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Base Legal anterior

Resolução nº 18, de 30 de abril de 1999, que aprova o regulamento técnico que estabelece 
as diretrizes básicas para análise e comprovação de propriedades funcionais e ou de saúde 
alegadas em rotulagem de alimentos.

Resolução RDC nº 2, de 7 de janeiro de 2002, que aprova o regulamento técnico de 
substâncias bioativas e probióticos isolados com alegação de propriedades funcional e/ou 
saúde;  



Base Legal vigente e Guia

Resolução n. 17, de 30 de abril de 1999, que aprova o regulamento técnico que estabelece as diretrizes 
básicas para avaliação de risco e segurança dos alimentos. 

Resolução nº 18, de 30 de abril de 1999, que aprova o regulamento técnico que estabelece as diretrizes 
básicas para análise e comprovação de propriedades funcionais e ou de saúde alegadas em rotulagem de 
alimentos.

Resolução RDC nº 243, de 26 de julho de 2018, que dispõe sobre os requisitos sanitários de 
suplementos alimentares.

Resolução RDC nº 241, de 26 de julho de 2018, que dispõe sobre os requisitos para comprovação da 
segurança e dos benefícios à saúde dos probióticos para uso em alimentos.

Guia n° 21/2021: Guia para instrução processual de petição de avaliação de probióticos para uso em 
alimentos, versão 2.



Resolução n. 18/1999

Definições 

• Alegação funcional: É aquela relativa ao papel
metabólico ou fisiológico que o nutriente ou
não nutriente tem no crescimento,
desenvolvimento, manutenção e outras
funções normais do organismo humano.

• Alegação de saúde: É aquela que afirma,
sugere ou implica a existência de relação entre
o alimento ou ingrediente com doença ou
condição relacionada à saúde.

Diretrizes

• O alimento ou ingrediente que alegar
propriedades funcionais ou de saúde deve ser
seguro para consumo sem supervisão médica.

• São permitidas alegações de função e ou
conteúdo para nutrientes e não nutrientes;
podendo ser aceitas aquelas que descrevem o
papel fisiológico do nutriente ou não nutriente
no crescimento, desenvolvimento e funções
normais do organismo, mediante
demonstração da eficácia.

• As alegações podem fazer referências à
manutenção geral da saúde, ao papel
fisiológico dos nutrientes e não nutrientes
(alegação funcional) e à redução de risco a
doenças (alegação de saúde).

• Não são permitidas alegações de saúde que
façam referência à cura ou prevenção de
doenças.

Comprovação da alegação

• A comprovação da alegação de propriedades
funcionais e ou de saúde de alimentos e ou de
ingredientes, deve ser conduzida com base
em: consumo previsto ou recomendado pelo
fabricante; finalidade, condições de uso e valor
nutricional, quando for o caso; evidência(s)
científica(s).

• Informações documentadas sobre aprovação
de uso do alimento ou ingrediente em outros
países, blocos econômicos, Codex Alimentarius
e outros organismos internacionalmente
reconhecidos.



RDC 243/2018

VII-suplemento alimentar: produto para ingestão 
oral, apresentado em formas farmacêuticas, 
destinado a suplementar a alimentação de 

indivíduos saudáveis com nutrientes, substâncias 
bioativas, enzimas ou probióticos, isolados ou 

combinados.

Art. 9° As quantidades de nutrientes, substâncias 
bioativas, enzimas e probióticos contidas nos 
suplementos alimentares devem atender aos 

limites mínimos e máximos de uso estabelecidos 
nos Anexos III e IV da Instrução Normativa n° 28, 

de 26 de julho de 2018.

Art. 16. As alegações autorizadas para uso em 
suplementos alimentares restringem-se àquelas 

previstas no Anexo V da Instrução Normativa n° 28, 
de 26 de julho de 2018, desde que atendidos os 

respectivos requisitos.

§ 2° O uso das alegações é opcional, exceto para os 
suplementos alimentares com probióticos ou com 

enzimas

Art.20

e) ter a eficácia de suas alegações comprovadas, 
conforme Resolução n° 18, de 30 de abril de 1999.

II - no caso de probióticos, devem ser atendidos os 
requisitos da Resolução - RDC n° 241, de 26 de 

julho de 2018, que dispõe sobre os requisitos para 
comprovação da segurança e dos benefícios à 
saúde dos probióticos para uso em alimentos. 



RDC 241/2018 

Art. 3°

I – probiótico: microrganismo vivo que, 

quando administrado em quantidades 

adequadas, confere um benefício à saúde 

do indivíduo.



RDC 241/2018 – Comentada/aplicabilidade

Art. 3°

II - linhagem: subpopulação de células de 

uma mesma espécie que apresentam as 

mesmas características e são identificadas por 

números, letras ou nomes que seguem o 

epíteto específico.



CAPÍTULO II - REQUISITOS PARA COMPROVAÇÃO DA SEGURANÇA E DOS

BENEFÍCIOS À SAÚDE DOS PROBIÓTICOS PARA USO EM ALIMENTOS

Seção I - Princípios gerais

A
rt

. 4
° O uso de probióticos em

alimentos requer a
comprovação da sua
segurança e benefícios à
saúde.

§ 1° A solicitação de
comprovação de que trata
o caput deve ser realizada
mediante protocolo de
petição de avaliação de
segurança e de eficácia.

§ 2° O resultado da
avaliação da petição de
que trata o § 1° será
publicado por meio de
Resolução (RE).

A
rt

. 5
° A comprovação da
segurança e dos benefícios
à saúde dos probióticos
não dispensa os alimentos
adicionados de probióticos
do cumprimento aos demais
requisitos necessários para
sua regularização, nos
termos da Resolução n° 23,
de 15 de março de 2000,
que dispõe sobre o manual
de procedimentos básicos
para registro e dispensa
da obrigatoriedade de
registro de produtos
pertinentes à área de
alimentos.

A
rt

. 6
° As decisões das petições de

registros de alimentos
contendo probióticos,
protocoladas a partir da
publicação desta
Resolução, estarão
vinculadas à decisão prévia
da petição de avaliação
de segurança e de eficácia,
conforme o trâmite disposto
no art. 4°.

https://www.gov.br/anvisa
/pt-
br/assuntos/alimentos/pai
neis-de-consulta-de-
alimentos

4107 – Avaliação de 
Segurança e Eficácia de 
propriedade funcional ou 
de saúde de probióticos



CAPÍTULO II - REQUISITOS PARA COMPROVAÇÃO DA SEGURANÇA E DOS

BENEFÍCIOS À SAÚDE DOS PROBIÓTICOS PARA USO EM ALIMENTOS

Seção II - Identidade dos probióticos
Art. 7° A comprovação da segurança dos probióticos e dos seus benefícios à saúde requer a caracterização e
identificação inequívoca da linhagem do micro-organismo, por meio da apresentação de documentos técnicos ou
estudos científicos que:

Ponto de partida: 
Identificação e 
nomenclatura 

adequadas

Atribui o micro-
organismo a um 

grupo taxonômico

Previsão das 
propriedades gerais 
do micro-organismo

Ponto de chegada: 
Identificação de 

possíveis perigos e 
atribuição de efeitos



CAPÍTULO II - REQUISITOS PARA COMPROVAÇÃO DA SEGURANÇA E DOS

BENEFÍCIOS À SAÚDE DOS PROBIÓTICOS PARA USO EM ALIMENTOS

Seção II - Identidade dos probióticos (art. 7°)

I-- identifiquem a espécie, de acordo com a nomenclatura binomial mais atual;

• Código Internacional de Nomenclatura de Procariotos; Código Internacional de Nomenclatura para algas, fungos e plantas; 
International Journa; of Systematic and Evolutionary Microbiology.

• Nova classificação taxonômica do gênero Lactobacillus: não há obrigação imediata de veiculação da nova nomenclatura, é 
opcional; são reconhecidas as duas nomenclaturas.

II - identifiquem e caracterizem a linhagem, por meio de métodos genotípicos e fenotípicos;

• Testes fenotípicos (morfológicos e bioquímicos);

• Testes genotípicos (necessários para identificação correta de espécies e linhagens)

• Identificação da espécie: Hibridização DNA-DNA ou sequenciamento do gene 16S rRNA

• Identificação da linhagem: métodos de tipagem (Restriction Fragment Lenght Polimorphism – RFLP; Random Amplification of 
Polymorphic DNA – RAPD); sequenciamento.

III – especifiquem a origem da linhagem;

• Alimento, microbiota, outras fontes;

IV - comprovem o depósito da linhagem em uma coleção de cultura internacionalmente reconhecida.

• O número/código da linhagem na respectiva coleção deve ser fornecido, assim como o documento que comprova o depósito.



CAPÍTULO II - REQUISITOS PARA COMPROVAÇÃO DA SEGURANÇA E DOS

BENEFÍCIOS À SAÚDE DOS PROBIÓTICOS PARA USO EM ALIMENTOS

Seção III - Segurança dos probióticos (art. 8°)

Histórico de 
uso seguro 
seguro

Comprovar consumo da linhagem por gerações

Evidências: publicações científicas, registros históricos, 
informações comerciais de produção e venda; dados de 
consumo alimentar, documentos de autoridades 
internacionais, etc



CAPÍTULO II - REQUISITOS PARA COMPROVAÇÃO DA SEGURANÇA E DOS

BENEFÍCIOS À SAÚDE DOS PROBIÓTICOS PARA USO EM ALIMENTOS

Seção III - Segurança dos probióticos (art. 8°)

Ausência de
registros de
eventos
adversos
relevantes,
obtidos a
partir de
estudos
clínicos ou
vigilância
pós-uso

Relatar os efeitos adversos encontrados nos estudos clínicos
já realizados com a linhagem, principalmente para o público-
alvo; estudos diferentes da comprovação do benefício.

Dados sobre vigilância de eventos adversos, incluindo
isolamento de bactérias probióticas de pacientes com
infecções sistêmicas.



CAPÍTULO II - REQUISITOS PARA COMPROVAÇÃO DA SEGURANÇA E DOS

BENEFÍCIOS À SAÚDE DOS PROBIÓTICOS PARA USO EM ALIMENTOS

Seção III - Segurança dos probióticos (art. 8°)

Ausência de
fatores de
virulência,
patogenicidad
e, substâncias
ou metabólitos
que
representem
risco à saúde
humana

Micro-organismo não patogênico;

Micro-organismo que não possui fatores de virulência 
relacionados à patogenicidade (invasinas, adesinas);

Micro-organismo que não produza toxinas, enzimas ou 
metabólicos tóxicos (hemolisinas, aminas biogênicas).

Evidências: Classe de risco, QPS, revisão de literatura, testes 
adicionais.



CAPÍTULO II - REQUISITOS PARA COMPROVAÇÃO DA SEGURANÇA E DOS

BENEFÍCIOS À SAÚDE DOS PROBIÓTICOS PARA USO EM ALIMENTOS

Seção III - Segurança dos probióticos (art. 8°)

Ausência de 
resistência a 
antibióticos 
relevantes para 
a saúde 
humana 
(potencialment
e transferível);e 
susceptibilidad
e a, pelo 
menos, dois 
antibióticos.

Ensaio necessário para qualquer linhagem probiótica;

Capacidade de transferência de genes de resistência da linhagem
para outros micro-organismos presentes na microbiota intestinal
humana;

Perfil de susceptibilidade a antimicrobianos e determinação da CIM:
Clinical & Laboratory Standards Institute (CLSI), padrão ISO,
European Committee on Antimicrobial Susceptibility Test (EUCAST)
ou similar.

Valores de corte

Resistência classificada em intrínseca ou adquirida



CAPÍTULO II - REQUISITOS PARA COMPROVAÇÃO DA SEGURANÇA E DOS

BENEFÍCIOS À SAÚDE DOS PROBIÓTICOS PARA USO EM ALIMENTOS

Linhagens sem histórico de uso 
e sem presunção de segurança 

(art. 9°)

genotoxicidade e 
mutagenicidade;

toxicidade aguda;

toxicidade 
subcrônica;

toxicidade a longo 
prazo;

Linhagens destinadas a gestantes e 
crianças de primeira infância (art. 10)

ocorrência de 
efeitos adversos e 

parâmetros de 
crescimento e de 
desenvolvimento

toxicidade 
reprodutiva e no 
desenvolvimento 

(para linhagens sem 
histórico de uso e 
sem presunção de 

segurança)



CAPÍTULO II - REQUISITOS PARA COMPROVAÇÃO DA SEGURANÇA E DOS

BENEFÍCIOS À SAÚDE DOS PROBIÓTICOS PARA USO EM ALIMENTOS

Seção IV - Benefício dos probióticos

Parágrafo único. Nos produtos 
adicionados de probióticos, o 

benefício deve ser comunicado por 
meio da alegação de propriedade 

funcional ou de saúde aprovada para 
a linhagem, exceto quando houver 

disposição em contrário em 
regulamento técnico específico

Art. 12. O benefício à saúde 
associado ao uso do probiótico deve 

estar claramente identificado e 
refletir da forma mais adequada o 

conjunto de evidências 
apresentadas.

Art. 13. O benefício alegado pode ter 
caráter geral ou específico, levando 
em consideração a totalidade e o 
nível das evidências disponíveis. 



CAPÍTULO II - REQUISITOS PARA COMPROVAÇÃO DA SEGURANÇA E DOS

BENEFÍCIOS À SAÚDE DOS PROBIÓTICOS PARA USO EM ALIMENTOS

Demonstração da 
sobrevivência às 

condições do 
trato digestório 

humano

Evidência de 
efeito em 

humanos obtida 
por meio de 
estudos que:

I - sejam 
conduzidos com 
a linhagem do 

micro-
organismo; 

II - envolvam um 
grupo 

representativo da 
população de 

interesse ou cujos 
resultados 
possam ser 

extrapolados para 
aquela de 
interesse; 

III - considerem a 
quantidade 

mínima sugerida 
para obtenção do 

benefício;

IV - avaliem 
desfechos 

relevantes para o 
benefício alegado; 

e

V - minimizem 
vieses e fatores de 

confundimento. 

Em adição às 
evidências em 

humanos, podem 
ser apresentados 
outros tipos de 

estudos e 
referências que 

ajudem a explicar 
a plausibilidade 

biológica do efeito 
alegado. 

Art. 14



Passo a passo – Comprovação do benefício

1. Proposta inicial de alegação (atenda a Resolução n. 18/1999);

2. Levantamento dos estudos científicos disponíveis incluindo aqueles com resultados contra e a favor;

3. Busca direcionada por meio de uma pergunta de pesquisa definida: PICO (População – Intervenção 
(Ingrediente) – Comparador – Outcome (Desfecho);

4. Apresentar a estratégia detalhada de busca, incluindo informação sobre as bases de dados consultadas, palavras-
chaves e descritores booleanos utilizados (AND, OR) e período da busca para que a pesquisa seja reproduzida;

5. Seleção dos estudos pertinentes;



Passo a passo – Comprovação do benefício

6. Lista dos estudos excluídos justificando a exclusão dos mesmos;

7. Descrição dos estudos pertinentes: desenho do estudo, grupo de estudo, exposição/duração da 
intervenção, desfechos avaliados, resultados, limitações, conclusões;

8. Avaliação da Qualidade individual de cada estudo (metodológica);

9. Avaliação da Totalidade. 



Evidências Científicas – Avaliação da Totalidade 

- Critérios essenciais de causalidade

• Relação 
Temporal

• Magnitude 
do efeito

• Associação• Consistência

Os resultados dos 
estudos devem 

convergir de forma 
favorável ao uso do 

ingrediente nas 
condições 
pleiteadas. 

Os estudos devem 
apresentar resultados 

estatiscamente 
significativos (p—

value)  ou mostrarem 
associação menor 

que 1 (risco relativo 
ou odds ratio).

O ingrediente tem 
que ser 

administrado antes 
da observação do 

efeito.

A mudança no 
efeito (benefício) 

em relação ao 
controle (tamanho 
do efeito) deve ser 
capaz de justificar a 

alegação. 

Há relação de Causa e Efeito
entre o consumo do
ingrediente/alimento e o
benefício pretendido?

Sim – Refinar texto da alegação
Não – Não há como veicular
alegação



Conclusão

Aprovação
da alegação

Requisitos da 
Resolução n. 

18/1999 Não usar alegações 
amplas e 

inespecíficas

Não usar alegações 
que permitem 

múltiplas 
interpretações/ são 

potencialmente 
enganosas

Linhagem/dose

População

Desfechos 
pertinentes

Viés dos estudos

Tamanho da 
amostra

Consistência 

Associação

Magnitude do 
efeito



Obrigada!
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