
 

MEMÓRIA DE REUNIÃO GT SUPLEMENTOS – 18/10/2012 
 
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: 18/10/2012 
Hora: 9h30 - Local: ABIAD 
 
Presentes Empresa 
Viviane Lima de Araujo Merck 

Carolina Aquino Amway 

Carolina Sampel Pfizer 

Fernando Lotto ABIAD 

Mariana Alegre DSM 

Patrícia Potenza Fukuma / ABIAD 

Renata Cassar Nestlé / Innéov 

Renata Vieira Marques de Azevedo Herbalife 

Tatiana Pires Herbalife 
Lider GT: Tatiana Pires – Herbalife / email: tatianapi@herbalife.com  
Vice-lider: Rafael Gargaglione – Capsugel / email: rafael.costa@pfizer.com    



 
Principais assuntos discutidos: 

 

1) Subgrupos de Trabalho: Estabilidade, Extratos e Compostos de Nutrientes 

Os líderes de cada subgrupo grupo apresentaram os planos e andamento dos trabalhos 

até o momento: 

 

a) Subgrupo de Estabilidade 

A ABIAD recebeu as respostas sobre o questionário de estabilidade de apenas 10 

empresas. Estas respostas serão compiladas e avaliadas pelo subgrupo. 

 

O subgrupo agendará reunião para finalizar o guia e o documento com as 

justificativas para não abordar alguns temas, tais como: produtos de degradação, 

validação de metodologia, validação de transporte e foto-estabilidade, etc e 

circulará os mesmos entre todos os participantes do GT, para avaliação. 

 

Próximos passos:  F. Lotto: compilar respostas do questionário de estabilidade. 

Subgrupo: finalizar documentos e circular. 

   

b) Subgrupo de Extratos 

O draft do guia elaborado pela Planitox foi analisado pelo subgrupo, contudo foi 

considerado um documento muito científico e aplicável a poucos casos. Neste 

cenário, o documento está sendo alterado pelo subgrupo em conjunto com a 

Planitox, levando em consideração, também, as sugestões do Dr. Andrew Shao 

(Herbalife e CRN) e David Pineda (IADSA e Alanur), em reunião realizada no dia 

19/09 com o intuito de melhorar sua aplicabilidade. 

 

Após nova avaliação do subgrupo, o documento será circulado entre todos os 

participantes do GT, para avaliação. A próxima reunião está do subgrupo está 

agendada para o dia 05/novembro. 

 

Próximos passos: Subgrupo: adequar guia e circular. 

  



 

c) Subgrupo de Compostos de Nutrientes 

O subgrupo está finalizando o documento, abordando os nutrientes e os não-

nutrientes que poderão fazer parte dos suplementos. Além disso, o grupo também 

atualizou a lista de aditivos aprovados para suplementos, veículos e coadjuvantes 

de tecnologia. 

 

Próximos passos: Subgrupo: finalizar documento e circular. 

 

2) Abordagem Política 

 

Em continuidade à discussão sobre a necessidade de obtenção de dados sobre o 

mercado brasileiro (consumo de suplementos x redução de gastos de saúde pública), a 

ABIAD contatou a consultoria IN3 para apresentar uma proposta de trabalho 

preliminar ao GT de Suplementos para realização do trabalho: “Estudo do impacto do 

consumo de suplementos nutricionais no sistema de saúde brasileiro”. 

  

O objetivo deste trabalho é reforçar a importância do uso de suplementos alimentares 

do ponto de vista nutricional através da melhora da saúde da população e, 

consequentemente, reduzindo os gastos públicos relacionados à atenção da saúde 

pública e privada; esses dados são do interesse geral do Ministério da Saúde, e podem 

contribuir para motivar o governo na revisão do regulamento de suplementos. 

 

A consultoria fará uma apresentação aos associados da ABIAD no dia 07/11/2012, na 

sede da ABIAD. 

 

Próximos passos: IN3: apresentação da proposta de trabalho. 

 

3) Speaker GT Suplementos 

 

Durante a reunião foi comentada a necessidade de o GT manter contato com alguns 

pesquisadores que poderiam ser speakers do grupo. 

 

Foram considerados os seguintes nomes: 

• Dr. Franco Lajolo (USP) – como “endorsment” 

• Dra. Eliane Fialho de Oliveira (UFRJ) – como palestrante 

• Dra. Silvia Cozzolino (USP) – como palestrante 

 

O tema será discutido novamente nas próximas reuniões. 

 
 



Próximas reuniões: 

 

Subgrupo extratos - Data: 05/11/2012 (segunda-feira) 

Horário: 13h00 

Local: Herbalife 

 

ABIAD Geral (Apresentação IN3) - Data: 07/11/2012 (quarta-feira) 

Horário: 9h30 

Local: Sede da ABIAD (auditório) 

 

GT Suplementos Geral - Data: 11/12/2012 (terça-feira) 

Horário: 9h30 

Local: Sede da ABIAD (auditório) 

 

 

GT Suplementos ABIAD 

São Paulo, 28 de outubro de 2012. 

www.abiad.org.br 

abiad@uol.com.br 


