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III - estudos científicos, consensos ou diretrizes de entidades
profissionais ou outros órgãos reconhecidos utilizados como refe-
rência para proposição dos novos critérios.

Seção II
Dos requisitos de rotulagem específicos para fórmulas mo-

dificadas para nutrição enteral
Art. 35. Quando as fórmulas modificadas para nutrição en-

teral forem destinadas a faixas etárias específicas, a idade para a qual
o produto se destina deve ser declarada no painel principal do rótulo,
logo após a designação do produto.

Parágrafo único. A indicação da faixa etária deve ser de-
clarada com o mesmo tamanho de letra, realce e visibilidade da
designação do produto.

Art. 36. A rotulagem das fórmulas modificadas para nutrição
enteral destinadas a crianças menores de 3 (três) anos não pode:

I - utilizar ilustrações, fotos ou imagens de lactentes ou
crianças de primeira infância;

II - utilizar frases ou expressões que induzam dúvida quanto
à capacidade das mães de amamentarem seus filhos;

III - utilizar expressões que induzam à identificação do pro-
duto como preferencial para a alimentação de lactente menor de 6
(seis) meses de idade;

IV - utilizar informações que possam induzir o uso dos
produtos baseado em falso conceito de vantagem ou segurança;

V - promover as fórmulas infantis, leites, produtos com base
em leite e os cereais que possam ser administrados por mamadeira;
e

VI - conter vocábulos, palavras, expressões, marcas, ima-
gens, ilustrações, símbolos, figuras ou identidade visual que possam
ocasionar confusão do produto com fórmulas infantis.

Parágrafo único. Os rótulos dos produtos a que se refere o
caput devem exibir no painel principal, de forma legível e de fácil
visualização, o seguinte destaque: "O Ministério da Saúde adverte:
Este produto não deve ser usado para crianças menores de 6 (seis)
meses de idade, a não ser por indicação expressa de médico ou
nutricionista. O aleitamento materno evita infecções e alergias e é
recomendado até os 2 (dois) anos de idade ou mais".

Art. 37. A rotulagem das fórmulas modificadas para nutrição
enteral destinadas para crianças menores de 3 (três) anos de idade
deve apresentar:

I - instruções adequadas de uso, preparo e conservação do
produto, incluindo informações sobre higiene das mãos e superfícies
de trabalho e necessidade de esterilização dos utensílios, de acordo
com as recomendações atualizadas da Organização Mundial de Saúde
para fórmulas infantis;

II - instruções claras de que o produto deve ser preparado
com água fervida e posteriormente resfriada a temperatura não in-
ferior a 70°C (setenta graus centígrados), para produtos que neces-
sitam de reconstituição;

III - informações sobre o tempo médio de espera necessário
após a fervura para atingir a temperatura de diluição de 70ºC (setenta
graus centígrados), para produtos que necessitam de reconstituição;

IV - instruções sobre a importância de testar a temperatura
da fórmula antes de administrá-la, a fim de evitar queimaduras;

V - instruções sobre a importância do consumo imediato e a
informação de que, quando necessário o preparo com antecedência do
produto, a fórmula reconstituída deve ser refrigerada a uma tem-
peratura menor que 5°C (cinco graus centígrados), por no máximo 24
(vinte e quatro) horas, para produtos que necessitam de reconsti-
tuição;

VI - advertência de que os restos do produto preparado
devem ser descartados;

VII - instruções gráficas claras ilustrando o método de pre-
paração do produto;

VIII - advertência sobre os perigos à saúde decorrentes do
preparo, conservação e uso inadequados;

IX - instruções adequadas de conservação do produto após
abertura da embalagem;

X - a seguinte frase de advertência, em destaque e negrito,
caso possua probióticos: "Este produto contém probióticos e não deve
ser consumido por crianças imunocomprometidas (com deficiências
no sistema imunológico) ou com doenças do coração"; e

XI - a seguinte frase de advertência, quando adicionada de
mel, em destaque e em negrito: "Este produto contém mel e não deve
ser consumido por lactentes até 1 (um) ano de idade".

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 38. A empresa deve apresentar no momento do registro

os laudos e a documentação técnica e científica que comprovem o
atendimento aos requisitos previstos neste regulamento e dispor dessa
documentação para consulta da autoridade competente.

Art. 39. É vedado direcionar ou apresentar de qualquer forma
os produtos abrangidos por este regulamento para finalidade distinta
de uso em terapia de nutrição enteral.

Art. 40. Os estabelecimentos abrangidos por esta Resolução
terão o prazo de 36 (trinta e seis) meses contados a partir da data de
sua publicação para promoverem as adequações necessárias a fim de
atender a este regulamento técnico, de acordo com o estabelecido a
seguir:

I - a adequação dos alimentos para nutrição enteral com
registro válido na data de publicação desta Resolução deve ser feita
de maneira integral, em ato único, até o final do prazo concedido no
caput;

II - alimentos para nutrição enteral com registro válido na
data de publicação desta Resolução e que sejam fabricados durante o
período de adequação previsto no caput podem ser comercializados
até o final do prazo de validade do produto;

III - durante o prazo previsto no caput, as petições secun-
dárias referentes aos alimentos para nutrição enteral, cujo registro seja
anterior à data de publicação desta Resolução, podem ser analisadas
com base na Resolução ANVISA n. 449, de 09 de setembro de
1999;

IV - os novos produtos, ou seja, aqueles cujo registro seja
publicado após a data de publicação desta Resolução, devem atender
na íntegra às exigências contidas neste regulamento, de forma que:

a) as petições de registro protocoladas antes da publicação
desta Resolução e que estejam em tramitação no Sistema Nacional de
Vigilância Sanitária a partir da vigência deste regulamento devem ser
analisadas com base nesta Resolução, sendo passíveis de exigência
para sua adequação aos requisitos estabelecidos por esta Resolução;

b) as petições de registro protocoladas após a data de pu-
blicação devem atender na íntegra ao disposto neste regulamento.

Art. 41. Enquanto não for publicada a Resolução que trata
dos aditivos alimentares autorizados para uso em fórmulas para nu-
trição enteral, é permitida a utilização de aditivos alimentares nas
mesmas funções, limites e condições de uso previstas para os ali-
mentos convencionais similares, desde que não alterem a finalidade a
que o alimento se propõe.

§ 1º É permitido o uso de edulcorantes em fórmulas para
nutrição enteral somente em produtos que possam ser utilizados por
via oral e que contenham no máximo 5 g de açúcares por 100ml do
produto pronto para o consumo.

§ 2º São autorizados para uso em fórmulas para nutrição
enteral os mesmos edulcorantes, com os mesmos limites máximos e
condições de uso autorizados para bebidas para dietas com restrição
de açúcares na Resolução - RDC n. 18, de 24 de março de 2008, que
dispõe sobre o regulamento técnico que autoriza o uso de aditivos
edulcorantes em alimentos, com seus respectivos limites máximos, e
suas atualizações.

Art. 42. O descumprimento das disposições contidas nesta
Resolução e no regulamento por ela aprovado constitui infração sa-
nitária, nos termos da Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, sem
prejuízo das responsabilidades civil, administrativa e penal cabíveis.

Art. 43. Fica revogada a Resolução ANVISA nº 449, de 09
de setembro de 1999, que aprova o regulamento técnico referente a
alimentos para nutrição enteral.

Art. 44. Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

IVO BUCARESKY

ANEXO I

Quantidade de aminoácidos essenciais da proteína de referência.

Aminoácidos mg de aminoácido/g de proteína
Histidina 15
Isoleucina 30
Leucina 59
Lisina 45
Metionina + cistina 22
Fenilalanina + tirosina 38
Tr e o n i n a 23
Tr i p t o f a n o 6
Va l i n a 39

Fonte: FAO/WHO/ UNU Expert Consultation on Protein and Amino Acid Requirements in Human
Nutrition. WHO Technical Report Series Nº 935. World Health Organization, Geneva, Switzerland.
(2007).

ANEXO II

Quantidades de vitaminas e minerais permitidas para fórmula padrão para nutrição enteral.

Vitaminas (unidade) Limite mínimo/100 kcal Limite máximo/100 kcal
Ácido fólico (mcg)1 12 30
Ácido pantotênico (mg) 0,25 0,72
Biotina (mcg) 1,5 5,2
Colina (mg) 28 175
Niacina (mg) 0,8 3,9
Riboflavina (mg) 0,07 0,54
Tiamina (mg) 0,06 0,55
Vitamina A2 (mcg RE) 30 150
Vitamina B12 (mcg) 0,12 1,8
Vitamina B6 (mg) 0,07 5
Vitamina C (mg) 2,3 100
Vitamina D (mcg) 0,25 2,5
Vitamina E (mg) 0,5 50
Vitamina K (mcg) 3,3 21
Minerais (unidade) Limite mínimo/100 kcal Limite máximo/100 kcal
Cálcio (mg) 50 125
Cloro (mg) 29 180
Cobre (mcg) 45 500
Cromo (mcg) 1,8 10
Ferro (mg) 0,7 2,3
Fósforo (mg) 35 200
Iodo (mcg) 6,5 55
Magnésio (mg) 13 34
Manganês (mg) 0,12 0,55
Molibdênio (mcg) 2,3 100
Potássio (mg) 80 327

Selênio (mcg) 1,7 20
Sódio (mg) 29 11 5
Zinco (mg) 0,35 2

1 Fator de equivalência: 1 mcg de ácido fólico equivale a 1,7 mcg de folato.
2 Fator de equivalência: 1 mcg beta-caroteno = 0,167 mcg RE.

ANEXO III

Quantidades não significativas para valor energético e nutrientes para fins de rotulagem nu-
tricional das fórmulas para nutrição enteral

Valor energético / nutrientes Quantidades não significativas por 100 ml do alimento pronto para
o consumo

Valor energético Menor ou igual a 4 kcal

Carboidratos
Menor ou igual a 0,5 g, desde que outros tipos de carboidratos

sejam declarados como zero.

Açúcares1 Menor ou igual a 0,5 g

Proteínas
Menor ou igual a 0,1 g

Gorduras totais
Menor ou igual a 0,5 g, desde que os outros tipos de gorduras

sejam declarados como zero.

Gorduras saturadas
Menor ou igual a 0,1 g

Gorduras trans
Menor ou igual a 0,1 g

Fibra alimentar
Menor ou igual a 0,1 g

Sódio
Menor ou igual a 5 mg

1Caso o produto não atenda a condição estabelecida para a alegação sem lactose, deve ser declarada
abaixo da tabela de informação nutricional a frase: "Este produto não é isento de lactose"

ANEXO IV

Alegações autorizadas para fórmulas para nutrição enteral.

Nutriente ou
substância

Alegação Critérios na fórmula pronta para o con-
sumo de acordo com instruções de pre-

paro do fabricante

E n e rg i a Fórmula com densidade energética baixa Densidade energética inferior a 0,9
kcal/ml.

Fórmula com densidade energética nor-
mal

Densidade energética maior ou igual a 0,9
kcal/ml e menor ou igual a 1,2 kcal/ml.

Fórmula com densidade energética alta Densidade energética superior a 1,2
kcal/ml.
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Proteína Fórmula hipoprotéica Quantidade de proteínas inferior a 10%
do valor energético total.

Fórmula normoprotéica Quantidade de proteínas maior ou igual a
10% e menor que 20% do valor energé-

tico total.

Fórmula hiperprotéica Quantidade de proteínas igual ou superior
a 20% do valor energético total.

Fórmula intacta ou fórmula polimérica Somente com proteínas na forma intacta,
com exceção dos casos previstos no § 1º

do art. 9º.

Fórmula de aminoácidos livres, fórmula
elementar ou fórmula monomérica

Somente com aminoácidos livres.

Fórmula hidrolisada ou fórmula oligomé-
rica

Quantidade de proteínas hidrolisadas na
forma de peptídeos (cadeias de 2 a 50

aminoácidos) superior a 50% do teor de
proteína no produto, não podem conter

proteínas na forma intacta.

Lipídios Fórmula hipolipídica Quantidade de lipídios inferior a 15% do
valor energético total.

Fórmula normolipídica Quantidade de lipídios maior ou igual a
15% e menor ou igual a 35% do valor

energético total.

Fórmula hiperlipídica Quantidade de lipídios superior a 35% do
valor energético total.

Alto teor de gorduras monoiinsaturadas,
alto teor de MUFA ou alto teor de ômega
9.

Quantidade de ácidos graxos monoinsatu-
rados superior a 20% do valor energético

total.

Baixo em gorduras saturadas Soma das quantidades de ácidos graxos
saturados e trans inferior ou igual a

0,5g/100 kcal.

Fonte de ômega 3 Quantidade de ácido linolênico igual ou
superior a 300mg/100kcal ou soma das

quantidades de EPA e DHA igual ou su-
perior a 40mg/100kcal.

Alto teor de ômega 3 Quantidade de de ácido linolênico igual
ou superior a 600mg/100kcal ou soma

das quantidades de EPA e DHA igual ou
superior a 80mg/100kcal.

Carboidratos Sem lactose, não contém lactose ou isento
de lactose

Quantidade de lactose inferior a
25mg/100 kcal.

Sem adição de sacarose Não contém sacarose adicionada nem in-
gredientes que contenham sacarose.

Fibras Fonte de fibras Quantidade de fibra superior ou igual a
1,5g/100 kcal.

Alto teor de fibras Quantidade de fibra superior ou igual a
3g/100 kcal.

Sem fibra Quantidade de fibra inferior a 0,1g/100
kcal.

Sódio Hipossódica Quantidade de sódio inferior ou igual a
50mg/100 kcal.

Vitaminas e mi-
nerais

Fonte de... (especificar os nutrientes) Quantidade dos nutrientes superior ou
igual ao valor mínimo estabelecido no

anexo II.

Alto teor de... (especificar os nutrientes) Quantidade dos nutrientes superior ou
igual a duas vezes o valor mínimo esta-

belecido no anexo II.

RESOLUÇÃO - RDC No- 22, DE 13 DE MAIO DE 2015

Dispõe sobre o regulamento técnico de compostos de nutrientes e de outras
substâncias para fórmulas para nutrição enteral e dá outras providências.

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que
lhe conferem os incisos III e IV, do art. 15 da Lei n.º 9.782, de 26 de janeiro de 1999, o inciso V, e §§
1° e 3° do art. 5º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 650 da ANVISA,
de 29 de maio de 2014, tendo em vista os incisos III, do art. 2º, III e IV, do art. 7º da Lei nº 9.782, de
1999, o Programa de Melhoria do Processo de Regulamentação da Agência, instituído por meio da
Portaria nº 422, de 16 de abril de 2008, e conforme deliberado em reunião realizada em 7 de maio de
2015, adota a seguinte Resolução da Diretoria Colegiada e eu, Diretor-Presidente Substituto, determino
a sua publicação:

Art. 1º Fica aprovado o regulamento técnico que estabelece a lista dos compostos de nutrientes
e de outras substâncias que podem ser utilizados em fórmulas para nutrição enteral.

Art. 2º Este Regulamento tem como objetivo estabelecer a lista dos compostos de nutrientes e
de outras substâncias que podem ser utilizados em fórmulas para nutrição enteral e os procedimentos
para utilização de probióticos, de compostos de nutrientes e de outras substâncias não previstos nessa
lista em fórmulas para nutrição enteral.

Parágrafo único. Exclui-se deste regulamento as fórmulas modificadas para nutrição enteral
destinadas a crianças menores de três anos, para as quais os nutrientes e outras substâncias adicionadas
devem ser utilizados com base na Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n. 42, de 19 de setembro de
2011, que dispõe sobre o regulamento técnico de compostos de nutrientes para alimentos destinados a
lactentes e a crianças de primeira infância.

Art. 3º A lista constante do Anexo desta Resolução inclui compostos de nutrientes e de outras
substâncias que podem ser usados em fórmulas para nutrição enteral, desde que atendam aos seguintes
critérios:

I - o uso dos compostos deve estar de acordo com os critérios estabelecidos para a respectiva
classificação da fórmula para nutrição enteral presentes na Resolução que dispõe sobre o regulamento
técnico de fórmulas para nutrição enteral; e

II - os compostos devem atender às especificações da Farmacopéia Brasileira, de outras Far-
macopéias oficialmente reconhecidas, do Food Chemical Codex (FCC) ou do Joint FAO/WHO Expert
Committee on Food Additives (JECFA).

Parágrafo único. No momento do registro e da revalidação do registro, a empresa deve apre-
sentar os laudos analíticos que demonstrem o atendimento aos requisitos previstos neste artigo e dispor
dessa documentação para consulta da autoridade competente.

Art. 4º A utilização em fórmulas para nutrição enteral de probióticos, de compostos de nu-
trientes e de outras substâncias não previstas neste regulamento deve ser autorizada pela ANVISA
previamente à comercialização do produto mediante solicitação de avaliação da sua segurança de uso
que contenha:

I - as informações exigidas para avaliação de risco e segurança de alimentos de acordo com a
Resolução n. 17, de 30 de abril de 1999, que aprova o regulamento técnico específico que trata sobre
diretrizes básicas para a avaliação de risco e segurança dos alimentos;

II - estudos adequados com animais e ou humanos que demonstrem que o composto é bio-
disponível; e

III - dados que demonstrem que o composto atende às especificações dispostas no inciso II do
art. 3º.

Art. 5º Os estabelecimentos abrangidos por esta Resolução terão o prazo de 36 (trinta e seis)
meses contados a partir da data de sua publicação para promover as adequações necessárias a fim de
atender a este regulamento técnico, de acordo com o estabelecido a seguir:

I - a adequação dos compostos de nutrientes e de outras substâncias em fórmulas para nutrição
enteral com registro válido na data de publicação desta Resolução deve ser feita de maneira integral, em
ato único, até o final do prazo concedido no caput;

II - alimentos para nutrição enteral com registro válido na data de publicação desta Resolução
e que sejam fabricados durante o período de adequação previsto no caput podem ser comercializados até
o final do prazo de validade do produto;

III - durante o prazo previsto no caput, as petições secundárias referentes aos alimentos para
nutrição enteral, cujo registro seja anterior à data de publicação desta Resolução, podem ser analisadas
com base na Resolução ANVISA n. 449, de 09 de setembro de 1999;

IV - os novos produtos, ou seja, aqueles cujo registro seja publicado após a data de publicação
desta Resolução, devem atender na íntegra às exigências contidas neste regulamento, de forma que:

a) as petições de registro protocoladas antes da publicação desta Resolução e que estejam em
tramitação no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária na vigência deste regulamento devem ser
analisadas com base nesta Resolução, sendo passíveis de exigência para sua adequação aos requisitos
estabelecidos por esta Resolução;

b) as petições de registro protocoladas após a data de publicação devem atender na íntegra ao
disposto neste regulamento.

Art. 6º O descumprimento das disposições contidas nesta Resolução constitui infração sanitária,
nos termos da Lei n. 6.437, de 20 de agosto de 1977, sem prejuízo das responsabilidades civil,
administrativa e penal cabíveis.

Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

IVO BUCARESKY

ANEXO

Lista de compostos de nutrientes e de outras substâncias para fórmulas para nutrição enteral.

Minerais Compostos autorizados

Cálcio Carbonato de cálcio
Cloreto de cálcio

Dicitrato tricálcico (citrato de cálcio)
Gluconato de cálcio

Glicerofosfato de cálcio
L-lactato de cálcio

Hidróxido de cálcio
Óxido de cálcio

Dihidrogênio fosfato de cálcio (fosfato de cálcio monobásico)
Hidrogênio fosfato de cálcio (fosfato de cálcio dibásico)

Difosfato tricálcico (fosfato de cálcio tribásico)
Sulfato de cálcio

Cobre Gluconato cúprico (gluconato de cobre)
Sulfato cúprico (sulfato de cobre)

Carbonato cúprico
Citrato cúprico

Cromo Sulfato de cromo (III)
Cloreto de cromo (III)

Ferro Carbonato ferroso, estabilizado com sacarose
Fumarato ferroso
Gluconato ferroso

Lactato ferroso
Sulfato ferroso

Citrato férrico amoniacal
Citrato férrico

Difosfato férrico (pirofosfato)
Ferro reduzido por hidrogênio

Ferro eletrolítico
Ferro carbonila
Sacarato férrico

Difosfato férrico de sódio
Citrato ferroso

Succinato ferroso
Bisglicinato ferroso
Ortofosfato férrico

Fluoreto Fluoreto de sódio
Fluoreto de potássio
Fluoreto de cálcio

Iodo Iodeto de potássio
Iodeto de sódio

Iodato de potássio
Iodato de sódio

Magnésio Carbonato de hidróxido de magnésio
Cloreto de magnésio

Gluconato de magnésio
Glicerofosfato de magnésio

Hidróxido de magnésio
Lactato de magnésio
Óxido de magnésio

Hidrogênio fosfato de magnésio (fosfato de magnésio dibásico)
Fosfato trimagnésico (fosfato de magnésio tribásico)

Sulfato de magnésio
Acetato de magnésio

Sais de magnésio do ácido cítrico
Carbonato de magnésio
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