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Novos Alimentos e 
Ingredientes

✓ Histórico de consumo no país
✓ Forma de obtenção/Processo de 

produção
✓ Níveis de exposição
✓ Forma e finalidade de uso 

Alimentos Convencionais
Avaliação de segurança 

Pré-mercado

✓ Histórico de consumo no país
✓ Forma de obtenção/Processo de 

produção
✓ Níveis de exposição
✓ Forma e finalidade de uso 

Mitigar possíveis riscos à
saúde dos consumidores
com base no uso pretendido
para o produto.



Marco Regulatório de Novos Alimentos e Ingredientes
Contextualização

Resolução nº 16

Resolução nº 17

30/04/1999

19991998

Portaria SVS/MS nº 741

16/09/1998

Prorrogada até 04/08/2000

2005

Resoluções sobre PIQ de produtos

Ingredientes sem histórico de uso 
podem ser autorizados mediante 

comprovação de segurança

Década de 90 - Número de pedidos
de registro de novos produtos.

Inovação Tecnológica
Comércio Internacional

Impacto dos alimentos e seus constituintes na saúde



Marco Regulatório de Novos Alimentos e Ingredientes
Contextualização

20152011 2018

Fórmulas infantis

Resoluções RDC nº 42, 43, 44 e 45

Fórmulas enterais

Resoluções RDC nº 21 e 22

Suplementos alimentares (RDC nº 243)

Probióticos (RDC nº 241/2018)

Fontes de nutrientes ou outras substâncias não previstas nas listas 
positivas podem ser autorizados mediante comprovação de segurança 



Petições de avaliação de novos alimentos e ingredientes

75%

16%

4%
3% 2%

Suplementos alimentares

Alimentos convencionais

Fórmulas infantis

Fórmulas enterais

Chás

2018 – Publicação do marco
regulatório de suplementos
alimentares:

Número de petições de avaliação
de segurança e eficácia de novos
ingredientes para uso em
suplementos alimentares.

2018 a outubro 2021



Marco Regulatório de Novos Alimentos e Ingredientes
Contextualização

Guia 21 sobre avaliação de 
probióticos

20192013

Guia 23 para comprovação da 
segurança de alimentos e 

ingredientes (atualizado em 2019)

2020

Guia 37 sobre 
especificações de 

ingredientes

Outras medidas

✓ Atualização e detalhamento dos check lists de petição;

✓ Painéis de consultas de novos alimentos e ingredientes aprovados;

✓ Webinários;

✓ Novos códigos de assunto para petições de avaliação:

o Equivalência de especificação;

o Segurança de novos alimentos com base em histórico de consumo seguro;

o Extensão de uso para novas categorias de alimentos;

o Aproveitamento de análise de autoridades estrangeiras.



Andamento do Projeto Regulatório 3.7 

2019

Mapeamento do 
cenário 

regulatório 
internacional

Oficina interna 
Definição do Problema 

regulatório e causas raízes 
para novos alimentos

Documento de 
base para 
discussão 

regulatória

2020

TAP nº 18, de 14 
de maio de 2019

Diálogo setorial 
com setor 
produtivo

02 e 03/07/2020

Consulta Dirigida
10/07 a 30/09/2020

Agenda 
Regulatória 
2017/2020

Contribuições recebidas apontaram a necessidade de:

✓ Maior clareza regulatória sobre alimentos e ingredientes
que requerem avaliação pré-mercado;

✓ Aperfeiçoar procedimentos para avaliação de segurança;
✓ Aumentar a convergência internacional.

http://antigo.anvisa.gov.br/documents/33880/5833856/Documento+de+base+sobre+novos+alimentos/ed783550-fc93-42c2-91cc-ccbd02c36fc9


Documento de Base para 
discussão regulatória

Contextualização sobre o marco regulatório 
nacional

Cenário Regulatório Internacional

Problema Regulatório

Objetivos da Intervenção Regulatória

Proposta de conceito de novos alimentos

Situações com potencial de simplificação



Problema regulatório

A regulação dos novos alimentos e ingredientes possui inconsistências e lacunas que não permitem um tratamento proporcional ao 
risco, com base na natureza, composição, histórico e condições de uso destes produtos.

Causas relacionadas à subjetividade e às 
lacunas da definição legal de novos 

alimentos

Causas relacionadas aos procedimentos 
de regularização, avaliação e gestão do 

risco de novos alimentos

Causas relacionadas às lacunas 
existentes em outras normas sobre os 

ingredientes com histórico de uso 
permitidos



Objetivos da intervenção regulatória

Modernizar a regulação pré-mercado de novos alimentos, para garantir um tratamento proporcional ao risco à saúde, considerando a 
natureza, composição, histórico e condições de uso destes produtos, e para aumentar a convergência internacional e a eficiência da 

atuação da Anvisa.

Fornecer maior clareza e objetividade 
ao conceito legal de novos alimentos e 

ingredientes

Definir procedimentos para 
regularização e para avaliação e 

gerenciamento do risco que sejam 
coerentes, transparentes e 

proporcionais aos riscos dos diferentes 
tipos de novos alimentos e ingredientes

Aumentar a previsibilidade sobre a 
conclusão dos procedimentos para 

avaliação de risco e regularização de 
novos alimentos e ingredientes



2021 - 2022

Reuniões 
internas

Em fase de 
elaboração da AIR

Consolidação das 
Contribuições 
Recebidas na 

Consulta Dirigida

Oficinas GEAIR –
Discussão de 
Alternativas 
Regulatórias

Andamento do Projeto Regulatório 3.7 

Agenda 
Regulatória 
2021/2023



Período: 10/07 a 30/09/2020

Participantes

13 instituições: 5 associações do setor produtivo, 4 empresas e 4 consultorias 

Consolidação das Contribuições

Consulta Dirigida



Proposta de conceito de novos alimentos

Conceito de novos alimentos

Abrangência da norma

Definição legal de novos 
alimentos

Definições complementares

Histórico de consumo 
seguro

Nanomateriais artificiais

Finalidade terapêutica



Proposta de definição legal de novos alimentos

A definição de novos alimentos 
proposta consiste de quatro partes:

1ª: esclarece que o conceito abarca tanto 
alimentos quanto ingredientes

2ª: lista as diferentes fontes de obtenção desses 
alimentos e ingredientes

3ª: define que os novos alimentos não têm 
histórico de consumo seguro no Brasil

4ª: lista as principais situações nas quais um 
novo alimento pode ser enquadrado



Consulta Dirigida

Principais contribuições

Necessidade de maior clareza sobre quais novas tecnologias aplicadas na produção de alimentos e em quais condições 

um alimento produzido com a aplicação de tais tecnologias resultariam em seu enquadramento como novo.

Tempo mínimo proposto de 25 anos para caracterizar o histórico de consumo seguro como alimento no Brasil e 

sugestão para adotar um período menor ou intermediário de 10 a 20 anos.

Enquadramento de ingredientes de espécies vegetais obtidos por concentração não seletiva.

Exclusão de OGM do escopo de novos alimentos.

Falta de clareza na definição proposta para finalidade terapêutica e na abordagem para exclusão de substâncias com 

finalidade terapêutica ou medicamentosa do escopo de novos alimentos.



N
o
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s 
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o
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as

Diretrizes para auxiliar na avaliação de alterações no processo 
produtivo que implicam em modificações significativas na 

composição, estrutura, qualidade e segurança de um alimento 
(Guia/Documentos orientativos).

Nanotecnologia: discussão de norma complementar.

Alimentos e ingredientes que tenham sido submetidos a 
processo produtivo não aplicado na produção de alimentos são 

considerados novos.

PropostaDefinição



Histórico de consumo 
seguro

Tempo mínimo de consumo

25 anos

UE – tempo de consumo em países 
terceiros

Consumo por 1 geração

10 a 20 anos: novos alimentos com 
requisitos simplificados de avaliação 

com base nas informações sobre 
extensão, níveis e forma de uso.

Extensão da população que deve ter 
consumido o produto como alimento

População geral do Brasil ou de 
subpopulações em diferentes áreas 

regionais do país.

Forma de consumo do produto 

Quantidade consumida

Em quantidades e forma de uso 
semelhantes aos utilizados na 

alimentação regular, sem considerar o 
uso do produto como suplemento, na 

medicina tradicional ou como 
medicamento.

PropostaDefinição



Ingredientes oriundos de espécies 

vegetais por concentração não 

seletiva

Documento de Base para a Categorização de Ingredientes
Derivados de Vegetais

Discussão em curso sobre enquadramento de extratos e
concentrados vegetais como alimento convencional, novo
alimento ou aditivo alimentar

OGM

Aplicar a mesma abordagem adotada na regulamentação
dos probióticos, que reconhece a competência da CTNBio
para avaliação dos organismos geneticamente
modificados (OGM) e seus derivados (Lei nº 11.105, de 24
de março de 2005), mas não os exclui da possibilidade de
avaliação pela Anvisa.

PropostaEscopo

http://antigo.anvisa.gov.br/documents/33880/5833856/Documento+de+base+sobre+clean+label/118597ab-a9d8-4a14-af3e-39b5f4a88388


Produtos com finalidade 

terapêutica

✓ Excluídos da área de alimentos (Decreto Lei 986/1969);

✓ Métodos de controle de qualidade farmacêutica e controle regulatório:

o Certificado de Boas Práticas de Fabricação;

o Venda sob prescrição médica,

o Bula;

o Farmacovigilância e exigência de estudos complementares de pós-
mercado.

Produtos de Fronteira

✓ Definir finalidade terapêutica e alimentar;

✓ Critérios complementares visando um delineamento regulatório mais
claro, efetivo e proporcional para enquadramento desses produtos;

✓ Comitê de Enquadramento de Produtos Sujeitos à Vigilância Sanitária
(COMEP);

✓ Nota Técnica nº 1/2021/SEI/COMEP/ANVISA.

Proposta

Escopo



Requisitos e Abordagens para Avaliação de Segurança

Documento de Base:

✓ Definir requisitos para avaliação de segurança conforme natureza e complexidade do novo alimento.

✓ Situações com potencial de simplificação:

o Novos alimentos obtidos da produção primária com histórico de consumo seguro em outros países;

o Ampliação das condições de uso de novos alimentos já aprovados no Brasil;

o Ampliação das características de pureza, identidade e qualidade de novos alimentos já aprovados no Brasil;

o Novos alimentos aprovados e com avaliações de segurança concluídas por autoridades internacionais reconhecidas;

o Novos alimentos cujas informações para subsidiar sua segurança de uso nas condições propostas sejam amplamente

reconhecidas e públicas.



Consulta Dirigida

Principais contribuições

Interesse nas propostas de simplificação de análise para os casos contemplados no Documento de Base.

Interesse e afinidade nas abordagens de avaliação adotadas pela UE ou FDA (GRAS).

Questionamento sobre aceite apenas de avaliações GRAS que envolvem divulgação pública. 

Questionamento sobre o papel da CTCAF na avaliação de novos alimentos.



Abordagens para Avaliação de Segurança

Abordagens em discussão:

✓ Avaliação completa conduzida por especialistas da Agência;
✓ Avaliação conduzida por especialistas da Agência com assessoramento de Comitês de Especialistas

Ad Hoc;
✓ Avaliação realizada por um painel de especialistas externos contratados pela empresa;
✓ Avaliação e reavaliação por iniciativa da Agência.

Pontos a serem considerados:

✓ Aproveitamento de avaliação realizada por uma autoridade estrangeira X Adoção de um modelo
ou abordagem para condução da avaliação de segurança;

✓ Abordagens para condução da avaliação adotadas pela União Europeia e pelos Estados Unidos são
distintas, o que dificulta a convergência entre os modelos;

✓ Aperfeiçoamento da regulação nacional precisa ser adequado às particularidades brasileiras.



Divulgação x Confidencialidade de Informações 

Principais contribuições

Divulgar apenas as informações permitidas pelo requerente (especificações e pareceres).

Concorrência desleal à luz do investimento realizado no desenvolvimento e no registro do produto. 

Temas sobre confidencialidade e exclusividade deveriam ser abordados no instrumento regulatório. 

Discutir opções para divulgação das informações dentro de um escopo limitado e razoável sem comprometer a 
relevância estratégica de dados sigilosos que são entregues à Anvisa.



Divulgação x Confidencialidade de Informações 

✓ Amplia o conhecimento sobre a decisão sobre os
novos alimentos aprovados para toda a sociedade;

✓ Fornece maior clareza à sociedade sobre os
elementos técnico-científicos utilizados pela Anvisa
na avaliação de segurança.

Discutir e definir os critérios para disponibilização das
informações não confidenciais, buscando equilíbrio
entre a LAI e a Lei nº 9.279, de 14/05/1996,
resguardando o sigilo para os casos previstos em Lei.



AIR: Alternativas Regulatórias, Impactos e Riscos 

✓ Mapeamento do cenário internacional;

✓ Documento de base;

✓ Diálogo setorial e consulta dirigida;

✓ Oficinas coordenadas pela Gerência de Análise de Impacto Regulatório
(GEAIR) da GGREG com participação da GGALI, GIALI, GHBIO e GMESP para
identificação e comparação das alternativas regulatórias.

Elaboração e atualização do relatório 
de AIR

Elaboração da minuta de norma para 
CP e delineamento de medidas não 

normativas complementares



Obrigada!

Painel de acompanhamento dos Projetos Regulatórios

geare@anvisa.gov.br

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjZmZjJlM2YtODA1OS00NTY1LThiZjYtOWY1OTM4MmI3NjU5IiwidCI6ImI2N2FmMjNmLWMzZjMtNGQzNS04MGM3LWI3MDg1ZjVlZGQ4MSJ9

