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Vamos apresentar o fluxo de 

desenvolvimento de produtos 

enterais 
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Fórmula para nutrição enteral (RDC 21/2015): 

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 

Definição 
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Etapa 1 – Ideia 

Elaboração e análise do 
Briefing 

Etapa 2 – Desenvolvimento 

Desenvolvimento da fórmula 
teórica e avaliação de risco 

Etapa 3 – Testes Industriais 

Validação 

Etapa 4 – Produção Industrial 

Lançamento e 
acompanhamento do produto 

Cada uma dessas etapas 

possui uma lista de 

atividades que devem ser 

realizadas até que a ideia 

se torne um produto final 
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Etapa 1 – Ideia 

Elaboração e análise do 
Briefing 

• A Equipe Científica elabora o briefing contendo os requisitos do 

novo produto 

 

 

 

 

 

 

 

• A partir dos dados do briefing, a Equipe de Pesquisa e 

Desenvolvimento realiza a análise de viabilidade técnica 

Perfil nutricional 

Idade recomendada 

Público recomendado 

Formato e embalagem – pó, líquido, sachê 

Pretensão de uso do produto 

É um novo produto ou apenas adaptação 

de um produto de linha? 

Onde será fabricado? 

Será necessário um novo fornecedor de 

matéria prima? 

Atende a legislação local? 
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Etapa 2 – Desenvolvimento 
Desenvolvimento da 

fórmula teórica 

• A Equipe de Pesquisa e Desenvolvimento possui um banco de 

dados com a composição nutricional das matérias primas  

 as informações são mantidas em constante atualização 

 

• Os dados são obtidos através de análises das matérias primas, e 

confrontados com a especificação técnica do fabricante 
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• A matriz de dados, por sua vez, alimenta um sistema eletrônico 

de desenvolvimento de formulações 

 

A partir desse sistema, os requisitos do briefing são imputados e 

a fórmula é montada para atender a todos os requerimentos 

>> a proposta é validada pelas áreas de Científico e 

Regulatórios, para garantir o atendimento ao briefing e 
legislação local 

>> Time de Qualidade inicia a avaliação de risco do produto 

NASCE ENTÃO A FÓRMULA TEÓRICA VALIDADA! 
 

Fórmula teórica = lista de ingredientes + perfil nutricional + tabela 

nutricional 

Etapa 2 – Desenvolvimento 
Desenvolvimento da 

fórmula teórica 
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Etapa 2 – Desenvolvimento 
Avaliação de Risco 

Avaliação de Risco, usando o processo de HACCP,  

que leva em consideração os seguintes aspectos: 

 
a. Público Alvo; 

b. Características do Produto; 

c. Qualidade dos Materiais (especificação); 

d. Tipo de processamento e embalagem; 
e. Aspectos de armazenagem e distribuição; 

f. Forma de preparo e uso do produto Final; 

g. Aspectos regulatórios e requisitos internos 

h. Alertas de Consumo; 
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Etapa 2 – Desenvolvimento 
Avaliação de Risco 

A saída da Avaliação de Riscos, se obtém: 

 

a. Identificação dos Pontos Críticos de Controles (PCC); 

b. Programa de Pré-requisito Operacional (PPRO); 

c. Algum material que necessita de especial atenção 

(novo material, novo fornecedor, etc.); 

d. Estimar o shelf-life (composição, processo e 

produto/embalagem); 

e. Definição das condições de distribuição e 

armazenagem; 

f. Definir a amostragem e condições de testes de 

estabilidade do produto durante o shelf-life; 

g. Plano de Controle de Qualidade: processo e produto 

final; 

Nota: para a validação estatística de um determinado 

dado, são necessárias análises de 30 lotes 
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Etapa 2 – Desenvolvimento 
Homologação de 

fornecedores 

• Caso a fórmula contemple novos fornecedores de matérias primas, 

os novos fornecedores são homologados 

 

• Equipes de especialistas de qualidade 

 

• Auditorias na fábrica do fornecedor para avaliar aspectos de 

qualidade e food Safety 

 

• Estabelecer a documentação e certificados de análises para cada 

lote de matéria prima - definição de análises de rotina e 

monitoramento 

 

• Pode haver a necessidade de homologar mais de um fornecedor 

para uma mesma matéria prima 
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Etapa 2 – Desenvolvimento 
Desenvolvimento da 

fórmula teórica 

• Nesta etapa, o dossiê de registro do produto é elaborado e 

protocolado na ANVISA. 

 

Notas:  
>> o dossiê é elaborado com a formulação teórica do produto, obtida a 

partir de dados reais das matérias primas, histórico de processo de fabricação 

e shelf life estimado fundamentado em dados de produtos similares 

 

>> sobredosagem de micronutrientes: variação das contribuições nas 

matérias primas, variabilidade analítica, perdas durante o processamento e 

durante o shelf life 

 

>> a sobredosagem não deve impactar na segurança do alimento 
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Etapa 3 – Testes Industriais 
Validação 

• Definir as condições de Operações e cada  

etapa do processo 

 
• Definir os limites ‘provisórios’ de controle de processo 

 

• Coletar dados para avaliação e validação do 

processo térmico (líquidos) e mistura (pós) 
 

• Coletar amostras para os testes conforme definido no 

Plano de Controle de Qualidade 

 
• Avaliar se as especificações dos materiais estão 

adequadas para atender a necessidade do processo 
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Etapa 3 – Testes Industriais 
Validação 

Análises das amostras dos Testes Industriais: 

 
• Composição Nutricional (macro e micronutrientes) 
 

• Contaminantes (químicos e microbiológicos) 

 

• Estabilidade biológica (incubação em estufa 
controlada) 

 

• Teste de uso do produto com o equipo (via tubo) 

 
• Distribuição das amostras para testes de conservação 

e estabilidade nutricional até o final do shelf life 
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• Após a aprovação do registro pela ANVISA, inicia-se o processo 

de lançamento do produto 

 

Etapa 4 – Produção Industrial 
Lançamento e 

acompanhamento do produto 

Em média, são necessários de 3 a 6 meses para o início da 

produção após a aprovação do registro 

>> Pedido de compra de matérias primas 

>> Trâmites de importação de matérias primas importadas 

>> Impressão de embalagens e materiais de divulgação 

>> Cadastramento do produto em pontos de venda 

>> Planejamento da primeira produção na fábrica 

>> Produção industrial 

>> Liberação do produto 
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Uma vez iniciada a produção em escala industrial, são retiradas 

amostras da produção para análises de liberação e monitoramento 

 

 

 

 

 

 

 

Produtos importados:  
> > certificado de análise do fabricante exportador assegura a 

especificação do produto conforme registro 

 

Etapa 4 – Produção Industrial 
Lançamento e 

acompanhamento do produto 

Garantia da conformidade do produto com os parâmetros de 

qualidade internos e da legislação, bem como garantia da 

conformidade do produto com os dados apresentados no registro 
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Por fim, vamos um resumo do 

processo de desenvolvimento de 

produtos enterais… 



Briefing científico 

Análise do briefing 

Nova MP 

Dados da nova MP 

Cálculo teórico fórmula  

Análise da fórmula  
teórica validada  por 

Científico/Regulatórios 

Análise de Risco por 
Qualidade 

Homologação de novo 
fornecedor 

Testes industriais  

Testes shelf-life/estab 

Processos de controle 
pós-produção 

Etapa 1 – Ideia 

Tempo: 3 a 6 meses 

Etapa 2 – Desenvolvimento 

Tempo: 3 a 6 meses 

Etapa 3 – Testes Industriais 

Tempo: 6 a 8 meses (testes) 

12 a 24 meses (shelf life) 

Etapa 4 – Produção 
Industrial 

Tempo: 3 a 6 meses 

Registro ANVISA 

Primeira produção 



Obrigado! 
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