
 

 
RELATÓRIO DE ANÁLISE DE 

CONTRIBUIÇÕES 

 
I. Dados gerais da Consulta Pública 

 

Consulta Pública (n.º e ano): 02/2012 Data de publicação (DOU): 
19/01/2012 

Período de consulta: de 19/01/2012 a 19/03/2012 Duração (dias): 60 

Ementa (assunto): Dispõe sobre o regulamento técnico de fórmulas para nutrição enteral. 

 
II. Dados de identificação do Relatório 

 

Diretor (a): Jaime Cesar de Moura Oliveira Processo n.º: 25351.245598/2010-65 

Sigla da Área Responsável pela elaboração: GPESP/GGALI Data de conclusão: 07/12/12. 

Sigla da(s) Área(s) que participaram da elaboração: GPESP/GGALI e GGTES 
 

III. Relação dos participantes da consulta pública, em ordem alfabética 
 

N.º Nome 

1 Abbott Laboratórios do Brasil Ltda. – Divisão Nutricional 

2 ABIA - Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação 

3 ABIAD – Associação Brasileira das Indústrias de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres 

4 AMG Foods Regulatory Affairs 

5 Anvisa 

6 CMW Saúde & Tecnologia Imp e Exp Ltda. 

7 Danone Ltda. 

8 Elieth Martins Padovani 

9 Elza Daniel de Mello 

10 Érika Ozela 

11 Ewerton Henrique de Lima e Silva 

12 Faculdade de Medicina PUCRS 

13 FoodStaff Assessoria de Alimentos Ltda 

14 Isabelle Zanoni Rodrigues Oliveira 

15 Juliana Teixeira da Silva 

16 Laboratórios B.Braun S/A 

17 Legali Assessoria Ltda. 

18 Mário C. Vieira 



 

19 Prodiet Nutrição Clínica  

20 Reggiori Consultoria Regulatória 

21 Renata Pinotti Alves 

22 SBNPE - Comitê de Pediatria da Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral 

23 SESAP/RN - Secretaria de Estado da Saúde Pública/RN (Comissão de Co-Gestão de Nutrição Enteral) 

24 SINDUSFARMA 

25 Sociedade Brasileira de Pediatria (Departamento Cientpifico de Nutrologia Pediátrica) 

26 Support Produtos Nutricionais Ltda 

27 Vanessa Cristina Dias de Castro 

 
 

IV. Análise gráfica das contribuições 
 
1. Perfil dos participantes: 
 
Gráfico percentual por UF 
 

 
 
Gráfico percentual por segmento  

 
 



 

 
 



 

 
2. Dados referentes ao processo de participação: 

 
Gráfico percentual sobre a forma de conhecimento da Consulta Pública 

 

 
 
Observação: 10 proponentes informaram mais de uma forma de conhecimento. 
 
Gráfico percentual por forma de envio das contribuições (protocolo presencial, postal, e-mail ou 
fax): 

 

  



 

 
Observação: Todos os proponentes enviaram as contribuições por e-mail, sendo que 4 
proponentes enviaram as contribuições também pelo correio. 
 

 
 
3. Posicionamento dos participantes 

 
Gráfico percentual de opinião sobre a proposta 

 

 
 

 
 
 

Gráfico percentual de opinião sobre a proposta por UF 
 

 
 
Gráfico percentual de opinião sobre a proposta por segmento 

 



 

 
 
4. Síntese da consolidação das contribuições 

 
Gráfico de proporção dos resultados (percentual de dispositivos incluídos, excluídos, com nova 
redação, contribuições não incorporadas e sem contribuições) 
 

 
 

 
 

V. Análise descritiva das contribuições 
 

 
PREÂMBULO DO REGULAMENTO 

 
Texto submetido à consulta 

pública (quando houver) 
Texto final consolidado 

(inclusão, exclusão, nova 
redação ou sem alteração) 

Síntese da análise das contribuições 

Dispõe sobre o regulamento 
técnico de fórmulas para 
nutrição enteral. 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(x) Nenhuma contribuição incorporada 
(   ) Sem contribuição 

Proponentes: 



 

Comentários e observações: 
 
A Diretoria Colegiada da 
Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária, no uso da 
atribuição que lhe confere o 
inciso IV do art. 11 do 
Regulamento aprovado pelo 
Decreto n°. 3.029, de 16 de 
abril de 1999, e tendo em vista 
o disposto no inciso II e nos §§ 
1º e 3º do art. 54 do Regimento 
Interno aprovado nos termos do 
Anexo I da Portaria nº. 354 da 
ANVISA, de 11 de agosto de 
2006, republicada no DOU de 
21 de agosto de 2006, em 
reunião realizada em xx de 
xxxxxx de 2011,  
adota a seguinte Resolução de 
Diretoria Colegiada e eu, 
Diretor-Presidente, determino a 
sua publicação: 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(x) Nenhuma contribuição incorporada 
(   ) Sem contribuição 

Proponentes: 
Comentários e observações: 
 
Art. 1º Fica aprovado o 
regulamento técnico sobre 
fórmulas para nutrição enteral. 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(x) Nenhuma contribuição incorporada 
(   ) Sem contribuição 

Proponentes: 
Comentários e observações: 
 

 
 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

 
Texto submetido à consulta 

pública (quando houver) 
Texto final consolidado 

(inclusão, exclusão, nova 
redação ou sem alteração) 

Síntese da análise das contribuições 

Art. 2º Este regulamento tem o 
objetivo de estabelecer a 
classificação, a designação e os 
requisitos de composição, 
qualidade, segurança, 
rotulagem, publicidade e 
propaganda das fórmulas para 
nutrição enteral. 

Art. 2º Este regulamento tem 
o objetivo de estabelecer a 
classificação, a designação e 
os requisitos de composição, 
qualidade, segurança e 
rotulagem das fórmulas para 
nutrição enteral. 

(   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(x) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(   ) Sem contribuição 

Proponentes: 5, 16 e 19. 

Comentários e observações: O texto foi alterado para adequar os objetos de regulamentação, pois 
propaganda e publicidade não foram incluídos nesse regulamento. 

A sugestão de alteração dos termos “publicidade e propaganda” pela expressão "matériais técnico-



 

científicos" não é adequada, pois a mesma não está prevista no ordenamento jurídico vigente que trata de 
alimentos em geral. Dessa forma, os termos corretos seriam propaganda e publicidade, que estão previstos 
no Decreto-Lei n. 986/69 e no Código de Defesa do Consumidor. 

Porém, observa-se que a regulamentação desse tema tal como definido pelo Grupo de Trabalho que 
elaborou a proposta de CP 02/12 deverá ser deliberado pela Diretoria da Anvisa, considerando o parecer 
favorável da área técnica competente da Agência (Mem. 2-1422/2012/GFIMP/GGIMP/ANVISA) e o 
parecer jurídico da Procuradoria da Anvisa (PARECER CONS n. 202/2011/PF-ANVISA/PGF/AGU). 

Art. 3º Este regulamento se 
aplica às fórmulas para nutrição 
enteral destinadas à alimentação 
de pacientes sob terapia de 
nutrição enteral. 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(x) Sem contribuição 

Proponentes: 
Comentários e observações: 
 
Parágrafo único. Não são 
consideradas fórmulas para 
nutrição enteral: 

Parágrafo único. Este 
regulamento não se aplica a: 

(   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(x) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(   ) Sem contribuição 

Proponentes: 9 e 25. 

Comentários e observações: A redação proposta na abrangência do regulamento tem como objetivo excluir 
do escopo da norma alimentos que já estão regulamentados como fórmulas infantis. Os regulamentos 
técnicos para fórmulas infantis foram recentemente revisados e apresentam requisitos específicos de 
composição e rotulagem adequados para atender as necessidades de lactentes e crianças de primeira infância 
saudáveis e com necessidades dietoterápicas específicas. Assim, propostas que visavam considerar fórmula 
infantis como fórmulas para nutrição enteral não foram aceitas, pois causariam uma distorção no cenário 
regulatório, permitindo o enquadramento de produtos regulamentados como fórmulas infantis na categoria 
de fórmulas enterais sem necessidade de atendimento aos requisitos específicos desenvolvidos para os 
produtos destinados a este público. O não atendimento a esses requisitos pode representar risco a essa 
população. 

Cabe destacar, ainda, que a presente proposta de regulamento trata das fórmulas para nutrição enteral 
industrializadas e não tem como objetivo regulamentar outros aspectos de terapia de nutrição enteral, tais 
como, reembolso de produtos e serviços e uso de outros alimentos por via enteral. 

No entanto, em função de algumas justificativas apresentadas a Anvisa entendeu que seria mais adequado 
alterar a abrangência do regulamento. Os textos que continham as definições das diferentes fórmulas 
infantis foram substituídos pela designação da categoria a fim de dar mais clareza e foram excluídas do 
âmbito de aplicação as fórmulas para nutrição enteral destinadas para crianças menores de 10 anos, tendo 
em vista que: (a) nem todos os produtos destinados para público infantil são fórmulas infantis; (b) o GT não 
discutiu critérios de composição e rotulagem apropriados para produtos destinados a crianças menores de 10 
anos; e (c) a Anvisa está propondo um regulamento de transição para fórmulas para nutrição enteral 
destinadas a crianças menores de 10 anos enquanto se discute esse tema num GT específico. 

I - alimentos que possam ser 
utilizados como única fonte de 
nutrientes por lactentes menores 
de seis meses de idade, 
incluindo aqueles formulados 
para atender às necessidades 
específicas decorrentes de 
alterações fisiológicas e/ou 
doenças temporárias ou 
permanentes e/ou para a 

I - fórmulas infantis para 
lactentes; 

(   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(x) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(   ) Sem contribuição 



 

redução de risco de alergias em 
indivíduos predispostos; 
Proponentes: 12, 14, 15, 18, 21 e 22. 

Comentários e observações: Os textos que continham as definições das diferentes fórmulas infantis foram 
substituídos pela designação da categoria a fim de dar mais clareza. 

II - alimentos destinados a 
lactentes maiores de seis meses 
e/ou para crianças de primeira 
infância que se constituam 
como o principal elemento 
líquido da dieta, incluindo 
aqueles formulados para 
atender às necessidades 
específicas decorrentes de 
alterações fisiológicas e/ou 
doenças temporárias ou 
permanentes e/ou para a 
redução de risco de alergias em 
indivíduos predispostos; 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(x) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(   ) Sem contribuição 

Proponentes: 7, 10, 12, 14, 15, 18, 21 e 26. 

Comentários e observações: Os textos que continham as definições das diferentes fórmulas infantis foram 
substituídos pela designação da categoria a fim de dar mais clareza. 

III - alimentos destinados a 
recém nascidos de alto risco; e 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(x) Nenhuma contribuição incorporada 
(  ) Sem contribuição 

Proponentes: 21. 

Comentários e observações: Os textos que continham as definições das diferentes fórmulas infantis foram 
substituídos pela designação da categoria a fim de dar mais clareza. Porém, a sugestão de alterar esse inciso 
para “Fórmulas infantis para crianças de primeira infância que atendam aos requisitos de composição 
estabelecidos para valores energéticos e conteúdo de nutrientes nos regulamentos técnicos de fórmulas de 
primeira infância.” não é adequada, pois essa classificação de alimentos infantis já está prevista nos outros 
incisos. 

IV - fórmulas destinadas a 
crianças menores de três anos 
que atendam aos requisitos de 
composição estabelecidos para 
valores energéticos e conteúdo 
de nutrientes nos regulamentos 
técnicos de fórmulas infantis 
para lactentes, fórmulas infantis 
de seguimento para lactentes e 
crianças de primeira infância, 
fórmulas infantis para lactentes 
destinadas a necessidades 
dietoterápicas específicas e 
fórmulas infantis de seguimento 
para lactentes e crianças de 
primeira infância destinadas a 
necessidades dietoterápicas 
específicas. 

VI - fórmulas para nutrição 
enteral indicadas para 
crianças menores de 10 anos. 

(   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(x) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(   ) Sem contribuição 



 

Proponentes: 7 e 26. 

Comentários e observações: Os textos que continham as definições das diferentes fórmulas infantis foram 
substituídos pela designação da categoria a fim de dar mais clareza. 

Art. 4º Para efeito deste 
regulamento são adotadas as 
seguintes definições: 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(x) Nenhuma contribuição incorporada 
(  ) Sem contribuição 

Proponentes: 1, 9, 10 e 24. 

Comentários e observações: A inclusão da definição de nutrientes é desnecessária, pois essa definição já 
consta na legislação sanitária, a resolução lista quais são os nutrientes permitidos e as substâncias permitidas 
não estão limitadas aos nutrientes. 

Ademais, a inclusão das definições de “sociedade e associações”, “referências bibliográficas” e “cuidador” 
não é adequada, pois a regulamentação de propaganda e publicidade, tal como definido pelo Grupo de 
Trabalho que elaborou a proposta de CP 02/12, deverá ser deliberado pela Diretoria da Anvisa, 
considerando o parecer favorável da área técnica competente da Agência (Mem. 2-
1422/2012/GFIMP/GGIMP/ANVISA) e o parecer jurídico da Procuradoria da Anvisa (PARECER CONS n. 
202/2011/PF-ANVISA/PGF/AGU). 

Além disso, a proposta de proibir a prescrição dietoterápica por médicos não foi incorporada, tendo em vista 
que o objetivo da referida norma não é regulamentar o exercício das profissões, mas os requisitos sanitários 
de fórmulas para nutrição enteral. 

E, ainda, a sugestão de “obrigar todas as enterais de sistema fechado que retirassem de sua formulação 
lactose, sacarose e gluten” não foi incorporada, pois não possui fundamentação científica adequada. Cabe 
destacar que as fórmulas infantis possui um regulamento técnico específico que definem requisitos de 
composição. 

Não há necessidade de definir o que são crianças de 3 a 8 anos para fins de aplicação deste regulamento. 

I - fórmula para nutrição 
enteral: alimento para fins 
especiais, industrializado, apto 
para uso por tubo e, 
opcionalmente, por via oral, 
consumido somente sob 
orientação médica ou de 
nutricionista, especialmente 
processado ou elaborado para 
ser utilizado de forma exclusiva 
ou complementar na 
alimentação de pacientes com 
capacidade limitada de ingerir, 
digerir, absorver ou metabolizar 
alimentos convencionais ou de 
pacientes que possuem 
necessidades nutricionais 
específicas determinadas por 
sua condição clínica; 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(x) Nenhuma contribuição incorporada 
(   ) Sem contribuição 

Proponentes: 1, 3, 4, 7, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25 e 26. 

Comentários e observações: A sugestão de modificar a definição de forma a tornar obrigatória a prescrição 
e retenção de receita médica para aquisição de fórmulas para nutrição enteral não foi aceita, pois essa 
prática não é empregada no controle sanitário de alimentos. Tal procedimento é utilizado para controle de 
produtos sob vigilância sanitária que apresentam maior grau de risco, como os medicamentos controlados e 



 

antibióticos. 

As fórmulas para nutrição enteral devem ser aptas para uso por via enteral, que no entendimento do GT é 
uma via de fornecimento de nutrientes por meio do trato gastrointestinal distantes da cavidade oral. 
Portanto, as modificações sugeridas na definição que consideram como fórmulas para nutrição enteral os 
produtos que não sejam adequados para administração via tubo não foram aceitas por estarem fora do 
escopo da resolução. Ademais, o GT entendeu que a palavra tubo é ampla o suficiente para contemplar 
sondas, cateteres e estomas. 

II - fórmula padrão para 
nutrição enteral: fórmula para 
nutrição enteral que atende aos 
requisitos de composição para 
macro e micronutrientes 
estabelecidos com base nas 
recomendações para população 
saudável; 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(x) Sem contribuição 

Proponentes:  
Comentários e observações:  
 
III - fórmula modificada para 
nutrição enteral: fórmula para 
nutrição enteral que sofreu 
alteração em relação aos 
requisitos de composição 
estabelecidos para fórmula 
padrão para nutrição enteral, 
que impliquem ausência, 
redução ou aumento dos 
nutrientes, adição de 
substâncias não permitidas ou 
de proteínas hidrolisadas; 

III - fórmula modificada para 
nutrição enteral: fórmula para 
nutrição enteral que sofreu 
alteração em relação aos 
requisitos de composição 
estabelecidos para fórmula 
padrão para nutrição enteral, 
que impliquem ausência, 
redução ou aumento dos 
nutrientes, adição de 
substâncias não previstas 
nesta Resolução ou de 
proteínas hidrolisadas; 

(   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(x) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(   ) Sem contribuição 

Proponentes: 1, 3, 4, 7, 13, 17, 19, 20 e 26. 

Comentários e observações: O inciso foi alterado em função das propostas recebidas com o intuito de dar 
maior clareza ao texto. 

IV - lactente: criança de zero a 
doze meses de idade 
incompletos (11 meses e 29 
dias); 

 (   ) Incluído 
(x) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(   ) Sem contribuição 

Proponentes: 5 e 9. 

Comentários e observações: A sugestão de dividir a definição de lactente em duas faixas etárias não foi 
aceita, pois a definição proposta na resolução está em consonância com a regulamentação de fórmula 
infantil, NBCAL e referências internacionais. Ademais, essa definição foi excluída tendo em vista que a 
Anvisa optou por não tratar de fórmulas para nutrição enteral que sejam destinadas a crianças neste 
regulamento devido sua complexidade e que o assunto não foi amplamente discutido no Grupo de Trabalho. 

A redação proposta na abrangência do regulamento tem como objetivo excluir do escopo da norma 
alimentos que já estão regulamentados como fórmulas infantis. Os regulamentos técnicos para fórmulas 
infantis foram recentemente revisados e apresentam requisitos específicos de composição e rotulagem 
adequados para atender as necessidades de lactentes e crianças de primeira infância saudáveis e com 
necessidades dietoterápicas específicas. Assim, propostas que visavam considerar fórmulas infantis como 
fórmulas para nutrição enteral não foram aceitas, pois causariam uma distorção no cenário regulatório, 
permitindo o enquadramento de produtos regulamentados como fórmulas infantis na categoria de fórmulas 



 

enterais sem necessidade de atendimento aos requisitos específicos desenvolvidos para os produtos 
destinados a este público. O não atendimento a esses requisitos pode representar risco a essa população. 

No entanto, em função de algumas justificativas apresentadas a Anvisa entendeu que seria mais adequado 
alterar a abrangência do regulamento. Os textos que continham as definições das diferentes fórmulas 
infantis foram substituídos pela designação da categoria a fim de dar mais clareza e foram excluídas do 
âmbito de aplicação as fórmulas para nutrição enteral destinadas para crianças menores de 10 anos, tendo 
em vista que: (a) nem todos os produtos destinados para público infantil são fórmulas infantis; (b) o GT não 
discutiu critérios de composição e rotulagem apropriados para produtos destinados a crianças menores de 10 
anos; e (c) a Anvisa está propondo um regulamento de transição para fórmulas para nutrição enteral 
destinadas a crianças menores de 10 anos enquanto se discute esse tema num GT específico. 

V - criança de primeira 
infância: criança de doze meses 
até três anos de idade (36 
meses); 

 (   ) Incluído 
(x) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(   ) Sem contribuição 

Proponentes: 5. 
Comentários e observações: Essa definição foi excluída tendo em vista que a Anvisa optou por não tratar 
de fórmulas para nutrição enteral que sejam destinadas a crianças neste regulamento devido sua 
complexidade e que o assunto não foi amplamente discutido no Grupo de Trabalho. 

A redação proposta na abrangência do regulamento tem como objetivo excluir do escopo da norma 
alimentos que já estão regulamentados como fórmulas infantis. Os regulamentos técnicos para fórmulas 
infantis foram recentemente revisados e apresentam requisitos específicos de composição e rotulagem 
adequados para atender as necessidades de lactentes e crianças de primeira infância saudáveis e com 
necessidades dietoterápicas específicas. Assim, propostas que visavam considerar fórmulas infantis como 
fórmulas para nutrição enteral não foram aceitas, pois causariam uma distorção no cenário regulatório, 
permitindo o enquadramento de produtos regulamentados como fórmulas infantis na categoria de fórmulas 
enterais sem necessidade de atendimento aos requisitos específicos desenvolvidos para os produtos 
destinados a este público. O não atendimento a esses requisitos pode representar risco a essa população. 

No entanto, em função de algumas justificativas apresentadas a Anvisa entendeu que seria mais adequado 
alterar a abrangência do regulamento. Os textos que continham as definições das diferentes fórmulas 
infantis foram substituídos pela designação da categoria a fim de dar mais clareza e foram excluídas do 
âmbito de aplicação as fórmulas para nutrição enteral destinadas para crianças menores de 10 anos, tendo 
em vista que: (a) nem todos os produtos destinados para público infantil são fórmulas infantis; (b) o GT não 
discutiu critérios de composição e rotulagem apropriados para produtos destinados a crianças menores de 10 
anos; e (c) a Anvisa está propondo um regulamento de transição para fórmulas para nutrição enteral 
destinadas a crianças menores de 10 anos enquanto se discute esse tema num GT específico. 
 
VI - módulo para nutrição 
enteral: fórmula para nutrição 
enteral composta por um dos 
principais grupos de nutrientes: 
carboidratos, lipídios, proteínas, 
fibras alimentares ou 
micronutrientes (vitaminas e 
minerais); 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(x) Nenhuma contribuição incorporada 
(   ) Sem contribuição 

Proponentes: 1, 3, 4, 13 e 19. 

Comentários e observações: Não há necessidade de incluir na definição a previsão de uso de veículos, pois 
os aditivos alimentares, coadjuvantes de tecnologia e veículos permitidos serão definidos por regulamento 
técnico específico conforme consta nas memórias de reunião do GT e o disposto no art. 19 desse 
regulamento. Ademais, a elaboração de regulamento técnico sobre aditivos alimentares para essa categoria 
de alimentos já foi iniciada conforme a Portaria n. 475/2012, publicado no Boletim de Serviço n. 15, de 
26/03/12. 



 

VII - osmolaridade: 
concentração osmótica 
calculada de um líquido 
expressa em miliosmoles por 
litro (mOsm/L) da solução; e 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(x) Nenhuma contribuição incorporada 
(   ) Sem contribuição 

Proponentes: 12. 
Comentários e observações: De acordo com as memórias de reuniões do GT, a informação sobre 
osmolaridade é mais adequada aos profissionais de saúde na prática clínica do que a informação sobre 
osmolalidade. A definição de osmolaridade foi baseada nas definições da ASPEN. 
 
VIII - recém-nascido de alto 
risco: aquele que nasce 
prematuro de muito baixo peso 
com menos de 34 (trinta e 
quatro) semanas de idade 
gestacional, aquele de muito 
baixo peso ao nascer, com peso 
inferior a 1.500 (um mil e 
quinhentos) gramas, ou aquele 
que nasce com - ou logo após o 
nascimento apresenta - doença 
que necessita de tratamento 
intensivo. 

 (   ) Incluído 
(x) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(   ) Sem contribuição 

Proponentes: 5. 
Comentários e observações: Essa definição foi excluída tendo em vista que a Anvisa optou por não tratar 
de fórmulas para nutrição enteral que sejam destinadas a crianças neste regulamento devido sua 
complexidade e que o assunto não foi amplamente discutido no Grupo de Trabalho. 

A redação proposta na abrangência do regulamento tem como objetivo excluir do escopo da norma 
alimentos que já estão regulamentados como fórmulas infantis. Os regulamentos técnicos para fórmulas 
infantis foram recentemente revisados e apresentam requisitos específicos de composição e rotulagem 
adequados para atender as necessidades de lactentes e crianças de primeira infância saudáveis e com 
necessidades dietoterápicas específicas. Assim, propostas que visavam considerar fórmulas infantis como 
fórmulas para nutrição enteral não foram aceitas, pois causariam uma distorção no cenário regulatório, 
permitindo o enquadramento de produtos regulamentados como fórmulas infantis na categoria de fórmulas 
enterais sem necessidade de atendimento aos requisitos específicos desenvolvidos para os produtos 
destinados a este público. O não atendimento a esses requisitos pode representar risco a essa população. 

No entanto, em função de algumas justificativas apresentadas a Anvisa entendeu que seria mais adequado 
alterar a abrangência do regulamento. Os textos que continham as definições das diferentes fórmulas 
infantis foram substituídos pela designação da categoria a fim de dar mais clareza e foram excluídas do 
âmbito de aplicação as fórmulas para nutrição enteral destinadas para crianças menores de 10 anos, tendo 
em vista que: (a) nem todos os produtos destinados para público infantil são fórmulas infantis; (b) o GT não 
discutiu critérios de composição e rotulagem apropriados para produtos destinados a crianças menores de 10 
anos; e (c) a Anvisa está propondo um regulamento de transição para fórmulas para nutrição enteral 
destinadas a crianças menores de 10 anos enquanto se discute esse tema num GT específico. 
 

 
 

CAPÍTULO II 
DA CLASSIFICAÇÃO E DA DESIGNAÇÃO 

 
Texto submetido à consulta 

pública (quando houver) 
Texto final consolidado 

(inclusão, exclusão, nova 
redação ou sem alteração) 

Síntese da análise das contribuições 

Art. 5º Para os produtos  (   ) Incluído 



 

abrangidos por este 
regulamento são adotadas as 
seguintes classificações: 

(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(x) Nenhuma contribuição incorporada 
(  ) Sem contribuição 

Proponentes: 21. 

Comentários e observações: A sugestão de incluir as classificações “fórmula padrão para nutrição enteral 
de crianças de primeira infância” e “fórmula modificada para nutrição enteral de crianças de primeira 
infância” não foi incorporada, pois a Anvisa optou por não tratar de fórmulas para nutrição enteral que 
sejam destinadas a crianças neste regulamento, tendo em vista sua complexidade e que o assunto não foi 
amplamente discutido no Grupo de Trabalho. 

I - fórmula padrão para nutrição 
enteral; 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(x) Nenhuma contribuição incorporada 
(   ) Sem contribuição 

Proponentes: 1 e 24. 

Comentários e observações: Não há necessidade de incluir a expressão “ou oral” nessa classificação, pois 
o art. 5º trata sobre classificação das fórmulas para nutrição enteral, conforme definições adotadas no art. 4º. 
Tais definições já preveem a possibilidade do uso por via oral. Além disso, o presente regulamento trata de 
fórmulas para nutrição enteral e não de terapia nutricional. 

II - fórmula modificada para 
nutrição enteral; e 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(x) Nenhuma contribuição incorporada 
(   ) Sem contribuição 

Proponentes: 1 e 24. 

Comentários e observações: Não há necessidade de incluir a expressão “ou oral” nessa classificação, pois 
o art. 5º trata sobre classificação das fórmulas para nutrição enteral, conforme definições adotadas no art. 4º. 
Tais definições já preveem a possibilidade do uso por via oral. Além disso, o presente regulamento trata de 
fórmulas para nutrição enteral e não de terapia nutricional. 

III - módulo para nutrição 
enteral. 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(x) Nenhuma contribuição incorporada 
(   ) Sem contribuição 

Proponentes: 1 e 24. 

Comentários e observações: Não há necessidade de incluir a expressão “ou oral” nessa classificação, pois 
o art. 5º trata sobre classificação das fórmulas para nutrição enteral, conforme definições adotadas no art. 4º. 
Tais definições já preveem a possibilidade do uso por via oral. Além disso, o presente regulamento trata de 
fórmulas para nutrição enteral e não de terapia nutricional. 

Art. 6º A designação dos 
produtos descritos nos incisos I 
e II do art. 5º deve ser igual a 
sua classificação. 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(x) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(   ) Sem contribuição 

Proponentes: 1, 7, 20, 24 e 26. 

Comentários e observações: Foi incluído o art. 8º prevendo a informação sobre uso oral na designação dos 
produtos abrangidos no regulamento. 

A sugestão de permitir indicar as fórmulas para situações específicas não foi incorporada, pois a decisão de 
retirar da rotulagem as indicações para doenças e condições nutricionais dos produtos foi uma decisão do 



 

GT em função dos problemas observados pela adoção desse modelo: (a) limitação das evidências científicas 
disponíveis para subsidiar as indicações pretendidas pelas empresas; (b) incompatibilidade com a 
responsabilidade legal do profissional de saúde na prescrição dietoterápica; (c) inconsistência com o 
preceito de individualização da terapia nutricional; (d) possibilidade de gerar erro na prescrição 
dietoterápica, considerando que pacientes recebendo esses produtos podem apresentar uma grande 
variedade de situações clínicas, incluindo diversas co-morbidades; (e) demandas inconsistentes de 
disponibilização pelo SUS de fórmulas enterais com indicações específicas, sendo que no mercado existem 
formulações similares sem essa indicação e com preços mais acessíveis podendo ser utilizadas como 
alternativa; (f) grande dificuldade e demora na análise dos processos em virtude dos problemas apontados.  

Entretanto, cabe destacar que os critérios de rotulagem foram atualizados permitindo que as empresas 
ressaltem as características nutricionais do produto viabilizando uma prescrição dietoterápica adequada. 
Além disso, o escopo deste regulamento não tem como objetivo definir as diretrizes e protocolos clínicos, 
que não se esgotam com a análise de um único produto. 

Art. 7º A designação dos 
produtos descritos no inciso III 
do art. 5º deve ser: “Módulo 
de... (seguido do nome do 
nutriente ou de sua categoria) 
para nutrição enteral”. 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(x) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(   ) Sem contribuição 

Proponentes: 1 e 24. 

Comentários e observações: Foi incluído o art. 8º prevendo a informação sobre uso oral na designação dos 
produtos abrangidos no regulamento. 

 Art. 8º A expressão “e oral” 
pode ser acrescida ao final da 
designação dos produtos 
passíveis de serem utilizados 
por via oral. 

(x) Incluído 
(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(   ) Sem contribuição 

Proponentes: 1,3, 4, 7, 13, 19, 24 e 26. 

Comentários e observações: Foi incluído o art. 8º prevendo a informação sobre uso oral na designação dos 
produtos abrangidos no regulamento. 

 
 

 
CAPÍTULO II 

DOS REQUISITOS DE COMPOSIÇÃO E DE QUALIDADE 
Seção I 

Dos requisitos de composição específicos para as fórmulas padrão para nutrição enteral 
 

Texto submetido à consulta 
pública (quando houver) 

Texto final consolidado 
(inclusão, exclusão, nova 

redação ou sem alteração) 

Síntese da análise das contribuições 

Art. 8º A fórmula padrão para 
nutrição enteral deve atender 
aos requisitos de composição 
estabelecidos nesta seção, 
considerando o produto pronto 
para consumo de acordo com as 
instruções de preparo 
fornecidas pelo fabricante. 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(x) Sem contribuição 

Proponentes: 
Comentários e observações: 
 



 

Parágrafo único. A fórmula 
deve conter obrigatoriamente 
proteínas, lipídios, carboidratos, 
vitaminas e minerais, conforme 
requisitos estabelecidos nesta 
seção. 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(x) Sem contribuição 

Proponentes: 
Comentários e observações: 
 
Art. 9º A proteína deve atender 
aos seguintes requisitos: 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(x) Sem contribuição 

Proponentes: 
Comentários e observações: 
 
I - a quantidade de proteínas na 
formulação deve ser maior ou 
igual a 10% (dez por cento) e 
menor ou igual a 20% (vinte 
por cento) do valor energético 
total (VET) do produto; 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(x) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(   ) Sem contribuição 

Proponentes: 1, 3, 4, 7, 9, 19, 24 e 26. 

Comentários e observações: Os critérios de proteína foram estabelecidos com base nas diretrizes do 
ESPEN que definem como hiperprotéica as fórmulas com 20% ou mais do VET de proteína. Assim, o texto 
foi alterado para que as fórmulas normoprotéicas tenham teor de proteína inferior a 20% do VET. 

A sugestão de alterar os critérios para atender às necessidades de crianças não foi incorporada, visto que os 
critérios de composição da fórmula padrão não têm esse objetivo, conforme definição adotada para fórmula 
padrão e o disposto no parágrafo único do art. 14. 

Ademais, não há necessidade de esclarecer o que é VET, pois se trata de abreviatura para a expressão "valor 
energético total" contido no texto da resolução. 

II - as proteínas devem estar 
presentes na forma intacta e 
devem ser de origem animal 
e/ou vegetal; e 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(x) Nenhuma contribuição incorporada 
(   ) Sem contribuição 

Proponentes: 12. 
Comentários e observações: As formulações com proteína hidrolisadas e com aminoácidos livres são 
classificadas como fórmula modificada. 
 
III - a quantidade de 
aminoácidos essenciais por 
grama (g) de proteína deve 
atender os valores mínimos 
estabelecidos para a proteína de 
referência, conforme anexo I 
desta Resolução. 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(x) Sem contribuição 

Proponentes:  
Comentários e observações:  
 
§ 1º A adição de aminoácidos é 
permitida somente com o 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 



 

objetivo de corrigir proteínas 
incompletas quando 
comparadas à proteína de 
referência, em quantidades não 
superiores aquelas necessárias 
para atingir os valores dispostos 
para os aminoácidos listados no 
anexo I desta Resolução. 

(   ) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(x) Sem contribuição 

Proponentes: 
Comentários e observações: 
 
§ 2º Não é permitida a adição 
de aminoácidos não listados no 
anexo I desta Resolução. 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(x) Nenhuma contribuição incorporada 
(   ) Sem contribuição 

Proponentes: 14. 

Comentários e observações: As fórmulas adicionadas de glutamina serão classificadas como fórmulas 
modificadas. 

§ 3º A utilização de proteínas 
que não sejam de origem 
vegetal ou animal deve ser 
avaliada quanto a sua segurança 
de uso pela ANVISA 
previamente à comercialização 
do produto, conforme disposto 
em regulamento técnico 
específico que trata dos 
compostos de nutrientes e de 
outras substâncias para 
fórmulas para nutrição enteral. 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(x) Nenhuma contribuição incorporada 
(   ) Sem contribuição 

Proponentes: 20. 

Comentários e observações: A expressão "sintética" é mais restrita do que "de origem vegetal ou animal", 
podendo excluir a avaliação de outras fontes proteicas, por exemplo, as de origem fúngica.  

Todas as proteínas são constituídas de aminoácidos. A fórmula padrão para nutrição enteral não pode ser 
formulada com aminoácidos livres. 

A redação proposta mantém coerência com o inciso II deste artigo. 

Art. 10. A quantidade total de 
lipídios na formulação deve ser 
maior ou igual a 15% (quinze 
por cento) e menor ou igual a 
35% (trinta e cinco por cento) 
do VET do produto, de acordo 
com os seguintes critérios: 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(x) Nenhuma contribuição incorporada 
(   ) Sem contribuição 

Proponentes: 9. 
Comentários e observações: Os critérios de composição da fórmula padrão não têm como objetivo atender 
as necessidades de crianças. Conforme definição adotada para fórmula padrão e o disposto no parágrafo 
único do art. 14. 
 
I - a soma das quantidades de 
ácidos graxos láurico, mirístico 
e palmítico na formulação deve 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 



 

ser menor ou igual a 10% (dez 
por cento) do VET do produto; 

(x) Nenhuma contribuição incorporada 
(   ) Sem contribuição 

Proponentes:19 e 22. 

Comentários e observações: Os critérios de composição da fórmula padrão não tem como objetivo atender 
as necessidades de crianças, conforme definição adotada para fórmula padrão e o disposto no parágrafo 
único do art. 14. 

De acordo com a memória da IV reunião do GT, os critérios para limites máximos de ácidos graxos 
específicos foram baseados nos resultados publicados pela Organização das Nações Unidas para Agricultura 
e Alimentação (FAO) sobre gorduras e ácidos graxos na nutrição humana (FAO, 2010. Fats and fatty acids 
in human nutrition: Report of an expert consultation). Foram estabelecidos limites apenas para os ácidos 
graxos láurico (C12), mirístico (C14) e palmítico (C16) que segundo essa referência aumentam 
comprovadamente o LDL, utilizando a recomendação para gordura saturada de 10% do VET. Tal proposta 
visou possibilitar a elaboração de fórmulas para nutrição enteral com TCM. 

II - a quantidade de ácidos 
graxos trans na formulação 
deve ser menor ou igual a 1% 
(um por cento) do VET do 
produto; 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(x) Sem contribuição 

Proponentes: 
Comentários e observações: 
 
III - a quantidade de ácidos 
graxos monoinsaturados na 
formulação deve ser menor ou 
igual a 20% (vinte por cento) 
do VET do produto; 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(x) Sem contribuição 

Proponentes: 
Comentários e observações: 
 
IV - a quantidade de ácidos 
graxos poliinsaturados n-6 na 
formulação deve ser maior ou 
igual a 2% (dois por cento) e 
menor ou igual a 9% (nove por 
cento) do VET do produto; 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(x) Sem contribuição 

Proponentes: 
Comentários e observações: 
 
V - a quantidade de ácidos 
graxos poliinsaturados n-3 na 
formulação deve ser maior ou 
igual a 0,5% (meio por cento) e 
menor ou igual a 2% (dois por 
cento) do VET do produto; e 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(x) Sem contribuição 

Proponentes: 
Comentários e observações: 
 
VI - a soma das quantidades de 
ácidos graxos 
eicosapentaenóico (EPA) e 
docosahexaenóico (DHA) na 
formulação deve ser menor ou 
igual a 100 mg/100 kcal (cem 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(x) Sem contribuição 



 

miligramas por cem 
quilocalorias). 
Proponentes: 
Comentários e observações: 
 
Art. 11. A quantidade de 
carboidratos na formulação 
deve ser maior ou igual a 45% 
(quarenta e cinco por cento) e 
menor ou igual a 75% (setenta e 
cinco por cento) do VET do 
produto; 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(x) Sem contribuição 

Proponentes: 
Comentários e observações: 
 
Parágrafo único. Os 
ingredientes utilizados podem 
fornecer carboidratos na forma 
intacta ou hidrolisada (mono, di 
e/ou polissacarídeos). 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(x) Sem contribuição 

Proponentes: 
Comentários e observações: 
 
Art. 12. A fórmula deve possuir 
todas as vitaminas e minerais 
estabelecidos no anexo II desta 
Resolução, em quantidades que 
não sejam inferiores aos limites 
mínimos e que não ultrapassem 
os valores máximos dispostos 
nesse anexo. 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(x) Sem contribuição 

Proponentes: 
Comentários e observações: 
 
§ 1º A quantidade de sódio 
derivada de todos os 
ingredientes adicionados deve 
ficar dentro do limite 
estabelecido para sódio. 

§ 1º A quantidade dos 
nutrientes derivada de todos 
os ingredientes adicionados 
deve ficar dentro do limite 
estabelecido no caput. 

(   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(x) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(   ) Sem contribuição 

Proponentes: 5. 
Comentários e observações: A regra não se limita a sódio, pois é necessário garantir que os limites 
estabelecidos sejam atendidos para todos os nutrientes independentemente do tipo de ingrediente utilizado. 
 
§ 2º A quantidade de 
betacaroteno utilizada na 
formulação do produto não 
pode ser considerada para 
calcular o limite máximo de 
vitamina A. 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(x) Nenhuma contribuição incorporada 
(   ) Sem contribuição 

Proponentes: 1, 3, 4, 7, 19, 24 e 26. 

Comentários e observações: A proposta de alteração da expressão "não pode" para "não deve" não foi 
aceita, pois no entendimento jurídico em frases afirmativas DEVER indica obrigação e PODER indica 
opção, enquanto em frases negativas, NÃO DEVE indica possibilidade/opção e NÃO PODE indica 



 

proibição. 

Art. 13. A fórmula padrão para 
nutrição enteral pode ser 
adicionada de: 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(x) Sem contribuição 

Proponentes: 
Comentários e observações: 
 
I - fibra alimentar, desde que a 
quantidade não seja superior a 2 
g/100 kcal (dois gramas por 
cem quilocalorias); 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(x) Sem contribuição 

Proponentes: 
Comentários e observações: 
 
II - flúor, desde que a 
quantidade não seja superior a 
0,5 mg/100 kcal (meio 
miligrama por cem 
quilocalorias); 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(x) Sem contribuição 

Proponentes: 
Comentários e observações: 
 
III - taurina, desde que a 
quantidade não seja superior a 
50 mg/100 kcal (cinquenta 
miligramas por cem 
quilocalorias); 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(x) Sem contribuição 

Proponentes: 
Comentários e observações: 
 
IV - carnitina, desde que a 
quantidade não seja superior a 
100 mg/100 kcal (cem 
miligramas por cem 
quilocalorias); e 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(x) Sem contribuição 

Proponentes: 
Comentários e observações: 
 
V - inositol, desde que a 
quantidade não seja superior a 
50 mg/100 kcal (cinquenta 
miligramas por cem 
quilocalorias). 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(x) Sem contribuição 

Proponentes: 
Comentários e observações: 
 
Parágrafo único. A adição de 
outras substâncias e/ou 
probióticos deve ser avaliada 
quanto a sua segurança de uso 
pela ANVISA previamente à 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(x) Sem contribuição 



 

comercialização do produto, 
conforme disposto em 
regulamento técnico específico 
que trata dos compostos de 
nutrientes e de outras 
substâncias para fórmulas para 
nutrição enteral. 
Proponentes: 
Comentários e observações: 
 

 
 

CAPÍTULO II 
DOS REQUISITOS DE COMPOSIÇÃO E DE QUALIDADE 

Seção II  
Dos requisitos de composição específicos para as fórmulas modificadas para nutrição enteral 

 
Texto submetido à consulta 

pública (quando houver) 
Texto final consolidado 

(inclusão, exclusão, nova 
redação ou sem alteração) 

Síntese da análise das contribuições 

Art. 14. O conteúdo de 
nutrientes da fórmula 
modificada para nutrição 
enteral deve ser baseado nos 
requisitos de composição 
específicos para as fórmulas 
padrão para nutrição enteral, 
contendo as modificações 
destinadas a atender às 
necessidades especiais de 
pacientes em decorrência de 
alterações fisiológicas, 
alterações metabólicas, doenças 
e/ou agravos à saúde. 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(x) Nenhuma contribuição incorporada 
(   ) Sem contribuição 

Proponentes: 1, 3, 4, 7, 19, 24 e 26. 

Comentários e observações: A sugestão de modificar a redação para ficar igual a definição não foi aceita, 
pois o texto proposto não deixa claro que as modificações nutricionais devem ser realizadas a fim de atender 
às necessidades especiais de pacientes em decorrência de alterações fisiológicas, alterações metabólicas, 
doenças e/ou agravos à saúde. A redação atual está alinhada a definição de f´romula modificada para 
nutrição enteral. 

A sugestão de incluir um novo parágrafo permitindo a indicação das fórmulas para finalidades específicas 
não foi incorporada, pois a decisão de retirar da rotulagem as indicações para doenças e condições 
nutricionais dos produtos foi uma decisão do GT em função dos problemas observados pela adoção desse 
modelo: (a) limitação das evidências científicas disponíveis para subsidiar as indicações pretendidas pelas 
empresas; (b) incompatibilidade com a responsabilidade legal do profissional de saúde na prescrição 
dietoterápica; (c) inconsistência com o preceito de individualização da terapia nutricional; (d) possibilidade 
de gerar erro na prescrição dietoterápica, considerando que pacientes recebendo esses produtos podem 
apresentar uma grande variedade de situações clínicas, incluindo diversas co-morbidades; (e) demandas 
inconsistentes de disponibilização pelo SUS de fórmulas enterais com indicações específicas, sendo que no 
mercado existem formulações similares sem essa indicação e com preços mais acessíveis podendo ser 
utilizadas como alternativa; (f) grande dificuldade e demora na análise dos processos em virtude dos 
problemas apontados.  

Entretanto, cabe destacar que os critérios de rotulagem foram atualizados permitindo que as empresas 



 

ressaltem as características nutricionais do produto viabilizando uma prescrição dietoterápica adequada. 
Além disso, o escopo deste regulamento não tem como objetivo definir as diretrizes e protocolos clínicos, 
que não se esgotam com a análise de um único produto. 

Parágrafo único. As 
modificações de que trata o 
caput deste artigo incluem 
aquelas destinadas a atender às 
necessidades nutricionais 
específicas das faixas etárias 
para as quais o produto é 
indicado. 

 (   ) Incluído 
(x) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(   ) Sem contribuição 

Proponentes: 5. 

Comentários e observações: Esse parágrafo foi excluído tendo em vista que a Anvisa optou por não tratar 
de fórmulas para nutrição enteral que sejam destinadas a crianças neste regulamento devido sua 
complexidade e que o assunto não foi amplamente discutido no Grupo de Trabalho. 

A redação proposta na abrangência do regulamento tem como objetivo excluir do escopo da norma 
alimentos que já estão regulamentados como fórmulas infantis. Os regulamentos técnicos para fórmulas 
infantis foram recentemente revisados e apresentam requisitos específicos de composição e rotulagem 
adequados para atender as necessidades de lactentes e crianças de primeira infância saudáveis e com 
necessidades dietoterápicas específicas. Assim, propostas que visavam considerar fórmulas infantis como 
fórmulas para nutrição enteral não foram aceitas, pois causariam uma distorção no cenário regulatório, 
permitindo o enquadramento de produtos regulamentados como fórmulas infantis na categoria de fórmulas 
enterais sem necessidade de atendimento aos requisitos específicos desenvolvidos para os produtos 
destinados a este público. O não atendimento a esses requisitos pode representar risco a essa população. 

No entanto, em função de algumas justificativas apresentadas a Anvisa entendeu que seria mais adequado 
alterar a abrangência do regulamento. Os textos que continham as definições das diferentes fórmulas 
infantis foram substituídos pela designação da categoria a fim de dar mais clareza e foram excluídas do 
âmbito de aplicação as fórmulas para nutrição enteral destinadas para crianças menores de 10 anos, tendo 
em vista que: (a) nem todos os produtos destinados para público infantil são fórmulas infantis; (b) o GT não 
discutiu critérios de composição e rotulagem apropriados para produtos destinados a crianças menores de 10 
anos; e (c) a Anvisa está propondo um regulamento de transição para fórmulas para nutrição enteral 
destinadas a crianças menores de 10 anos enquanto se discute esse tema num GT específico. 

Art. 15. A fórmula modificada 
para nutrição enteral pode ser 
adicionada de substâncias e/ou 
probióticos não permitidas e/ou 
previstas para fórmulas padrão 
para nutrição enteral, desde que 
sua segurança de uso seja 
avaliada pela ANVISA 
previamente à comercialização 
do produto, conforme disposto 
em regulamento técnico 
específico que trata dos 
compostos de nutrientes e de 
outras substâncias para 
fórmulas para nutrição enteral. 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(x) Sem contribuição 

Proponentes: 
Comentários e observações: 
 
Art. 16. As fórmulas 
modificadas para nutrição 

 (   ) Incluído 
(x) Excluído 



 

enteral indicadas para crianças 
menores de três anos de idade 
devem atender aos seguintes 
requisitos: 

(   ) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(   ) Sem contribuição 

Proponentes: 4 e 19. 

Comentários e observações: A Anvisa optou por não tratar de fórmulas para nutrição enteral que sejam 
destinadas a crianças neste regulamento, tendo em vista sua complexidade e que o assunto não foi 
amplamente discutido no Grupo de Trabalho. 

A redação proposta na abrangência do regulamento tem como objetivo excluir do escopo da norma 
alimentos que já estão regulamentados como fórmulas infantis. Os regulamentos técnicos para fórmulas 
infantis foram recentemente revisados e apresentam requisitos específicos de composição e rotulagem 
adequados para atender as necessidades de lactentes e crianças de primeira infância saudáveis e com 
necessidades dietoterápicas específicas. Assim, propostas que visavam considerar fórmulas infantis como 
fórmulas para nutrição enteral não foram aceitas, pois causariam uma distorção no cenário regulatório, 
permitindo o enquadramento de produtos regulamentados como fórmulas infantis na categoria de fórmulas 
enterais sem necessidade de atendimento aos requisitos específicos desenvolvidos para os produtos 
destinados a este público. O não atendimento a esses requisitos pode representar risco a essa população. 

No entanto, em função de algumas justificativas apresentadas a Anvisa entendeu que seria mais adequado 
alterar a abrangência do regulamento. Os textos que continham as definições das diferentes fórmulas 
infantis foram substituídos pela designação da categoria a fim de dar mais clareza e foram excluídas do 
âmbito de aplicação as fórmulas para nutrição enteral destinadas para crianças menores de 10 anos, tendo 
em vista que: (a) nem todos os produtos destinados para público infantil são fórmulas infantis; (b) o GT não 
discutiu critérios de composição e rotulagem apropriados para produtos destinados a crianças menores de 10 
anos; e (c) a Anvisa está propondo um regulamento de transição para fórmulas para nutrição enteral 
destinadas a crianças menores de 10 anos enquanto se discute esse tema num GT específico. 

I - os ingredientes e aditivos 
alimentares utilizados devem 
ser livres de glúten; 

 (   ) Incluído 
(x) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(   ) Sem contribuição 

Proponentes: 5. 
Comentários e observações: A Anvisa optou por não tratar de fórmulas para nutrição enteral que sejam 
destinadas a crianças neste regulamento, tendo em vista sua complexidade e que o assunto não foi 
amplamente discutido no Grupo de Trabalho. 
 
II - gorduras e óleos 
hidrogenados não podem ser 
utilizados; 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(   ) Sem contribuição 

Proponentes: 5 e 7. 
Comentários e observações: A Anvisa optou por não tratar de fórmulas para nutrição enteral que sejam 
destinadas a crianças neste regulamento, tendo em vista sua complexidade e que o assunto não foi 
amplamente discutido no Grupo de Trabalho. 
 
 
III - não é permitida a adição de 
mel, frutose e fluoreto em 
fórmulas destinadas para 
crianças menores de 1 (um) 
ano; 

 (   ) Incluído 
(x) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(   ) Sem contribuição 

Proponentes: 3, 5, 7 e 26. 
Comentários e observações: A Anvisa optou por não tratar de fórmulas para nutrição enteral que sejam 



 

destinadas a crianças neste regulamento, tendo em vista sua complexidade e que o assunto não foi 
amplamente discutido no Grupo de Trabalho. 
 
IV - caso as fórmulas 
destinadas para crianças 
maiores de 1 (um) ano sejam 
adicionadas de mel, esse deve 
ser tratado para destruir os 
esporos de Clostridium 

botulinum; 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(   ) Sem contribuição 

Proponentes: 5. 
Comentários e observações: A Anvisa optou por não tratar de fórmulas para nutrição enteral que sejam 
destinadas a crianças neste regulamento, tendo em vista sua complexidade e que o assunto não foi 
amplamente discutido no Grupo de Trabalho. 
 

 
 

CAPÍTULO II 
DOS REQUISITOS DE COMPOSIÇÃO E DE QUALIDADE 

Seção III 
Dos requisitos de composição específicos para os módulos para nutrição enteral 

 
Texto submetido à consulta 

pública (quando houver) 
Texto final consolidado 

(inclusão, exclusão, nova 
redação ou sem alteração) 

Síntese da análise das contribuições 

Art. 17. O módulo para nutrição 
enteral deve ser constituído 
somente por um dos seguintes 
grupos de nutrientes: 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(x) Sem contribuição 

Proponentes: 
Comentários e observações: 
 
I - carboidratos;  (   ) Incluído 

(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(x) Sem contribuição 

Proponentes: 
Comentários e observações: 
 
II - lipídios;  (   ) Incluído 

(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(x) Sem contribuição 

Proponentes: 
Comentários e observações: 
 
III - proteínas;  (   ) Incluído 

(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(x) Sem contribuição 



 

Proponentes: 
Comentários e observações: 
 
IV- fibras alimentares; ou  (   ) Incluído 

(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(x) Sem contribuição 

Proponentes: 
Comentários e observações: 
 
V - micronutrientes (vitaminas 
e minerais). 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(x) Sem contribuição 

Proponentes: 
Comentários e observações: 
 
§ 1º O módulo de proteína pode 
ser constituído por proteínas 
intactas, proteínas hidrolisadas 
ou aminoácidos, isolados ou 
associados. 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(x) Sem contribuição 

Proponentes: 
Comentários e observações: 
 
§ 2º O módulo de 
micronutrientes pode ser 
constituído por vitaminas ou 
por minerais, isolados ou 
associados. 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(x) Nenhuma contribuição incorporada 
(   ) Sem contribuição 

Proponentes: 3, 4, 7, 13, 19, 24 e 26. 
Comentários e observações: Não há necessidade de incluir previsão de uso de veículos nesse artigo, pois 
os aditivos alimentares, coadjuvantes de tecnologia e veículos permitidos serão definidos por regulamento 
técnico conforme consta nas memórias de reunião do GT e o disposto no art. 19 desse regulamento. 
Ademais, a elaboração de regulamento técnico sobre aditivos alimentares para essa categoria de alimentos 
já foi iniciada conforme a Portaria n. 475/2012, publicado no Boletim de Serviço n. 15, de 26/03/12. 
 

 
 

CAPÍTULO II 
DOS REQUISITOS DE COMPOSIÇÃO E DE QUALIDADE 

Seção IV 
Dos requisitos de composição e de qualidade gerais 

 
Texto submetido à consulta 

pública (quando houver) 
Texto final consolidado 

(inclusão, exclusão, nova 
redação ou sem alteração) 

Síntese da análise das contribuições 

Art. 18. Os compostos de 
vitaminas, de minerais, de 
aminoácidos, de outras 
substâncias e de probióticos 
usados nas fórmulas para 

Art. 18. Somente podem ser 
utilizados os compostos de 
vitaminas, de minerais, de 
aminoácidos, de outras 
substâncias e de probióticos 

(   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(x) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(   ) Sem contribuição 



 

nutrição enteral devem ser 
utilizados com base no 
regulamento técnico específico 
que trata dos compostos de 
nutrientes e de outras 
substâncias para fórmulas para 
nutrição enteral. 

previstos no regulamento 
técnico específico que trata 
dos compostos de nutrientes e 
de outras substâncias para 
fórmulas para nutrição 
enteral. 

Proponentes: 5. 
Comentários e observações: O texto foi alterado para dar maior clareza. Além disso, um parágrafo foi 
incluído para dar clareza aos procedimentos de avaliação de compostos não previstos. 
 
Parágrafo único. No caso de 
fórmulas modificadas para 
nutrição enteral destinadas a 
crianças menores de três anos, 
os nutrientes e outras 
substâncias adicionados devem 
ser utilizados com base no 
regulamento técnico específico 
que trata dos compostos de 
nutrientes para alimentos 
destinados a lactentes e crianças 
de primeira infância. 

 (   ) Incluído 
(x) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(   ) Sem contribuição 

Proponentes: 5. 
Comentários e observações: A Anvisa optou por não tratar de fórmulas para nutrição enteral que sejam 
destinadas a crianças neste regulamento, tendo em vista sua complexidade e que o assunto não foi 
amplamente discutido no Grupo de Trabalho. 
 
 Parágrafo único. A utilização 

em fórmulas para nutrição 
enteral de compostos não 
previstos deve ser autorizada 
pela ANVISA previamente à 
comercialização do produto, 
conforme dispõe o 
regulamento técnico 
específico citado no caput. 

(x) Incluído 
(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(   ) Sem contribuição 

Proponentes: 5. 
Comentários e observações: O parágrafo foi incluído para dar clareza aos procedimentos de avaliação de 
compostos não previstos. 
 
Art. 19. Os produtos devem 
atender aos regulamentos 
técnicos específicos de boas 
práticas de fabricação; de 
aditivos alimentares e 
coadjuvantes de tecnologia de 
fabricação; de contaminantes; 
de características 
macroscópicas, microscópicas e 
microbiológicas; de rotulagem 
geral de alimentos embalados; 
de embalagens e equipamentos; 
e outras normas pertinentes. 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(x) Sem contribuição 

Proponentes: 



 

Comentários e observações: 
 
Parágrafo único. Os aditivos 
alimentares e coadjuvantes de 
tecnologia usados em fórmulas 
modificadas para nutrição 
enteral destinadas a crianças 
menores de três anos devem 
atender ao regulamento técnico 
específico que trata dos aditivos 
alimentares e coadjuvantes de 
tecnologia para fórmulas 
infantis destinadas a lactentes e 
crianças de primeira infância. 

 (   ) Incluído 
(x) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(   ) Sem contribuição 

Proponentes: 5. 
Comentários e observações: A Anvisa optou por não tratar de fórmulas para nutrição enteral que sejam 
destinadas a crianças neste regulamento, tendo em vista sua complexidade e que o assunto não foi 
amplamente discutido no Grupo de Trabalho. 
 
 Art. 20. As fórmulas para 

nutrição enteral, quando 
armazenadas e preparadas de 
acordo com as instruções do 
fabricante, devem apresentar 
estabilidade, homogeneização 
e viscosidade adequadas que 
permitam sua administração 
via tubo. 

(x) Incluído 
(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(   ) Sem contribuição 

Proponentes: 5. 
Comentários e observações: O artigo foi incluído para garantir que o produto seja apto para administração 
via tubo, tal como previsto na definição de fórmula para nutrição enteral, devido ao histórico de notificações 
de problemas com a administração desses produtos. 
 
Art. 20. As fórmulas 
modificadas para nutrição 
enteral destinadas a crianças 
menores de três anos devem 
atender à Lei n. 11265, de 3 de 
janeiro de 2006, suas 
atualizações, regulamentações e 
demais normas relacionadas. 

 (   ) Incluído 
(x) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(   ) Sem contribuição 

Proponentes: 20. 

Comentários e observações: A Anvisa optou por não tratar de fórmulas para nutrição enteral que sejam 
destinadas a crianças neste regulamento, tendo em vista sua complexidade e que o assunto não foi 
amplamente discutido no Grupo de Trabalho. 

A redação proposta na abrangência do regulamento tem como objetivo excluir do escopo da norma 
alimentos que já estão regulamentados como fórmulas infantis. Os regulamentos técnicos para fórmulas 
infantis foram recentemente revisados e apresentam requisitos específicos de composição e rotulagem 
adequados para atender as necessidades de lactentes e crianças de primeira infância saudáveis e com 
necessidades dietoterápicas específicas. Assim, propostas que visavam considerar fórmulas infantis como 
fórmulas para nutrição enteral não foram aceitas, pois causariam uma distorção no cenário regulatório, 
permitindo o enquadramento de produtos regulamentados como fórmulas infantis na categoria de fórmulas 
enterais sem necessidade de atendimento aos requisitos específicos desenvolvidos para os produtos 



 

destinados a este público. O não atendimento a esses requisitos pode representar risco a essa população. 

No entanto, em função de algumas justificativas apresentadas a Anvisa entendeu que seria mais adequado 
alterar a abrangência do regulamento. Os textos que continham as definições das diferentes fórmulas 
infantis foram substituídas pela designação da categoria a fim de dar mais clareza e foram excluídas do 
âmbito de aplicação as fórmulas para nutrição enteral destinadas para crianças menores de 10 anos, tendo 
em vista que: (a)nem todos os produtos destinados para público infantil são fórmulas infantis; (b) o GT não 
discutiu critérios de composição e rotulagem apropriados para produtos destinados a crianças menores de 10 
anos; (c) a Anvisa está propondo um regulamento de transição para fórmulas para nutrição enteral 
destinadas a crianças menores de 10 anos enquanto se discute esse tema num GT específico. 

Parágrafo único. A rotulagem, 
propaganda e publicidade dos 
produtos citados no caput 

devem atender ao disposto 
neste regulamento, de acordo 
com o estabelecido no artigo 27 
da Lei n. 11265, de 3 de janeiro 
de 2006. 

 (   ) Incluído 
(x) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(   ) Sem contribuição 

Proponentes: 1. 
Comentários e observações: A Anvisa optou por não tratar de fórmulas para nutrição enteral que sejam 
destinadas a crianças neste regulamento, tendo em vista sua complexidade e que o assunto não foi 
amplamente discutido no Grupo de Trabalho. 
 

 
 

CAPÍTULO IV  
DA ROTULAGEM  

Seção I  
Dos requisitos gerais de rotulagem 

 
Texto submetido à consulta 

pública (quando houver) 
Texto final consolidado 

(inclusão, exclusão, nova 
redação ou sem alteração) 

Síntese da análise das contribuições 

Art. 21. A rotulagem de 
fórmulas para nutrição enteral 
não pode apresentar vocábulos, 
palavras, expressões e/ou 
imagens que: 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(x) Nenhuma contribuição incorporada 
(   ) Sem contribuição 

Proponentes: 1, 7 e 21. 

Comentários e observações: A sugestão de incluir um inciso que estabeleça o obrigatoriedade de informar 
na rotulagem quando o produto não é indicado para uma condição de saúde específica já está coberta no 
inciso VII do art. 25. 

A decisão de retirar da rotulagem as indicações para doenças e condições nutricionais dos produtos foi uma 
decisão do GT em função dos problemas observados pela adoção desse modelo: (a) limitação das evidências 
científicas disponíveis para subsidiar as indicações pretendidas pelas empresas; (b) incompatibilidade com a 
responsabilidade legal do profissional de saúde na prescrição dietoterápica; (c) inconsistência com o 
preceito de individualização da terapia nutricional; (d) possibilidade de gerar erro na prescrição 
dietoterápica, considerando que pacientes recebendo esses produtos podem apresentar uma grande 
variedade de situações clínicas, incluindo diversas co-morbidades; (e) demandas inconsistentes de 
disponibilização pelo SUS de fórmulas enterais com indicações específicas, sendo que no mercado existem 
formulações similares sem essa indicação e com preços mais acessíveis podendo ser utilizadas como 
alternativa; (f) grande dificuldade e demora na análise dos processos em virtude dos problemas apontados.  

Entretanto, cabe destacar que os critérios de rotulagem foram atualizadas permitindo que as empresas 



 

ressaltem as características nutricionais do produto viabilizando uma prescrição dietoterápica adequada. 
Além disso, o escopo deste regulamento não tem como objetivo definir as diretrizes e protocolos clínicos, 
que não se esgotam com a análise de um único produto. 

I - induzam o uso do produto a 
partir de falso conceito de 
vantagem ou segurança; e 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(x) Sem contribuição 

Proponentes: 
Comentários e observações: 
 
II - indiquem condições de 
saúde para as quais o produto 
possa ser utilizado, inclusive 
aquelas relacionadas à redução 
do risco de doenças ou de 
agravos à saúde. 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(x) Nenhuma contribuição incorporada 
(   ) Sem contribuição 

Proponentes: 8, 10, 15, 20, 21, 24 e 26. 

Comentários e observações: A decisão de retirar da rotulagem as indicações para doenças e condições 
nutricionais dos produtos foi uma decisão do GT em função dos problemas observados pela adoção desse 
modelo: (a) limitação das evidências científicas disponíveis para subsidiar as indicações pretendidas pelas 
empresas; (b) incompatibilidade com a responsabilidade legal do profissional de saúde na prescrição 
dietoterápica; (c) inconsistência com o preceito de individualização da terapia nutricional; (d) possibilidade 
de gerar erro na prescrição dietoterápica, considerando que pacientes recebendo esses produtos podem 
apresentar uma grande variedade de situações clínicas, incluindo diversas co-morbidades; (e) demandas 
inconsistentes de disponibilização pelo SUS de fórmulas enterais com indicações específicas, sendo que no 
mercado existem formulações similares sem essa indicação e com preços mais acessíveis podendo ser 
utilizadas como alternativa; (f) grande dificuldade e demora na análise dos processos em virtude dos 
problemas apontados.  

Entretanto, cabe destacar que os critérios de rotulagem foram atualizadas permitindo que as empresas 
ressaltem as características nutricionais do produto viabilizando uma prescrição dietoterápica adequada. 
Além disso, o escopo deste regulamento não tem como objetivo definir as diretrizes e protocolos clínicos, 
que não se esgotam com a análise de um único produto. 

 

 III - direcionem o produto 
para faixas etárias específicas. 

(x) Incluído 
(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(   ) Sem contribuição 

Proponentes: 5. 
Comentários e observações: O inciso foi incluído, pois as fórmulas para nutrição direcionadas a crianças 
serão tratadas em regulamentação específica. 
 
Art. 22. A rotulagem das 
fórmulas padrão para nutrição 
enteral e dos módulos para 
nutrição enteral não pode 
apresentar vocábulos, palavras, 
expressões e/ou imagens que 
direcionem o produto para 
faixas etárias específicas. 

 (   ) Incluído 
(x) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(   ) Sem contribuição 

Proponentes: 3, 4, 5, 7, 10, 12, 15, 19, 21 e 26. 



 

Comentários e observações: Esse artigo foi excluído e contemplado no inciso III do art. 21 da CP 02/12, 
visto que os critérios de composição da fórmula padrão e de módulos para nutrição enteral não tem como 
objetivo atender as necessidades de crianças, conforme definições adotadas e o disposto no parágrafo único 
do art. 14. 
 
Art. 23. Os regulamentos 
técnicos específicos que tratam 
de informação nutricional 
complementar e de alegações 
de propriedade funcional e ou 
de saúde não se aplicam às 
fórmulas para nutrição enteral. 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(x) Nenhuma contribuição incorporada 
(   ) Sem contribuição 

Proponentes: 1e 24. 

Comentários e observações: As fórmulas para nutrição enteral são alimentos para fins especiais, 
destinados a indivíduos com doenças ou situações metabólicas específicas. As alegações de propriedade 
funcional e ou de saúde são informações que descrevem as propriedades metabólicas e fisiológicas do 
nutriente ou alimento sobre as funções normais do organismo, sendo avaliadas no contexto de uma 
alimentação saudável e diversificada. Portanto, o uso de alegações de propriedade funcional e ou de saúde 
nestes produtos é incompatível com a sua finalidade. Ademais, tais alegações podem representar uma forma 
de indicação da finalidade de uso. A decisão de retirar da rotulagem as indicações para doenças e condições 
nutricionais dos produtos foi uma decisão do GT em função dos problemas observados pela adoção desse 
modelo: (a) limitação das evidências científicas disponíveis para subsidiar as indicações pretendidas pelas 
empresas; (b) incompatibilidade com a responsabilidade legal do profissional de saúde na prescrição 
dietoterápica; (c) inconsistência com o preceito de individualização da terapia nutricional; (d) possibilidade 
de gerar erro na prescrição dietoterápica, considerando que pacientes recebendo esses produtos podem 
apresentar uma grande variedade de situações clínicas, incluindo diversas co-morbidades; (e) demandas 
inconsistentes de disponibilização pelo SUS de fórmulas enterais com indicações específicas, sendo que no 
mercado existem formulações similares sem essa indicação e com preços mais acessíveis podendo ser 
utilizadas como alternativa; (f) grande dificuldade e demora na análise dos processos em virtude dos 
problemas apontados.  

Entretanto, cabe destacar que os critérios de rotulagem foram atualizados permitindo que as empresas 
ressaltem as características nutricionais do produto viabilizando uma prescrição dietoterápica adequada. 
Além disso, o escopo deste regulamento não tem como objetivo definir as diretrizes e protocolos clínicos, 
que não se esgotam com a análise de um único produto. 

Art. 24. As informações para 
rotulagem exigidas por este 
regulamento devem ser 
apresentadas com letras de 
tamanho e realce que garantam 
a visibilidade e a legibilidade da 
informação, em cor contrastante 
com o fundo do rótulo e 
indelével. 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(x) Sem contribuição 

Proponentes: 
Comentários e observações: 
 
Art. 25. A rotulagem de 
fórmulas para nutrição enteral 
deve apresentar as seguintes 
informações: 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(x) Sem contribuição 

Proponentes: 
Comentários e observações: 



 

 
I - a declaração da densidade 
energética do produto, expressa 
em Kcal/ml, no painel 
principal; 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(x) Sem contribuição 

Proponentes: 
Comentários e observações: 
 
II - osmolaridade do produto 
pronto para o consumo, 
conforme instruções de preparo 
do fabricante; 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(x) Nenhuma contribuição incorporada 
(   ) Sem contribuição 

Proponentes: 12. 
Comentários e observações: De acordo com as memórias de reuniões do GT, a informação sobre 
osmolaridade é mais adequada aos profissionais de saúde na prática clínica do que a informação sobre 
osmolalidade. A definição de osmolaridade foi baseada nas definições da ASPEN. 
 
III - instruções de preparo e de 
administração do produto; 

III - instruções de preparo que 
assegurem homogeneização 
adequada para administração 
do produto via tubo; 

(   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(x) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(   ) Sem contribuição 

Proponentes: 5. 
Comentários e observações: O inciso foi dividido em dois novos incisos para detalhar as informações 
necessárias de rotulagem que devem ser apresentadas. 
 
 IV – instruções e de 

administração do produto, 
incluindo restrições 
relacionadas à sua 
administração em tubos de 
determinados calibres, 
quando necessário; 

(x) Incluído 
(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(   ) Sem contribuição 

Proponentes: 5. 
Comentários e observações: O inciso III do art. 25 da CP 02/12 foi dividido em dois novos incisos para 
detalhar as informações necessárias de rotulagem que devem ser apresentadas. 
 
IV - instruções de conservação 
do produto, inclusive após 
abertura da embalagem; 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(x) Sem contribuição 

Proponentes: 
Comentários e observações:  
 
V - a advertência em destaque e 
negrito: “Usar somente sob 
orientação médica ou de 
nutricionista”; 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(x) Nenhuma contribuição incorporada 
(   ) Sem contribuição 

Proponentes: 25. 
Comentários e observações: A sugestão de modificar a definição de forma a tornar obrigatória a prescrição 



 

e retenção de receita médica para aquisição de fórmulas para nutrição enteral não foi aceita, pois essa 
prática não é empregada no controle sanitário de alimentos. Tal procedimento é utilizado para controle de 
produtos sob vigilância sanitária que apresentam maior grau de risco, como os medicamentos controlados e 
antibióticos. 
 
VII - informações relacionadas 
às precauções de uso, quando 
necessário; 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(x) Sem contribuição 

Proponentes: 
Comentários e observações: 
 
VIII - a rotulagem nutricional; e  (   ) Incluído 

(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(x) Sem contribuição 

Proponentes: 
Comentários e observações: 
 
IX - as alegações dispostas 
neste regulamento, conforme o 
caso. 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(x) Sem contribuição 

Proponentes: 
Comentários e observações: 
 
Parágrafo único. As 
informações exigidas nos 
incisos I e II deste artigo não 
são obrigatórias na rotulagem 
de módulos para nutrição 
enteral. 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(x) Sem contribuição 

Proponentes: 
Comentários e observações: 
 
Art. 26. A rotulagem 
nutricional dos produtos 
abrangidos por este 
regulamento deve seguir o 
disposto no regulamento 
técnico específico que trata da 
rotulagem nutricional de 
alimentos embalados, 
obedecendo aos seguintes 
requisitos: 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(x) Sem contribuição 

Proponentes: 
Comentários e observações: 
 
I - a rotulagem nutricional não 
pode ser expressa por porção, 
devendo ser declarada por 100 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 



 

g (cem gramas) ou 100 ml (cem 
mililitros) do alimento tal como 
exposto à venda e, ainda, por 
100 ml (cem mililitros) do 
alimento pronto para o 
consumo, de acordo com as 
instruções do fabricante; 

(x) Nenhuma contribuição incorporada 
(   ) Sem contribuição 

Proponentes: 3, 4, 7, 19 e 26. 
Comentários e observações: A proposta de alteração da expressão "não pode" para "não deve" não foi 
aceita, pois no entendimento jurídico em frases afirmativas DEVER indica obrigação e PODER indica 
opção, enquanto em frases negativas, NÃO DEVE indica possibilidade/opção e NÃO PODE indica 
proibição. A inclusão dos ternos "para pós" e "para líquidos" não foi aceita, pois o texto é claro para exigir a 
rotulagem do produto na forma como exposto à venda. 
 
II - adicionalmente, a rotulagem 
nutricional pode ser declarada 
por 100 kcal (cem 
quilocalorias); 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(x) Nenhuma contribuição incorporada 
(   ) Sem contribuição 

Proponentes: 14. 
Comentários e observações: A sugestão de apresentar a rotulagem nutricional por porção não se aplica às 
fórmulas para nutricional, pois não existe uma porção padronizada para esses produtos tendo em vista que a 
quantidade a ser consumida depende da prescrição dietoterápica. 
 
III - o percentual de valor diário 
(%VD) não pode ser declarado; 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(x) Nenhuma contribuição incorporada 
(   ) Sem contribuição 

Proponentes: 7, 10 e 26. 
Comentários e observações: O %VD é um valor baseado nos valores de referência para população 
saudável, assim o uso dessa informação não é adequada para a rotulagem nutricional de fórmulas para 
nutrição enteral. 
 
IV - a informação nutricional é 
expressa como “zero” ou “0” ou 
“não contém” para valor 
energético e/ ou nutrientes 
quando o alimento contiver 
quantidades menores ou iguais 
às estabelecidas como “não 
significativas”, de acordo com o 
anexo III desta Resolução; 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(x) Sem contribuição 

Proponentes: 
Comentários e observações: 
 
V - além dos nutrientes 
previstos no regulamento 
técnico específico que trata o 
caput deste artigo, devem ser 
declaradas as quantidades de: 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(x) Nenhuma contribuição incorporada 
(   ) Sem contribuição 

Proponentes: 1, 3, 4, 7, 19, 24 e 26. 

Comentários e observações: O objetivo da rotulagem nutricional desses produtos é informar ao 
profissional de saúde a composição do produto a fim de orientar na prescrição dietoterápica. Assim, a 



 

rotulagem nutricional mais completa facilita na escolha adequada de produtos para atender às necessidades 
do paciente. 

Há necessidade de incluir na rotulagem nutricional a informação sobre o teor de nutrientes de todas as 
vitaminas e minerais listadas no anexo II, inclusive quando da sua ausência. Essa informação é importante, 
pois o objetivo da rotulagem nutricional desses produtos é informar ao profissional de saúde a composição 
do produto a fim de orientar na prescrição dietoterápica. Assim, a rotulagem nutricional mais completa 
facilita na escolha adequada de produtos para atender às necessidades do paciente. 

a. açúcares;  (   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(x) Sem contribuição 

Proponentes: 
Comentários e observações: 
 
b. gorduras monoinsaturadas, 
gorduras poliinsaturadas, 
ômega 6, ômega 3 e colesterol; 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(x) Sem contribuição 

Proponentes: 
Comentários e observações: 
 
c. todas as vitaminas e minerais 
constantes no anexo II desta 
Resolução; e 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(x) Nenhuma contribuição incorporada 
(   ) Sem contribuição 

Proponentes: 1 e 24. 
Comentários e observações: Há necessidade de incluir na rotulagem nutricional a informação sobre o teor 
de nutrientes de todas as vitaminas e minerais  listadas no anexo II, inclusive quando da sua ausência. Essa 
informação é importante, pois o objetivo da rotulagem nutricional desses produtos é informar ao 
profissional de saúde a composição do produto a fim de orientar na prescrição dietoterápica. Assim, a 
rotulagem nutricional mais completa facilita na escolha adequada de produtos para atender às necessidades 
do paciente. 
 
d. outros nutrientes 
adicionados. 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(x) Sem contribuição 

Proponentes: 
Comentários e observações: 
 
Parágrafo único. No caso dos 
módulos para nutrição enteral, 
não se aplica o disposto no 
inciso V deste artigo, devendo 
ser declarados os nutrientes que 
compõem o produto, além 
daqueles exigidos pelo 
regulamento técnico específico 
que trata da rotulagem 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(x) Sem contribuição 



 

nutricional de alimentos 
embalados. 
Proponentes: 
Comentários e observações: 
 
Art. 27. A rotulagem de 
fórmulas para nutrição enteral 
pode apresentar a distribuição 
percentual da contribuição 
energética dos macronutrientes 
(carboidratos, proteínas e 
gorduras) em relação ao VET 
do produto. 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(x) Sem contribuição 

Proponentes: 
Comentários e observações: 
 
Art. 28. A rotulagem de 
fórmulas para nutrição enteral 
pode apresentar a relação da 
quantidade de ácidos graxos 
poliinsaturados n-6 e ácidos 
graxos poliinsaturados n-3 
(ômega 6: ômega 3) presente na 
formulação do produto. 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(x) Sem contribuição 

Proponentes: 
Comentários e observações: 
 
Art. 29. As substâncias não 
classificadas como nutrientes e 
os probióticos devem ser 
declarados na rotulagem do 
produto, conforme disposto a 
seguir: 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(x) Sem contribuição 

Proponentes: 
Comentários e observações: 
 
I - quando forem adicionadas 
substâncias não classificadas 
como nutrientes, a quantidade 
deve ser declarada próxima à 
informação nutricional, por 100 
ml (cem mililitros) do alimento 
pronto para o consumo de 
acordo com as instruções do 
fabricante; e 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(x) Nenhuma contribuição incorporada 
(   ) Sem contribuição 

Proponentes: 3, 4, 7, 19 e 26. 

Comentários e observações: Essa informação é importante, pois o objetivo da rotulagem dessas 
substâncias é informar ao profissional de saúde a composição do produto a fim de orientar na prescrição 
dietoterápica. Assim, a obrigatoriedade de declaração dessas substâncias quando adicionadas facilita na 
escolha adequada de produtos para atender às necessidades do paciente. 

II - quando forem adicionados 
probióticos, a quantidade deve 
ser declarada próxima à 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 



 

informação nutricional e ser 
expressa em unidades 
formadoras de colônias (UFC), 
por 100 ml (cem mililitros) do 
alimento pronto para o 
consumo de acordo com as 
instruções do fabricante. 

(x) Nenhuma contribuição incorporada 
(   ) Sem contribuição 

Proponentes: 3, 4, 7, 19 e 26. 

Comentários e observações: A sugestão de alteração da estrutura jurídica não foi aceita, pois não é 
possível descrever um parágrafo para dois artigos distintos. 

Parágrafo único. As declarações 
previstas neste artigo podem ser 
realizadas adicionalmente por 
100 kcal (cem quilocalorias) do 
alimento pronto para o 
consumo e/ ou por 100 g (cem 
gramas) ou 100 ml (cem 
mililitros) do alimento tal como 
exposto à venda. 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(x) Nenhuma contribuição incorporada 
(   ) Sem contribuição 

Proponentes: 4, 19 e 26. 

Comentários e observações: A sugestão de alteração da estrutura jurídica não foi aceita, pois não é 
possível descrever um parágrafo para dois artigos distintos. 

Art. 30. As fórmulas padrão 
para nutrição enteral e as 
fórmulas modificadas para 
nutrição enteral podem utilizar 
as alegações previstas neste 
regulamento, desde que 
atendam aos critérios definidos 
no anexo IV. 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(x) Nenhuma contribuição incorporada 
(   ) Sem contribuição 

Proponentes: 7. 

Comentários e observações: A decisão de retirar da rotulagem as indicações para doenças e condições 
nutricionais dos produtos foi uma decisão do GT em função dos problemas observados pela adoção desse 
modelo: (a) limitação das evidências científicas disponíveis para subsidiar as indicações pretendidas pelas 
empresas; (b) incompatibilidade com a responsabilidade legal do profissional de saúde na prescrição 
dietoterápica; (c) inconsistência com o preceito de individualização da terapia nutricional; (d) possibilidade 
de gerar erro na prescrição dietoterápica, considerando que pacientes recebendo esses produtos podem 
apresentar uma grande variedade de situações clínicas, incluindo diversas co-morbidades; (e) demandas 
inconsistentes de disponibilização pelo SUS de fórmulas enterais com indicações específicas, sendo que no 
mercado existem formulações similares sem essa indicação e com preços mais acessíveis podendo ser 
utilizadas como alternativa; (f) grande dificuldade e demora na análise dos processos em virtude dos 
problemas apontados.  

Entretanto, cabe destacar que os critérios de rotulagem foram atualizados permitindo que as empresas 
ressaltem as características nutricionais do produto viabilizando uma prescrição dietoterápica adequada. 
Além disso, o escopo deste regulamento não tem como objetivo definir as diretrizes e protocolos clínicos, 
que não se esgotam com a análise de um único produto. 

Parágrafo único. As alegações 
previstas no caput deste artigo 
tornam-se obrigatórias no 
painel principal da rotulagem 
de fórmulas modificadas para 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(x) Nenhuma contribuição incorporada 
(   ) Sem contribuição 



 

nutrição enteral para descrever 
as características nutricionais 
que as diferenciam dos 
requisitos estabelecidos da 
fórmula padrão para nutrição 
enteral. 
Proponentes: 1, 3, 4, 7, 19, 24 e 26. 

Comentários e observações: Essas alegações são importantes, pois tem como objetivo informar ao 
profissional de saúde as características de composição diferenciadas do produto a fim de orientar na 
prescrição dietoterápica. Assim, a obrigatoriedade dessas alegações facilita na escolha adequada de produtos 
para atender às necessidades do paciente. 

 
 

CAPÍTULO IV  
DA ROTULAGEM  

Seção II  
Dos requisitos de rotulagem específicos para fórmulas modificadas para nutrição enteral 

 
Texto submetido à consulta 

pública (quando houver) 
Texto final consolidado 

(inclusão, exclusão, nova 
redação ou sem alteração) 

Síntese da análise das contribuições 

Art. 31. Quando as fórmulas 
modificadas para nutrição 
enteral forem destinadas a 
faixas etárias específicas, essa 
indicação deve ser declarada no 
painel principal do rótulo, logo 
após a designação do produto. 

 (   ) Incluído 
(x) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(   ) Sem contribuição 

Proponentes: 5. 

Comentários e observações: A Anvisa optou por não tratar de fórmulas para nutrição enteral que sejam 
destinadas a crianças neste regulamento, tendo em vista sua complexidade e que o assunto não foi 
amplamente discutido no Grupo de Trabalho. 

A redação proposta na abrangência do regulamento tem como objetivo excluir do escopo da norma 
alimentos que já estão regulamentados como fórmulas infantis. Os regulamentos técnicos para fórmulas 
infantis foram recentemente revisados e apresentam requisitos específicos de composição e rotulagem 
adequados para atender as necessidades de lactentes e crianças de primeira infância saudáveis e com 
necessidades dietoterápicas específicas. Assim, propostas que visavam considerar fórmulas infantis como 
fórmulas para nutrição enteral não foram aceitas, pois causariam uma distorção no cenário regulatório, 
permitindo o enquadramento de produtos regulamentados como fórmulas infantis na categoria de fórmulas 
enterais sem necessidade de atendimento aos requisitos específicos desenvolvidos para os produtos 
destinados a este público. O não atendimento a esses requisitos pode representar risco a essa população. 

No entanto, em função de algumas justificativas apresentadas a Anvisa entendeu que seria mais adequado 
alterar a abrangência do regulamento. Os textos que continham as definições das diferentes fórmulas 
infantis foram substituídos pela designação da categoria a fim de dar mais clareza e foram excluídas do 
âmbito de aplicação as fórmulas para nutrição enteral destinadas para crianças menores de 10 anos, tendo 
em vista que: (a)nem todos os produtos destinados para público infantil são fórmulas infantis; (b) o GT não 
discutiu critérios de composição e rotulagem apropriados para produtos destinados a crianças menores de 10 
anos; (c) a Anvisa está propondo um regulamento de transição para fórmulas para nutrição enteral 
destinadas a crianças menores de 10 anos enquanto se discute esse tema num GT específico. 

Parágrafo único. A indicação da 
faixa etária deve ser declarada 
com o mesmo tamanho de letra, 

 (   ) Incluído 
(x) Excluído 
(   ) Nova Redação 



 

realce e visibilidade da 
designação do produto. 

(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(   ) Sem contribuição 

Proponentes: 5. 

Comentários e observações: A Anvisa optou por não tratar de fórmulas para nutrição enteral que sejam 
destinadas a crianças neste regulamento, tendo em vista sua complexidade e que o assunto não foi 
amplamente discutido no Grupo de Trabalho. 

Art. 32. A rotulagem das 
fórmulas modificadas para 
nutrição enteral destinadas a 
crianças menores de 3 (três) 
anos não pode: 

 (   ) Incluído 
(x) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(   ) Sem contribuição 

Proponentes: 5. 

Comentários e observações: A Anvisa optou por não tratar de fórmulas para nutrição enteral que sejam 
destinadas a crianças neste regulamento, tendo em vista sua complexidade e que o assunto não foi 
amplamente discutido no Grupo de Trabalho. 

I - apresentar imagens ou 
representações gráficas que não 
sejam aquelas necessárias para 
ilustrar métodos de preparação 
ou uso do produto, exceto uso 
da marca ou logomarca, desde 
que essa não apresente imagem 
de lactente, criança pequena ou 
outras figuras humanizadas; ou 

 (   ) Incluído 
(x) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(   ) Sem contribuição 

Proponentes: 5. 

Comentários e observações: A Anvisa optou por não tratar de fórmulas para nutrição enteral que sejam 
destinadas a crianças neste regulamento, tendo em vista sua complexidade e que o assunto não foi 
amplamente discutido no Grupo de Trabalho. 

II - conter vocábulos, palavras, 
expressões, marcas, imagens, 
ilustrações, símbolos, figuras ou 
identidade visual que possam 
ocasionar confusão do produto 
com fórmulas infantis. 

 (   ) Incluído 
(x) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(   ) Sem contribuição 

Proponentes: 5. 

Comentários e observações: A Anvisa optou por não tratar de fórmulas para nutrição enteral que sejam 
destinadas a crianças neste regulamento, tendo em vista sua complexidade e que o assunto não foi 
amplamente discutido no Grupo de Trabalho. 

Art. 33. A rotulagem das 
fórmulas modificadas para 
nutrição enteral destinadas para 
crianças menores de 3 (três) 
anos de idade deve apresentar: 

 (   ) Incluído 
(x) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(   ) Sem contribuição 

Proponentes: 4 e 5. 

Comentários e observações: A Anvisa optou por não tratar de fórmulas para nutrição enteral que sejam 
destinadas a crianças neste regulamento, tendo em vista sua complexidade e que o assunto não foi 
amplamente discutido no Grupo de Trabalho. 

I - instruções adequadas de uso, 
preparo e conservação do 
produto, incluindo informações 

 (   ) Incluído 
(x) Excluído 
(   ) Nova Redação 



 

sobre higiene das mãos e 
superfícies de trabalho e 
necessidade de esterilização dos 
utensílios, de acordo com as 
recomendações atualizadas da 
Organização Mundial de Saúde 
para fórmulas infantis; 

(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(   ) Sem contribuição 

Proponentes: 1, 5, 14 e 24. 

Comentários e observações: A Anvisa optou por não tratar de fórmulas para nutrição enteral que sejam 
destinadas a crianças neste regulamento, tendo em vista sua complexidade e que o assunto não foi 
amplamente discutido no Grupo de Trabalho. 

II - instruções claras de que o 
produto deve ser preparado com 
água fervida e posteriormente 
resfriada a temperatura não 
inferior a 70°C (setenta graus 
centígrados), para produtos que 
necessitam de reconstituição; 

 (   ) Incluído 
(x) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(   ) Sem contribuição 

Proponentes: 1, 5, 14, 20 e 26. 

Comentários e observações: A Anvisa optou por não tratar de fórmulas para nutrição enteral que sejam 
destinadas a crianças neste regulamento, tendo em vista sua complexidade e que o assunto não foi 
amplamente discutido no Grupo de Trabalho. 

III - informações sobre o tempo 
médio de espera necessário 
após a fervura para atingir a 
temperatura de diluição de 70ºC 
(setenta graus centígrados), 
para produtos que necessitam 
de reconstituição; 

 (   ) Incluído 
(x) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(   ) Sem contribuição 

Proponentes: 5, 7, 20, 24 e 26. 

Comentários e observações: A Anvisa optou por não tratar de fórmulas para nutrição enteral que sejam 
destinadas a crianças neste regulamento, tendo em vista sua complexidade e que o assunto não foi 
amplamente discutido no Grupo de Trabalho. 

IV - instruções sobre a 
importância de testar a 
temperatura da fórmula antes de 
administrá-la, a fim de evitar 
queimaduras, para produtos que 
necessitam de reconstituição; 

 (   ) Incluído 
(x) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(   ) Sem contribuição 

Proponentes: 5. 

Comentários e observações: A Anvisa optou por não tratar de fórmulas para nutrição enteral que sejam 
destinadas a crianças neste regulamento, tendo em vista sua complexidade e que o assunto não foi 
amplamente discutido no Grupo de Trabalho. 

V - instruções sobre a 
importância do consumo 
imediato e a informação de que, 
quando necessário o preparo 
com antecedência do produto, a 
fórmula reconstituída deve ser 
refrigerada a uma temperatura 
menor que 5°C (cinco graus 

 (   ) Incluído 
(x) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(   ) Sem contribuição 



 

centígrados), por no máximo 24 
(vinte e quatro) horas, para 
produtos que necessitam de 
reconstituição; 
Proponentes: 5 e 12. 

Comentários e observações: A Anvisa optou por não tratar de fórmulas para nutrição enteral que sejam 
destinadas a crianças neste regulamento, tendo em vista sua complexidade e que o assunto não foi 
amplamente discutido no Grupo de Trabalho. 

VI - advertência de que os 
restos do produto preparado 
devem ser descartados; 

 (   ) Incluído 
(x) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(   ) Sem contribuição 

Proponentes: 5. 

Comentários e observações: A Anvisa optou por não tratar de fórmulas para nutrição enteral que sejam 
destinadas a crianças neste regulamento, tendo em vista sua complexidade e que o assunto não foi 
amplamente discutido no Grupo de Trabalho. 

VII - instruções gráficas claras 
ilustrando o método de 
preparação do produto; 

 (   ) Incluído 
(x) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(   ) Sem contribuição 

Proponentes: 5. 

Comentários e observações: A Anvisa optou por não tratar de fórmulas para nutrição enteral que sejam 
destinadas a crianças neste regulamento, tendo em vista sua complexidade e que o assunto não foi 
amplamente discutido no Grupo de Trabalho. 

VIII - advertência sobre os 
perigos à saúde decorrentes do 
preparo, conservação e uso 
inadequados; 

 (   ) Incluído 
(x) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(   ) Sem contribuição 

Proponentes: 5. 

Comentários e observações: A Anvisa optou por não tratar de fórmulas para nutrição enteral que sejam 
destinadas a crianças neste regulamento, tendo em vista sua complexidade e que o assunto não foi 
amplamente discutido no Grupo de Trabalho. 

IX - instruções adequadas de 
conservação do produto após 
abertura da embalagem; 

 (   ) Incluído 
(x) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(   ) Sem contribuição 

Proponentes: 5. 

Comentários e observações: A Anvisa optou por não tratar de fórmulas para nutrição enteral que sejam 
destinadas a crianças neste regulamento, tendo em vista sua complexidade e que o assunto não foi 
amplamente discutido no Grupo de Trabalho. 

X - a seguinte frase de 
advertência, em destaque e 
negrito, caso possua 
probióticos: “Este produto 
contém probióticos e não deve 
ser consumido por crianças 

 (   ) Incluído 
(x) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(   ) Sem contribuição 



 

imunocomprometidas (com 
deficiências no sistema 
imunológico) ou com doenças 
do coração”; e 
Proponentes: 5. 

Comentários e observações: A Anvisa optou por não tratar de fórmulas para nutrição enteral que sejam 
destinadas a crianças neste regulamento, tendo em vista sua complexidade e que o assunto não foi 
amplamente discutido no Grupo de Trabalho. 

XI - a seguinte frase de 
advertência, quando adicionada 
de mel, em destaque e em 
negrito: “Este produto contém 
mel e não deve ser consumido 
por lactentes até 1 (um) ano de 
idade”. 

 (   ) Incluído 
(x) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(   ) Sem contribuição 

Proponentes: 5 e 24. 

Comentários e observações: A Anvisa optou por não tratar de fórmulas para nutrição enteral que sejam 
destinadas a crianças neste regulamento, tendo em vista sua complexidade e que o assunto não foi 
amplamente discutido no Grupo de Trabalho. 

Art. 34. As fórmulas 
modificadas para nutrição 
enteral destinadas a crianças, 
que não atendam ao disposto 
neste regulamento técnico para 
fórmulas destinadas a crianças 
menores de 3 (três) anos, 
devem apresentar a seguinte 
informação no painel principal 
do seu rótulo: “Este produto 
não deve usado por crianças 
menores de 3 (três) anos de 
idade”. 

 (   ) Incluído 
(x) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(   ) Sem contribuição 

Proponentes: 1, 3, 4, 5, 7, 14, 15, 19, 21, 24 e 26. 

Comentários e observações: A Anvisa optou por não tratar de fórmulas para nutrição enteral que sejam 
destinadas a crianças neste regulamento, tendo em vista sua complexidade e que o assunto não foi 
amplamente discutido no Grupo de Trabalho. 

 
 

Incluir um capítulo que trate sobre publicidade e propaganda (materiais técnicos e científicos 
destinados a profissionais de saúde). 

 
Proponentes: 1, 3, 4, 7, 16, 24 e 26. 

Comentários e observações: A regulamentação desse tema, tal como definido pelo Grupo de Trabalho que 
elaborou a proposta de CP 02/12, deverá ser deliberado pela Diretoria da Anvisa, considerando o parecer 
favorável da área técnica competente da Agência (Mem. 2-1422/2012/GFIMP/GGIMP/ANVISA), o parecer 
jurídico da Procuradoria da Anvisa (PARECER CONS n. 202/2011/PF-ANVISA/PGF/AGU) e as 
contribuições apresentadas na CP 02/12. 

 
 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 



 

 
Texto submetido à consulta 

pública (quando houver) 
Texto final consolidado 

(inclusão, exclusão, nova 
redação ou sem alteração) 

Síntese da análise das contribuições 

Art. 35. A empresa deve dispor 
dos laudos e da documentação 
técnica e científica referentes ao 
atendimento dos requisitos 
previstos neste regulamento 
para consulta da autoridade 
competente. 

Art. 30. A empresa deve 
apresentar no momento do 
registro os laudos e a 
documentação técnica e 
científica que comprovem o 
atendimento aos requisitos 
previstos neste regulamento e 
dispor dessa documentação 
para consulta da autoridade 
competente. 

(   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(x) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(   ) Sem contribuição 

Proponentes: 5. 

Comentários e observações: O texto foi alterado para esclarecer quais documentos adicionais devem ser 
apresentados no momento do registro do produto, evitando elaboração de exigências técnicas. 

Art. 36. É vedado direcionar ou 
apresentar de qualquer forma os 
produtos abrangidos por este 
regulamento para finalidade 
distinta de uso em terapia de 
nutrição enteral. 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(x) Sem contribuição 

Proponentes: 
Comentários e observações: 
 
Art. 37. Os estabelecimentos 
abrangidos por esta Resolução 
terão o prazo de 18 (dezoito) 
meses contados a partir da data 
de sua publicação para 
promover as adequações 
necessárias a fim de atender a 
este regulamento técnico, de 
acordo com o estabelecido a 
seguir: 

Art. 32. Os estabelecimentos 
abrangidos por esta 
Resolução terão o prazo de 36 
(trinta e seis) meses contados 
a partir da data de sua 
publicação para promover as 
adequações necessárias a fim 
de atender a este regulamento 
técnico, de acordo com o 
estabelecido a seguir:  
 

(   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(x) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(   ) Sem contribuição 

Proponentes: 1, 3, 4, 5, 7, 16, 19, 24 e 26. 

Comentários e observações: O prazo de 18 meses foi acordado pelo GT que elaborou a proposta de 
regulamento em atendimento à solicitação dos representantes do setor produtivo (ABIA e ABIAD) . As 
justificativas apresentadas para ampliação desse prazo são vagas e não fundamentam de que forma a nova 
resolução traria necessidade de reformulação dos produtos. Cabe destacar que nas reuniões do GT foram 
realizados discussões e exercícios que demonstraram que o regulamento proposto apresenta subcategorias 
que contempla os produtos disponíveis no mercado e as modificações são principalmente de rotulagem e 
não de formulação do produto.  

No entanto, torna-se oportuno ampliar o prazo de adequação para 36 meses considerando que: (a) a Anvisa 
está elaborando um regulamento técnico sobre uso de aditivos alimentares em fórmulas para nutrição 
enteral; e (b) em virtude das contribuições apresentadas na CP02/12, foi constatada a necessidade de uma 
regulamentação específica para fórmulas pediátricas para nutrição enteral. 

Observa-se que a ampliação do prazo de adequação permitirá que os prazos dos regulamentos relacionados 
(compostos, aditivos e fórmulas pediátricas) sejam estabelecidos de forma que todas as quatro normas 
entrem em vigência na mesma data. 



 

I – a adequação dos alimentos 
para nutrição enteral com 
registro válido na data de 
publicação desta Resolução 
deve ser feita de maneira 
integral, em ato único, até o 
final do prazo concedido no 
caput; 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(x) Sem contribuição 

Proponentes: 
Comentários e observações: 
 
II - alimentos para nutrição 
enteral com registro válido na 
data de publicação desta 
Resolução e que sejam 
fabricados durante o período de 
adequação deste regulamento 
podem ser comercializados até 
o final do prazo de validade do 
produto; 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(x) Sem contribuição 

Proponentes: 
Comentários e observações: 
 
III – as petições secundárias 
referentes aos alimentos para 
nutrição enteral, cujo registro 
seja anterior à data de 
publicação desta Resolução 
devem ser analisadas com base 
na Resolução ANVS n. 
449/1999, observados o prazo e 
critérios de adequação previstos 
neste artigo; 

III – durante o prazo previsto 
no caput, as petições 
secundárias referentes aos 
alimentos para nutrição 
enteral, cujo registro seja 
anterior à data de publicação 
desta Resolução, podem ser 
analisadas com base na 
Resolução ANVS n. 
449/1999; 

(   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(x) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(   ) Sem contribuição 

Proponentes: 5 

Comentários e observações: O texto foi alterado para dar maior clareza e o termo "devem" foi substituído 
pelo termo "podem" para permitir que as empresas possam proceder com a adequação ao novo regulamento 
antes do prazo definido, caso tenham interesse. 

IV - os novos produtos, ou seja, 
aqueles cujo registro seja 
publicado após a data de 
publicação desta Resolução, 
devem atender na íntegra às 
exigências contidas neste 
regulamento, de forma que: 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(x) Nenhuma contribuição incorporada 
(   ) Sem contribuição 

Proponentes: 1e 24. 
Comentários e observações: A proposta de alteração não foi incorporada, pois não acrescenta clareza ao 
texto. 
 
a. as petições de registro 
protocoladas antes da 
publicação desta Resolução e 
que estejam em tramitação no 
Sistema Nacional de Vigilância 
Sanitária na vigência deste 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(x) Sem contribuição 



 

regulamento devem ser 
analisadas com base nesta 
Resolução, sendo passíveis de 
exigência para sua adequação 
aos requisitos estabelecidos por 
esta Resolução; 
Proponentes: 
Comentários e observações: 
 
b. as petições de registro 
protocoladas após a data de 
publicação devem atender na 
íntegra às exigências contidas 
neste regulamento. 

b.  as petições de registro 
protocoladas após a data de 
publicação devem atender na 
íntegra ao disposto neste 
regulamento. 

(   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(x) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(   ) Sem contribuição 

Proponentes: 5. 
Comentários e observações: O texto foi alterado para dar maior clareza. 
 
Art. 38. O descumprimento das 
disposições contidas nesta 
Resolução e no regulamento 
por ela aprovado constitui 
infração sanitária, nos termos 
da Lei nº 6.437, de 20 de agosto 
de 1977, sem prejuízo das 
responsabilidades civil, 
administrativa e penal cabíveis. 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(x) Sem contribuição 

Proponentes: 
Comentários e observações: 
 
Art. 39. Fica revogada a 
Resolução ANVS nº 449, de 09 
de setembro de 1999. 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(x) Sem contribuição 

Proponentes: 
Comentários e observações: 
 
Art. 40. Esta Resolução entra 
em vigor na data de sua 
publicação. 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(   ) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(x) Sem contribuição 

Proponentes: 
Comentários e observações: 
 

 
 

ANEXOS 
 

Texto submetido à consulta 
pública (quando houver) 

Texto final consolidado 
(inclusão, exclusão, nova 

redação ou sem alteração) 

Síntese da análise das contribuições 

Anexo I - Quantidade de 
aminoácidos essenciais da 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 



 

proteína de referência. (x) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(   ) Sem contribuição 

Proponentes: 3, 5, 4, 16 e 19. 

Comentários e observações: A fonte utilizada para definir a quantidade de aminoácidos essenciais da 
proteína de referência foi incluída. 

O valor de “fenilalanina + tirosina” foi alterado a fim de alinhar com a referência utilizada. 

Anexo II - Quantidades de 
vitaminas e minerais permitidas 
para fórmula padrão para 
nutrição enteral. 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(x) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(   ) Sem contribuição 

Proponentes: 1, 3, 4, 5, 7, 12, 16, 19, 24 e 26. 

Comentários e observações: A descrição dos nutrientes na tabela foi organizada para facilitar o manuseio 
da resolução. 

O GT não adotou os valores de referência do EVM, conforme memória da IV reunião, pois: (a) para os 
nutrientes em questão o EVM utilizou dados científicos muito limitados, o que gera uma grande incerteza 
na adequação dos valores estabelecidos, (b) outras instituições internacionais reconhecidas que 
desenvolvem trabalhos similares consideraram esses dados científicos insuficientes para estabelecer um 
nível máximo seguro; (c) a adoção dos valores do EVM permitiria um limite máximo bastante elevado, 
superando em muitas vezes os limites adotados na UE, o que levanta preocupações de saúde pública; e (d) a 
adoção dos valores do EVM não resolveria as limitações identificadas para os níveis máximos de magnésio 
e niacina estabelecidos pelo FNB, a partir da suplementação farmacêutica desses nutrientes, gerando a 
necessidade de uma terceira metodologia. Além disso, foi destacado que a ausência de um nível máximo em 
virtude da ausência de dados científicos adequados não significa que não exista risco à saúde no consumo 
excessivo desses nutrientes. 

Assim, a metodologia utilizada para estabelecer os níveis máximos desses nutrientes consistiu na adoção de 
seus valores máximos de consumo pela população como limites de referência. Essa metodologia é similar 
àquela adotada para definir os limites máximos de carnitina e taurina. Devido à ausência de estudos 
nacionais que permitissem conhecer esses níveis foram utilizados dados de estudos americanos e/ou 
europeus que estão citados nas publicações do FNB e da EFSA. Assim, para cálculo dos limites máximos o 
maior valor de ingestão obtido foi dividido por 20. 

Com relação ao ácido fólico, o GT observou que a UL estabelecida pelo foi esclarecido pelo Institute of 
Medicine foi para folato e, portanto, o limite máximo para ácido fólico foi calculado utilizando o fator de 
conversão definido na Resolução RDC n. 163/2006. 

As quantidades de vitaminas e minerais permitidas para fórmula padrão para nutrição enteral não tem como 
objetivo atender as necessidades de crianças ou de faixas etárias específicas, conforme definição adotada 
para fórmula padrão. Além disso, a Anvisa optou por não tratar de fórmulas para nutrição enteral que sejam 
destinadas a crianças neste regulamento, tendo em vista sua complexidade e que o assunto não foi 
amplamente discutido no Grupo de Trabalho. 

 

Anexo III - Quantidades não 
significativas para valor 
energético e nutrientes para fins 
de rotulagem nutricional das 
fórmulas para nutrição enteral. 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(x) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(   ) Sem contribuição 

Proponentes: 1, 3, 4, 7, 19, 24 e 26. 

Comentários e observações: Os valores considerados como quantidades não significativas carboidratos e 
gorduras totais foram ajustados, conforme a memória da V reunião do GT. 



 

Ademais, foram incluídos no anexo os valores para açúcares, gorduras saturadas e gorduras trans, cuja 
declaração é obrigatória na rotulagem nutricional. 

Os valores de 0,1 para gorduras saturadas e trans foram utilizados para se ter um valor mais preciso 
auxiliando o profissional de saúde na prescrição dietoterápica. 

Além disso, foi incluída uma frase de advertência para os produtos que apresentam nível de açucares 
inferior a 0,5g/100 ml e não atendem a condição "sem lactose" a fim de não induzir a engano ao profissional 
de saúde sobre a presença de lactose no produto, evitando erro na prescrição dietoterápica. 

Anexo IV - Alegações 
autorizadas para fórmulas para 
nutrição enteral. 

 (   ) Incluído 
(   ) Excluído 
(x) Nova Redação 
(   ) Nenhuma contribuição incorporada 
(   ) Sem contribuição 

Proponentes: 1, 3, 4, 5, 7, 9, 16, 19, 22, 24 e 26. 

Comentários e observações: Foram realizadas as alterações propostas para as alegações "fórmula 
normoprotéica" e "fórmula hiperprotéica" para alinhar com as diretrizes da ESPEN, que foi a referência 
utilizada para definir essa alegação.  

Texto referente à alegação de “Fórmula hidrolisada ou fórmula oligomérica” foi modificado em função da 
sugestão apresentada de que o critério estabelecido na CP poderia levar o profissional a erro na prescrição 
dietoterápica. No entanto, a sugestão de alterar as condições para uso da alegação "fórmula hidrolisada" não 
foi aceita, pois apesar da sugestão estar coerente com as diretrizes da ESPEN, o GT verificou que esse 
critério não é objetivo nem mensurável, pois o termo predominantemente pode ter diversas interpretações. 

A abreviatura Kcal foi descrita em letras minúsculas para fins de padronização. 

As sugestões de alegações de fonte e alto teor de ômega 3 foram aceitas com base na referência 
mencionada, tendo em vista que os critérios são compatíveis com a metodologia adotada pelo GT. 

Para gordura saturada foi realizada uma adaptação a fim de tornar os critérios propostos coerentes com a 
metodologia utilizada pelo GT, considerando o fornecimento de aproximadamente 5% do VET proveniente 
de gorduras saturadas. 

No entanto, as alegações baixo e sem adição de lactose não foi aceita, pois podem induzir o profissional de 
saúde a erro na prescrição dietoterápica e contrariam a preocupação levantado pelo GT em relação a 
pacientes com galactosemia. Além disso, os critérios propostos não garantem que os produtos sejam 
adequados a todos os pacientes com intolerância a lactose. 

As sugestões de alegações para alto teor de gorduras poliinsaturadas e insaturadas não foi aceita, pois a 
referência citada não utiliza metodologia compatível com aquela adotada para estabelecer os critérios das 
alegações das fórmulas para nutrição enteral que utiliza como base o valor energético. 

A sugestão de incluir a alegação “fórmula imunomoduladora” não foi aceita, pois conforme memória da V 
reunião do GT tal alegação está mais relacionada com uma propriedade funcional do que com a 
caracterização nutricional da fórmula, destoando dos princípios e discussões iniciais sobre a rotulagem de 
fórmulas para nutrição enteral. Assim, definiu-se que a melhor forma seria incluir na rotulagem informação 
sobre a quantidade dos componentes presentes no produto, conforme art. 26, inciso V, alínea d e art. 29 da 
CP. 

Em relação ao uso da alegação "nutricionalmente completo", apesar de o GT ter concordado com o uso 
dessa alegação não ficaram na memória de reunião as condições para o seu uso. Além disso, a Anvisa nas 
análises das contribuições para CP verificou que essa alegação contraria os princípios gerais de rotulagem 
(art. 21 do DL 986/69 e item 3.1 da RDC 259/02) podendo levar o profissional a erro na prescrição 
dietoterápica, pois uma fórmula padrão pode não atender a todas as necessidades de um paciente. Nesse 
sentido, a previsão de uso dessa alegação contraria o princípio da individualização da prescrição 
dietoterápica. 

A sugestão de incluir na alegação "sem lactose" o critério de não poder conter traços de lactose não é 
necessária, visto que o limite máximo de 25 mg/100 kcal foi definido considerando a tolerância de pacientes 



 

com galactosemia. 

A sugestão de incluir a expressão "para adultos" no título do anexo IV não foi aceita, pois essas alegações 
não foram desenvolvidas com foco em faixas etárias específicas. 

A decisão de retirar da rotulagem as indicações para doenças e condições nutricionais dos produtos foi uma 
decisão do GT em função dos problemas observados pela adoção desse modelo: (a) limitação das evidências 
científicas disponíveis para subsidiar as indicações pretendidas pelas empresas; (b) incompatibilidade com a 
responsabilidade legal do profissional de saúde na prescrição dietoterápica; (c) inconsistência com o 
preceito de individualização da terapia nutricional; (d) possibilidade de gerar erro na prescrição 
dietoterápica, considerando que pacientes recebendo esses produtos podem apresentar uma grande 
variedade de situações clínicas, incluindo diversas co-morbidades; (e) demandas inconsistentes de 
disponibilização pelo SUS de fórmulas enterais com indicações específicas, sendo que no mercado existem 
formulações similares sem essa indicação e com preços mais acessíveis podendo ser utilizadas como 
alternativa; (f) grande dificuldade e demora na análise dos processos em virtude dos problemas apontados.  

Entretanto, cabe destacar que os critérios de rotulagem foram atualizados permitindo que as empresas 
ressaltem as características nutricionais do produto viabilizando uma prescrição dietoterápica adequada. 
Além disso, o escopo deste regulamento não tem como objetivo definir as diretrizes e protocolos clínicos, 
que não se esgotam com a análise de um único produto. 

A Anvisa optou por não tratar de fórmulas para nutrição enteral que sejam destinadas a crianças neste 
regulamento, tendo em vista sua complexidade e que o assunto não foi amplamente discutido no Grupo de 
Trabalho. 

A redação proposta na abrangência do regulamento tem como objetivo excluir do escopo da norma 
alimentos que já estão regulamentados como fórmulas infantis. Os regulamentos técnicos para fórmulas 
infantis foram recentemente revisados e apresentam requisitos específicos de composição e rotulagem 
adequados para atender as necessidades de lactentes e crianças de primeira infância saudáveis e com 
necessidades dietoterápicas específicas. Assim, propostas que visavam considerar fórmulas infantis como 
fórmulas para nutrição enteral não foram aceitas, pois causariam uma distorção no cenário regulatório, 
permitindo o enquadramento de produtos regulamentados como fórmulas infantis na categoria de fórmulas 
enterais sem necessidade de atendimento aos requisitos específicos desenvolvidos para os produtos 
destinados a este público. O não atendimento a esses requisitos pode representar risco a essa população. 

No entanto, em função de algumas justificativas apresentadas, a Anvisa entendeu que seria mais adequado 
alterar a abrangência do regulamento. Os textos que continham as definições das diferentes fórmulas 
infantis foram substituídos pela designação da categoria a fim de dar mais clareza e foram excluídas do 
âmbito de aplicação as fórmulas para nutrição enteral destinadas para crianças menores de 10 anos, tendo 
em vista que: (a) nem todos os produtos destinados para público infantil são fórmulas infantis; (b) o GT não 
discutiu critérios de composição e rotulagem apropriados para produtos destinados a crianças menores de 10 
anos; (c) a Anvisa está propondo um regulamento de transição para fórmulas para nutrição enteral 
destinadas a crianças menores de 10 anos enquanto se discute esse tema num GT específico. 

 
 
 

VI. Deliberação da Diretoria Colegiada 
 
 
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que lhe 
confere o inciso IV do art. 11 do Regulamento aprovado pelo Decreto nº 3.029, de 16 de abril de 
1999, e tendo em vista o disposto no inciso II e nos §§ 1º e 3º do art. 54 do Regimento Interno 
aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 354 da ANVISA, de 11 de agosto de 2006, 
republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, em reunião realizada em ___ de _________ de 
20__, aprova o presente Relatório de Análise de Contribuições e eu, Diretor-Presidente, autorizo a 
sua divulgação. 
 



 

DIRETOR-PRESIDENTE 
 

 


