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ATA Reunião GT Suplementos 21-02-2014 
  
Segue um resumo do que foi conversado (discussão sobre os próximos passos): 

 

o Agendar uma reunião de follow-up com a Anvisa em março (Carlos irá agendar reuniões 
(em separado) com (1) Dirceu Barbano e/ou Jaime Oliveira e (2) com Antonia e Rodrigo 
(esta última será uma reunião de follow up). Foi definida a seguinte delegação: Carlos 
(Abiad), Tatiana (Herbalife), Carolina (Pfizer), Mariana (DSM) e Karina (Abenutri). 

o Estudo sobre o beneficio do consumo de suplementos x gastos com saúde pública: 
Tatiana mencionou que a Dra. Luciana está disposta a elaborar o artigo; Tatiana entrará 
em contato com a Dra. Luciana para definição de próximos passos.  

o Estudo de mercado/perfil de consumidor/suplementos alimentares:  
 Possibilidade de parceria com a Revista Saúde da Ed. Abril para a realização da 

pesquisa: Tatiana e Lazarrini tentaram contato com a Lucia Helena (Revista Saúde, 
Ed. Abril), ainda sem retorno 

 Fernando entrou em contato com a Ypsos e com a Toledo & Associados; ambas 
apresentaram propostas e orçamento.  

 O grupo acordou que esse tema deve ser discutido durante a reunião com a Anvisa 
em março, pois o protocolo do estudo deve servir ao propósito do grupo e deve 
ser elaborado em parceria com a Anvisa (inclusive para que os resultados não 
sejam questionados pela mesma). Com o protocolo em mãos podemos revisitar as 
empresas e solicitar um novo orçamento, ou até mesmo buscar parcerias com 
outros órgão públicos (IBGE?). Como referencia, segue em anexo a proposta da 
Toledo & Associados. 

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

 Fernando está trabalhando em uma proposta de artigo, que será enviada para 
apreciação do sub-grupo (Fabiana (Ajinomoto), Renata (Inneov/Nestlé) e Fernanda 
(Amway)) para comentários/inputs  após o carnaval.  Lembrete: trabalhar o texto 
junto à assessoria de imprensa da Abiad e das empresas-membro 

 Lazzarini fez contato a jornalista do Estadão, ainda sem retorno 
o Estabilidade de Suplementos/IADSA: encaminharemos a publicação para a Anvisa (colocar 

o tema na pauta da discussão com a Anvisa) 
http://www.iadsa.org/publications/1390199690_Shelf_Life_Recommendations_fo.pdf  

 Criação de um comité técnico-científico de mediadores neutros para as discussões com a 
Anvisa, com foco nos 3 principais temas: o grupo acordou que devemos iniciar o contato com 
os profissionais mencionados abaixo. Foi questionada a necessidade de ter um profissional 
específico para enzimas 

 Plantas/Extratos: Dra. Cristiana Correa (Planitox) e Dra. Elisabeth Nascimento 
(FCF/USP) 

 Vitaminas e Minerais: Dra. Ligia Martini (FSP/USP); apoio da Dra. Regina Fisberg 
(FCF/USP) 

 Aminoácidos: Dr. Bruno Gualano (USP) 
 Enzimas; o grupo discutiu que esse é um assunto específico e possivelmente as 

discussões com a Anvisa não chegarão nesse nível de detalhe; no entanto, o 
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assunto ficará “on hold” e o tema não foi descartado (as empresas interessadas 
podem sugerir nomes, que serão discutidos entre o grupo) 

o Desenvolver (como plano B ao Guia de Segurança) uma lista positiva de 
plantas/extratos: o Dr. Zambroni acredita que seja possível desenvolver uma lista positiva, 
mas é necessário discutir os critérios com o grupo; próximos passos: reunião com a 
Planitox em 19/03, às 10h00, na Abiad. 

o Metais pesados: em função das recentes solicitações da Anvisa relacionadas aos níveis de 
metais pesados, esse tema fará parte da agenda da reunião com a Anvisa em março. 

o Novo Guia Alimentar/Consulta Pública: (www.saude.gov.br/consultapublica) em função 
da posição radical do Guia sobre os alimentos industrializados, será formado um grupo de 
trabalho na Abiad para trabalharmos nas sugestões, a serem endereçadas ao Ministério da 
Saúde. A reunião ocorrerá na Abiad, no dia 19/03, às 14h00. 

o Informe Técnico n.56/2014, Anvisa: ficou acordado que o grupo trabalhará em um 
documento questionando a Anvisa sobre as conclusões mencionadas no IT. Daniela 
(Capsugel), Karina (Abenutri) e Renata (Inneov/Nestlé) trabalharão na proposta do 
documento, a ser circulada em breve para apreciação e comentários dos membros do GT. 

 
Próximas reuniões do GT de Suplementos/outras:  

 19/03 (quarta-feira) às 10h00 – reunião com o Dr. Flavio Zambroni/Planitox – 
Agenda: lista positiva de extratos 

 19/03 (quarta-feira) às 14h00 – discussão sobre o Novo Guia Alimentar / 
contribuições para a Consulta Pública (aberta também para empresas que não 
participam do GT de suplementos) 
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