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Reunião GT Suplementos 29/08/2013 
 

 

 Consultoria:  
o   Foi acordado que o grupo organizaria uma teleconferência com a Daniela Tomei, 

para alinharmos os próximos passos em relação à revisão do documento 
(atualização da proposta sobre suplementos alimentares). Um convite via 
outlook foi enviado para os membros do GT (caso alguém não tenha recebido 
por favor me avise). A chamada está programada para a próxima segunda-feira, 
dia 02/09, às 14h. 

 

         III Workshop de suplementos em outubro – pontos discutidos/acordados: 
o   O evento será realizado na própria Anvisa (90% confirmado), não havendo 

portanto custo de locação de sala.  
o   A sala na Anvisa é relativamente pequena, com capacidade para ~60 pessoas. 

Portanto, cada empresa deverá levar entre 1 e 2 representantes somente.  
o   Ficou acordado que o primeiro dia do workshop (14/10) será aberto para a 

participação dos membros do GT (conforme mencionado no ítem anterior), e o 
segundo dia (15/10) será fechado somente para membros da academia e 
representantes do governo (da Abiad, somente poucos representantes, a 
princípio Carlos e Tatiana). Esse modelo tem por objetivo garantir uma maior 
efetividade nas discussões e potencializar o sucesso do grupo. O evento deverá 
ser gravado. 

o   O programa do WS ajustado segue em anexo. 

o   Para o Debate “uso de outros compostos em suplementos: aminoácidos, 
enzimas, probióticos”, ficou acordado que cada empresa interessada deverá 
buscar um palestrante, acordar com o grupo e arcar com os custos envolvidos. 

o   Como o evento ocorrerá na mesma semana da reunião do Mercosul, não 
contaremos com a presença da Antonia Maria Aquino e de outros 
representantes da Anvisa; contaremos com a participação do Rodrigo Vargas 
(que lidera o GT de suplementos na Anvisa hj); a Antonia solicitou que 
mantivéssemos a data pois a agenda não comporta qualquer alteração (por isso 
decidimos manter o evento). 

 

         Apresentação Dra. Luciana Bahia:  
o   A Dra. Luciana fez uma apresentação sobre os resultados preliminares do 

trabalho. 
o   Após o levantamento de estudos publicados, não foram encontradas fortes 

evidencias diretas de que o uso de substancias como pysiliun, ácido fólico e 
fitoesterol poderiam ter influencia em eventos esperados; para o fitoesterol, o 
grupo entende que vale à pela seguir com as informações relacionadas à 
redução do colesterol 

o   Os dados são interessantes, mas o grupo deverá trabalhar muito próximo à dra. 
Luciana para garantir que, na introdução do trabalho, fique claro o benefício do 
uso de suplementos para “prevenir” doenças (e não tratar); é importante 
posicionar os suplementos como produtos para pessoas saudáveis, que querem 
complementar a dieta. 
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Próximos passos: 

         Verificar com Sandra (agencia de turismo) reserva de hotel e passagens – Karina  

         Convidar membros da academia e governo – Tatiana e Carlos 

         Checar almoço, tradução simultânea, coffee break, gravação – Fernando 

         Levantar os custos relacionados ao evento para o rateio – Fernando e Tatiana 

         O GT deve enviar para a Dra. Luciana dados sobre os custos do tratamento; foi acordado 
que na próxima semana Tatiana e Carol (Pfizer) irão conversar para dar seguimento a 
esse tema. 
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