
 

 

São Paulo, 10 de novembro de 2021 

 

Às senhoras 

Diretora Meiruze Souza Freitas - (Segunda Diretoria - DIRE 2) 

Thalita Antony de Souza Lima - (Gerência Geral de Alimentos – GGALI) 

Ligia Lindner Schreiner - (Gerência de Avaliação de Riscos e Eficácia – Geare) 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA  

 

Referente: Retomada da discussão sobre a avaliação de Probióticos para alinhamento às 

discussões iniciais sobre o tema 

 

 

Prezadas Senhoras, 

 

A ABIAD - Associação Brasileira da Indústria de Alimentos Para Fins Especiais e 

Congêneres, com sede na Av. Queiroz Filho, 1560 Torre Rouxinol, sala 215, São Paulo/SP, 

inscrita no CNPJ sob o nº 57.003.667/0001-65, vem respeitosamente, em parceria com a 

ABIA – Associação Brasileira da Indústria de Alimentos; ABBI – Associação Brasileira de 

Bioinovação; ABIAM – Associação Brasileira da Indústria e Comércio de Ingredientes e 

Aditivos para Alimentos; ABIFISA – Associação Brasileira das Empresas do Setor 

Fitoterápico, Suplemento Alimentar e de Promoção da Saúde; IPA – International Probiotics 

Association; SINDUSFARMA -  Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos no Estado 

de São Paulo, expor o que segue: 

O desenvolvimento do marco regulatório de suplementos alimentares contou com um 

diálogo muito bem conduzido pela ANVISA junto ao setor regulado, pautado pela 

constatação da necessidade de uma regulação mais simples, processos mais céleres, 

com ênfase na segurança dos produtos, em prol da livre iniciativa, levando em conta 

a classe de risco desses produtos e sua finalidade de uso.  

No entanto, o setor observa que mudanças de entendimento entre o que foi discutido 

ao longo de 2017 e 2018 e o que vem sendo aplicado na prática no contexto de 

avaliação e aprovação de probióticos estão ocorrendo, o que tem sido objeto de 

grande preocupação.  



 

 

Inicialmente, gostaríamos de externar o entendimento de que ainda estamos em um 

momento de amadurecimento das tratativas adotadas para probióticos e que 

mudanças de entendimento podem ocorrer, no entanto, o setor espera que 

permaneça a manutenção do diálogo tão bem conduzido no início do processo de 

criação do marco regulatório. Soma-se a isso a preocupação de que tais mudanças 

inviabilizem a aprovação e comercialização de produtos que são seguros e que 

contam com evidências científicas que suportam benefícios à saúde, incluindo 

produtos consumidos globalmente e aprovados por outras Agências Reguladoras. 

O desenvolvimento do marco regulatório de suplementos alimentares foi feito com 

base nos seguintes objetivos: 

 

 

Os probióticos receberam uma tratativa especial, pois, segundo a ANVISA, trata-se 

de um organismo vivo que, para produzir um efeito benéfico, interage com uma 

população diversificada que está presente no trato gastrointestinal do consumidor. A 

comprovação de sua segurança e efeito benéfico deve cumprir requisitos muito 

específicos e ser evidenciada por meio de estudos muito bem delineados. Além disso, 

a discussão sobre a regulação de probiótico é pauta atual das mais importantes 

autoridades regulatórias do mundo, todas empenhadas em estabelecer regras 

proporcionais que favoreçam a oferta de produtos seguros e eficazes, sem impor 

barreiras desnecessárias para o acesso dos probióticos ao mercado de consumo. 



 

 

Diversas reuniões e discussões bastante produtivas ocorreram entre ANVISA e o 

setor regulado para a construção dos regulamentos. Um dos principais temas de 

debate foi a definição dos critérios a serem adotados para a comprovação de eficácia 

dos probióticos no contexto de alimentos e suplementos alimentares a serem 

direcionados a pessoas saudáveis. Nessa ocasião, entendimentos e direcionamentos 

foram compartilhados pela ANVISA, dentre eles, os que listamos a seguir, juntamente 

com as tratativas que estão sendo aplicadas na prática pela área técnica na avaliação 

de processos de relacionados a probióticos para uso em suplementos: 

 



 

 

 

 Bases iniciais de 
regulamentação e aprovação de 

suplementos 

Abordagem atual / 
comentários 

Observações 

Suplementos alimentares: 
Documento de base para 
discussão regulatória - 
junho de 2017 

“necessária uma regulamentação 
que seja capaz de lidar, de maneira 
adequada, com as características 
desse mercado, de forma a 
proteger a saúde da população 
sem inibir, desnecessariamente, o 
desenvolvimento do setor e o 
acesso a tais produtos. Para lidar 
com essa situação foram traçados 
os seguintes objetivos para a 
intervenção regulatória.  

A proteção à saúde do 
consumidor está vinculada 
sobretudo à segurança dos 
produtos, mas muitos desafios 
estão relacionados à 
comprovação de eficácia, 
finalidade de uso e alegações. 
Há uma preocupação muito 
grande quanto ao 
entendimento e expectativa 
criada no consumidor em 
relação aos suplementos.  

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

 Probióticos: microrganismos vivos, 
que quando administrados em 
quantidades adequadas, podem 
conferir um benefício de saúde. 
“A abordagem proposta para 
tratamento desses componentes 
visa favorecer o acesso e ao 
mesmo tempo coibir práticas 
enganosas, estabelecendo-se 
como patamar inicial a 
comprovação da segurança de uso 

A abordagem do documento de 
2017 não foi a frente. Nos 
documentos que sucederam as 
discussões houve adoção de 
critérios mais rígidos com 
necessidade de comprovação 
de um real benefício.  

Nota-se que, inicialmente, havia 
sido proposto um cenário 
bastante flexível. E após as 
discussões entre setor regulado e 
órgão regulador, chegou-se a um 
cenário mais criterioso, 
consensuado entre as partes e 
considerado proporcional aos 
objetivos do marco regulatório 
para probióticos conforme 
evidenciado pela versão 1 do 
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e a demonstração do potencial 
efeito benéfico.” 

Guia. A adoção de um rigor ainda 
maior deveria, portanto, também 
passar por novos diálogos 
setoriais, 

REUNIÃO SOBRE 
PROBIÓTICOS 

   

 

Trecho da ata: Ela* explicou que, 
no início da parceria com a Anvisa, 
houve um alinhamento para 
entender a diferença de abordagem 
que deveria ser dada e as 
convergências entre esses dois 
processos (fundamentação 
científica e definição de critérios 
mais objetivos para a 
conclusão). Foi reforçado, por fim, 
a importância desse processo de 
adaptação de forma a obter um 
instrumento mais simples e 
adequado ao seu propósito, sem 
perder de vista o fundamento 
científico. 
 
*Representante da Fiocruz 

A definição dos critérios 
objetivos para conclusão foi 
muito positiva para evitarmos a 
subjetividade nas análises, 
mas atualmente mesmo com 
estudos qualificados com 
desfechos claros, os técnicos 
podem julgá-los fracos a partir 
de novos domínios de força de 
evidência trazidos na versão 2 
do Guia de probióticos. Além 
disso, inicialmente tinha-se 
clara a fundamentação 
científica era importante, mas 
deveria ser adequada ao 
propósito do novo marco de 
suplementos.  

Nota-se que durante os diálogos 
houve a compreensão de que o 
instrumento de avaliação (no caso 
o Guia) deveria ser mais simples 
e adequado ao seu propósito.  Os 
novos domínios do Guia versão 2 
e as análises baseadas em 
agências de ATS, por exemplo, 
não condizem com a simplificação 
que se estabeleceu durante as 
discussões do marco regulatório 
de suplementos. 
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 O Guia apresenta uma abordagem 
que permite agregar em um mesmo 
dossiê estudos com desfechos 
distintos, desde que relacionados a 
uma função geral do probiótico 
em algum sistema do organismo 
(como gastrointestinal ou 
imunológico). Ao permitir essa 
soma de evidências, abre-se a 
possibilidade de reunir estudos de 
qualidade que tenham resultados 
consistentes ou com força de 
associação suficiente para 
sustentar um efeito benéfico geral. 
Em outro trecho da ata: 
“Representantes do setor 
questionaram a exclusão, nesta 
nova versão do Guia, daqueles 
desfechos que seriam 
considerados aplicáveis para a 
sustentação de uma alegação geral 
de saúde gastrointestinal. Em 
resposta, a GGALI explicou que 
sua exclusão se deveu 

A versão 2 do Guia não reflete 
a possibilidade, inicialmente 
discutida com o setor sobre 
alegação geral, em relação ao 
sistema imune com a 
justificativa de que seriam 
“enganosas” ao consumidor: 
item “6.1.  
(...)Assim, ressaltamos que as 
alegações gerais de probióticos 
são atribuídas mais facilmente 
à saúde do trato 
gastrointestinal, local no qual 
essas linhagens agem 
diretamente. Alegações gerais 
para outros sistemas do 
organismo geralmente não 
comunicam adequadamente o 
benefício pretendido, sendo 
enganosas ao consumidor por 
permitir múltiplas 
interpretações (por exemplo: 
“benéficas à saúde” ou 

Não houve diálogo prévio com o 
setor antes da publicação da 
versão 2 do Guia, vigente a partir 
de 06/05/2021 e mudanças de 
entendimento por parte da área 
técnica da ANVISA estão sendo 
aplicadas em processos de 
avaliação protocolados antes 
dessa nova versão, gerando, 
inclusive, indeferimentos.  
No contexto desta nova versão do 
Guia, alegações gerais 
relacionadas ao sistema imune, 
inicialmente consideradas 
possíveis para probióticos, 
passam a ser tratadas como 
enganosas, embora permaneçam 
permitidas para vitaminas e 
minerais. 
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simplesmente à mudança de 
entendimento sobre a aplicação 
de uma alegação geral, que não 
estaria mais restrita à saúde 
gastrointestinal. 

“favorecem a saúde 
imunológica”) 

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

O Guia versão 2 não apresenta 
essa frase e traz outros 
domínios a serem 
considerados na avaliação da 
força da evidência sem deixar 
claro em que situações e como 
eles serão aplicados (temos 
uma subjetividade). Entre eles 
temos: Magnitude do efeito, 
relação dose- resposta, 
especificidade etc. 

O domínio da consistência 
parece estar perdendo 
importância. As análises das 
evidências passaram a 
considerar o fator da significância 
estatística como imprescindível 
para sua qualificação, sem levar 
em conta que há uma ferramenta 
proposta no Guia para a 
qualificação dos estudos e um 
cálculo de domínio de 
consistência que considera 
resultados favoráveis, porém sem 
significância estatística como 
válidos para comprovar a direção 
do efeito.  
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associação recebe menor 
criticidade. 

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

Das discussões iniciais, infere-
se que a agência previa a 
possibilidade de que as 
alegações refletissem a força e 
a qualidade da evidência, o que 
estaria em linha com o objetivo 
do marco regulatório, em que a 
segurança do suplemento é 
foco principal, qualquer 
alegação, cuja evidência não 
atingisse um padrão ouro 
poderia ser descrita de tal 
forma que levasse essa 
informação ao consumidor 
(abordagem de Qualified 
Health claim do FDA). O que se 

É importante ressaltar que a 
maioria dos claims para saúde 
intestinal apresentam a palavra 
“pode” sem a devida assertividade 
mesmo para os casos em que a 
evidência se mostrou consistente 
e significativa.  
 
A aplicação correta das 
expressões no intuito de qualificar 
as alegações contribuiria para 
auxiliar o consumidor no 
entendimento/expectativas em 
relação aos benefícios.  
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observa é que isso foi trazido 
para os claims de saúde 
intestinal, mas parece não ser 
aceito em outras situações.  

Ou seja, um suplemento que pode 
auxiliar no funcionamento do 
intestino não é igual a um 
suplemento que auxilia no 
funcionamento do intestino.  

RDC 241/2018 - Dispõe 
sobre os requisitos para 
comprovação da segurança 
e dos benefícios à saúde 
dos probióticos para uso 
em alimentos 

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

Nota-se também um elevado 
rigor em relação a avaliação 
dos estudos científicos 
apresentados, que, embora 
atinjam pontuação de 
qualificação de acordo com a 
ferramenta adotada pelo Guia e 
demonstrem um benefício 
clínico advindo do consumo de 
probióticos, são 
desqualificados pela área 
técnica da ANVISA em 
situações, por exemplo, onde 
deixam de cumprir com algum 
quesito específico (uso 
obrigatório de questionários 
validados) ou não seja possível 

O setor entende que a 
apresentação do mecanismo de 
ação não é obrigatória, conforme 
consta da RDC 241/2018. 
A adoção de critérios de 
qualificação diferentes daqueles 
existentes na ferramenta proposta 
no Guia traz insegurança ao setor. 
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demonstrar o mecanismo de 
ação das cepas.  

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

O não cumprimento dos critérios 
estabelecidos pela EFSA tem 
motivado indeferimentos, mesmo 
que o ingrediente em questão 
tenha aprovação concedida pela 
autoridade Health Canada. Cabe 
mencionar que na Europa os 
probióticos podem ingressar no 
mercado sem qualquer alegação, 
desde que comprovadamente 
seguros, ao passo que no 
mercado brasileiro, nenhum 
probiótico, ainda que seguro, 
poderia entrar ou ser empregado 
sem que haja uma alegação 
aprovada pela ANVISA. Tendo 
em vista que os marcos 
regulatórios são distintos, 
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avaliações e modulações a nossa 
realidade, dentro de um juízo de 
adequação, necessidade e 
proporcionalidade preconizadas 
em lei devem ser consideradas.  
Importante notar também que 
embora o Health Canada seja um 
órgão de referência para as 
diretrizes estabelecidas na RDC 
nº 241/2018 e no Guia de 
Probióticos, aprovações 
concedidas por esta Agência não 
são consideradas pela ANVISA 
como uma referência de peso no 
contexto de aprovação local, 
ainda que seja possível 
demonstrar uma correlação entre 
os critérios e exigências de 
aprovação estabelecidos entre as 
duas Agências, não sendo 
observada, portanto, a 
convergência regulatória entre 
as autoridades sanitárias 
canadense e brasileira. 
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Crioprotetores Não foram objeto de discussão 
durante o desenvolvimento do 
marco regulatório e publicação da 
RDC 241/2018 e Guia de avaliação 
de probióticos, embora sejam 
substâncias utilizadas 
mundialmente há décadas durante 
o processo de fermentação de 
microorganismos. 

Atualmente, existe uma lacuna 
regulatória em relação aos 
critérios de regulamentação 
para os crioprotetores, que 
foram objeto de discussão da 
CP nº 1.038/21, oportunidade 
em que  o setor produtivo, por 
meio de manifesto conjunto 
entre 6 associações (ABIAD, 
ABIAM, ABIA, ABBI, ABIFISA e 
SINDUSFARMA), apresentou 
considerações e preocupações 
em relação a abordagem 
proposta pela ANVISA na 
referida CP e tratativas já 
adotadas na prática através de 
exigências em processos de 
registro de produtos contendo 
probióticos. Ressalta-se que a 
International Probiotics 
Association (IPA) também 
enviou considerações. 
No documento de perguntas e 
respostas sobre suplementos 

Os crioprotetores não são 
substâncias utilizadas na 
fabricação de suplementos e não 
têm o propósito de dispersar 
microrganismos. Crioprotetores 
são substâncias adicionadas 
antes da etapa de congelamento 
do processo de fabricação de 
microrganismos vivos para 
protegê-los de danos durante o 
congelamento e a liofilização. 
Essa tecnologia é utilizada 
mundialmente há várias décadas 
e não está restrita ao processo de 
fermentação de probióticos. Tais 
substâncias não exercem 
nenhuma função tecnológica nos 
produtos finais, onde os 
microrganismos são utilizados, 
embora sejam transferidas de 
forma não intencional em 
baixíssimas quantidades, tendo 
em vista a impossibilidade de sua 
remoção. 
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alimentares 7ª edição, a 
ANVISA traz, na questão 149, 
uma abordagem que 
entendemos ser inadequada 
aos crioprotetores:  
Os crioprotetores, substâncias 
utilizadas para dispersar e 
proteger o microrganismo 
probiótico de danos do 
congelamento, não possuem 
uma lista de autorização 
própria. Essas substâncias são 
ingredientes de natureza 
diversa e a função de 
crioproteção não está prevista 
para aditivos na Portaria 
SVS/MS nº 540/1997. 
 
Para aquelas substâncias 
crioprotetoras não previstas 
nas situações supracitadas, o 
interessado deverá solicitar a 
autorização de uso da 
substância, por meio de petição 

Condicionar a escolha de 
crioprotetores somente a 
substâncias que estejam 
aprovadas nos produtos nos quais 
o microrganismo será utilizado e 
caso contrário exigir que seja 
protocolado um pedido de 
extensão de uso, mostra-se um 
criterio incoerente e inadequado, 
uma vez que tais pedidos exigem 
que sejam apresentadas 
justificativas tecnológicas para 
uso da substância no produto 
final, sendo que não é esperada 
nenhuma função tecnológica 
deles nos suplementos ou 
alimentos aos quais  a matéria-
prima (microrganismo cujo 
processo de fermentação fez uso 
de crioprotetores) será 
adicionada.  
ANVISA reconhece a 
necessidade de discussão mais 
aprofundada sobre o tema e o 
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específica para inclusão ou 
extensão de uso de aditivos 
alimentares e coadjuvantes de 
tecnologia. 

retirou do texto da CP 1038/21; no 
entanto, exigências referentes a 
crioprotetores em processo de 
registro de produtos contendo 
probióticos continuam ocorrendo. 

 



 

 

 

A adoção de novos critérios para comprovação de eficácia, sem um diálogo prévio 

explicando as motivações e de tratativas ainda não regulamentadas para aprovação 

de uso de crioprotetores trazem insegurança jurídica ao setor e ferem a Lei 13.784/19 

(Lei da liberdade econômica), que estabelece, no contexto das garantias de livre 

iniciativa: 

Art. 4º É dever da administração pública e das demais entidades que se vinculam 

a esta Lei, no exercício de regulamentação de norma pública pertencente à 

legislação sobre a qual esta Lei versa, exceto se em estrito cumprimento a 

previsão explícita em lei, evitar o abuso do poder regulatório de maneira a, 

indevidamente:  

I - Criar reserva de mercado ao favorecer, na regulação, grupo econômico, ou 

profissional, em prejuízo dos demais concorrentes;  

II - Redigir enunciados que impeçam a entrada de novos competidores nacionais 

ou estrangeiros no mercado;  

III - Exigir especificação técnica que não seja necessária para atingir o fim 

desejado;  

IV - Redigir enunciados que impeçam ou retardem a inovação e a adoção de 

novas tecnologias, processos ou modelos de negócios, ressalvadas as 

situações consideradas em regulamento como de alto risco;  

V - Aumentar os custos de transação sem demonstração de benefícios;  

VI - Criar demanda artificial ou compulsória de produto, serviço ou atividade 

profissional, inclusive de uso de cartórios, registros ou cadastros;  

 

 



 

 

VII - Introduzir limites à livre formação de sociedades empresariais ou de atividades 

econômicas;  

VIII - Restringir o uso e o exercício da publicidade e propaganda sobre um setor 

econômico, ressalvadas as hipóteses expressamente vedadas em lei federal 

 

Diante do exposto, as Associações aqui representadas gostariam de retomar a 

discussão sobre a avaliação de probióticos, inclusive contando com a participação de 

especialistas no tema, se necessário, com a finalidade de aprimoração da 

regulamentação. Isto favorecerá e ampliará a disponibilização e acesso aos 

consumidores brasileiros de produtos que podem trazer benefícios à saúde, 

garantindo a manutenção no mercado de produtos já bem estabelecidos ou 

estimulando o desenvolvimento de produtos inovadores. 

 

Isto posto, reiteramos os da nossa elevada estima e distinta consideração pelos 

servidores desta Agência, oportunidade em que se coloca à disposição. 

 

Cordialmente, 

 

 

Gislene Cardozo 

Diretora Executiva 


