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Retomada da discussão sobre a avaliação de
probió�cos para alinhamento às discussões iniciais
sobre o tema

 

1. Relatório

Trata-se de solicitação encaminhada pela Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins
Especiais e Congêneres (ABIAD), Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (ABIA), Associação
Brasileira de Bioinovação (ABBI), Associação Brasileira da Indústria e Comércio de Ingredientes e Adi�vos
para Alimentos (ABIAM), Associação Brasileira das Empresas do Setor Fitoterápico, Suplemento Alimentar
e de Promoção da Saúde (ABIFISA), Interna�onal Probio�cs Associa�on (IPA) e Sindicato da Indústria de
Produtos Farmacêu�cos no Estado de São Paulo (SINDUSFARMA).

O setor alega que, embora seja um momento de amadurecimento das trata�vas adotadas para
probió�cos, e que mudanças de entendimento possam ocorrer, espera que o diálogo tão bem conduzido
desde o início do processo de criação deste marco regulatório permaneça. Informa haver preocupação de
que algumas mudanças inviabilizem a aprovação e comercialização de produtos seguros que contam com
evidências cien�ficas que suportam bene�cios à saúde, incluindo produtos consumidos globalmente e
aprovados por outras Agências Reguladoras.

O setor ressalta que a discussão sobre a regulação de probió�cos é pauta atual das mais importantes
autoridades regulatórias do mundo, todas empenhadas em estabelecer regras proporcionais que
favoreçam a oferta de produtos seguros e eficazes, sem impor barreiras desnecessárias para o acesso dos
probió�cos ao mercado de consumo.

As associações e sindicatos trazem uma lista de pontos de discussão, os quais na opinião do setor teriam
passado por mudanças de entendimento, desde a discussão da minuta inicial de regulamento (RDC n.
241/2018) e do Guia para Instrução Processual de Pe�ção de Avaliação de Probió�cos para Uso em
Alimentos  (Guia n. 21/versão 2).

 

2. Análise

É importante iniciar esta análise com a consideração de que a discussão sobre o marco norma�vo de
probió�cos seguiu um processo gradual de construção que culminou com a aprovação da Resolução-RDC
n. 241/2018, que dispõe sobre os requisitos para comprovação da segurança e dos bene�cios à saúde dos
probió�cos para uso em alimentos, e do Guia 21/2021 que expressa o entendimento da Anvisa sobre as
melhores prá�cas com relação a procedimentos, ro�nas e métodos considerados adequados ao
cumprimento de requisitos técnicos ou administra�vos exigidos pelos marcos legisla�vo e regulatório da
Agência.

Neste processo, houve a revisão de percepções iniciais e construção de consensos, sempre embasados no
propósito de estabelecimento de uma regulação proporcional e, na medida do possível, convergente.
Sobre este úl�mo ponto, é também necessário lembrar que a evidenciação dos bene�cios dos
probió�cos é conteúdo complexo e com abordagens dis�ntas entre as autoridades regulatórias
estrangeiras, que precisam ajustar as especificidades deste campo de regulação, sem desconsiderar os
fundamentos cien�ficos para a comprovação de um efeito benéfico associado ao consumo de alimentos.



Para organização desta análise, a seguir, listamos os pontos de preocupação apontados pelo setor, com os
comentários e observações apresentados, extraídos do próprio documento apresentado pelas
Associações. Na úl�ma coluna, consta a análise e manifestação desta Gerência ao tópico. 

 

Tópico em análise Documento
citado

Comentários e observações
das Associações sobre o
tópico

Análise e manifestação da GGALI

“...necessária uma
regulamentação que seja capaz
de lidar, de maneira adequada,
com as caracterís�cas desse
mercado, de forma a proteger a
saúde da população sem inibir,
desnecessariamente, o
desenvolvimento do setor e o
acesso a tais produtos."
 
 
 

Documento
de base
para
discussão
regulatória -
junho de
2017

Um elevado rigor que vem
sendo aplicado na
aprovação de alegações
funcionais para probió�cos,
gerando indeferimentos
inclusive de produtos que
contam com aprovação de
outras Agências
Reguladoras, com por
exemplo Health Canada,
considerada como uma das
referências adotadas pela
ANVISA no
desenvolvimento do marco
regulatório.
 
Há casos onde o rigor
adotado na análise
cien�fica tem como
referência critérios
adotados na aprovação de
alegações terapêu�cas
sobre cura e tratamento.
Em algumas análises cita-se
como referências buscadas
pelo avaliador agências de
Avaliação de Tecnologia em
Saúde (ATS), por exemplo:
NICE – Na�onal Ins�tute for
Health and Care Excellence
e CADTH – Canadian
Agency for Drugs and
Technologies in Health. Não
parece ser levada em
consideração a capacidade
de discernimento do
consumidor frente aos
diferentes dizeres das
alegações funcionais.

A RDC n. 241/2018, que
dispõe sobre os requisitos
para comprovação da
segurança e dos bene�cios à
saúde dos probió�cos para
uso em alimentos, estabelece
os requisitos para
comprovação de bene�cios
dos probió�cos. O parágrafo
único do art. 12 estabelece
que o bene�cio de um
probió�co deve ser
comunicado por alegação de
propriedade funcional ou de
saúde. As alegações de
propriedade funcional e de
saúde são regulamentadas
pela Resolução n.
18/1999. Uma alegação de
propriedade funcional é
aquela rela�va ao papel
metabólico ou fisiológico que
o nutriente ou não nutriente
tem no crescimento,
desenvolvimento,
manutenção e outras funções
normais do organismo
humano. Uma alegação de
propriedade de saúde é
aquela que afirma, sugere ou
implica a existência de relação
entre o alimento ou
ingrediente e doença ou
condição relacionada à saúde,
obje�vando a redução do risco
à doença.

Como se espera, a
comprovação de uma
alegação de saúde é mais
complexa, já que implica a 
demonstração da redução
significa�va de um fator (ou
fatores) de risco importante
para uma doença ou de
condição relacionada à saúde.
Portanto, para esta categoria



de alegação, é fundamental a
iden�ficação da relação entre
o probió�co e um dos fatores
de risco da doença.  Quando o
fator de risco da doença
implicado está bem
estabelecido pode-
se comprovar que a
intervenção dieté�ca
(probió�co)  induz uma
redução (ou
alteração benéfica) do fator de
risco de determinada doença.
Entretanto, quando o fator de
risco não está bem
estabelecido,  é necessário
comprovar que a intervenção
dieté�ca (probió�co) induz
uma redução (ou alteração
benéfica) do fator de risco e,
por conseguinte, que este
fator está associado a uma
redução do risco de doença ou
condição de saúde.

Como exemplo, os estudos
apresentados podem somente
comprovar que a intervenção
dieté�ca (probió�co) induz
uma redução (ou alteração
benéfica) de um fator de risco
bem estabelecido, ou
comprovar que o micro-
organismos induz a redução
do risco da doença (por
exemplo, incidência, gravidade
e/ou duração dos sintomas),
juntamente com a alteração
benéfica do provável fator de
risco, caso este não esteja
bem estabelecido.

Ressalta-se que, para
alimentos, algumas agências
reguladoras vinculam a
aprovação de alegações de
saúde exclusivamente à
iden�ficação de um fator de
risco, desde que este
esteja bem estabelecido. As
regras brasileiras, es�puladas
pela Resolução n. 18/1999,
possibilitam considerar tanto
as situações em que o fator de
risco está bem estabelecido,
mas também é aceita a



comprovação nos casos em
que o fator de risco não está
estabelecido, quando exige-se
a demonstração da relação
entre o fator de risco e a
doença ou condição de saúde.

Este racional cien�fico é
obje�vo e está amparado nos
fundamentos básicos para a
comprovação de um bene�cio.
Os argumentos apresentados
não permitem iden�ficar quais
aspectos deste racional são
considerados de elevado rigor.
O que se apresenta como
jus�fica�va é o fato de a
autoridade canadense, já que
não são explicitadas outras
agências, ter aprovado
produtos, sem expressar o
número, que foram
indeferidos no Brasil. Neste
ponto, é importante trazer
que a abordagem adotada
pela autoridade canadense é
diversa. 

A avaliação do Health Canada
permite associar aos
probió�cos três categorias de
alegações: "health claims",
"func�on claims" e
"therapeu�c claims". 
"Therapeu�c claims" são
aqueles dizeres que trariam o
alimento para a definição de
medicamento (drug) ou
produto natural para saúde
com alegações de
medicamentos (Natural Health
Product). Essas alegações
veiculam informações sobre o
diagnós�co, tratamento,
mi�gação ou prevenção de
uma doença, distúrbio ou
estado �sico anormal, ou seus
sintomas em humanos, ou
restauração, ou correção de
funções orgânicas em
humanos, ou modificação de
funções orgânicas em
humanos. Os produtos que
contém tais efeitos
benéficos são considerados de
"uso terapêu�co". Essa



abordagem no Brasil é
proibida. Não são
enquadrados na definição de
alimento ou ingrediente os
produtos com finalidade
terapêu�ca, ou seja, aqueles
des�nados à prevenção, ao
tratamento ou à cura de
doenças, ou de agravos à
saúde (Decreto-Lei n.
986/1969). Portanto, qualquer
produto que apresente esta
finalidade ou propriedade não
pode ser classificado como
alimento ou ingrediente
alimentar. 

Assim, é esperado que nem
todos os produtos aprovados
pelo Health Canada terão
aprovação no Brasil como
alimento.  Entretanto, estes
resultados dis�ntos entre a
regulação brasileira e
canadense devem estar
associados a esta diferença de
abordagem e não decorrem
de questões relacionadas ao
rigor. Lembrando que cada
�po de alegação (de saúde, 
funcional e terapêu�ca)
pressupõe dis�ntos formas de
evidenciação. 

Também é importante
esclarecer que as referências
de busca em Agências de ATS
foram trazidas por
pareceristas Ad-hoc,
entretanto, como informação
adicional. Todas as avaliações
de probió�cos realizadas após
a publicação da RDC n.
241/2018 foram executadas
com base neste regulamento.
A ausência de aprovação em
Agências de ATS não mo�vou
nenhum indeferimento da
área.

Probió�cos: microrganismos
vivos, que quando
administrados em quan�dades
adequadas, podem conferir um
bene�cio de saúde. “A
abordagem proposta para

Sem citação A abordagem do
documento de 2017 não foi
a frente. Nos documentos
que sucederam as
discussões houve adoção
de critérios mais rígidos

 
A proporcionalidade que se
discu�a em 2017 nunca se
confundiu com a possibilidade de
comercialização sem comprovação
de um real bene�cio. Ao contrário,



tratamento desses componentes
visa favorecer o acesso e ao
mesmo tempo coibir prá�cas
enganosas, estabelecendo-se
como patamar inicial a
comprovação da segurança de
uso e a demonstração do
potencial efeito benéfico.”

com necessidade de
comprovação de um real
bene�cio. Nota-se que,
inicialmente, havia sido
proposto um cenário
bastante flexível. E após as
discussões entre setor
regulado e órgão regulador,
chegou-se a um cenário
mais criterioso,
consensuado entre as
partes e considerado
proporcional aos obje�vos
do marco regulatório para
probió�cos conforme
evidenciado pela versão 1
do Guia. A adoção de um
rigor ainda maior deveria,
portanto, também passar
por novos diálogos
setoriais.

toda a discussão foi no sen�do de
buscar uma forma de
comprovação destes bene�cios
que considerasse as
especificidades do estudo de
probió�cos e que pudesse romper
com a série histórica de
indeferimentos de probió�cos na
área de alimentos.
 
A percepção da Anvisa é que
certamente avanços ainda são
possíveis e farão parte do
processo de aprimoramento
constante, mas houve melhoria no
ambiente regulatório, na medida
em que foi possível a mudança do
contexto de indeferimentos. Não
se consegue vislumbrar a
necessidade de retomar a
discussão nas suas bases dire�vas,
especialmente no que se refere à
RDC nº 241/2018, já que elas
resultaram de um processo de
construção com
ampla par�cipação e bem
embasado nas melhores prá�cas. 
 
Em um exercício especula�vo,
acredita-se que a preocupação do
setor se volte às alegações de
saúde, já que elas poderiam
contemplar bene�cios alegados
em outros mercados. Entretanto, é
sempre necessário ter em mente
sobre os limites conceituais de
alimentos no Brasil. Ademais, é
importante lembrar que este �po
de alegação, por envolver uma
redução de riscos, requer uma
instrução diferenciada, conforme
já explicado. A alterna�va de
aprovar alegações relacionadas a
efeitos terapêu�cos não é uma
possibilidade.  
 
Não foram adotados critérios mais
rígidos para a avaliação de
probió�cos. Entretanto, para
alegações de saúde (redução de
risco de doenças), em função de
sua definição e disposi�vos
constantes da Resolução n.
18/1999, a comprovação do
bene�cio é diferenciada (idem
discussão acima).

 



O setor destaca fala de
representante da Fiocruz,
re�rada de trecho de memória
de reunião ocorrida em
31/01/2018: Ela explicou que,
no início da parceria com a
Anvisa, houve um alinhamento
para entender a diferença de
abordagem que deveria ser
dada e as convergências entre
esses dois processos
(fundamentação cien�fica e
definição de critérios mais
obje�vos para a conclusão). Foi
reforçado, por fim, a
importância desse processo de
adaptação de forma a obter um
instrumento mais simples e
adequado ao seu propósito, sem
perder de vista o fundamento
cien�fico. O Guia apresenta uma
abordagem que permite agregar
em um mesmo dossiê estudos
com desfechos dis�ntos, desde
que relacionados a uma função
geral do probió�co em algum
sistema do organismo (como
gastrointes�nal ou
imunológico). Ao permi�r essa
soma de evidências, abre-se a
possibilidade de reunir estudos
de qualidade que tenham
resultados consistentes ou com
força de associação suficiente
para sustentar um efeito
benéfico geral. Em outro trecho
da ata: “Representantes do
setor ques�onaram a exclusão,
nesta nova versão do Guia,
daqueles desfechos que seriam
considerados aplicáveis para a
sustentação de uma alegação
geral de saúde gastrointes�nal.
Em resposta, a GGALI explicou
que sua exclusão se
deveu simplesmente à mudança
de entendimento sobre a
aplicação de uma alegação
geral, que não estaria mais
restrita à saúde
gastrointes�nal". 

Memória de
Reunião
sobre a
minuta do
Guia n.
21/versão 1.

A definição dos critérios
obje�vos para conclusão foi
muito posi�va para
evitarmos a subje�vidade
nas análises, mas
atualmente mesmo com
estudos qualificados com
desfechos claros, os
técnicos podem julgá-los
fracos a par�r de novos
domínios de força de
evidência trazidos na versão
2 do Guia de probió�cos.
Além disso, inicialmente
�nha-se clara a
fundamentação cien�fica
era importante, mas
deveria ser adequada ao
propósito do novo marco
de suplementos. A versão 2
do Guia não reflete a
possibilidade, inicialmente
discu�da com o setor sobre
alegação geral, em relação
ao sistema imune com a
jus�fica�va de que seriam
“enganosas” ao
consumidor: item “6.1.
(...)Assim, ressaltamos que
as alegações gerais de
probió�cos são atribuídas
mais facilmente à saúde do
trato gastrointes�nal, local
no qual essas linhagens
agem diretamente.
Alegações gerais para
outros sistemas do
organismo geralmente não
comunicam
adequadamente o bene�cio
pretendido, sendo
enganosas ao consumidor
por permi�r múl�plas
interpretações (por
exemplo: “benéficas à
saúde” ou “favorecem a
saúde imunológica”).
Nota-se que durante os
diálogos houve a
compreensão de que o
instrumento de avaliação
(no caso o Guia) deveria ser
mais simples e adequado ao
seu propósito. Os novos
domínios do Guia versão 2
e as análises baseadas em
agências de ATS, por

É importante esclarecer que não
foram incorporados novos
domínios na segunda versão do 
Guia para Instrução Processual de
Pe�ção de Avaliação de
Probió�cos para Uso em
Alimentos, apenas foram
explicitados no item 7 aqueles
critérios que já faziam parte da
tomada de decisão e que não
apareciam de forma tão
estruturada na primeira versão do
referido Guia. É importante
lembrar que a função do Guia é
expressar o entendimento da
Anvisa sobre as melhores prá�cas
com relação à instrução processual
e também a avaliação da
qualidade e da força das
evidências aportadas. Ele não é
um instrumento norma�vo, sendo
possível a adoção de abordagens
alterna�vas.
 
O ‘item’ 6.6 Avaliação da
totalidade das evidências traz a
mesma metodologia de avaliação
de estudos primários, inclusive,
com o mesmo quadro da versão
anterior (Quadro 2. Domínios de
avaliação da força de evidência).
Na existência de mais de um
estudo, essa abordagem ajuda a
interpretar numericamente os
resultados dos estudos incluídos,
com vistas a reduzir a
subje�vidade da interpretação,
tanto de regulados ou
reguladores. Mesmo que o
modelo sugerido no Guia ajude
a classificar o conjunto de
evidências disponível, a conclusão
sobre a relação de causa-efeito
entre o consumo de um probió�co
e seus efeitos sempre
consideraram critérios que vão
além dos percentuais numéricos
encontrados. A segunda versão do
Guia trouxe maior clareza com
relação ao que é considerado
na conclusão da alegação no seu
item 7 (Considerações finais).
Estes critérios são especialmente
importante quando há apenas um
estudo para sustentar uma
alegação, situação onde a
interpretação quan�ta�va é



exemplo, não condizem
com a simplificação que se
estabeleceu durante as
discussões do marco
regulatório de suplementos.
Não houve diálogo prévio
com o setor antes da
publicação da versão 2 do
Guia, vigente a par�r de
06/05/2021 e mudanças de
entendimento por parte da
área técnica da ANVISA
estão sendo aplicadas em
processos de avaliação
protocolados antes dessa
nova versão, gerando,
inclusive, indeferimentos.
No contexto desta nova
versão do Guia, alegações
gerais relacionadas ao
sistema imune, inicialmente
consideradas possíveis para
probió�cos, passam a ser
tratadas como enganosas,
embora permaneçam
permi�das para vitaminas e
minerais.

limitada. Também não se pode
esquecer que estes critérios
direcionam a decisão em casos
onde a análise qualita�va é
fundamental, sem significarem
obstáculos, já que foram
aprovadas alegações baseadas em
estudo único. 
 
Na avaliação dos estudos,
primeiramente, é avaliado se os
estudos atendem ao art. 14 da
RDC n. 241/2018 (são conduzidos
com a linhagem do micro-
organismo; envolvem um grupo
representa�vo da população de
interesse ou cujos resultados
possam ser extrapolados para
aquela de interesse; considerem a
quan�dade mínima sugerida para
obtenção do bene�cio; avaliem
desfechos relevantes para o
bene�cio alegado; e minimizem
vieses e fatores de
confundimento). Os estudos
apresentados são considerados
per�nentes ou não com base
neste ar�go. 
 
Posteriormente, é avaliada a
relação de causalidade entre o
probió�co e os efeitos observados.
Para tanto, são consideradas a
magnitude do efeito (diferença
numérica e percentual entre o
grupo placebo/controle e o grupo
intervenção e à existência de
diferença esta�s�camente
significante entre intervenção e
controle) e a existência de relação
temporal adequada (um
ingrediente só pode ser
considerado como tendo um
efeito causal em função ou
estrutura do corpo, ou ainda, na
redução de risco de doença, caso
esse ingrediente seja administrado
antes da observação do efeito em
função/estrutura do corpo), além
dos domínios de consistência e
associação. No item 7 do Guia,
esses itens foram inseridos porque
apesar de já serem considerados
pela área, não estavam explícitos.
Esses critérios de causalidade são
pilares para avaliação da relação
de causa-efeito. Caso a magnitude
do efeito não seja avaliada,



aprovaremos linhagens com efeito
placebo comprovado. Caso a
existência de relação temporal
adequada não seja configurada
não se pode afirmar que os efeitos
observados sejam decorrentes do
consumo do probió�co.
 
Na fase seguinte, são aplicadas as
ferramentas de avaliação
metodológica dos estudos. É
preciso reforçar que, conforme
explicado no Guia nº 21/2021, os
instrumentos usados para a
avaliação da qualidade dos
estudos foram adaptados de 
ferramentas internacionalmente
aceitas (Cochrane ROBINS-I,
Cochrane RoB2 e método
AMSTAR), obtendo-se versão
sucintas com foco nos critérios
norma�vos previstos na RDC nº
241/2018. Inclusive,  no processo
de consulta pública a que foi
subme�do o Guia nº 21/2021,
foram incorporadas as
contribuições no sen�do de tornar
estes instrumentos ainda mais
obje�vos e claros. 
 
Nas discussões conduzidas, restou
clara a indicação do uso de
alegações específicas, as quais
comunicam melhor os bene�cios.
O próprio Guia 21/2021 alerta que
alegações demansiadamente
genéricas podem ser de di�cil
sustentação e esbarram em
restrições legais ao uso, quando
comunicam inadequadamente o
bene�cio alegado, contrariando o
art. 12 e 13 da RDC n. 241/2018; e
os itens 3.1a e 3.1b da RDC n.
259/2002. Assim, ressaltamos que
as alegações gerais de probió�cos
são atribuídas mais facilmente à
saúde do trato gastrointes�nal,
local em que essas linhagens agem
diretamente. Ademais, este é um
bene�cio central dos probió�cos,
sustentado em mecanismos
amplamente descritos.
 
Os bene�cios dos
probió�cos relacionadas ao
sistema imune, embora sejam
também relevantes, não
apresentam o mesmo patamar de



conhecimento cien�fico já
construído para os bene�cios dos
probió�cos relacionados ao trato
gastrointes�nal, local onde os
probió�cos agem
diretamente. Assim, para um
bene�cio relacionado ao sistema
imune, o uso de alegações
específicas torna-se um
condicionante tanto para
o estabelecimento de uma relação
de causalidade entre consumo e
bene�cio, mas também para
construção do racional sobre a
plausabilidade biológica. Além
disso, caso sejam avaliados
desfechos intermediários ou
subs�tutos, situação que é
frequente para este �po de
alegação, é imprescindível
comprovar a validade do marcador
intermediário ou subs�tuto.
 
Este ponto foi extensamente
discu�do em 2017, assim como foi
discu�da a questão sobre a
necessidade de demonstração de
um bene�cio como requisito
essencial de aprovação
dos probió�cos, aos quais não
caberia uma alegação plenamente
reconhecida. Inclusive, esta é uma
abordagem que encontra guarida
na prá�ca da maioria das
autoridades regulatórias usadas
como referência. É possível que a
consolidação desta experiência
regulatória e ampliação das
evidências permitam reconhecer
outras funções gerais, entretanto,
ainda não se vislumbra a
existência de elementos técnico-
cien�ficos que permitam avançar
neste sen�do.
 
Sobre vitaminas e minerais,
a fundamentação cien�fica
existente para a aceitação de
alegações gerais  (não específicas)
do sistema imune está baseada na
essencialidade desses nutrientes,
ou seja, nos papéis bioquímicos
bem estabelecidos de tais
nutrientes e nos sintomas que sua
deficiência acarretam. O uso de
alegações gerais para o sistema
imune é permi�do porque os
sintomas da deficiência



desses nutrientes podem afetar
múl�plas funções fisiológicas, não
sendo possível ou apropriado
destacar uma função
específica afetada pela deficiência
daquele nutriente em um
determinado órgão, ou sistema.
Este é um argumento já
conhecido, que está con�do no
consenso publicado pelo ISAPP e
foi considerado ao longo do
processo regulatório, sendo uma
possibilidade afastada pelos
mo�vos expostos.
 
Por fim, reitera-se que
a aprovação em Agências de ATS
não mo�vou nenhum
indeferimento da área e, quando
apresentada, esta informação
apenas complementa a análise. 
 

Ao final da discussão sobre a
Comprovação da eficácia,
lembrou-se que, para alegações
gerais, maior ênfase será dada
ao domínio que trata da
consistência (direção) da
evidência. No que tange às
alegações específicas, será
considerado também o domínio
que avalia a força da associação.
Neste contexto, o Guia foi
inicialmente publicado com a
seguinte frase: para a
sustentação de um efeito
benéfico de caráter geral é
imprescindível que a evidência
seja consistente, e a força
da associação recebe menor
cri�cidade.

Sem citação  O Guia versão 2 não
apresenta essa frase e traz
outros domínios a serem
considerados na avaliação
da força da evidência sem
deixar claro em que
situações e como eles serão
aplicados (temos uma
subje�vidade). Entre eles
temos: Magnitude do
efeito, relação dose-
resposta, especificidade etc.
O domínio da consistência
parece estar perdendo
importância. As análises das
evidências passaram a
considerar o fator da
significância esta�s�ca
como imprescindível para
sua qualificação, sem levar
em conta que há uma
ferramenta proposta no
Guia para a qualificação dos
estudos e um cálculo de
domínio de consistência
que considera resultados
favoráveis, porém sem
significância esta�s�ca
como válidos para
comprovar a direção do
efeito.

A explicitação dos critérios
considerados no avaliação da força
da evidência foi no sen�do de
tornar o Guia ainda mais
completo, lembrando que muitos
destes critérios têm relação direta
com requisitos de qualificação dos
estudos.
 
Para quan�ficar a consistência
(C1 e C2), consideramos um
estudo  favorável à comprovação
do bene�cio quando o grupo
intervenção (probió�co) apresenta
resultados superiores ao do grupo
controle (placebo) para desfechos
clínicos per�nentes, mesmo que
não haja significância esta�s�ca. A
significância esta�s�ca é avaliada
por meio da associação A1 e A2.
Para alegações gerais relacionadas
ao trato gastrointes�nal, onde
uma linhagem probió�ca
apresenta dis�ntos efeitos em
desfechos gastrointes�nais, o
critério de considerar a
consistência como imprescindível
e a associação com menor
cri�cidade ainda é aplicado.
 
Para a avaliação de consistência,
ressaltamos que há entendimento
errôneo do setor que considera
como favorável a melhora ocorrida
com o passar do tempo em



um mesmo grupo (Ex.:
comparando a melhora do
desfecho entre par�cipantes do
grupo onde a intervenção é
aplicada, no tempo inicial e no
tempo final do estudo). Essa
situação não comprova o bene�cio
de um probió�co, caso efeito
semelhante (mesma magnitude)
também tenha sido observado no
grupo placebo.
 

E a alegação pleiteada, incluindo
seu grau de especificidade e
asser�vidade, deve refle�r a
qualidade do conjunto de
evidências incluídas ao dossiê. A
área não descarta a
possibilidade de uso de
expressões como “pode
contribuir” no intuito de
qualificar alegações com menor
qualidade de evidência. Essa é
uma maturidade que a área
acumulará com a própria
aplicação do Guia.

Sem citação Das discussões iniciais,
infere-se que a agência
previa a possibilidade de
que as alegações
refle�ssem a força e a
qualidade da evidência, o
que estaria em linha com o
obje�vo do marco
regulatório, em que a
segurança do suplemento é
foco principal, qualquer
alegação, cuja evidência
não a�ngisse um padrão
ouro poderia ser descrita de
tal forma que levasse essa
informação ao consumidor
(abordagem de Qualified
Health claim do FDA). O que
se observa é que isso foi
trazido para os claims de
saúde intes�nal, mas
parece não ser aceito em
outras situações.
É importante ressaltar que
a maioria dos claims para
saúde intes�nal apresentam
a palavra “pode” sem a
devida asser�vidade
mesmo para os casos em
que a evidência se mostrou
consistente e significa�va. A
aplicação correta das
expressões no intuito de
qualificar as alegações
contribuiria para auxiliar o
consumidor no
entendimento/expecta�vas
em relação aos bene�cios.
Ou seja, um suplemento
que pode auxiliar no
funcionamento do intes�no
não é igual a um
suplemento que auxilia no
funcionamento do
intes�no.

Um dos aprendizados da avaliação
dos dossiês relacionados
a probió�cos é que as evidências,
na maioria das vezes, apresentam
muitas incertezas (Ex: são usados
resultados ob�dos de populações
dis�ntas da população saudável
para extrapolar para a população
saudável,  a alegação é sustentada
por um único estudo, a magnitude
do efeito é baixa, a população
comparada entre os grupos é
pequena ou não obedece ao
cálculo esta�s�co do estudo, etc.).
Para estes casos e de forma a
manter o alinhamento com os
critérios aplicados à avaliação de
alegações associadas a outros
cons�tuintes de alimentos, aplica-
se o termo "pode" na alegação
como forma de refle�r estas
limitações. Esta abordagem não é
restrita à Anvisa, sendo adotada
por outras autoridades
reguladoras.  
 
Também deve ser lembrado que,
quando se trata de bene�cios
decorrentes da microbiota, as
respostas são bastantes variadas
entre os indivíduos, sendo outro
pano de fundo para este contexto
de limitações e ajudando a
explicar o uso de termos que
condicionam o efeito.
 
Mas iden�fica-se neste ponto uma
oportunidade de melhoria para a
construção, junto ao setor, dos
requisitos aplicáveis para qualificar
uma alegação. Acredita-se que a
experiência acumulada seja
suficiente para avançar nesta
discussão, que poderá
ser discu�da no âmbito do Projeto



3.1 da Agenda Regulatória
- Aperfeiçoamento da regulação
das alegações de propriedade
funcional e de saúde em
alimentos.
 

Art. 13. O bene�cio alegado
pode ter caráter geral ou
específico, levando em
consideração a totalidade e o
nível das evidências disponíveis.
Parágrafo único. Em adição às
evidências em humanos tratada
no caput, podem ser
apresentados outros �pos de
estudos e referências que
ajudem a explicar a
plausibilidade biológica do
efeito alegado.

RDC
241/2018

Nota-se também um
elevado rigor em relação a
avaliação dos estudos
cien�ficos apresentados,
que, embora a�njam
pontuação de qualificação
de acordo com a
ferramenta adotada pelo
Guia e demonstrem um
bene�cio clínico advindo do
consumo de probió�cos,
são desqualificados pela
área técnica da ANVISA em
situações, por exemplo,
onde deixam de cumprir
com algum quesito
específico (uso obrigatório
de ques�onários validados)
ou não seja
possível demonstrar o
mecanismo de ação das
cepas.
O setor entende que a
apresentação do
mecanismo de ação não é
obrigatória, conforme
consta da RDC 241/2018. A
adoção de critérios de
qualificação diferentes
daqueles existentes na
ferramenta proposta no
Guia traz insegurança ao
setor.

Os ques�onários de avaliação
individual do estudo visam avaliar
a qualidade metodológica do
estudo, ou seja, se o estudo foi
desenhado/executado de forma
adequada. Ademais, para ser
considerado per�nente o estudo
deve atender todos os incisos do
art. 14 da RDC n. 241/2018 (ser
conduzido com a linhagem do
micro-organismo; envolver um
grupo representa�vo da
população de interesse ou cujos
resultados possam ser
extrapolados para aquela de
interesse; considerar a quan�dade
mínima sugerida para obtenção do
bene�cio; avaliar desfechos
relevantes para o bene�cio
alegado; e minimizem vieses e
fatores de confundimento).
 
A avaliação de desfechos
relevantes para o bene�cio
alegado é um pré-requisito para a
escolha do estudo. Quando o
desfecho for ob�do por relato dos
próprios envolvidos para
demonstração do efeito benéfico,
é essencial u�lizar ques�onários
validados e confiáveis. Caso não
sejam validados, não há como
falar de desfecho relevante.
A importância do uso de
ques�onários validados e
confiáveis já constava na primeira
versão do Guia, portanto, de
conhecimento do setor desde as
etapas iniciais de discussão.
 
Diversos mecanismos de ação têm
sido elencados para explicar os
benéficios dos probió�cos, tais
como, imunomodulação, inibição
da colonização de patógenos,
estabilização da função barreira do
intes�no e modulação de
microbiota humana (microbioma).
Os estudos sobre mecanismo de
ação são avaliados para
complementar a evidência de



bene�cio, que deve ser sustentada
essencialmente por estudos
clínicos de qualidade conduzidos
em humanos, tal como estabelece
o parágrafo único do art. 14 da
RDC n. 241/2018. Ainda se
observam dossiês que
aportam estudos de mecanismo
de ação (ex.: alteração de riqueza
e abundância de micro-organismos
- microbioma) como se fossem
evidências clínicas/desfechos
relevantes para comprovação do
bene�cio, condição que não
encontra respaldo norma�vo e
tampouco se alinha com a
discussões conduzidas no âmbito
do processo regulatório. 
 

Desde 2020, exigências têm sido
formuladas apresentando
critérios estabelecidos pela EFSA
como requeridos para a
comprovação de eficácia: De
acordo com os critérios
adotados por esta Gerência que
têm por base o documento EFSA
disponível em
h�ps://www.efsa.europa.eu/en/
efsajournal/pub/4369,
alegações direcionadas à
melhora e manutenção do
sistema imune que não são
baseadas na essencialidade do
nutriente, não são
suficientemente definidas para
uma avaliação cien�fica.

Sem citação O não cumprimento dos
critérios estabelecidos pela
EFSA tem mo�vado
indeferimentos, mesmo que
o ingrediente em questão
tenha aprovação concedida
pela autoridade Health
Canada. Cabe mencionar
que na Europa os
probió�cos podem
ingressar no mercado sem
qualquer alegação, desde
que comprovadamente
seguros, ao passo que no
mercado brasileiro, nenhum
probió�co, ainda que
seguro, poderia entrar ou
ser empregado sem que
haja uma alegação
aprovada pela ANVISA.
Tendo em vista que os
marcos regulatórios são
dis�ntos, avaliações e
modulações a nossa
realidade, dentro de um
juízo de adequação,
necessidade e
proporcionalidade
preconizadas em lei devem
ser consideradas.
Importante notar também
que embora o Health
Canada seja um órgão de
referência para as diretrizes
estabelecidas na RDC nº
241/2018 e no Guia de
Probió�cos, aprovações
concedidas por esta

 
Como já mencionado, a
abordagem adotada pelo Health
Canada, para os probió�cos
enquadrados como produtos
naturais (health products) é
dis�nta daquela definida para o
contexto brasileiro e, assim, é
possível a existência de
probió�cos aprovados naquele
país e indeferidos no Brasil.
Também é importante esclarecer
que a construção do Guia
considerou a experiência
canadense, todavia, rela�va aos
procedimentos aplicáveis à
comprovação de alegações em
alimentos. No Guia, está citada a
referência: Guidance Document
for Preparing a Submission for
Food Health Claims, 20092.
 
É importante lembrar que a
situação europeia não é favorável
ao setor, já que a eles é permi�da
a comercialização de produtos
contendo micro-organismos
seguros, sem ao mesmo tempo
terem alegações aprovadas que
possibilitem comunicar ao
consumidor sobre os bene�cios
associados ao consumo. Todo este
contexto não é novo e foi
esmiuçado na processo regulatório
conduzido pela Anvisa. 
 
Opiniões cien�ficas da EFSA têm
sido consultadas para a definição



Agência não são
consideradas pela ANVISA
como uma referência de
peso no contexto de
aprovação local, ainda que
seja possível demonstrar
uma correlação entre os
critérios e exigências de
aprovação estabelecidos
entre as duas Agências, não
sendo observada, portanto,
a convergência regulatória
entre as autoridades
sanitárias canadense e
brasileira.

de desfechos per�nentes/
relevantes para cada �po de
alegação. Este é um ponto sensível
e relevante e o apoio na
experiência da agência europeia
permite trazer elementos
obje�vos para nossas orientações.
E são poucas as agências que
compar�lham seus aprendizados e
tornam públicos os critérios
aplicados. 
 
A maioria dos estudos com
probió�cos é realizada com
população em disbiose ou doente,
no entanto, a alegação de
propriedade funcional ou de saúde
tem como finalidade a população
saudável, mo�vo pelo qual
considera-se a plausibilidade
biológica para extrapolação dos
resultados de uma população para
outra. A EFSA possui orientações
que auxiliam na análise da
plausabilidiade de extrapolação de
populações. Referência de
outras autoridades regulatórias
são bem aceitas e serão
incorporadas, desde que haja
alinhamento de critérios. 
 
 

Crioprotetores não foram objeto
de discussão durante o
desenvolvimento do marco
regulatório e publicação da RDC
241/2018 e Guia de avaliação de
probió�cos, embora sejam
substâncias u�lizadas
mundialmente há décadas
durante o processo de
fermentação de
microorganismos.

Sem citação Atualmente, existe uma
lacuna regulatória em
relação aos critérios de
regulamentação para os
crioprotetores, que foram
objeto de discussão da CP
nº 1.038/21, oportunidade
em que o setor produ�vo,
por meio de manifesto
conjunto entre 6
associações (ABIAD, ABIAM,
ABIA, ABBI, ABIFISA e
SINDUSFARMA), apresentou
considerações e
preocupações em relação a
abordagem proposta pela
ANVISA na referida CP e
trata�vas já adotadas na
prá�ca através de
exigências em processos de
registro de produtos
contendo probió�cos.
Ressalta-se que a
Interna�onal Probio�cs

O próprio setor reconhece que a
Anvisa está adotando as medidas
para que a lacuna regulatória
relacionada aos crioprotetores
seja preenchida, conformada pela
publicação da CP nº 1.038/21. O
pleito apresentado pelo setor
implica alterar preceitos da
regulação de adi�vos alimentares
e dos coadjuvantes de tecnologia
para atender especificamente os
entendimentos do segmento que
produz probió�cos. Os demais
setores regulados não evocam
aspectos de incoerências e
inadequações nesta abordagem
regulatória historicamente
consolidada e também não alegam
razões de sigilo para informar
substâncias que estarão presentes
nos produtos finais, mesmo que
em pequenas quan�dades.
 
Por fim, é importante indicar que
as questões discu�das e os pleitos



Associa�on (IPA) também
enviou considerações.
Os crioprotetores não são
substâncias u�lizadas na
fabricação de suplementos
e não têm o propósito de
dispersar microrganismos.
Crioprotetores são
substâncias adicionadas
antes da etapa de
congelamento do processo
de fabricação de
microrganismos vivos para
protegê-los de danos
durante o congelamento e a
liofilização. Essa tecnologia
é u�lizada mundialmente
há várias décadas e não
está restrita ao processo de
fermentação de probió�cos.
Tais substâncias não
exercem nenhuma função
tecnológica nos produtos
finais, onde os
microrganismos são
u�lizados, embora sejam
transferidas de forma não
intencional em baixíssimas
quan�dades, tendo em
vista a impossibilidade de
sua remoção.
Condicionar a escolha de
crioprotetores somente a
substâncias que estejam
aprovadas nos produtos nos
quais o microrganismo será
u�lizado e caso contrário
exigir que seja protocolado
um pedido de extensão de
uso, mostra-se um criterio
incoerente e inadequado,
uma vez que tais pedidos
exigem que sejam
apresentadas jus�fica�vas
tecnológicas para uso da
substância no produto final,
sendo que não é esperada
nenhuma função
tecnológica deles nos
suplementos ou alimentos
aos quais a matéria prima
(microrganismo cujo
processo de fermentação
fez uso de crioprotetores)
será adicionada. ANVISA
reconhece a necessidade de
discussão mais
aprofundada sobre o tema

trazem repercussão a outros
setores produ�vos,
par�cularmente onde os
probió�cos são aplicados. 
 
Todas as questões foram
discu�das em reunião realizada no
dia 20/05/2021, da qual
par�cipou a maioria das
Associações signatárias deste
pedido. Na referida reunião, os
representantes do setor pediram
mais tempo para avaliar a
proposta norma�va e, neste
sen�do, solicitaram o
desdobramento dessa discussão
em relação aos demais adi�vos
para uso em suplementos
alimentares. Diferente do alegado,
a indicação sobre necessidade de
uma discussão mais aprofundada
não par�u da Anvisa, embora a
Agência reconheça a per�nência
do pleito, mas do próprio setor
que agora assina a presente Carta.
Assim, os disposi�vos referentes
aos crioprotetores foram excluídos
da minuta de
regulamento referente à CP 1038 e
o assunto será tratado
posteriormente em outro processo
regulatório. Outrossim, não é
coerente atribuir à Anvisa a
responsabilidade sobre a
insegurança jurídica do setor. 
 
Sobre o registro, é necessário
lembrar o esforço que tem sido
realizado para que o uso dos
crioprotetores encontre respaldo
legal, até que a questão seja
adequadamente resolvida.



e o re�rou do texto da CP
1038/21; no entanto,
exigências referentes a
crioprotetores em processo
de registro de produtos
contendo probió�cos
con�nuam ocorrendo.

 

Para concluir esta análise, julgou-se oportuno trazer os números relacionados à avaliação de segurança e
eficácia de probió�cos, considerando as pe�ções que foram analisadas até outubro de 2021 e tendo
como fundamento a RDC nº 241/2018 e do Guia nº 21/2021. O universo total de pe�ções para avaliação
de probió�cos corresponde a 98 pedidos, sendo cinco protocolados antes de julho de 2018, mas que
foram analisadas com base no novo marco norma�vo, e 93 com entrada após a publicação deste marco.
Deste total, 56 pe�ções foram concluídas, sendo que duas por desistência por parte do interessado, 22
foram deferidas e 32 indeferidas. O maior percentual de indeferimento chama atenção, entretanto, é
importante indicar que 50% dos indeferimentos ocorreram por questões administra�vas, não
cumprimento das exigências técnicas ou das regras de transição. Neste ponto, cabe indicar que o
surgimento de outras empresas e atores econômicos, par�cularmente com a dinamização do setor de
suplementos alimentares, pode ter relação com este percentual de indeferimentos por questões
administra�vas, razão pela qual a GGALI está inves�ndo no aperfeiçoamento do conteúdo do portal e na
realização de webinários. 

Voltando à análise para as 16 pe�ções indeferidas após análise conclusiva, cinco �veram questões
relacionadas à segurança como fundamento do indeferimento, resultando em 11 casos de indeferimento
exclusivo por não comprovação do bene�cio alegado. Este ponto já ajuda a explicar a afirmação de que o
ambiente regulatório foi melhorado com o novo marco, já que houve a transição de um cenário
de ausência de deferimentos, exatamente pela dificuldade de demonstração dos efeitos benéficos, para
um cenário em que o indeferimento por mo�vos de não comprovação dos bene�cios corresponde à
metade dos deferimentos.

Estes 11 indeferimentos são relevantes para complementar este quadro analí�co e, por isso, serão
apresentados com maior especificidade, sem ferir as questões relacionadas ao sigilo industrial e
propriedade intelectual. Cinco dossiês foram considerados insuficientes para a comprovação dos
bene�cios alegados por razões que não parecerem ser controversas entre as Associações,
incluindo estudos realizados com linhagens dis�ntas daquelas avaliadas ou em doses diferentes da
proposta, ausência de grupos controle ou com desenho metodológico diferente daqueles considerados
adequados para sustentação das alegações.

Dos seis casos remanescentes, dois apresentavam alegações gerais relacionadas ao trato gastrointes�nal,
sendo que em ambos não havia diferença significa�va entre grupo controle e intervenção e nenhum
relata aprovação por outra autoridade sanitária. Outra semelhança entre estes casos, é que os
interessados indicam melhora em algum desfecho por um intervalo de tempo ao longo do estudo, sem
que esta variação interferisse na conclusão geral dos autores. Em um caso, o desfecho relevante foi
redução de diarreia e, apesar de ter sido observada uma incidência significa�vamente maior no grupo
placebo em um dos nove meses em que o estudo foi conduzido, os resultados indicaram que a
suplementação com probió�cos não teve influência na incidência geral da diarreia. Já o outro caso, o
estudo foi de 28 dias (mais ou menos 2 dias) e foram observados efeitos benéficos em relação a um dos
desfechos intermediários ou subs�tutos, no 30º dia, em um subgrupo menor. 

Os úl�mos quatro indeferimentos estão relacionados à alegação relacionada ao funcionamento do
sistema imune, redução de incidência de sintomas, saúde respiratória ou bucal e têm maior aderência
com os aspectos trazidos pelo setor neste presente pleito. Em alguns destes casos, as alegações
específicas apresentadas esbarram em indicações terapêu�cas ou medicamentosas, com expressa
vedação de uso em alimentos. Em contrapar�da, as alegações pleiteadas implicam generalizações do
bene�cio que não conseguem ser demonstradas pelos estudos incluídos, principalmente porque não se
observa diferenças significa�vas quando considerados os desfechos relevantes (desfechos primários) ou



porque são avaliados marcadores não válidos (desfechos intermediários ou subs�tutos). Inclusive estas
limitações encontram-se relatadas nos estudos. O desafio ganha uma camada adicional, quando se
considera o público alvo, já que os probió�cos usados em alimentos são des�nados a pessoas saudáveis
e, nem sempre, os estudos compreendem grupos populacionais em que é possível fazer a extrapolação
dos bene�cios para este público.

Pela exposição apresentada pelas Associações e mesmo reanálise dos dossiês indeferidos até outubro de
2021, a GGALI não enxerga os elementos factuais que permitem concluir que é o momento adequado
para a retomada da discussão e revisão de critérios. Ao contrário, considera-se necessário um acúmulo
maior de experiência, tanto na instrução como na avaliação, de forma que se possa fazer mudanças mais
asser�vas, caso cabíveis.

 

3. Conclusão

Em conclusão, a GGALI reforça seu interesse e disponibilidade em aperfeiçoar o ambiente regulatório dos
probió�cos, porém compar�lha sua percepção de que o momento pode ser prematuro para tal
inves�mento. Retomar a discussão implica o deslocamento da força de trabalho da análise de pe�ções
para um outro processo de trabalho, com repercussões também aos associados. Por isto, é importante
que esta retomada, caso realmente demonstre-se necessária, ocorra em uma fase com maior maturidade
regulatória, sob o risco de os ganhos decorrentes não superarem os impactos no aumento do tempo de
fila ou processamento das pe�ções.

Enquanto isto, entende-se que a experiência em curso permite a adoção de melhorias incrementais,
par�cularmente a par�r das exigências técnicas e recursos, momentos em que os interessados podem
apresentar suas contrarrazões à avaliação, preliminar ou defini�va, do dossiê apresentado. É per�nente
mencionar que, dos 11 indeferimentos por ausência de comprovação do bene�cio do(s) probió�co(s),
foram protocolados recursos administra�vos em quatro situações, inclusive um deles levado à instância
superior (Diretoria Colegiada). A GGALI tem avaliado criteriosamente estes recursos e reafirma sem
compromisso de  manter esta prá�ca, exatamente para extrair oportunidades de melhoria. Mas este
deve ser um esforço mútuo, na medida em que o próprio setor pode usar esta fase como forma de
apontar, a par�r de casos concretos, pontos que sinalizam oportunidades de melhoria.

Por fim, também é necessário lembrar que alguns pontos gerais de discussão, especialmente no que
tange à alegação de saúde, não se restrigem ao contexto dos probió�cos. Por esse mo�vo, sugere-se que
alguns pleitos do setor sejam discu�dos no âmbito do Projeto 3.1 da Agenda regulatória
- Aperfeiçoamento da regulação das alegações de propriedade funcional e de saúde em alimentos, com
possibilidade de ganhos que repercu�rão em outros campos da regulação de alimentos.

 
1 h�ps://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutri�on/legisla�on-guidelines/guidance-
documents/guidance-document-use-probio�c-microorganisms-food-2009.html.
2 h�ps://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutri�on/legisla�on-guidelines/guidance-
documents/guidance-document-preparing-submission-food-health-claims-2009-1.html.
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do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020
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