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Marco Regulatório - 2018

Contribuir para o acesso a suplementos alimentares seguros e com qualidade

Reduzir a assimetria de informações existente

Facilitar o controle sanitário e a gestão do risco desses produtos

Eliminar obstáculos desnecessários à comercialização e à inovação

Simplificar o estoque regulatório



Marco Regulatório - 2018

Suplementos 
alimentares

Suplementos 
de vitaminas e 

minerais

Substâncias 
bioativas e 
probióticos

Novos 
Alimentos

Alimentos com 
alegações de 
propriedades 

funcionais Suplementos 
para atletas

Complementos 
alimentares 

para gestantes 
e nutrizes

Medicamentos 
específicos sem 

prescrição 
médica



Estrutura regulatória dos suplementos 
alimentares

RDC nº 243/2018, que dispõe sobre os requisitos sanitários 

dos suplementos alimentares

IN nº 28/2018, que estabelece as listas de constituintes, de 

limites de uso, de alegações e de rotulagem complementar 

dos suplementos alimentares.

Estabelece o escopo, definições e regras gerais de 

composição, qualidade, segurança e rotulagem dos 

suplementos alimentares. Também define as regras gerais 

para atualização das listas positivas e as disposições 

transitórias do novo marco normativo.

Estabelece as listas positivas. Essa IN será objeto de 

tratamento via procedimentos de atualização periódica, a 

fim de contemplar as demandas por inovação e o avanço 

no conhecimento científico.



LISTAS POSITIVAS

▪ Constituintes autorizados 

▪ Alegações autorizadas

▪ Limites mínimos e máximos por 
grupo populacional

▪ Atualização periódica

Estrutura regulatória dos suplementos 
alimentares





RDC nº 239/2018, que estabelece os aditivos alimentares 

e os coadjuvantes de tecnologia autorizados para uso em 

suplementos alimentares.

RDC nº 241/2018, que estabelece os requisitos para 

comprovação da segurança e dos benefícios à saúde dos 

probióticos para uso em alimentos.

Estabelece as listas positivas desses constituintes e suas 

respectivas condições de uso. Essa RDC será objeto de 

tratamento via procedimentos de atualização periódica.

Dispõe sobre os requisitos para comprovação da 

segurança e dos benefícios à saúde dos probióticos para 

uso em alimentos.

Estrutura regulatória dos suplementos 
alimentares



RDC nº 240/2018, que altera as categorias de alimentos 

dispensadas e com obrigatoriedade de registro.

RDC nº 242/2018, que altera as regras de medicamentos 

específicos.

Define os suplementos alimentares que serão 

dispensados e com obrigatoriedade de registro. Exclui 

categorias que serão revogadas ou que não são 

aplicáveis para fins de regularização.

Realiza modificações na legislação de medicamentos, a 

fim de garantir a consistência da proposta e a 

comprovação da eficácia terapêutica para todos os 

medicamentos específicos.

Estrutura regulatória dos suplementos 
alimentares



SUPLEMENTOS ALIMENTARES CONTENDO 

PROBIÓTICOS OU ENZIMAS
DEMAIS SUPLEMENTOS ALIMENTARES

Formas de Regularização de Suplementos 
Alimentares



Suplementos Alimentares contendo 
probióticos ou enzimas

SUPLEMENTOS COM PROBIÓTICOS OU 
ENZIMAS COM REGISTRO VÁLIDO

SUPLEMENTOS COM PROBIÓTICOS OU 
ENZIMAS EM TRANSIÇÃO



Suplementos Alimentares contendo 
probióticos ou enzimas

Análise de Processos

Processos de Registro Indeferidos 52

Quantidade de Processos com Exigências 37 (70%)

Número de Exigências por Processo 1 (média)

Número de Itens de Exigências 19 itens/Processo (média)

Tempo Total para Publicação de Processos 
Sem Exigências

249 dias (média)

Tempo Total para Publicação de Processos 
Com Exigências

344 dias (média)
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Projeto Regulatório 3.8

Modernização do marco regulatório, fluxos e procedimentos para regularização de 
alimentos e embalagens.

Normas Revisadas: RDC nº 22/2000; RDC nº 23/2000; e RDC nº 27/2010 
(alterada pela RDC 240/2018)

Objetivo

Aumentar a efetividade dos procedimentos para regularização de alimentos e 

embalagens pela Anvisa a fim de garantir um tratamento mais proporcional e 

convergente ao controle pré-mercado destes produtos. 



Formas de Regularização de Alimentos

Considerando o cenário internacional, bem como a atual regulamentação nacional foram identificadas quatro formas de regularização pré-mercado que 
podem ser adotadas para alimentos:

Registro: Autorização centralizada para a comercialização do produto com necessidade de análise prévia de um dossiê técnico, com o objetivo de validar o 
atendimento dos requisitos de qualidade, segurança e composição. Essa forma de regularização pré-mercado deve ser utilizada no caso de produtos com 
variabilidades que devem ser avaliadas caso a caso ou com alto risco associado.

Notificação: Autorização centralizada para a comercialização do produto sem necessidade de análise prévia de um dossiê técnico, uma vez que os 
parâmetros de qualidade, segurança e composição pré-definidos são suficientes para caracterizar o produto, de forma a diminuir os riscos associados ao 
seu consumo, possibilitando atuar individualmente quando necessário.

Cadastro de empresas: Cadastro centralizado composto de informações sobre empresas fabricantes e importadoras de alimentos, incluindo a atividade 
realizada (fabricação, embalagem, armazenamento) e as categorias de produtos. Essa forma de regularização tem como principal objetivo consolidar os 
dados e subsidiar o pós-mercado na adoção de ações estratégicas necessárias.

Comunicado de início de fabricação/importação: Comunicação do início da fabricação/ importação do produto descentralizada, para que cada vigilância 
estadual ou municipal tenha conhecimento sobre a introdução de um produto no mercado com vistas a planejar ações de controle pós-mercado, como 
inspeção na indústria e local de armazenamento ou monitoramento.



Formas de 
Regularização 
de Alimentos

• Identificação da melhor forma de regularização para cada 
categoria:

• parâmetros → matriz decisória que foi o ponto de partida 
para a avaliação das alternativas.

• +
• especificidades regulatórias de algumas categorias
• +
• Análise de dados provenientes de denúncias e queixas 

técnicas recebidos pelos diversos canais de atendimento 
da Anvisa (fale conosco, SEI, ouvidoria e e-mail) e triados 
pela GIASC e os dados sobre alimentos irregulares 
https://consultas.anvisa.gov.br/#/dossie/

• Categorização das causas para avaliar relação com a 
forma de regularização pré-mercado:
• Falhas de BPF; Produto não regularizado; Constituintes, 
alegações e/ou limites não autorizados; e Rotulagem 
Irregular.

https://anvisabr-my.sharepoint.com/personal/patricia_andreotti_anvisa_gov_br/Documents/Documents/GGALI/RDC%2023/Apresentações/Reunião%2031-12-2022/Parâmetros.docx
https://anvisabr-my.sharepoint.com/personal/patricia_andreotti_anvisa_gov_br/Documents/Documents/GGALI/RDC%2023/Apresentações/Reunião%2031-12-2022/Matriz.docx
https://consultas.anvisa.gov.br/#/dossie/


Denúncias e 
queixas
técnicas



Alimentos Irregulares



Formas de Regularização de Alimentos

Modernização do marco regulatório, fluxos e procedimentos para 
regularização de alimentos e embalagens.



Procedimentos para Notificações

• Para definição dos procedimentos para Notificação dos produtos foi considerada a experiência internacional e de 
outras áreas de regularização de produtos da Anvisa, uma vez que esta forma de regularização nunca foi utilizada 
para alimentos.

• Instrumento regulatório deve estabelecer a notificação como forma de regularização e a previsão da atuação 
da Anvisa frente aos produtos notificados.

• Definição dos Procedimentos e documentos para notificação;

• Previsão de avaliação das notificações a qualquer tempo pela Anvisa;

• Possibilidade de solicitação de informações complementares a qualquer tempo;

• Sanções para produtos irregulares; e

• Necessidade da notificação de alterações realizadas no produto após a regularização inicial, incluindo alterações 
de composição e informação sobre a descontinuação do produto no mercado brasileiro.

https://anvisabr-my.sharepoint.com/personal/patricia_andreotti_anvisa_gov_br/Documents/Documents/GGALI/RDC%2023/Apresentações/Reunião%2031-12-2022/Notificação.docx


Análise de impacto regulatório sobre procedimentos
para regularização de alimentos e embalagens.

Categorias dispensadas de registro que passam a ser notificadas  (2)

Agente afetado Impactos Positivos Impactos Negativos

Anvisa Aumento de arrecadação. Aumento de informações sobre os 
produtos o que aumenta a segurança sobre a qualidade dos 
produtos e permite o planejamento de ações efetivas de 
monitoramento e fiscalização.

Necessidade de adequação de sistemas de informação; 
Necessidade de aumento de força de trabalho e ações de 
planejamento para o tratamento das novas demandas. 

Setor Produtivo Aumento da confiança do consumidor; aumento de postos de 
trabalho; favorecimento de um ambiente comercial com 
práticas mais seguras e leais.

Aumento do custo regulatório; 

Demais entes do SNVS Desoneração das ações do SNVS para os trâmites relacionados 
aos comunicados de fabricação/importação; Disponibilização de 
informações para subsidiar ações de fiscalização.

-

Consumidores Maior segurança e confiança ao consumir esses produtos; 
Consulta sobre regularidade do produto no portal da Anvisa. 

Possível aumento de custo.



Plano de Implementação regulatória da 
medida 

A medida regulatória proposta
será implementada por meio da
elaboração, aprovação e
publicação de uma Resolução de
Diretoria Colegiada (RDC); e de
uma Instrução Normativa (IN),
para fins de detalhamento de
regras e procedimentos
estabelecidos em RDC.

A RDC a ser publicada trará alterações na forma de regularização atual

de algumas categorias de alimentos. Dessa forma, para que não haja

risco de desabastecimento desses produtos no mercado e para que os

impactos dessa medida sejam mitigados, será estabelecido um

período de transição.

Para a efetiva implementação da norma serão elaborados documentos
de orientações e atualizadas as informações sobre regularização de
produtos disponíveis no portal da Agência. Também serão realizados
webinares com o objetivo de fornecer esclarecimentos e treinamento
sobre a nova medida regulatória.

https://anvisabr-my.sharepoint.com/personal/patricia_andreotti_anvisa_gov_br/Documents/Documents/GGALI/RDC%2023/Apresentações/Reunião%2031-12-2022/Transição.docx


PRÓXIMOS PASSOS

• Deliberação pela Dicol do Relatório de AIR e Consulta Pública – previsão 
em 08/06/2022;

• Proposta de prazo para contribuições na consulta pública de 90 dias;

• Previsão de realização de diálogos setoriais durante o prazo de CP.



Obrigada!


