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Ata da Reunião do GT Suplementos do dia 15/10/2015 
 

 
1. Regulamentação sobre Suplementos Alimentares: sugestões enviadas a ANVISA em Julho, 

após a reunião com o Setor Regulado 
 
A reunião foi iniciada falando sobre o status do protocolo encaminhado a ANVISA em julho: 
ainda não houve resposta por parte da Agência.  
 
2. Parceria ABIAD e Movimento Brasil Competitivo (MBC), que tem por objetivo capacitar os 

servidores da ANVISA 
 

Alguns associados que receberam a visita dos servidores da ANVISA (DSM, Ajinomoto), 
relataram como foi a experiência (~30 servidores). Alguns pontos foram destacados: após a 
visita na DSM, o Ferro EDTA foi incluído no IT 64; a ANVISA também reconhece que as 
empresas já fazem controle de alergênicos.  
O grupo participante da ANVISA é muito heterogêneo, o que muitas vezes dificulta uma 
discussão mais profunda sobre a área. Para o próximo ano sugeriu-se motivar a ANVISA a 
aumentar o foco na área de alimentos. 
 
Próximos passos: DSM e Ajinomoto – elaborar um breve reporte da visita para compartilhar 
com o GT de Suplementos  

 
3. Novas taxas da ANVISA- Portaria Interministerial n. 701/2015  
 
Foi relatado que apenas 13 associados (do total de 46 empresas) responderam a pesquisa da 
ABIAD sobre o impacto das novas taxas da ANVISA. Decidiu-se não se enviar nenhum 
posicionamento à ANVISA com relação ao assunto. 
 
4. Projeto de Lei PLS 233/2014 – Suplementos Alimentares 

 
Foi informado aos associados que a ABIAD encaminhou seu posicionamento ao Senador Flexa 
de Lima, relator do PLS 233/2015. O objetivo era se posicionar e pleitear a participação da 
associação na audiência pública que deve ocorrer ainda este ano. Foi confirmada a 
participação da Abiad na audiência Pública. Tatiana irá reunir-se com o Senador na semana 
seguinte. 

 
5. Worshop ABIMIP para ANVISA  
 
A ABIMIP está organizando um evento para a ANVISA sobre níveis de vitaminas em OTC. Ainda 
não foram divulgadas informações detalhadas sobre o evento, nem a data prevista. 

 
6. Reunião anual da ALANUR, Aliança Latino Americana para Nutrição Responsável 
 
Tatiana Pires comentou sobre a reunião anual da Alanur que ocorreu no ultimo dia 06/10, na 
Cidade do México e divulgou ainda que ocorrerá um Congresso Técnico Científico para 
reguladores da  América Latina em 2016. 
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7.  Pesquisa sobre Hábitos de Consumo de Suplementos Alimentares 

 
A ABIAD está em negociação com a imprensa para que a pesquisa seja divulgada, mas a 
situação política/econômica atual tem dificultado as negociações (em função da prioridade das 
pautas da imprensa). A revista Veja se prontificou a divulgar a pesquisa em sua versão online 
(Veja.com). Negociações com outras revistas e com o Fantástico, até a data da realização da 
presente reunião, ainda estavam ocorrendo.  O grupo acordou que avançaríamos com as 
tentativas/negociações com a Veja.com e Programa Fantástico. 

 
8. Probióticos  

 
Nos meses de setembro e outubro todos os pedidos de registro de probióticos foram indeferidos 
pela ANVISA. Em novembro a ABIFISA, promoverá um workshop sobre probióticos na ANVISA, 
mas ainda não foi enviado nenhum convite a ABIAD. Tatiana e Fernando vão verificar mais 
detalhes com Abifisa. 

 
Próxima reunião do GT de Suplementos: a definir 
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