresas do GT de suplementos. 

 

Próxima reunião: 

• ABIAD GT Suplementos Geral - Data: 29/05/2012  

Horário: 14h30 

Local: Sede da ABIAD (auditório) 

• Subgrupo de Extratos - Data: 07/05/2012  

Horário: 14h30 

Local: A definir  

• Subgrupo de Estabilidade e de Compostos de Nutrientes: a serem definidas 

pelos respectivos líderes (Carolina e Mariana) 

GT Suplementos ABIAD 

São Paulo, 20 de abril de 2012. 

www.abiad.org.br 

abiad@uol.com.br 


