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Ata Reunião GT Suplementos 21/01/2014 
  

 Comentários gerais sobre o protocolo na Anvisa em Dez/13 (conforme e-mail anterior enviado 
a todo o grupo) e como avançaremos em 2014: brainstorming de projetos e atividades 

 Discussão sobre os próximos passos: 

 Agendar uma reunião de follow-up com a Anvisa em março (Carlos Gouvea) 

 Estudo sobre o beneficio do consumo de suplementos x gastos com saúde pública: verificar 
com a Dra. Luciana Bahia como tornar o documento mais amigável, para que possamos enviar 
para a Anvisa (Tatiana irá entrar em contato com Dra. Luciana) 

 Estudo de mercado/perfil de consumidor/suplementos alimentares:  

 Renata (Inneov/Nestlé) comentou sobre a publicação do CRN, como foco em consumidores 
americanos. Os resultados da pesquisa estão publicados e disponíveis para venda. Segue em 
anexo as perguntas realizadas no estudo. 

 Possibilidade de parceria com a Revista Saúde da Ed. Abril para a realização da pesquisa: 
Lazzarini irá entrar em contato com a diretora de redação e agendar uma reunião envolvendo, 
também, Tatiana e Fernando 

 Carolina (Pfizer) mencionou a pesquisa, com teor similar, que foi realizada pela empresa e irá 
verificar se pode disponibilizar o material. 

 Trabalhar numa pauta positiva/editorial sobre os desafios do lançamento de suplementos 
alimentares no Brasil: 

 Fernando irá elaborar uma proposta de artigo, com base nas palestras do Workshop (da 
Tatiana e Alessandro), pesquisa do CRN e no artigo que foi publicado no ano passado durante 
a Vitafoods; a proposta será circulada entre o sub-grupo composto por Fabiana (Ajinomoto), 
Renata (Inneov/Nestlé) e Fernanda (Amway) para comentários/inputs antes de que seja 
circulado entre os membros do grupo, com o objetivo de trabalhar o texto junto à assessoria 
de imprensa da Abiad e das empresas-membro 

 Lazzarini irá agendar uma reunião com a jornalista do Estadão e envolver Tatiana e Fernando 
para um brainstorming  

 Estabilidade de Suplementos: segue o link para a publicação do IADSA mencionada durante a 
reunião: 

http://www.iadsa.org/publications/1390199690_Shelf_Life_Recommendations_fo.pdf . Todos: 
verificar se a publicação atende às necessidades do grupo para futuras discussões com Anvisa. 

 Criação de um comité técnico-científico de mediadores neutros para as discussões com a 
Anvisa, com foco nos 3 principais temas: 

 Plantas/Extratos: Dra. Cristiana Correa (Planitox) e Dra. Elisabeth Nascimento (FCF/USP) 
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 Vitaminas e Minerais: Dra. Ligia Martini (FSP/USP); apoio da Dra. Regina Fisberg (FCF/USP) 
 Aminoácidos: Dr. Bruno Gualano (USP) 

 Seguir trabalhando (em 2014) em outros temas, incluindo uma proposta para  lista de limite 
máximo de vitaminas e minerais; lista positiva para uso de extratos. 

 Desenvolver (como plano B ao Guia de Segurança) uma lista positiva de plantas/extratos: 
verificar os custos com a Planitox (Tatiana) 

 Metais pesados: em função das recentes solicitações da Anvisa relacionadas aos níveis de 
metais pesados, verificar que caminho seguir. Tatiana irá incluir o tema nas discussões de 
prioridades durante a reunião do IADSA. 

  
Próxima reunião do GT de Suplementos: 21/02 (sexta-feira) às 9h30 (a confirmar). 
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