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Ata Reunião GT Suplementos 19-03-2014 
  
Segue um resumo do que foi conversado (discussão sobre os próximos passos): 
 

 O grupo discutiu a necessidade de trabalharmos num “plano B” para a aprovação do 
uso de extratos em suplementos, considerando a necessidade da Anvisa na adoção de 
“listas”: embora o Guia de Segurança seja o documento ideal e que seguirá como a 
principal referencia do grupo nas discussões com a Anvisa, existe uma grande 
necessidade de trabalharmos em documentos alternativos que possam dar segurança 
a Anvisa e sejam aplicáveis do ponto de vista regulatório 

 Dr. Flavio colocou suas ressalvas em relação às listas (principalmente em relação à lista 
positiva), considerando a dificuldade para a inclusão de novos ingredientes nesta lista 

 Entretanto, o Dr. Flavio reconhece a necessidade e importância de trabalharmos no 
tema.  

 O objetivo, como plano B, seria: 
o Trabalhar numa lista negativa (substancias proibidas) 
o Trabalhar numa lista positiva (substancias seguras, permitidas para uso em 

suplementos), levando em consideração as quantidades mínimas e máximas 
das substancias.  

o As listas devem levar em conta as definições de “efeito fisiológico x efeito 
terapêutico” (os fitoterápicos, com ação farmacológica, ficarão fora da lista; os 
suplementos devem apresentar ação fisiológica) 

o Para as “novas substancias”, que não se enquadram em nenhumas das listas, 
ter o Guia de Segurança para extratos como referencia 

o Finalmente, em paralelo, consolidar um plano de monitoramento (contendo 
informações indexadas, baseadas em publicações científicas), de 
autoproteção, que dê tranquilidade para a Anvisa em relação aos produtos 
inadequados (garantindo a credibilidade do trabalho) 

  Para a definição da lista positiva, os próximos passos seriam: 
o Formação de um sub-grupo de trabalho, que irá selecionar algumas listas (ex.: 

EFSA, outras) e, com o apoio da Planitox, trabalhar na definição de qual lista 
será adotada como referencia pelo GT de Suplementos 

o A Planitox apoiará o grupo verificando os prós e contras de cada uma das listas 
propostas 

o O sub-grupo de extratos será composto pelas seguintes 
empresas/representantes: 

 Amway/Fernanda (líder) 
 Naturex/Maria Amélia 
 Inneov/Renata 
 DSM/Carolina (a confirmar) 
 Invictus-Herbarium/Gislaine 
 Herbalife/Amanda, Thaís, Renata e/ou Tatiana 
 DuPont e Abenutri (a confirmar) 
 (outras empresas interessadas podem fazer parte do grupo, peço por 

gentileza que se manifestem) 
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o O sub-grupo de extratos irá agendar uma teleconferência com a Planitox para 
definir os detalhes do trabalho a ser desenvolvido e prazos, para que a 
Planitox nos envie o orçamento 

o Renata (Inneov) enviará as listas  
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