
 

MEMÓRIA DE REUNIÃO GT SUPLEMENTOS – 24/05/2013 
 
 
Projeto: Elaboração de proposta para a aprovação de regulamento técnico específico para 

suplementos vitamínicos e ou de minerais, alimentares e afins inicialmente para o Brasil e, 

posteriormente, estendendo-se ao Mercosul. 

 

 

Data: 24/05/2013 
Hora: 9h00 – Local: ABIAD 
 

Presentes Empresa 

Maria Amélia Naturex 

Ana Maria Giandon AMG Foods / Probiótica 

Renata Azevedo Herbalife 

Vilma Mello Sanofi 

Isabela Saconato Sanofi 

Patricia Potenza Fukuma / Abiad 

Barbara Bonetto Dupont 

André Pazos Omnilife 

Fernando Lotto Abiad 

Carolina Aquino Amway 

Renata Cassar Nestlé / Inneov 

Carolina Sampel Pfizer 

Carlos Eduardo Ajinomoto 

Daniela Tomei Meta Regulatória / Capsugel / 4Life 

Status do Projeto: A revisão do regulamento técnico para suplementos alimentares foi 

protocolada na ANVISA em Jan/2010. Com o objetivo de garantir que a revisão da Portaria 32 

fizesse parte da agenda regulatória da Anvisa, o GT tem como objetivo reforçar a importância 

da revisão do regulamento técnico junto a essa entidade através de algumas atividades que 

foram programadas para 2010 (II workshop, Nov/2010). Em setembro de 2011, a Anvisa 

reforçou que em 2012 pretende revisar o regulamento técnico de Suplementos Alimentares 

através de um projeto que envolverá todos os interessados (Anvisa, Ministério da Saúde, 

Academia, Setor Produtivo, etc), com cronograma e plano de trabalho definidos. De acordo 

com a ANVISA, esta revisão deverá contemplar, entre outros aspectos, a avaliação da 

estabilidade dos suplementos e a lista de compostos autorizados. Em Abril de 2012, a Anvisa 

publicou a agenda regulatória que contempla a revisão do regulamento de suplementos 

vitamínicos e minerais, com o inicio previsto para 2012 e término em 2013. Em Maio de 2013, 

a Anvisa institui Grupo de Trabalho com o objetivo de revisar a Portaria SVS/MS 32/98, a fim 

de ampliar seu escopo para suplementos alimentares. Tal grupo terá duração de 1 ano e 

deverá constar com a participação de membros da academia e do setor produtivo. 



Silvia Mantovani Probiótica 

Karina Abenutri 

Denise Bonamici Pfizer 

Tatiana Pires Herbalife 

Lider GT: Tatiana Pires – Herbalife / email: tatianapi@herbalife.com  
Vice-lider: Rafael Gargaglione – Capsugel / email: rafael.costa@pfizer.com   

 

 

Principais assuntos discutidos: 
 

1) Estudo Econômico: suplementos alimentares e redução dos gastos com atenção à saúde 
 
Tatiana relatou a proposta da Dra. Luciana Bahia da UERJ:  

a) relação do uso de luteína, zeaxantina e omega-3 e a incidência e evolução clínica da 
degeneração macular relacionada à idade e catarata no brasil –  

b) relação do uso de suplementos de cálcio, vitamina D e magnésio e a incidência de 
fraturas osteroporóticas no Brasil 

c) relação do uso de suplementos alimentares (ômega 3, fitoesteróis e ácido fólico) e 
doenças cardiovasculares no Brasil 

 
O investimento total previsto é de R$ 38.000,00. O grupo acordou que seguiremos com a 
proposta da Dra. Bahia. É importante ressaltar que a pesquisadora tem experiência direta 
neste tipo de trabalho e que ela e sua equipe da UERJ seriam os responsáveis diretos pelo 
trabalho (ou seja, não há intermediários, como no caso da IN3, reduzindo o custo do 
trabalho,). Vale lembrar que as negociações com a empresa IN3 iniciaram-se em R$ 150.000,00 
e a última proposta foi de R$ 80.000,00. Ainda, a pesquisadora foi bastante ágil nas 
negociações e nos deu muita segurança quanto à qualidade dos resultados esperados para 
esse levantamento. 
 
Próximos passos: Tatiana: circular a proposta entre as empresas (para comentários e 
aprovação) (em anexo, no e-mail); Fernando: obter a aprovação das empresas-membro do GT 
de Suplementos da Abiad até o dia 07/06. Tatiana e Fernando: seguir com a negociação junto 
à pesquisadora e iniciar o trabalho o quanto antes, para que o estudo esteja finalizado durante 
o III Workshop de Suplementos em Outubro. 
 
2) Agenda do III Workshop de Suplementos Alimentares na Anvisa (outubro de 2013):  
 
Tatiana levou uma proposta inicial para ser discutida entre o grupo; o primeiro draft da agenda 
foi discutido durante a reunião. 
 
Próximos passos: Tatiana: circular o draft entre as empresas do GT de suplementos (para 
comentários e sugestões) até o dia 07/06 (o draft segue em anexo, no e-mail); Tatiana: 
circular o guia GMP do IADSA para apreciação das empresas e eventual inclusão na agenda do 
workshop. 
 
3) Portaria n.562/2013: trabalhar num draft para contribuir com propostas de 

combinações/composição para uso em suplementos (sem que haja um fim específico), 
com foco em segurança e histórico de uso 

 



Os principais temas discutidos foram: (1) a revisão da Portaria 32/98 (Suplementos Vitamínicos 

e Minerais) e (2) a revisão da Portaria 18/10 (Alimentos para Atletas). 

 

Para a Portaria 18, as empresas que participaram da última reunião com a Anvisa (Portaria 

n.562/2013), relataram que a Anvisa espera que as empresas façam propostas de 

interpretação do texto, ou seja, quais as substâncias ou classes de produtos estrangeiros de 

suplementos seria possível incluir nesta categoria sem alteração do texto atual. 

Karina, representante da Abenutri, relatou como as empresas associadas estão desenvolvendo 

o trabalho e sugeriu que a Abiad trabalhasse em paralelo para que, finalmente, as propostas 

pudessem ser consolidadas (a Anvisa espera somente uma proposta do setor produtivo). 

 

Para a Portaria 32, também foi discutida a necessidade de criar propostas de listas de 

produtos/combinações que já estão admitidas no mercado Brasileiro (produtos aprovados 

como “Novos Alimentos”) e, ainda, lista de produtos “novos”, que não foram aprovados no 

Brasil como “novos alimentos” (ou mesmo em outras categorias).  

 

Assim, foram criados 3 subgrupos que irão atuar de forma paralela: 

 

1) Revisão da Portaria 18 – atletas: 

a. Karina (Abenutri) – LIDER DO GRUPO 

b. Ana Maria Giandon (representando a Probiótica) 

c. Silvia (Probiótica) 

d. Renata (Herbalife) 

e. Daniela (representando a Capsugel) 

2) Lista de produtos/combinações que já estão admitidas no mercado Brasileiro: 

a. Tatiana (Herbalife) – LÍDER DO GRUPO 

b. Renata (Inneov) 

c. Mariana (DSM) 

d. Vilma (Sanofi-Aventis) 

3) Lista de outros produtos que não estão admitidos no mercado Brasileiro, porém são 

considerados seguros: 

a. Daniela (representando a Capsugel) – LÍDER DO GRUPO 

b. Renata (Herbalife) 

c. Carolina (Amway) 

d. Denise (Pfizer) 

e. Carolina (Pfizer) 

f. Isabela (Sanofi-Aventis) 

g. Ana Maria Giandon (representando a Probiótica) 

h. Silvia (Probiótica) 

i. Maria Amélia (Naturex) 

 



Cada subgrupo irá trabalhar de forma independente (via e-mail e/ou reuniões, conforme a 

necessidade de cada um).  

 

Próximos passos: Tatiana: circular o link da gravação da reunião com a Anvisa sobre a Portaria 
n.562, gravado pela Karina (ver no e-mail); Patricia: circular a lista de extratos elaborada pelo 
GT para apreciação do grupo (como sugestão para novos ingredientes). Cada subgrupo deverá 
apresentar uma proposta na reunião do dia 02/07, para apreciação de todos. 
 
 
Próxima reunião: 

 

GT Suplementos GERAL:  Data: 02/07/2013 (sexta-feira) 

Horário: 9h00 

Local: Sede da ABIAD (auditório) 

 

 

GT Suplementos ABIAD 

São Paulo, 30 de maio de 2013. 

www.abiad.org.br 

abiad@uol.com.br 


