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            IV Simpósio de Alimentos 



Priscilla Almeida de Araújo  

• Engenheira de Alimentos (Unesp) 

• Diploma de honra ao Mérito pelo CRQ-IV  

• Gestão em P&D (Tacta Food School) 

• Análise de Alimentos (Unicamp) 

• Avaliação da qualidade tecnológica da farinha de trigo (ITAL) 

• Especialista na área de Pesquisa e Desenvolvimento e Assuntos Regulatórios 

• Coordenadora de P&D e Assuntos Regulatórios na IntegralMédica Suplementos 
Nutricionais 

 

 

 



 

• 36 anos de história 

• Pioneira em Suplementação Esportiva no Brasil 

• Comprometida com desempenho, saúde e bem-estar 

• Fundada por Euclésio Bragança (médico), CEO Filipe Bragança 

• Patrocinadora de atletas e eventos (IFBB, Expo Nutrition, Arnold Classic, WBFF, 
Gluten Free, Congressos de Nutrição Funcional) 

• Certificação SGS em Boas Práticas de Fabricação 

• Alto grau de inovação 

• 5 marcas 
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PESQUISA E DESENVOLVIMENTO (P&D) 

• Área responsável por dar ideias, pesquisar tecnologias e ingredientes, desenvolver produtos, 
errar e aprender, testar fórmulas, lançar produtos, desenvolver pessoas, etc. 

 

ASSUNTOS REGULATÓRIOS 

• Área responsável por garantir que os produtos lançados por uma empresa estejam em 
conformidade com as legislações vigentes (brasileiras ou internacionais). 

 

• ONDE SE ALOCA ASSUNTOS REGULATÓRIOS: P&D, QUALIDADE OU 
JURÍDICO? 
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LEGISLAÇÕES USADAS ATÉ JUNHO/2018 PARA DESENVOLVER SUPLEMENTOS 

• Resolução - RDC n° 18, de 27/04/2010, que dispõe sobre alimentos para atletas 

• Portaria SVS/MS n° 32, de 13/01/1998, regulamento técnico para suplementos vitamínicos e ou de 
minerais;  

• Resolução - RDC n° 273, de 22/09/2005, regulamento técnico para misturas para o preparo de alimentos 
e alimentos prontos para o consumo 

• Portaria n° 222, de 24/03/1998, regulamento técnico para praticantes de atividade física (Aminoácidos de 
cadeia ramificada para atletas- BCAAs) 

ROTULAGEM: 

• Resolução - RDC n°360, de 23/12/2003, regulamento técnico de rotulagem nutricional  

• Resolução - RDC n°259, de 20/09/2002 regulamento técnico de rotulagem 

• Resolução - RDC n°54, de 12/11/2012, regulamento técnico sobre Informação nutricional 
complementar 

• Resolução - RDC n°359, de 23/12/2003 regulamento técnico de porções de alimentos embalados 

• Portarias INMETRO n°157, de 19/08/2002, regulamento técnico metrológico 
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NOVAS LEGISLAÇÕES PARA ÁREA DE SUPLEMENTAÇÃO 

• Instrução Normativa n° 28, de 26/07/2018, lista de constituintes, limites de uso, alegações e 
rotulagem complementar de suplementos alimentares 

• Resolução - RDC n° 239, de 26/07/2018, aditivos alimentares e coadjuvantes de tecnologia e seus 
limites/ RDC n° 281, de 29/04/2019  

• Resolução - RDC n° 240, de 26/07/2018, categorias de alimentos e embalagens isentos e com 
obrigatoriedade de registro sanitário 

• Resolução - RDC n° 241, de 26/07/2018, requisitos para comprovação de segurança e dos benefícios 
à saúde dos probióticos 

• Resolução - RDC n° 243 26/07/2018, requisitos sanitários dos suplementos alimentares 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suplemento alimentar: produto para ingestão oral, apresentado em formas 

farmacêuticas, destinado a suplementar a alimentação de indivíduos saudáveis com 

nutrientes, substâncias bioativas, enzimas ou probióticos, isolados ou combinados.  
 Recomendação de uso, grupos populacionais, quantidade e a frequência de consumo  

Este produto não é um medicamento;  Não exceder a recomendação diária de consumo indicada na 

embalagem; Mantenha fora do alcance de crianças.Este produto não deve ser consumido por 

gestantes, lactantes e crianças. 
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Instrução Normativa n° 28, de 26/07/2018 
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Instrução Normativa n° 28, de 26/07/2018 



LIMITES MÍNIMOS 

 

 

 

LIMITES MÁXIMOS 

 

 

 

IN n° 28, de 26/07/2018 
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SITE DA ANVISA 
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CONSTITUINTES AUTORIZADOS PARA USO EM SUPLEMENTOS ALIMENTARES 

 

• Anexo I e II da IN nº 28, de 26/07/2018 

• Constituintes aprovados por Resoluções Específicas (petição) 

• Especificações de identidade, pureza e composição estabelecidas em :Farmacopeia Brasileira, 
Farmacopeias oficialmente reconhecidas, Codex Alimentarius, JECFA, Food Chemicals Codex – FCC, 
USP Dietary Supplement Compendium - DSC, Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos 
(European Food Safety Authority - EFSA) 

• Ingredientes com especificações aprovadas pela Anvisa 
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Resolução - RDC n° 243 26/07/2018 
Art. 6°  Outros ingredientes podem ser empregados na elaboração de suplementos alimentares para fornecer sabor, 

cor ou aroma ou para dissolver, diluir, dispersar ou alterar sua consistência ou forma, desde que atendam aos seguintes 

requisitos:  

I - sejam utilizados tradicionalmente na elaboração de alimentos;  

II - atendam os respectivos padrões de identidade e qualidade;  

III - não sejam classificados como aditivos alimentares ou coadjuvantes de tecnologia;  

IV - não sejam classificados como novos alimentos ou novos ingredientes, segundo a Resolução n° 16, de 30 de abril de 

1999, que aprova o regulamento técnico de procedimentos para registro de alimentos e ou novos ingredientes;  

V - não sejam ingredientes fontes de aminoácidos, vitaminas, minerais, substâncias bioativas, enzimas ou 

probióticos, conforme Anexos I e II da Instrução Normativa n° 28, de 26 de julho de 2018;  

VI - não descaracterizem a finalidade de uso ou a forma de apresentação do produto como suplemento alimentar; e  

VII - não sejam objeto de qualquer alegação na rotulagem ou propaganda que sugira que o ingrediente é fonte de 

nutrientes, substâncias bioativas, enzimas ou probióticos.  

Parágrafo único.  Caso os ingredientes de que trata o caput também constem como fontes de proteínas, carboidratos, 

fibras alimentares ou lipídios nos Anexos I e II da Instrução Normativa n° 28, de 26 de julho de 2018, que estabelece 

as listas de constituintes, de limites de uso, de alegações e de rotulagem complementar dos suplementos alimentares, não 

se aplicam os limites mínimos exigidos no art. 9° desta Resolução. 
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SUPLEMENTO ALIMENTAR DE PROTEÍNA EM PÓ SABOR DE CHOCOLATE 

 

Formulação: 

-Proteína do soro de leite isolada e hidrolisada 

-Aromatizante 

-Edulcorante sucralose 

-Cacau  

-Caseinato de cálcio 

-Levedura de cerveja (Saccharomyces cerevisiae) 

Consumir 40g ( 2 dosadores) uma vez dia .  
PRODUTO INDICADO A PARTIR DOS 19 ANOS DE IDADE 
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SUPLEMENTO ALIMENTAR DE AMINOÁCIDOS , CAFEÍNA, COENZIMA Q10 E VITAMINA 

B6 EM PÓ SABOR DE UVA 

 

Formulação: 

-Taurina, cafeína, bcaas, glutamina, creatina 

-Coenzima Q10 

-Vitamina  B6 

-Aromatizante, acidulante, antiumectante, edulcorantes 

 

 Consumir 20 g (4 dosadores) em 2 doses ao longo do dia. 
PRODUTO INDICADO A PARTIR DOS 19 ANOS DE IDADE PARA ATLETAS 
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Cafeína (IN nº 28 ): 
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EXEMPLOS DE PRODUTOS 

 



 

PONTOS POSITIVOS PARA A INDÚSTRIA E CONSUMIDORES DEVIDO A NOVA 

LEGISLAÇÃO 

• Novos aminoácidos permitidos: arginina, alanina, fenilalanina, tirosina, triptofano, etc. 

• Mistura de ingredientes 

• Possibilidade de uso de ingredientes sem registro: glutamina, triptofano 

• Novos nutrientes e substâncias bioativas permitidas 

• Estabelecimento de limites mínimos e máximos 

 

DESAFIOS DA NOVA LEGISLAÇÃO 

• Ingredientes já usados e não contemplados: proteína de ervilha, proteína do leite, albumina, inositol, 
glucoronolactona, maca peruana, proteína da carne, etc. 

• Adequação dos produtos já existentes 
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OBRIGADA 
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Contato: priscilladaraujo@hotmail.com 

Cel.: 11 997563670 

mailto:priscilladaraujo@hotmail.com

