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Reunião SGT Extratos 
São Paulo, 10 de março 2017 

 
 
Participantes:  

Vinicius Pedote Naturex 

Eliane Miyazaki FoodStaff 

Marcelo Viana Farmoquímica 

Andréa Baptista Abiad 

Karina Silva Amway 

Thaise Mendes Herbalife 

Wládia Villar Kemin 

Sarita Schnider Herbalife 

Fernanda Nogueira Amway 

Juan Thompson Abiad 

Fernando Lotto Abiad 

 
1. Lista de extratos consolidada 

 
Juan iniciou explicando que os objetivos da reunião eram conversar sobre qualquer assunto 
que tenha ficado pendente no ano passado e a proposta de workshop com a Anvisa. 
 
Ressaltou que haverá reunião no dia 22 para conversar sobre o workshop e as perspectivas 
sobre extratos. A Fernanda vai participar, o Marcelo também, representando a Abifisa, 
esperam ter mais certeza sobre os próximos passos. 
 
Fernanda comentou que vão mencionar a lista de extratos na reunião, e que é necessário 
incluir mais informações, mas antes disso, desejam validá-la com a Anvisa. Colocou em 
discussão detalhes técnicos sobre a lista e a importância de sempre identificar um extrato 
como tendo um ingrediente ativo ou não, bem como as suas funções e concentrações, e o 
grupo discutiu os diversos aspectos envolvidos em adicionar esta informação, decidindo 
sobre aquelas que realmente devem ser retiradas ou adicionadas. 
 
Juan comentou que apenas três empresas enviaram listas de extratos e que vai reenviar a 
lista, para que todos a revisem. 
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2. Proposta de workshop com a ANVISA 
 
O grupo iniciou a discussão sobre o documento da proposta de workshop com a Anvisa. 
  
Juan explicou que separou os temas de acordo com as sugestões recebidas de todos, 
repassando e ajustando cada um dos itens, bem como pediu indicações de palestrantes, 
atualizando o documento, cujos nomes foram estabelecidos conforme segue: 
 

 Conceituação/definição de extratos vegetais: Valerie Debourayne, Kemin; 

 Panorama mundial sobre extratos botânicos foi sugerida, Abifisa.  

 Uso e importância dos extratos botânicos na indústria de alimentos – Vinícius 
Pedote, da Naturex. 

 Tecnologia de extração – Leila Falcão, Naturex 

 Segurança de extratos.  Cristiana Leslie Correa, PUCCAMP. 
 

Juan ressaltou que é importante que as apresentações sejam alinhadas antes do workshop. 
 

3. Reunião com a ANVISA 
 
Fernanda sugeriu fazer uma reunião com a Dra. Ligia, depois da reunião com a Dra. Thalita, 
para entregar a ela a cópia do guia, dizendo que não tem certeza de que o teria visto e que 
ela seria a pessoa mais importante para isso. 
 

4. Definição de atividades e responsáveis 
 

• Grupo: 

 Fazer análise dos 100 extratos, verificando o que não está na referência da 
Planitox também; retirar fitoterápicos - até dia 17/03. 

 

• Abiad  
Reenviar a lista para revisão de todos. 
 

Como não havia nada outro tema a ser discutido, a reunião foi encerrada. 
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