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Ata Reunião GT Suplementos 26/11/2013 
 
Segue um resumo do que foi conversado: 
 

 Comentários sobre o workshop: o evento foi positivo e atingiu os objetivos propostos; 
algumas sugestões para próximas discussões envolvem reuniões menores para discutir 
temas específicos e o envolvimento de acadêmicos para dar neutralidade às discussões 
(usando como referência o grupo de enterais e as discussões na Anvisa). 

 Estudo de mercado/perfil de consumidor/suplementos alimentares: Fernando vai 
verificar o custo com algumas empresas 

 Discussão sobre os próximos passos: 
1. Protocolar na Anvisa o material que está pronto* (ou que será finalizado nas 

próximas semanas) até a 2ª semana de dezembro 
2. Karina irá fazer um resumo das apresentações 
3. 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. 
4. Trabalho do grupo de compostos: será atualizado, alinhado com a proposta e 

enviado em dezembro para Anvisa;  
  
*Material que será enviado para a Anvisa: 

 Proposta de Suplementos (Dani enviará até a próxima semana) e documento macro (a 
ser finalizado) 

 Guia de Segurança do uso de extratos (estará como anexo da proposta) 

 Trabalho do I-helps (estará como anexo da proposta) 

 Guia BPF IADSA 

 Apresentações do Workshop 

 Trabalho elaborado pela Dra. Luciana Bahia/redução de gastos no SUS com uso de 
suplementos/ 

 Trabalho realizado pelo grupo de compostos (critério para a elaboração da lista de 
compostos e aditivos) 

 Resumo das apresentações (Karina irá preparar) 
  
Agendamos um almoço de final de ano para o dia 13/12 – favor confirmar a presença via e-mail! 
  
Próxima reunião do GT de Suplementos: será agendada em breve, possivelmente na semana do 
dia 20/01. 
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