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Ata da Reunião do GT Suplementos do dia 05/12/2014 
 
1. Criação do comitê de boas práticas (ou auto regulamentação):  

 O grupo discutiu a importância de conhecer as necessidades da Anvisa, ou seja, quais 

seriam os principais temas que envolvem denúncias por parte das empresas: claims 

inadequados, uso de substancias não permitidas declaradas na lista de ingredientes, 

enquadramento de produtos em categorias inadequadas, etc. Esse conhecimento é 

importante para trabalhar de forma eficaz no formato e no objetivo deste comitê. 

 Também discutiu-se a importância de conhecer as atuais práticas de outras associações 

de indústria 

Próximos passos:   

 Rodrigo (Pfizer) irá convidar representantes da Abimip e/ou Interfarma para uma 

reunião na Abiad, com o objetivo de compartilharem suas experiências no 

desenvolvimento e implementação dos comitês de ética e/ou boas práticas. A reunião 

deverá ocorrer em Janeiro de 2015. 

 Tatiana (Herbalife) tentará com Carlos uma reunião com o Rodrigo ou Antonia (Anvisa) 

para esclarecer quais seriam os principais desafios da Anvisa (quanto às denuncias 

recebidas) e como a Abiad poderia dar suporte a esse tema 

 

2. Pesquisa de Mercado sobre hábitos de consumo de Suplementos Alimentares: 

Fernando mencionou que já temas adesão suficiente das empresas para fecharmos o contrato 
com a Toledo e Associados: no total são 16 empresas da Abiad, 6 da Abifisa e 3 da Abenutri, para 
a versão mais econômica da pesquisa. 
 
Próximos passos: Fernando entrará em contato com as empresas para seguirmos com o 
pagamento. O questionário a ser utilizado na pesquisa e deve ser trabalhado ainda esse ano. 
Fernando fará contato com a Toledo para iniciarmos essa etapa, em conjunto com as empresas 
do GT de Suplementos que farão parte do projeto. 
 
3. Lista Positiva e Negativa de extratos: 

Planitox finalizou a lista, que foi circulada entre o subgrupo de extratos. O sub-grupo irá avaliar 
a proposta e reunir-se em janeiro para a discussão do documento. 
 
Próximos passos: Fernanda (Amway) irá propor uma data e agendar a reunião com o sub-grupo. 
 
4. PL 233/14 - Suplementos Alimentares: 

Mesmo status (não tramitou). 
 
5. Informe Técnico 62/14 sobre o uso de edulcorantes em Suplementos Alimentares: 
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Fernando mencionou que o grupo de edulcorantes da Abiad está trabalhando no tema. Quanto 
ao status relacionado ao trabalho proposta pela DSM na reunião anterior, não tivemos nenhuma 
mudança ou encaminhamento. 
 
6. Pesquisa de Planejamento com Associados da Abiad 

Próximos passos: Fernando encaminhará a pesquisa aos associados, que devem assegurar-se de 
responder e, ainda, estarem atentos para encaminharem a pesquisa a outras áreas internas de 
suas empresas, que possam ter interesse na mudança de estrutura/planejamento estratégico 
da Abiad. 
 
7. GT de Alegações da Anvisa 

No dia 02/12 foi realizada a VI reunião do GT. Nesta reunião representante do MS apresentou o 
novo Guia Alimentar para População Brasileira. Em seguida, a Anvisa apresentou o Documento 
de Trabalho (DT) n. 13/2014 (anexo) sobre a proposta de categorias do modelo de classificação 
de alimentos e foi definido o cronograma de reuniões do GT para 2015. 
 
Próximos passos: Patrícia Potenza irá circular a memória final da reunião quando esta for 
disponibilizada pela Anvisa. Foi agendada reunião do setor produtivo no dia 14/01/15, às 14h30 
na sede da ABIA para discussão do DT 13 (anexo) e elaboração da posição do setor produtivo. 
Interessados em participar favor enviar email à abiad@abiad.org.br até 06/01 confirmando a 
presença. 
 
8. GT de Rotulagem Nutricional 

No dia 03/12 foi realizada a I reunião do GT. Nesta reunião a Anvisa fez uma apresentação sobre 
as Boas Práticas Regulatórias e uma sobre o histórico da regulamentação de rotulagem 
nutricional. Em seguida, discutiu-se os objetivos do GT e os setores envolvidos pontuaram as 
dificuldades encontradas. Ao final, foi definido o cronograma de reuniões do GT para 2015 e a 
forma de trabalho. Serão realizadas quatro reuniões presenciais e os trabalhos circularão de 
forma eletrônica, como no GT de Alegações. 
 
Próximos passos: Patrícia Potenza irá circular a memória final da reunião quando esta for 
disponibilizada pela Anvisa, juntamente com o primeiro documento de trabalho que será 
elaborado pela Anvisa. 

 

9. Informe Técnico Anvisa nº 64: Minerais 

 

O grupo discutiu os possíveis impactos relacionados ao uso de compostos de minerais, tendo 

em vista a publicação da lista positiva de minerais no I.T. nº 64.  

Próximos passos: Todos – verificar as fórmulas dos produtos a fim de checar se há utilização de 
composto que não consta da lista positiva. ABIAD – enviar ofício à Anvisa solicitando a suspensão 
do I.T. até que a lista seja discutida com o setor. 
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10. Agenda regulatória da Anvisa 

O grupo discutiu a importância de enviar sugestões aos temas da Agenda Regulatória da Anvisa 
2015/2016 também em nome das empresas. Tanto a revisão do regulamento técnico de 
suplementos, como a lista de aditivos para suplementos constam da proposta da Anvisa. O prazo 
para envio das mesmas encerrou em 10/12/14. 
 
Próxima reunião: a definir 
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