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Ata da Reunião do GT Suplementos do dia 30/10/2014 
 
1. Comentários pós Workshop da Anvisa:  

 O grupo discutiu as impressões relacionadas ao evento: a percepção geral é que a 

Anvisa, para cumprir a agenda de seminários para o setor regulado, escolheu o tema 

“suplementos” em função dos desafios com a categoria de atletas; Renata (Inneov) 

comentou que há muitas falhas na fiscalização, que age por denúncia, apreende os 

produtos para enviar para análise laboratorial; por falta de KITs, os fiscais demoram 

muito tempo para liberar os produtos. 

 

 Karina sugeriu o agendamento de uma reunião do setor com a Denise da GGALI para 

cobrar as revisões das portarias, mencionadas durante o evento. 

 

 Discussões relacionadas a possibilidade de um código de boas práticas entre as 

empresas: 

o Cassio (Pfizer) mencionou a experiência da Interfarma (medicamentos) na 

criação de um comitê de ética, que teve como principais consequências 

positivas a aproximação com a Anvisa e a liberação do tempo da Agência; uma 

auto-regulamentação ajuda, também, do ponto de vista legal, pois reduz o 

tempo da Anvisa de ter que lidar com as denúncias.  

o A Abiad discutiu a possibilidade de trabalhar numa proposta de programa de 

monitoramento, com o objetivo de ter o comprometimento das empresas no 

cumprimento dos regulamentos, evitando denúncias à Anvisa, liberando a 

Agência para focar em outros temas (ex.: revisão do regulamento de 

suplementos).  

o Karina informou que a ABENUTRI já está organizando um comitê de 

monitoramento das empresas.  

o As empresas da Abiad entendem que devemos expor para a Anvisa quais são as 

limitações do setor para esse programa de monitoramento interno (por 

exemplo, o setor não tem laboratório e materiais para realizar análises), e é 

necessário um regulamento específico para suplementos para embasar esse 

monitoramento, por isso a necessidade de se revisar urgentemente e Portaria 

32/98, que trará benefícios não somente para o setor como para a própria 

Anvisa. 

o Também seria necessário um programa de treinamento aos fiscais da Anvisa, 

que poderá contar com o apoio da Abiad. 

o Foi criado um subgrupo para a criação do comitê e do programa para 

monitoramento interno, liderado pela Karina da Amway. Nest comitê teremos 

representantes das seguintes empresas:  

 Nestlé/Inneov (Renata Cassar) 
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 Amway (Karina) – Líder 

 Sanofi (Cintia) 

 Naturex (Maria Amélia) 

 Pfizer (Cassio/Carolina) 

 DSM (Carolina) 

 Marjan (Vivian) 

 Merck (Viviane) 

 Herbalife (Amanda/Tatiana) 

 Abiad (Fernando) 

 
Próximos passos:  consolidação do comitê de monitoramento/boas práticas, que deve contar 
com advogados representantes das empresas e membros do setor, para a discussão/elaboração 
do programa de monitoramento interno.  
 
2. Pesquisa de Mercado sobre hábitos de consumo de Suplementos Alimentares: 

Seguimos aguardando as respostas das empresas para fecharmos o projeto com a empresa 
Toledo e Associados. Maria Aparecida, da Toledo, sinalizou que não realizam pesquisas em 
Dezembro (as respostas ficam comprometidas: muitas pessoas viajam, muitas modificam os 
hábitos de consumo na época de festas e para o verão, etc). A pesquisa será realizada em 2015. 
 
Próximos passos: Assim que o contrato for assinado, a Toledo preparará um questionário que 
será revisado pelo subgrupo e enviado ao GT para comentários e sugestões. 
 
3. Lista Positiva e Negativa de extratos: 

Planitox segue trabalhando na lista. Cris (Planitox) enviará um primeiro relatório à Fernanda em 
breve. 
 
4. PL 233/14 - Suplementos Alimentares: 

Mesmo status (não tramitou). 
 
5. Informe Técnico 62/14 sobre o uso de edulcorantes em Suplementos Alimentares: 

DSM trabalhará em uma proposta de posicionamento da Abiad referente ao tema, que será 
discutida entre os membros do subgrupo (Inneov, Amway e DSM). 
 
6. Pesquisa de Planejamento com Associados da Abiad 

Tatiana sugeriu uma reunião de diretoria para alinhamento da estrutura da Abiad com base no 
feedback da pesquisa com os associados. É de extrema importância que todos os associados 
participem da pesquisa, para que as mudanças necessárias sejam incorporadas ao planejamento 
da Abiad para 2015 e para que a entidade possa defender os interesses das empresas da melhor 
maneira possível,  tornando-se referência para o Governo, Academia, Imprensa, etc. 
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Próximos passos: enviar a pesquisa para que os associados; agendar reunião de diretoria. 
 
7. GT de Alegações da Anvisa 

Renata resumiu a discussão da última reunião do GT do dia 03/10, ressaltando que os 
comentários aos documentos de Trabalho enviados pelo setor devem ser mais objetivos e 
menos repetitivos, sem grandes redações, pois são malvistas pelo Rodrigo. 
Ficou decidido na reunião que os grãos integrais não serão incluídos no grupo de alimentos que 
terão alegações automaticamente (como o caso de frutas, verduras e legumes), pois não há 
evidências científicas convincentes de que eles não estão associados ao desenvolvimento de 
DCNTs.  
 
Quanto ao modelo de classificação dos alimentos, todos os modelos que estavam na lista para 
discussão foram excluídos e a Anvisa se responsabilizou por elaborar um modelo com base na 
pirâmide alimentar e no nível de processamento dos alimentos para a próxima reunião. 
Também acordaram que os alimentos considerados mais “indulgentes” (com base na POF), 
aqueles que não geram benefícios à saúde, estarão em um grupo amplo, sem critérios 
específicos. A próxima reunião está agendada para dia 12/12/14 na Anvisa. 
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