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Memória da Reunião Geral do GT de Suplementos 16/04/15 

 

1.            Informe Técnico Anvisa nº 64: Minerais:  

O Grupo não tem novidades, empresas continuam com a venda de certos produtos proibida. 

 

2.            Saída de Jaime Oliveira (Diretor-Presidente substituto) da Anvisa  

Jaime anunciou que deixa o cardo na diretoria da Anvisa no dia 26/04. O Ministro concedeu a 

vaga para Renan Calheiros, que irá indicar alguém. Há rumores de que o indicado será Ivo 

Bucaresky, alguns acreditam que será Renato Alencar Porto, ou o sobrinho de Renan. No dia 

27/04 foi anunciado que  Ivo Bucaresky assume posto de substituto do diretor-presidente. 

 

Próximos passos: Marcar reuniões de relacionamento com Renato e com Ivo. 

 

3.            O Diretor da Anvisa Renato Alencar Porto se reúne com o setor farmacêutico: 

Renato Alencar Porto esteve em reuniões com a ABIMIP e a Indusfarma, para discutir a entrada 

da Anvisa para o ICH (Organização Internacional com mais de 80 Guias para harmonização dos 

Regulamentos de Medicamentos, criada pelo Japão, EUA e Europa). Renato  justificou que o 

Brasil está entre os maiores países do mundo, e por isso a importância de tornar-se membro, 

assim como outros países de grande porte. Há 3 Guias principais do ICH, os quais todas as 

indústrias de medicamentos deverão cumprir quando a Anvisa entrar para o grupo. Renato 

solicitou ao Setor que envie os potenciais impactos da implementação dos 3 Guias em 30 dias, 

e também práticas clínicas. Oportunidades: adoção de Guias internacionais e eliminação de 

inspeção extra zona. Desafios: Anvisa está muito avançada e quer aprovar o processo ASAP; o 

setor terá que realizar todas as adequações em um curto período de tempo, pois a intenção da 

Anvisa é que o Brasil se torne membro do ICH o quanto antes. 

 

4.            Pesquisa de Mercado sobre hábitos de consumo de Suplementos Alimentares 

Fernando (Abiad) mencionou o status: A coleta de dados terminou e a empresa Toledo e 

Associados desenvolverá os requisitos para a análise dos dados. 

Próximos passos: Toledo & Associados irá reunir-se com o subgrupo para demonstração dos 

primeiros resultados no dia 20/05. Em seguida será agendada uma reunião para apresentação 

dos resultados às empresas que  aderiram à pesquisa. O grupo discutiu a possibilidade de 

apresentar os resultados da pesquisa na Food Ingredients e em outros eventos científicos. 
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5.            Lista Positiva e Negativa de extratos 

Planitox informou que enviaria  o documento retrabalhado no dia 17/04.  

Próximos passos: A próxima reunião do sub-grupo de extratos para discutir o documento será 

em 20/05.  

 

6.            Comitê de Boas Práticas 

ABENUTRI está elaborando um Código de Conduta e Monitoramento, apresentando como se 

houvesse endosso de todas as associações (Abiad, Alanur, IADSA, etc.). Importante notar que a 

Abiad não está participando diretamente da elaboração. 

Próximos passos: votar em assembleia o código de ética elaborado há 2 anos, para 

implementação. 

 

7.            PL 233/14 - Suplementos Alimentares 

Sem novidades (o projeto está sem relator). 

 

8.            Deputado pede desarquivamento do PL que proibe Dióxido de titânio em alimentos 

Renata Cassar informou que recebeu essa notícia do PL que impactaria fortemente o setor. Um 

grande trabalho havia sido feito para arquivamento do PL há dois anos atrás. 

Próximos passos: acompanhar e checar o desarquivamento e, possivelmente, agendar reuniões 

com o deputado.  

 

9.            GT de Alegações da Anvisa e de Rotulagem Nutricional 

O Ministério da Saúde, o IDEQ e outros integrantes dos GTs (exemplo Francine Lima, blogueira 

do canal “Do Campo à Mesa”, com pós-graduação em Nutrição) defendem que o novo Guia 

Alimentar seja utilizado como base em todas as discussões. Há uma forte intenção em reduzir o 

consumo de alimentos industrializados e de alegações para essa categoria. Alguns temas 

preocupantes tem sido levantados com frequência em relação à questão dos aditivos (de acordo 

com a Anvisa e MS, um alimento com alegação de propriedade funcional poderia estimular o 

consumo do produto, aumentando a quantidade do consumo de aditivos, que poderiam ser 

prejudiciais à saúde). Apesar de inúmeras contestações por parte do setor produtivo e do ILSI, a 

Anvisa tende a concordar com essas colocações. Quanto ao GT de rotulagem nutricional, parece 

que a Anvisa já tem um documento pronto e está seguindo apenas com o protocolo. Nas 

discussões o Guia foram levantadas ideias que podem conduzir ao sistema de cores ou semáforo 

na rotulagem de alimentos, bem como a separação entre alimentos e aditivos na lista de 
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ingredientes declarada. Comentários do setor produtivo ao primeiro DT (documento de 

trabalho) foram enviados. 

Próximos passos: Buscar interlocutores imparciais do Governo (exemplo, outros Ministérios 

como o Min da Agricultura) e da academia para levantarem a importância do processamento de 

alimentos e da Indústria de alimentos para o país. Estabelecer uma estratégia do setor 

produtivo, em conjunto com outras entidades como a ABIA, para contrapor a ideia do semáforo 

na rotulagem nutricional e estabelecer a declaração dos nutrientes por porção, e não por 100g 

do alimento; levar estudos de percepções do Consumidor (falar com Lúcia Helena, da editora 

Abril). A próxima reunião na ABIA para discutir Rotulagem Nutricional será no dia 12/04 e a do 

GT da Anvisa no dia 13/04. 

 

10.          Pesquisa de Planejamento com Associados da Abiad/proposta de reestruturação da 

Abiad  

Fernando mencionou a adesão dos associados na pesquisa de planejamento da Abiad - em 

torno de 40%. Tatiana comentou que o primeiro draft do projeto de reestruturação da 

entidade foi enviado à Diretoria que está de acordo com as propostas; o próximo passo seria 

votar a proposta em assembleia. Ela mencionou alguns resultados: É necessária uma pessoa 

técnica de dedicação exclusiva à Abiad, para organizar todos os temas, promover as ações e 

frequentar reuniões e eventos, fora o trabalho voluntário dos associados, e também uma 

Assessoria de Imprensa e de assuntos institucionais, para facilitar e acompanhar alguns 

processos em Brasília. 

 

11.       Planejamento das atividades do GT de Suplementos para 2015 

Algumas propostas de atividades para 2015 foram discutidas: 

 Reunião de follow up na Anvisa com Carlos (IT 64/2014; pressionar para que o 

regulamento de suplementos seja revisado; discutir o apoio da Abiad na questão da 

auto-regulamentação; outros). Prazo: o quanto antes! 

 Reunião de relacionamento com Renato Porto e Ivo Bucaresky, potenciais futuros 

presidentes da Anvisa. Prazo: o quanto antes! 

 Apresentação dos Resultados da pesquisa de hábitos de consumo de suplementos, em 

maio/junho (checar melhor data com Anvisa): 

o Para ANVISA 

o Ministério da Saúde/CGAN 

o Fazer uma “ronda” em Brasília: definir  

o Congressos e eventos 

 Fazer um trabalho de comunicação sobre suplementos alimentares, de forma positiva e 

massiva, aproveitando o resultado da pesquisa 
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 Outros mini-eventos (1/2 dia) com a Anvisa para o segundo semestre, caso tenhamos 

info para apresentar/temas para discutir 

 

12.          Criação do subgrupo sobre aminoácidos 

Representantes da Ajinomoto sugeriram a criação de um Subgrupo de Aminoácidos (nos 

mesmos moldes do atual de Extratos), com o  objetivo de trabalhar em ações com que possam 

atender a algumas demandas da ANVISA e facilitar trocas de informações científicas e 

regulatórias, para ajudar na futura Legislação. O subgrupo foi aceito e algumas empresas 

demonstraram interesse: Ajinomoto, Amway, Probiótica e Eurofarma. Fernando encaminhou 

aos associados um e-mail, convidando as empresas para participarem. As empresas 

interessadas devem responder o e-mail até o dia 24/04. 

 

13. Participação da Abiad no Movimento Brasil Competitivo (MBC) 

(http://www.mbc.org.br/mbc/novo/)  

Tatiana Mencionou que a Abiad foi convidada para apoiar o Projeto, que tem como principal 

objetivo treinar os servidores da Anvisa em temas relacionados à diversos segmentos, dentre 

eles alimentos. 

Próximos passos: reunião do Carlos com o MBC para estruturar o Projeto. 

 

Próxima Reunião do GT de Suplementos da Abiad: possivelmente em junho (a data ainda não 

está definida) 
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