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Reunião GT Probióticos 
São Paulo, 3 de março 2017 

 
 
Participantes:  

Andréa Baptista Abiad 

Carolina Silva Nestlé 

Carolina Zago Dupont 

Cintia de Souza Pfizer 

Daniela Tomei Meta Regulatória 

Juan Thompson Abiad 

Karina Silva Amway 

Marilia Ferreira Danone 

Marina Fuso Merck 

Sarita Rossato Herbalife 

Thais Bianco Reckitt Benckiser 

Thalita Paes Equaliv 

Thamiris Tavares Sanofi 

 
1. Resultados da reunião com ANVISA em 8 de dezembro de 2016. 
 
Carolina iniciou explicando que a reunião foi boa, e que o grupo fez muitas perguntas à Anvisa, 
demonstrando claramente a preocupação com os estudos clínicos e a questão da eficácia e que 
por mais que a indústria tente se adequar, sempre há muitas exigências por parte da agência. 
 
A questão da estabilidade foi também abordada, uma vez que a ANVISA exige nos processos 
estudos de estabilidade sem que haja um guia de orientação para o setor,  bem como foi 
mencionado que os produtos que já estão no mercado deveriam ter uma tratativa diferenciada, 
pois as empresas não tem muitas vezes tempo de atender às regras atualmente praticadas no 
tempo de uma exigência ( 120 dias), foi mencionado que na área de medicamentos quando os  
RTs são atualizados, a primeira revalidação de produtos  ainda é avaliada com a regra antiga 
para que as empresas tenham tempo para os ajustes. 
 
A Anvisa anotou todos os pontos discutidos. 
 
A Anvisa comentou sobre a dificuldade em como comunicar um claim de forma que o 
consumidor não seja enganado. 
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Carolina comentou que informou a ANVISA que o Japão tem um modelo de símbolos que 
mostram a validação ou não validação do claim pela autoridade sanitária que pode contribuir.  
 
Disse ao GT que ela recebeu algumas informações sobre o Japão e alertou o grupo sobre valer a 
pena que todos o analisem o modelo e busquem informações sobre como se dá a aprovação de 
claims pela autoridade de saúde japonesa. 
 
Ainda sobre a reunião de Brasília, os representantes da ABIAD comentaram que aguardam 
retorno da GGALI sobre o documento protocolado para auxílio na construção do GUIA de 
probióticos, porém ainda não houve resposta e aparentemente, não foi lido. 
 
Daniela então disse que muitos produtos estavam sendo indeferidos, e que a Dra. Thalita 
respondeu que a GGALI pediu a DICOL para os processos de probióticos ficassem em stand by, 
porém o pedido foi negado e por isso as avaliações seguiram e todos estão sendo negados. 
 
Ao final da reunião, o grupo abordou a questão dos estudos, contando sobre dois produtos que 
foram deferidos. A ideia seria ter a oportunidade de ver os estudos que levaram a tais 
deferimentos, mas a Anvisa não deu uma resposta clara sobre a disponibilização destes. 
 
Por fim, ao ser questionada sobre uma data para a publicação da consulta pública de 
suplementos, prometida para março, a Dra. Talita não quis se comprometer com uma data 
específica.  
 
2. Plano de trabalho 2017:        

 
a) Propostas de informações para levar a possível reunião com a DICOL, e apresentar a 

situação de probióticos e planos para a consulta pública (comunicação de claims, 
indeferimentos, dados de mercado nacional e internacional, etc.). 

 
Daniela pontuou que é importante que o setor tenha uma postura mais questionadora, 
bem como uma atitude mais incisiva, colaborando também com apresentação de soluções 
para as questões que a ANVISA levanta sobre probióticos tais como eficácia comprovada X 
propaganda de produtos. 
 
Juan completou dizendo que acredita que o trabalho realizado até o momento foi muito 
bom, mas não houve feedback apropriado por parte da Anvisa, o que é um desafio e 
indicaria que talvez o tema probióticos não seja exatamente uma prioridade. A ideia seria 
participar de uma reunião da Diretoria Colegiada, mostrando o impacto que a postura da 
Anvisa tem com relação aos probióticos, incluindo a indústria e a população. Desta forma, 
espera-se sensibilizar também a diretoria. No ano passado, o Danilo da Galderma tinha 
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sugerido um médico; houve uma reunião com ele, que recomendou que trilhassem esse 
caminho, aproveitando que as empresas que fazem parte da Abiad representam o setor no 
Brasil. 

 
Carol e Sarita sugeriram mostrar um estudo que foi feito na França sobre o quanto o 
governo economizaria se a população consumisse probióticos. 

 
Daniela acrescentou que deve ser levado ao conhecimento da DICOL que a comunidade 
científica está falando muito sobre probióticos e que há um consenso nesses debates e 
congressos científicos de que os probióticos trazem benefício à saúde. Logo, é fundamental 
que a indústria possa oferecer os probióticos para a população, mas a abordagem da GGALI 
pode minar esse mercado. 

 
Juan disse também que seria importante trabalhar em uma pauta sobre probióticos com o 
objetivo de sensibilizar a opinião pública, juntamente com a assessoria de imprensa, pois já 
houve pedidos de jornais e revistas sobre o assunto. Carolina sugeriu que poderia ser 
explorada a ideia de que o Brasil é um mercado promissor e que está ameaçado, e que 
talvez uma parceria com a Sindusfarma possa ser feita, uma vez que a esta associação faz 
um trabalho interessante com a Anvisa. 
 
Foi comentado que é importante deixar claro para a diretoria que estão de acordo com os 
estudos de segurança, uma vez que dos indeferimentos ocorridos, a maioria apontava para 
a questão da eficácia, não havendo questionamentos com relação à segurança, pois este 
tópico está sendo atendido. 

 
Foi discutida a possibilidade de não haver a obrigatoriedade de claims. 

 
b) Carta para GGALI disponibilizando o apoio da ABIAD. 

 
A ideia é fazer uma carta para a gerência de alimentos, mostrando que não há retorno 
devido por meio dos canais formais e explicar que a Abiad irá planejar a participação de 
uma reunião da Diretoria Colegiada para tratar do tema de probióticos. 

 
c) Estudos clínicos e estabilidade para suplementos. 

 
Comentou-se que os estudos clínicos anexados aos processos de registro de probióticos 
nunca atendem à expectativa da ANVISA, por mais que estejam no formato que a Anvisa 
pede. O que se busca é uma explicação ou parecer de algum especialista demonstrando 
que não é possível que as exigências dos estudos clínicos para medicamentos sejam as 
mesmas para suplementos. Embora o GT tenha certo conhecimento sobre as diferenças 
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entre as abordagens, é preciso que seja feito um parecer sobre o assunto por algum 
especialista em estudos clínicos.  A ideia que surgiu foi consultar o IPA.   

 
3. Definição de atividades para e responsáveis 

 

• Abiad 

 Pesquisar qual é o caminho para agendar uma reunião com a Dicol; 

 Fazer draft de carta para a GGALI e encaminhar a todos para aprovação; 

 Verificar a questão de comunicação de claims e produtos com a IADSA. 
 

• Grupo/Abiad: 

 Fazer pesquisa com os associados e ver quanto representa probióticos no portfólio; 
pensar em algumas perguntas; 

 Revisar o ofício enviado à Anvisa no ano passado para verificar se é necessário 
apresentar mais informações na parte técnica. 

 

• Grupo 

 Levantar o que há de dados de mercado e enviar informações para Juan; 

 Verificar como se dá a atribuição/validação de claims no Japão e os símbolos. 
 

• Daniela 

 Fazer roteiro de apresentação para a reunião com a Dicol e enviar a Juan, para 
posterior envio ao grupo; 

 Revisar a proposta técnica do Canadá e enviar informações para Juan compartilhar 
com o grupo. 
 

• Thamiris 

 Tentar agendar uma reunião com o professor Franco Lajolo e verificar como, e se ele 
poderia contribuir com a questão dos estudos clínicos. 

 

• Carolina  

 Explorar mais a questão do Japão e dividir informações com Juan para envio 
posterior ao grupo. 

 
 

Como não havia mais nada a ser tratado, a reunião foi encerrada. 
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