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Ata Reunião GT Suplementos 10-06-2014 
  

1. Realização do estudo com consumidores/reunião com a Anvisa 
 
Após um breve relato sobre a reunião do dia 29/05 com o Rodrigo (já reforçados através do e-
mail anterior), o grupo acordou que o próximo passo seria a formação de um sub-grupo de 
trabalho que deverá discutir os próximos passos para a condução do estudo com os 
consumidores (Sub-Grupo Pesquisa com Consumidores). O trabalho levará em consideração a 
importância da condução da pesquisa, os diferentes canais (consultoria e/ou revistas), quais 
questões devem compor a pesquisa, bem como a (disponibilidade de) verba disponível. 
Fernando já possui propostas de empresas que realizam pesquisas e irá verificar quais empresas 
poderão participar do rateio e a possibilidade de associações como a ABENUTRI e a ABIFISA 
arcarem com mais de uma cota. A partir do budget disponível, uma das propostas será 
selecionada.  
 
O sub-grupo será composto pelos seguintes membros: Fernanda (Amway), Gislaine (Herbarium), 
Carolina (DSM), Amanda (Herbalife), Fernando (Abiad) e Renata (Inneov/Nestlé). Caso outros 
membros tenham interesse em participar, solicito que encaminhem uma mensagem para o 
Fernando. 
 
Ainda, ficou acordado que Tatiana iria encaminhar para o GT os documentos enviados pelo 
Rodrigo (conforme mencionados na ata anterior, encaminhada para o grupo). Os documentos 
seguem anexo, são eles: anexar os documentos enviados pelo Rodrigo 
 

 Pesquisa com consumidores realizada pelo Natural Health no Canadá, considerando que 
o protocolo pode ser usado como referencia para o estudo no Brasil 

 O documento elaborado pelo ILSI, para estabelecimento de níveis máximos de vitaminas 
e minerais: esse documento já havia sido considerado como modelo em potencial para 
o GT de Suplementos (mas faltavam alguns dados a serem aplicados);  o Rodrigo sugeriu 
que revisássemos o tema (pois UL ou NOAEL para Vitaminas e Minerais não seria 
considerado, bem como para outras substancias) 

 Opiniões da EU e da agencia Francesa sobre o mesmo tema mencionado anteriormente 
 
Próximos passos: 

 O sub-grupo de Pesquisa, liderado pelo Fernando, fará reuniões em paralelo para seguir 
com o trabalho; (aproveito para anexar o e-mail enviado pelo Fernando, caso alguma 
outra empresa tenha interesse em participar). anexar e-mail do Fernando 

 Tatiana seguirá na tentativa de contato com a Lucia Helena, diretora de redação da 
revista Saúde (ed. Abril), para discutir uma possível pesquisa em parceria com a editora;  

 Agendamento de reuniões com os superintendentes da Anvisa (julho ou agosto) 
 

2. Relato de outras reuniões em Brasília:  
 
Renata Azevedo (Herbalife) relatou brevemente as reuniões realizadas em maio com a 
Superintendência da Anvisa e com os técnicos, com foco em construção de relacionamento 
entre Anvisa e Abiad. Além de um update de atividades da associação, foram discutidos temas 
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como a morosidade dos processos de avaliação/aprovação na Anvisa.  Ainda, a Anvisa 
mencionou que o sistema de notificação eletrônica está pronto mas segue pendente a questão 
da taxa. Alguns detalhes sobre esse tema já haviam sido reportados ao GT em mensagem 
anterior. 
 

3. PL sobre Suplementos Alimentares 
 
Discutiu-se brevemente a proposta da Brasnutri: a associação realizou modificações no texto da 
proposta original elaborada pelo Dr. Fernando Aith com o apoio da Daniela Tomei. O texto final 
da Brasnutri acabou por apresentar restrições à importações de suplementos alimentares, 
requerimento de certificado Extra zona, além de ter excluído todas as menções à Anvisa. Parece 
que o texto já foi entregue para a Consultoria do Senado, para o Senador Cícero Lucena. Karina 
realizou uma reunião com o Senador para entregar a proposta original e um documento com 
todas as diferenças entre a proposta entregue pela Brasnutri e a proposta original, assinado pelo 
CAPEDISA. Ressaltou que o texto entregue não passou por aprovação de todo o setor parte da 
associação.  Fernando irá conversar com Carlos sobre o tema para buscar detalhes e definir 
como será o envolvimento da Abiad. O senador Cícero Lucena (PSDB/PB) faz parte das 
Comissões CCJ (Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) e CAS (Comissão de Assuntos 
Sociais) e tem participado de várias audiências defendendo a melhor fiscalização de 
suplementos alimentares para atletas. 
O projeto não necessita passar pela Anvisa antes de ser aprovado. Os técnicos da Agência 
disseram não ter informações sobre o PL e, quando tivermos o número,  Rodrigo poderá 
consultá-lo. 
 

4. Trabalho com o Dr. Zambroni (Planitox) com foco em extratos (lista positiva e/ou 
negativa) 

 
Fernanda mencionou que já temos a proposta por parte da Planitox; Fernando irá circular a 
proposta para o OK das empresas e associações-membro do GT de suplementos. Provavelmente 
a cota por empresa será em torno de R$1.800,00. 
 

5. Rotulagem Nutricional  
 
A Anvisa criou um GT para discutir propostas de regulamentos relacionados à rotulagem 
nutricional de alimentos. A Abiad é uma das associações/ grupos que irão participar, juntamente 
com grupos técnicos da Anvisa. As atividades do GT ainda não foram esclarecidas e o setor não 
compreendeu o motivo da criação do GT. Talvez o Carlos tenha mais informações sobre o tema. 
  

6. Informe Técnico (IT) da Anvisa sobre associação entre ômega 3 e Fitoesteróis  
 
Renata Cassar e Daniela Tomei analisaram os artigos que estão referenciados no IT. As 
conclusões descritas no informe não correspondem aos estudos referenciados. Elas também 
comentaram que alguns estudos não observam nenhum benefício dos fitoesteróis.  
 
Como próximos passos, há três alternativas possíveis: (a) Não se manifestar (porém o GT 
acredita que seja melhor alguma manifestação, nem que seja para demonstrar que estamos 
lendo o que a Anvisa publica), (b) Organizar uma resposta geral, dizendo que as conclusões não 
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condizem com os estudos referenciados, bem como descrevendo as conclusões e discussões dos 
estudos em comparação com as conclusões do IT, (c) solicitar o apoio de algum especialista no 
tema elaborar um texto, talvez com a possibilidade de manifestação a favor da associação – 
Natalie da Basf tem contato com um especialista no assunto e a Renata sugeriu entrar em 
contato com ele. 
 
Próxima reunião do GT de suplementos: TBC. 
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