ABIAD
Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins
Especiais e Congêneres

REUNIÃO 02/03/2021
Sub-GT Extratos Vegetais

Agenda

1. Votação Vice Coordenador (5 min)
2. Plano estratégico a médio prazo com principais stakeholders (2h)
3. Fichas Técnicas - definição das reponsabilidades (20 min)

*

(Relatório da Análise das Propostas de Inclusão de ingredientes na lista de constituintes – etapa prévia à Consulta Pública (Março/2018))

Plano estratégico
Brainstorming
O que?

a)

Desenvolver um plano estratégico a médio prazo com

•

Considerar inputs do SGT (quais são os pain points?)

parceria de principais stakeholders para ampliar

•

Considerar dados do Survey Monkey

aprovação de botânicos/extratos pela ANVISA.
Quando?

(Ex: viabilização de claims funcionais para fitoquímicos,

•

3 ações ao longo do ano?

aprovação dual de extratos botânicos para espécies que
encontram-se atualmente autorizados para medicamentos,

Como?

viabilização de um workshop com a academia e cientistas

•

Eventos

experts para aprofundamento de discussões técnicas) -

•

Reuniões

PRAZO Q1/2021
Quem?
•

Mapeamento dos principais stakeholders

O que?
Objetivo da pesquisa
Entender os principais desafios dos associados frente aos requisitos para aprovação de extratos vegetais e
demais constituintes botânicos em Suplementos Alimentares. Os dados dos respondentes permanecerão
anônimos e as informações levantadas ajudarão nas decisões estratégicas do SGT.

4) Quais foram os maiores desafios durante o pedido mencionado acima? Selecione quantos forem necessários.

1) Você tem interesse na aprovação de extratos vegetais e/ou demais constituintes botânicos para uso em
Suplementos Alimentares?

( ) comprovar a padronização do ingrediente

( ) obtenção de dados de segurança

( ) outro:_____________________________

( ) sim, extratos vegetais
( ) sim, demais constituintes botânicos
( ) sim, em ambos

5) Você está de acordo com a proposta de “Categorização de Ingredientes Obtidos de Vegetais” apresentada
pela ANVISA durante diálogo com o setor em meados de 2020?

( ) não

( ) Sim
( ) Não. Por que? _____________________________________

2) Seu interesse é somente quanto à Suplementos Alimentares ou também outros tipos de alimentos?

6) Tem interesse em contribuir financeiramente para a realização das atividades que o SGT definir como
estratégicos?

( ) somente Suplementos Alimentares
( ) Sim, não mais do que R$ 2.000,00
( ) também outros tipos de alimentos
( ) Sim, não mais do que R$ 5.000,00
( ) Sim, não mais do que R$ 10.000,00
3) Nos últimos 2 anos, já submeteu algum pedido de avaliação de segurança para este tipo de ingrediente junto
a ANVISA?

( ) Não tenho como contribuir

( ) sim e já foi aprovado
( ) sim, mas ainda não foi aprovado

7) Gostaria de deixar algum comentário/sugestão?

( ) não (pule para a questão 5)

______________________________________________________________________

Pain Points

Pain Points

1. Definição de extratos
2. Possível flexibilização em relação aos extratos aquosos?
3. Falta de especificação em compêndios reconhecidos (necessidade de “equivalência de especificação” por
parte da ANVISA?)
4. Proposta de um novo caminho para aprovação de extratos? (Ex: BELFRIT (BELFRIT PROJECT, 2014),
Decreto Francês (THE FRENCH REPUBLIC, 2014), EFSA (lista principal) e Alemanha (Lista B) (EUROPEAN
FOOD SAFETY AUTHORITY, 2012))

Fichas Técnicas

•

Extratos Vegetais

•

Extrato Aquoso

•

Extrato Etanólico

•

Produtos de Vegetais

•

Produtos de Frutas

OBRIGADA!

