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Definição

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.



Exemplos de irregularidades - apresentação

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.

Suplementos em adesivos Suplementos em formato de batom



• Dúvidas sobre formas farmacêuticas e outras dúvidas sobre 
suplementos? Consulte o documento de Perguntas e Resposta da Anvisa



Exemplos de irregularidades - finalidade

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.



Total: 1185

Fonte: Elaboração própria - Anvisa

53,3% (632) das 
denúncias 

recebidas são de 
suplementos 
alimentares

Denúncias recebidas pela COALI 
(janeiro de 2021 a maio de 2022)

291 contendo alegações 
terapêuticas



Desafios: propaganda enganosa

• Análise de 44 suplementos 
alimentares adquiridos em 
2017 em lojas virtuais 
brasileiras, frente ao novo 
marco regulatório: 

MOLIN, Thaís Ramos Dal et al. Marco regulatório dos suplementos alimentares e o desafio à saúde pública. Revista de Saúde Pública, v. 53, p. 90, 2019.



Desafios: propaganda enganosa

MOLIN, Thaís Ramos Dal et al. Marco regulatório dos suplementos alimentares e o desafio à saúde pública. Revista de Saúde Pública, v. 53, p. 90, 2019.

• Análise de 44 suplementos 
alimentares adquiridos em 
2017 em lojas virtuais 
brasileiras, frente ao novo 
marco regulatório: 



• Produtos com propriedades terapêuticas (prevenção, tratamento e cura 
de doenças e agravos à saúde) não podem ser enquadrados como 
alimentos

• Art. 56 do Decreto-Lei n. 986/69:

Excluem-se do disposto neste Decreto-lei os produtos com 
finalidade medicamentosa ou terapêutica, qualquer que 
seja a forma como se apresentem ou o modo como são 
ministrados.



Exemplos de irregularidades - composição

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.



Exemplos de irregularidades - composição

Composição 
declarada: uso de 

ingredientes da área 
de alimentos não 

previstos

Composição 
declarada: uso de 

ingredientes da área 
de medicamentos 

não permitidos (ex: 
drogas vegetais, 
fitoterápicos etc)

Composição não 
declarada: uso de 

ingredientes 
proibidos da área de 

medicamentos ou 
considerados doping



Desafios: fraudes e adulterações

• Universidade de São Paulo – investigação de  19 substâncias farmacologicamente ativas em 
230 amostras de suplementos alimentares: 

AVARES, Idylla Silva. Determinação de estimulantes, esteroides anabolizantes, diuréticos e laxante por HPLC-DAD e LC-MS/MS em suplementos alimentares adulterados 
disponíveis no Brasil. 2019. Tese (Doutorado em Toxicologia e Análises Toxicológicas) - Faculdade de Ciências Farmacêuticas, University of São Paulo, São Paulo, 2019. 
doi:10.11606/T.9.2019.tde-02102019-142757. Acesso em: 2020-08-21.

- Mais de 25% do conjunto amostra foram positivos para cafeína (48), sibutramina (14), fenolftaleína 
(2) e furosemida (3), isoladas ou associadas entre si;

- Dos 58 suplementos alimentares adulterados, apenas 11 foram por contaminação cruzada. Os 
demais, foram consideradas adições dolosas por parte dos fabricantes com objetivo de “melhorar” 
a eficiência dos seus produtos. 



• Consulte os constituintes e alegações aprovadas para suplementos no 
Portal da Anvisa



Portal da Anvisa: Ferramenta de consulta
✓http://portal.anvisa.gov.br/suplementos-alimentares/ingredientes



• Consulte as substâncias classificadas como doping no site da WADA  
(https://www.wada-ama.org/), traduzidas para o português pela Autoridade 

Brasileira de Controle de Dopagem (https://www.gov.br/abcd/pt-br)

https://www.wada-ama.org/
https://www.gov.br/abcd/pt-br


Tópicos

I - Irregularidades comuns

II- Fiscalização na internet



Provedores de internet e seus usuários
Provedores da internet e comércio/ publicidade 

de produtos sujeitos à vigilância sanitária

Direito privado: Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da 

Internet) e contratos firmados entre as partes.

Essa Lei pode influenciar nas ações de investigação 

adotadas no processo de fiscalização. 

Direitos administrativo, penal, cível etc.: 

...a Anvisa conta com amparo constitucional e jurídico, 

tanto para expedição de medidas acauteladoras quanto 

para responsabilização administrativa dos agentes 

infratores.

Amparo legal



Responsabilização pelas irregularidades identificadas

Lei 6.437/1977, art . 3º - O resultado da infração sanitária é
imputável a quem lhe deu causa ou para ela concorreu.

§ 1º - Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual a
infração não teria ocorrido.

§ 2º - Exclui a imputação de infração a causa decorrente de força
maior ou proveniente de eventos naturais ou circunstâncias
imprevisíveis, que vier a determinar avaria, deterioração ou alteração
de produtos ou bens do interesse da saúde pública.



Responsabilização pelas irregularidades identificadas

Responsáveis por infrações sanitárias cometidas no âmbito 
da internet: provedores de aplicações que façam parte do 
ciclo produtivo-distributivo do produto ou serviço sujeito à 
vigilância sanitária.



Responsabilização pelas irregularidades na internet



Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Dispõe sobre 
a proteção do consumidor e dá outras providências. 

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1° É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter 
publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, 
capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, 
quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.

§ 2° É abusiva, dentre outras a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que 
incite à violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento 
e experiência da criança, desrespeita valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o 
consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança.

§ 3° Para os efeitos deste código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de 
informar sobre dado essencial do produto ou serviço.

Art. 38. O ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação 
publicitária cabe a quem as patrocina.



Art. 2º Os sítios eletrônicos ou demais meios eletrônicos utilizados para oferta ou 
conclusão de contrato de consumo devem disponibilizar, em local de destaque e de 
fácil visualização, as seguintes informações:

I - nome empresarial e número de inscrição do fornecedor, quando houver, no 
Cadastro Nacional de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 
Ministério da Fazenda;

II - endereço físico e eletrônico, e demais informações necessárias para sua 
localização e contato;

III - características essenciais do produto ou do serviço, incluídos os riscos à saúde e à 
segurança dos consumidores;

Decreto nº 7.962, de 15 de março de 2013
Regulamenta a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, para dispor sobre a 
contratação no comércio eletrônico



Art. 2º, inciso XIV - Propaganda: a difusão, por quaisquer meios, de 
indicações e a distribuição de alimentos relacionados com a venda, e o 
emprego de matéria-prima alimentar, alimento in natura , materiais 
utilizados no seu fabrico ou preservação objetivando promover ou 
incrementar o seu consumo;

Art 23. As disposições deste Capítulo se aplicam aos textos e matérias 
de propaganda de alimentos qualquer que seja o veículo utilizado para 
sua divulgação.

Decreto-Lei nº 986/69

Na área de alimento, as regras de rotulagem são extrapoladas para a propaganda. 

Assim, o comércio eletrônico deve garantir informações as informações necessárias ao consumidor e verdadeiras.



Art 48. Somente poderão ser expostos à venda, alimentos, matérias-primas
alimentares, alimentos in natura , aditivos para alimentos, materiais, artigos e
utensílios destinados a entrar em contato com alimentos matérias-primas
alimentares e alimentos in natura , que:

I - Tenham sido previamente registrados no órgão competente do
Ministério da Saúde;

II - Tenham sido elaborados, reembalados, transportados, importados ou
vendidos por estabelecimentos devidamente licenciado;

III - Tenham sido rotulados segundo as disposições deste Decreto-lei e de
seus Regulamentos;

IV - Obedeçam, na sua composição, às especificações do respectivo
padrão de identidade e qualidade, quando se tratar de alimento padronizado
ou àquelas que tenham sido declaradas no momento do respectivo registro,
quando se tratar de alimento de fantasia ou artificial, ou ainda não
padronizado.

Decreto-Lei nº 986/69



Regularidade no comércio eletrônico: como assegurar? 

Como assegurar regularidade do 
estabelecimento? 

- Licença sanitária e cumprimento das 
BPF

Como assegurar regularidade do produto? 

- Atendimento à RDC n. 243/2018, IN n. 
28/18 e demais normas (ex.: aditivos)

- Produto registrado ou comunicado Visa 
local, quando exigido



Como assegurar informações completas? 

- Garantindo o acesso ao consumidor de 
todas as informações necessárias para a 
compra presentes no rótulo

Como assegurar informações verdadeiras? 

- Garantindo que as alegações apresentadas 
estejam baseadas naquelas autorizadas 
para constar no rótulo

Regularidade no comércio eletrônico: como assegurar? 



Item 2.1 da R. n. 18/99 e item 3.1 da R. n. 19/99

Alegações de propriedade funcional e de saúde x 
alegações terapêuticas

A quitosana 
previne infartos, 
AVCs, derrames 

etc. 

A quitosana auxilia 
na manutenção 
dos níveis de 

colesterol 
sanguíneo

PREVINE 
COVID, 
CÂNCER 
GRIPES E 
RESFRIADOS



Monitoramento de ativos na internet

• Projeto-piloto entre Anvisa e Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD): 
monitoramento de ativos vendidos irregularmente em 
plataformas E-commerce brasileiras.

• Envolve diversos produtos sujeitos à vigilância 
sanitária: medicamentos, cosméticos, tabaco, 
produtos para saúde, alimentos etc.

• Suplementos alimentares são ativos monitorados: 
produtos irregulares e produtos com alegações 
terapêuticas;



Monitoramento de ativos na internet – suplementos 
alimentares (até maio de 2022)



• Consulte os produtos com medidas preventivas publicadas pela Anvisa
(https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/fiscalizacao-e-monitoramento/consulta-de-produtos-
irregulares)



• Consulte os produtos com medidas preventivas publicadas pela Anvisa



• Consulte as normas da área de alimentos no Portal da Anvisa

https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/regulamentacao/legislacao/bibliotecas-tematicas/arquivos/biblioteca-de-alimentos

https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/regulamentacao/legislacao/bibliotecas-tematicas/arquivos/biblioteca-de-alimentos


Obrigada!

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa

SIA Trecho 5 - Área especial 57 - Lote 200

CEP: 71205-050

Brasília - DF

Telefone: 61 3462 6000

www.anvisa.gov.br

www.twitter.com/anvisa_oficial

Anvisa Atende: 0800-642-9782

ouvidoria@anvisa.gov.br


