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90 dias para 
participação social 
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Estrutura regulatória dos suplementos alimentares 

RDC nº243/2018, que dispõe sobre os requisitos 
sanitários dos suplementos alimentares 

IN nº28/2018, que estabelece as listas de constituintes, 
de limites de uso, de alegações e de rotulagem 
complementar dos suplementos alimentares 

RDC nº239/2018, que estabelece os aditivos 
alimentares e os coadjuvantes de tecnologia 

autorizados para uso em suplementos alimentares 

RDC nº241/2018, que estabelece os requisitos para 
comprovação da segurança e dos benefícios à saúde dos 

probióticos para uso em alimentos 

RDC nº240/2018, que altera as categorias de alimentos 

dispensadas e com obrigatoriedade de registro 

RDC nº242/2018, que altera as regras de medicamentos 
específicos 



Estrutura regulatória dos suplementos alimentares 

O marco alterou a lógica para diferenciar um alimento de um medicamento, 
baseada na Ingestão Diária Aceitável (IDR), ou seja, quando um produto possuía 

quantidades de nutrientes acima de 100% da IDR era medicamento. 
  

Com a publicação da RDC nº242/2018, os valores de IDR não são mais balizadores 
para definir se determinado produto é medicamento ou não. 

 
Serão considerados medicamentos específicos somente os produtos à base de 

vitaminas ou minerais ou aminoácidos ou proteínas isolados ou associados entre si, 
para uso oral, com indicações terapêuticas bem estabelecidas e diferentes das 

alegações estabelecidas para suplementos alimentares.  
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Âmbito de aplicação e definições 

 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. 



Âmbito de aplicação e definições 

As definições não citam os extratos vegetais.  
Os extratos não podem ser utilizados em suplementos?  

As definições não restringem os tipos de ingredientes que podem ser utilizados. 
Os concentrados e extratos vegetais estão abarcados nas definições, uma vez 

que poderão ser fontes de nutrientes ou substância bioativas, como é o caso do 
extrato de alho em pó como fonte de alicina (substância bioativa).  

 
A autorização de uso de novos extratos vegetais deve seguir as regras para 

atualização das listas de constituintes autorizados. 
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Requisitos de composição 

Constituintes autorizados (art. 4º): 

Restritos aos Anexos I e II da IN nº 28/2018. 

 

Anexo I define a lista de constituintes para geral. 

Anexo II define a lista para lactentes (0 a 12 meses) 
ou crianças de primeira infância (1 a 3 anos). 

 

Novos constituintes aprovados por Resolução RE. 



Requisitos de composição 

Outros ingredientes autorizados (art. 6º): 
• fornecer sabor, cor, aroma, dissolver, diluir, dispersar ou alterar consistência ou forma. 

• utilizados tradicionalmente na elaboração de alimentos. 

• atender padrões de identidade e qualidade. 

• não serem classificados como aditivos ou coadjuvantes. 

• não serem classificados como novos alimentos ou novos ingredientes. 

• não serem fontes de aminoácidos, vitaminas, minerais, substâncias bioativas, enzimas ou 
probióticos. 

• não descaracterizar a finalidade de uso ou a forma de apresentação como suplemento. 

• não serem alvo de alegação que sugira que é fonte de nutrientes, substâncias bioativas, 
enzimas ou probióticos. 

• não precisam atender os limites mínimos. 

• deverão respeitar os limites máximos. 



Requisitos de composição 

Os extratos vegetais, mesmo aqueles obtidos de vegetais ou frutas 
com tradição de consumo, não são considerados abarcados pelo 

artigo, devendo ter a segurança de uso comprovada para posterior 
inclusão na lista positiva.  

 

Outros ingredientes autorizados (art. 6º): 



Requisitos de composição 

Especificações de identidade, pureza e composição (art. 8º): 

Referências: Farmacopeia Brasileira e reconhecidas, Codex, JECFA, FCC, DSC, EFSA 

Anvisa pode aprovar especificações 

Limites mínimos e máximos de constituintes (art. 9º): 

Definidos nos Anexos III e IV da IN nº 28/2018 
O Anexo III define a lista de limites mínimos 
O Anexo IV define a lista dos limites máximos 
Não se aplicam aos suplementos destinados a Programas de Saúde do MS 
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Requisitos de composição 

Substâncias proibidas (art. 7º): 

Substâncias consideradas doping pela Agência Mundial Antidopagem (WADA). 
Substâncias sujeitas a controle especial (Portaria n° 344/1998). 
Substâncias obtidas das espécies que não podem ser usadas em produtos 
tradicionais fitoterápicos. 
Óleos e gorduras parcialmente hidrogenados. 

Estabilidade (art. 10): 

Devem ser desenvolvidos e produzidos de forma a assegurar a manutenção das 
suas características até o final da validade 
Sobredosagem é permitida desde que respeitados os limites 



Requisitos de composição 

Aditivos e coadjuvantes autorizados (art. 5º): 

Restringem-se àqueles previstos na RDC nº 239/2018  
Por tipo de suplemento (líquidos ou sólidos e semissólidos) 
Por tipo de público (lactentes e crianças de primeira infância) 
Os limites máximos correspondem aos valores a serem observados no produto 
pronto para consumo, preparado de acordo com as instruções do fabricante. 
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Requisitos de rotulagem 

Denominação de venda (art. 12): 

“Suplemento Alimentar” + “Forma farmacêutica”  
 
Facultativo:  
Nomes dos nutrientes, categorias ou fonte 
 
Requisitos específicos da IN nº 28/2018. 
 
Deve ser declarada próxima à marca, em caixa 
alta, negrito e cor contrastante ao fundo do rótulo. 
Tamanho mínimo de 1/3 da maior fonte do rótulo 
e nunca inferior aos limites definidos. 



Requisitos de rotulagem 

“Suplemento Alimentar em cápsulas”  

De forma opcional:  

I - Nomes individuais dos nutrientes, das substâncias bioativas ou das enzimas  

(Suplemento Alimentar de vitamina C em cápsulas) 

II - Nomes das categorias de nutrientes, substâncias bioativas ou enzimas 

(Suplemento Alimentar de vitamina em cápsulas) 

II - Nome da fonte da qual foi extraída o nutriente, a substância bioativa ou a enzima  

(Suplemento Alimentar de ácido ascórbico em cápsulas) 

 



Requisitos de rotulagem 

Recomendação de uso (art. 14): 

Grupos populacionais para o qual o produto é indicado 
Permitidas indicações por gêneros, faixas etárias e atletas dentro de cada grupo 
Quantidade e frequência de consumo para cada grupo populacional 
• "Este produto não é um medicamento" 
• "Não exceder a recomendação diária de consumo indicada na embalagem“ 
• "Mantenha fora do alcance de crianças" 

Identificação da espécie de cada linhagem na lista de ingredientes  
Instruções de conservação, inclusive após abertura da embalagem 



Requisitos de rotulagem 

Rotulagem nutricional (art. 15): 

Todos os constituintes devem ser declarados na informação nutricional. 
%VD para cada grupo populacional, conforme RDC nº 269/2005. 

Alegações autorizadas (art. 16): 

Restringem-se àquelas previstas no Anexo V da IN nº 28/2018 
Devem ser atendidos os requisitos específicos. 
Não são permitidas variações textuais, exceto unificação de alegações do mesmo 
constituinte ou do mesmo efeito. 
 
Uso opcional, exceto para probióticos ou enzimas. 
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Requisitos de rotulagem 

Proibições específicas (art. 17): 

Finalidade medicamentosa ou terapêutica. 
Presença de substâncias não autorizadas ou proibidas. 
Alimentação não é capaz de fornecer os componentes necessários à saúde. 
Produto é comparável ou superior a alimentos convencionais. 

Suplementos indicados para lactentes e crianças de primeira 
infância devem seguir a Lei nº 11.265/2006. 

RDC nº 54/2012 não se aplica aos suplementos 



Requisitos de rotulagem 

Os suplementos podem ter marcas ou expressões como "anabolizantes", 
"hipertrofia muscular", "massa muscular", "queima de gorduras", "fatburner", 

"aumento da capacidade sexual", "anticatabólico" e "anabólico”? 
Expressões ou marcas que sugiram uma alegação, como “hipertrofia muscular”, “massa 

muscular”, “queima de gordura”, deverão obedecer aos procedimentos para inclusão na lista. 
 

 Os suplementos que veiculem alegação autorizada podem ter marcas relacionadas, desde 
não modifiquem a interpretação da alegação ou gere um engano ao consumidor.  

 
Exemplo: para suplementos de proteínas que veiculem a alegação “As proteínas auxiliam na 

formação dos músculos e ossos” é permitido o uso de marcas relacionadas aos músculos, 
como “Muscle Protein”. 



Disposições transitórias 



E o trabalho continua... 

 Guia sobre estabilidade. 

 Guia para comprovação de segurança e eficácia de probióticos. 

 Definição de critérios para aprovação de especificações pela Anvisa. 

 Ações de capacitação (unidades internas, Central de Atendimento, SNVS). 

 Atualização de documentos de orientação (ex. Perguntas e Respostas). 

 Ações pós-mercado (BPF, nutrivigilância). 

 Atualização do portal e da Base de Conhecimento. 



Obrigada pela atenção! 

alimentos@anvisa.gov.br 
http://portal.anvisa.gov.br/ 

http://portal.anvisa.gov.br/

