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REGISTROS DE FÓRMULAS ENTERAIS 
Dados, atividades em andamento e dificuldades 



 Dados sobre pedidos de registro de 
fórmulas enterais 

 Principais motivos de exigências: números e 
detalhes 

 Atividades em andamento 

 Próximos passos 

Roteiro da Apresentação 
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Nº de pedidos de registros de fórmulas 
enterais 

Origem Porcentagem 

Nacional 55% 

Importado 45% 

Total de 20 pedidos no período de  Janeiro a 

junho de 2017  
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Assuntos dos pedidos de registros de fórmulas enterais 
Janeiro a junho de 2017 
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Nutrição Enteral - NACIONAL
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Pedidos de registros publicados  
Janeiro a junho de 2017 

Total de 17 pedidos publicados 
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Dados sobre os tempos gastos nas análises dos pedidos de 
registros  publicados em 2017 

Dado 
estatístico 

Valor 
(dias) 

Média 532 

Desvio médio 278 

Mediana 397 

Maior tempo 1302 

Menor tempo 221 

• A diferença de tempo entre a 

publicação mais rápida e mais 

demorada foi de 36 meses 

• Motivo: número de exigências 

realizadas 

• Menor tempo: 0 exigências 

• Maior tempo: 3 exigências 
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Dados sobre as exigências emitidas 
Janeiro a junho de 2017 

Informação Valor 

Exigências emitidas 46 

Número total de itens de exigências 306 

Média de itens por exigência 6,7 

Média de exigências por processo 2,71 
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Principais motivos de exigências em 2017 
Gráfico Pareto 

Mais de 75% das exigências 

são exaradas por 5 motivos 

33,8% das exigências são 

relacionadas a rotulagem 
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Principais motivos de exigências 

Exigência Qtd. % 

Erros de rotulagem ou ausência de informações 104 33,8 

Ausência de documentos/informações solicitadas 
(instrução do processo de registro) 

38 12,3 

Ausência de laudos ou laudos incompletos do produto 
acabado 

32 10,4 

Ausência de laudos ou laudos incompletos de compostos 
fonte de nutriente 

31 10,1 

Ausência de referências para as especificações de 
compostos fonte de nutrientes 

27 8,8 

Ausência de especificações de compostos fonte de 
nutrientes ou especificações incompletas 

22 7,1 

Ausência de estudos de estabilidade ou estudos 
incompletos 

12 3,9 
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Principais motivos de exigências 

Exigência Qtd % 

Ausência de laudo microbiológico 10 3,2 

Alterações de fórmula 6 1,9 

Rejeição de marcas 6 1,9 

Relatório técnico ausente ou incompleto 4 1,3 

Divergência de resultados de laudos analíticos 4 1,3 

Ausência de teste de preparo de produto acabado 4 1,3 

Ausência de identificação de produtores 1 0,3 
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Detalhamento dos principais motivos de exigências 

Erros de rotulagem ou ausência de 

informações (1/3) 
 

i. Não informar nos dizeres de rotulagem o modo de 

preparo e administração do produto, via oral e enteral, 

além das instruções e informações obrigatórias 

dispostas no art. 28 da RDC 21/2015. 

ii. Rotulagem nutricional não declarada para 100 ml do 

alimento pronto para o consumo – em desacordo com 

o inciso I do art. 29 da RDC 21/15. 

iii. Uso de informação nutricional complementar – em 

desacordo com o art. 26 da RDC 21/15. 
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Detalhamento dos principais motivos de exigências 

Erros de rotulagem ou ausência de 

informações  (2/3) 
 

i. Uso de alegações de propriedade funcional e ou de 

saúde na rotulagem e de expressões como "Melhora a 

flora intestinal", "Aumenta a sensação de saciedade" e 

"Auxilia na constipação intestinal” - em desacordo com o 

art. 24 da RDC 21/2015. 

ii. Declaração do percentual de valor diário (%VD) da 

tabela de informações nutricionais – em desacordo com 

inciso III do art. 29 da RD 21/15. 
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Detalhamento dos principais motivos de exigências 

Erros de rotulagem ou ausência de 

informações (3/3) 
 

i. Uso de edulcorantes sem que o produto seja indicado 

para uso por via oral – em desacordo com o § 1º do art. 

41 da RDC 21/15 

ii. Uso de alegação “sem lactose” sem comprovar que a 

quantidade de lactose no produto é inferior a 25 mg/100 

kcal na formula pronta (apresentação de laudo) – em 

desacordo com anexo IV da RDC 21/15 (lista de 

alegações autorizadas) 
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Detalhamento dos principais motivos de exigências 

Ausência de 

documentos/informações solicitadas 

 

i. Correção de informações nos FP1 e FP2 

após exigências (dizerem de rotulagem, 

administração do produto, lista de 

ingredientes etc.) 
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Detalhamento dos principais motivos de exigências 

Produto acabado: laudos ausentes 

ou incompletos 

i. Ausência de laudo analítico (certificado de análise) do 

produto acabado de forma a demonstrar o atendimento 

aos requisitos de composição e qualidade (proteínas, 

perfil de lipídios, carboidratos, vitaminas e minerais, e 

outros nutrientes opcionais quando presentes, tais 

como fibra, fluor, taurina, carnitina e inositol). 

ii. Utilização de outra especificação de referência 

(requisito de composição em desacordo com RDC 

21/15). 

iii. Laudo incompleto (ausência de ensaios). 

Previsão: art. 38 da RDC 21/15 15 



Detalhamento dos principais motivos de exigências 

Compostos de nutriente: laudos ausentes 

ou incompletos 

i. Os laudos não apresentam resultados analíticos que 

permitam concluir os compostos cumpram com todos os 

parâmetros constantes em pelo menos uma 

especificação de referência: 

• Farmacopeia Brasileira 

• Outras farmacopeias oficialmente reconhecida 

• FCC 

• JECFA 

Previsão: parágrafo único do inciso II do artigo 3° da RDC n° 22/2015. 16 



Detalhamento dos principais motivos de 
exigências 

Compostos de nutriente: ausência 

de referências e especificações 

i. Ausência de especificações adotadas para 

cada um dos compostos de nutrientes. 

Previsão: inciso II do artigo 3° da RDC n° 22/2015. 17 



Detalhamento dos principais motivos de 
exigências 

Estudos de estabilidade ausentes 

ou incompletos 

i. Ausência de resultados obtidos em testes 

de estabilidade demonstrando que quando o 

produto é armazenado e preparado de 

acordo com as instruções do fabricante não 

apresenta perdas que prejudique o 

atendimento aos requisitos de composição 

estabelecidos.  

18 Previsão: art. 21 da RDC n. 21/2015 



Atividades em andamento 
perguntas e respostas 

i. Foi elaborado um documento 

contendo perguntas e respostas 

alinhado aos motivos de exigências 

frequentes; 

ii. Pretende-se, desta forma, reduzir o 

número de exigências; 

iii. Publicação ocorrerá em breve no 

Portal da Anvisa 
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Atividades em andamento 
painel de contribuições 

 
1. Reuniões internas para padronização de entendimentos 
2. Construir e validar formulários  que direcionem as análises e evitem divergências de 

análise. 
3. Promover treinamentos internos . 
4. Com base nos critérios adotados, disponibilizar ao setor produtivo documentos que 

auxilie na instrução dos pedidos de registro. 
 

NOTA: A padronização abrangerá os seguintes grupos de produtos: 
a) Enterais – formulas padrão 
b) Enterais – módulos de nutrientes 
c) Enterais – formulas modificadas geral 
d) Enterais – formulas modificadas para crianças 
e) Formulas infantis para lactentes 
f) Formulas infantis de segmento para lactentes 
g) Fórmulas infantis de seguimento para crianças de primeira infância 
h) Formulas infantis dietoterápicas geral 
i) Formulas infantis dietoterápicas para recém nascido de alto risco  
j) Formulas infantis dietoterápicas a base de proteínas extensamente hidrolisadas 
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Atividades em andamento 
Padronização de análises e mapeamento de fabricantes 

• Criação de formulários que direcionam as 

análises e padronizam entendimentos 
 

• Lista de documentos para registro 

• Mapeamento da cadeia 

produtiva (detentor do 

registro, fabricantes e etapas 

realizadas) 
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Próximos passos 
Discussão sobre o check-list 

Atividade: 

I. discussão e detalhamento dos documentos de instrução dos 

processos de registro (check-list); 

II. Validação dos formulários de pré-análise de pedidos de registro 

de alimentos. 

Duração: previsão de 2 meses. 

Participantes: representantes de associações, sindicatos e 

Anvisa (coordenação) 

Como faço para participar? indicação por meio do e-mail 

da Associação/Sindicado para gereg@anvisa.gov.br 

22 

mailto:gereg@anvisa.gov.br
mailto:gereg@anvisa.gov.br
mailto:gereg@anvisa.gov.br
mailto:gereg@anvisa.gov.br
mailto:gereg@anvisa.gov.br


Próximos passos 
Pós-registro e fórmulas infantis 

• Discutir os critérios para pós-registro de 

formulas enterais; 

• Discutir fórmulas infantis; 

• Discutir os critérios para pós-registro de 

formulas fórmulas infantis. 
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