
ANEXO 
 

INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS NO RELATÓRIO TÉCNICO-CIENTÍFICO PARA AVALIAÇÃO 
DE SEGURANÇA DE ENZIMAS 

 
1. DADOS ADMINISTRATIVOS  
1.1 Razão social e endereço completo da empresa fabricante ou importadora;  
1.2 Alvará ou licença sanitária válida;  

1.3 Identificação do responsável  técnico  e/ou  responsável legal;  
1.4 Detalhamento do assunto da petição (inclusão/exclusão de enzima, alteração de método 

ou fonte, etc.).   
 
2. IDENTIFICAÇÃO DA ENZIMA E DA PREPARAÇÃO ENZIMÁTICA  
2.1 Nome comum  da  enzima  e/ou  da  preparação  enzimática;  
2.2 Marca comercial  da  enzima  e/ou  da  preparação  enzimática;  
2.3 Classificação da enzima no International Union of Bio-chemistry and Molecular 

Biology - IUBMB (número e nome);  
2.4 Número  da  enzima  no  Chemical  Abstract  Service  -CAS; 
2.5 Outros nomes da enzima (quando aplicável);  
2.6 Forma de apresentação da preparação enzimática;  
2.7 Formulação da preparação enzimática, incluindo os aditivos alimentares e veículos 

(g/100g ou 100ml).   
 
3.COMPOSIÇÃO QUÍMICA E PROPRIEDADES DA EN-ZIMA E DA PREPARAÇÃO ENZIMÁTICA   
3.1 Massa molecular  e  sequência  de  aminoácidos  da  enzima;  
3.2 Especificações de pureza e identidade da preparação enzimática para:   
a.Chumbo;  
b.Salmonella;  
c.Coliformes totais;  
d.Escherichia coli;   
e.Atividade antimicrobiana;  
f.Eventuais resíduos de solventes de extração;  
g.Níveis de garantia da enzima, incluindo informações sobre variação lote a lote;   
h.Percentual de sólidos orgânicos totais por unidade de peso (% T.O.S.);   
i.Unidades de atividade enzimática por unidade de peso; e  
j.Outros parâmetros relevantes.   
3.3 Laudos de análise laboratoriais, com identificação da metodologia analítica, que 

comprovem o atendimento às especificações do item 3.2;   
3.4 Atividade enzimática, substratos e produtos de reação, cofatores necessários para a 

atividade principal da enzima, pH e temperatura ótimos, fatores inibidores e ativadores;  
3.5 Caracterização de possíveis efeitos adversos relacionados  

à atividade enzimática e eventuais formações de metabólitos tóxicos, quando apropriado;   
3.6 Dados sobre alergenicidade;  
3.7 Dados de estabilidade durante o armazenamento antes do  

uso.  
4. MODELO DE RÓTULO  
 
5. FINALIDADE DE USO  
5.1 Finalidade tecnológica e mecanismo de ação da enzima  

no alimento;  
5.2 Uso proposto (alimentos em que a preparação enzimática será utilizada e limites 

de uso).  
  
6. FONTE E PROCESSOS DE FABRICAÇÃO  
6.1 PRODUÇÃO A PARTIR DE FONTES ANIMAIS  
6.1.1  Tecido  animal  utilizado  e  histórico  de  consumo  seguro;  
6.1.2 Documentação que comprove que o tecido animal utilizado foi submetido à inspeção 

pelo órgão competente;   
6.1.3 Métodos utilizados para assegurara ausência de risco de transmissão de doenças a 

partir do tecido utilizado para obtenção da enzima, considerando a classificação dos tecidos e 
seus agentes infecciosos potenciais;   

6.1.4 Descrição detalhada do processo de produção e dos controles de qualidade utilizados.  
  
6.2 PRODUÇÃO A PARTIR DE FONTES VEGETAIS E BASIDIOMICETOS   
6.2.1 Parte da planta ou do fungo utilizada para produção e histórico de consumo seguro;   
6.2.2 Documentação que comprove a ausência de substâncias que podem causar efeitos 

adversos em humanos;   
6.2.3 Descrição detalhada do processo de produção e dos controles de qualidade utilizados.  
  
6.3 PRODUÇÃO A PARTIR DE MICRO-ORGANISMOS (no caso de micro-organismos 

geneticamente modificados os dados devem ser fornecidos para o micro-organismo doador e o de 
expressão)   

6.3.1 Identificação taxonômica;  
6.3.2 Identificação da cepa e local de depósito. Caso não possua, justificar;   
6.3.3 Identificação do grupo ou classe de risco, com as respectivas referências;   
6.3.4 Histórico de uso seguro;  
6.3.5 Dados e estudos de estabilidade da cepa geneticamente modificada (cepa de 

produção);   
6.3.6 Descrição detalhada do processo de produção e dos controles de qualidade utilizados;   



6.3.7 Patogenicidade e toxigenicidade;  
6.3.8 Dados de resistência microbiana;   
6.3.9 Para micro-organismos geneticamente modificados:  
a. Dados de resistência microbiana e identificação dos antibióticos para os quais eventuais 

marcadores de resistência tenham sido utilizados;   
b. Descrição da modificação genética, incluindo caracterização do DNA introduzido e o 

método de integração do DNA recombinante ao cromossomo;   
c. Dados sobre eventuais toxinas e outros metabólitos não seguros sintetizados em 

decorrência da modificação;   
d. Documentação que comprove que a enzima foi purificada de forma a não conter o micro-

organismo nem traços de seu material genético recombinante.   
 
7. DADOS PARA AVALIAÇÃO DO RISCO (A apresentação de estudos toxicológicos pode ser 

dispensada mediante justificativa, para avaliação caso a caso).  
7.1Estudos de mutagenicidade e genotoxicidade realizados de acordo com as Boas Práticas 

Laboratoriais e com os parâmetros estabelecidos pela Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico(OECD -Guidelines for the Testing of Chemicals);   

7.2 Estudos de toxicidade subcrônica oral, que permitam a derivação de um NOEL (No 
Observed Effect Level) ou NOAEL (No Observed Adverse Effect Level),realizados de acordo as 
Boas Práticas Laboratoriais e com os parâmetros estabelecidos pela Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD -Guidelines for theTesting of Chemicals);  

7.3 Avaliação de exposição alimentar, com justificativa para a escolha do método utilizado; 
7.4 Caracterização do risco (margem de exposição ou percentual da ingestão diária 

aceitável - IDA). 
 

8. APROVAÇÃO EM OUTROS PAÍSES OU ORGANISMOS INTERNACIONAIS 
8.1 Dados de aprovação em outros países e/ou organismos internacionais, quando 

disponíveis. 
 

 


