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Ata Reunião GT Suplementos 23/10/2013 

 
 
Segue abaixo um resumo do que foi acordado/discutido durante a reunião do GT de 
Suplementos na última quarta-feira, dia 23/10, no escritório da Herbalife: 
  

 Dr. Basil Matiodavisk (União Européia) concordou em realizar o filme sobre a sua 
apresentação (já que não poderá estar presente no evento); para a seção de 
perguntas/respostas/debate, teremos o Dr. Gerhard Gans com experiência no regulamento 
em questão, que nos pode apoiar em caso de dúvidas da própria Anvisa; 

 Daniela Tomei (Meta Regulatória) apresentou a proposta consolidada para 
comentários/conclusões. Uma nova versão será enviada ao grupo em breve; 

 Alessandro Hinrichsen (Capsugel) apresentou uma breve proposta do que seria a 
apresentação; o grupo está de acordo que devemos seguir essa linha; 

 Tatiana (Herbalife) apresentou o draft da palestra de abertura; o grupo está de acordo que 
a apresentação deve seguir a proposta apresentada (envio o draft em anexo) 

 Custos envolvidos no WS: Fernando irá circular em breve. 
 

Encaminho, em anexo, a nova versão do programa do WS, já com os ajustes discutidos. 
  
Ainda, quanto à participação das empresas no segundo dia do evento, tenho algumas 
considerações adicionais/esclarecimentos/propostas: 
 

 Algumas empresas entenderam que as associações de consumidores (IDEC, Proteste, etc) 
seriam convidadas para ambos os dias e que, portanto, seria importante a maior 
participação do setor produtivo no segundo dia; 

 Quanto à participação dos grupos de consumidores, embora o convite seja específico para 
o primeiro dia, conversei com o Carlos e, de fato, corremos o risco de ter representantes em 
ambos os dias; 

 Neste contexto, acredito que seja importante que o setor esteja presente sim; dessa forma, 
temos a seguinte proposta: para o primeiro dia, seguimos com a sugestão de 2 participantes 
por empresa (seguimos aguardando os nomes dos representantes por parte de vcs) e, para 
o segundo dia, sugerimos a participação de 1 participante por empresa, caso estejam de 
acordo; 

 Tanto para o primeiro quanto para o segundo dia, sugerimos fortemente que os 
representantes das empresas que irão participar sejam membros ativos do GT de 
Suplementos. Esse conceito deve ser reforçado no segundo dia; 

 Excluiremos, assim, o custo de gravação do evento. 
 
Em relação à minha apresentação de abertura: 
· Peço por favor que as empresas me enviem seus logos para a inclusão no slide 4 até quarta-

feira dia 30/10. 
· Alessandro, você teria como levantar quais as 10 ou 20 maiores empresas de suplementos 

alimentares no Brasil e quanto isso representa em termos de % de venda suplementos? 
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(quero mostrar para a Anvisa qual a representatividade do nosso grupo, ou seja, 
representamos juntos X% do seguimento de suplementos alimentares) 

· Reforço que não foram feitas, ainda, as alterações sugeridas durante a reunião. 
 
Ainda, FYI, estarei em Brasília na quinta-feira junto com o Lazarrini e Fernando: o Lazarrini 
conseguiu organizar a reunião com a Ana Cecília Bezerra Carvalho, coordenadora da COFID 
(Coordenação de Medicamentos Fitoterápicos, Dinamizados e Notificados). A reunião tem como 
objetivo fazer uma introdução sobre o que será abordado no WS, levando em conta que não 
tivemos essa oportunidade com essa área da Anvisa de conversar sobre o grupo de suplementos 
(ainda). 
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