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Consulta Pública n° 108, de 08 de dezembro de 2014 
D.O.U de 10/12/2014 
 
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe 

confere os incisos III e IV, do art. 15 da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, bem como o inciso III 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, publicada no DOU de 02 de junho de 2014, tendo em vista o disposto nos incisos III, do 
art. 2º, III e IV, do art. 7º da Lei nº 9.782, de 1999, o art. 35 do Decreto nº 3.029, de 16 de abril 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, resolve submeter à consulta pública, para comentários e sugestões do público em 
geral, proposta de ato normativo em Anexo, conforme deliberado em reunião realizada em 1º de dezembro 
de 2014, e eu, Diretor-Presidente Substituto, determino a sua publicação. 

 
Art. 1º Fica estabelecido o prazo de 60 (sessenta) dias para envio de comentários e sugestões ao 

texto da Proposta de regulamento sobre aditivos alimentares autorizados para uso em fórmulas para 
nutrição enteral, conforme Anexo. 

 
Parágrafo único. O prazo de que trata este artigo terá início 7 (sete) dias após a data de publicação 

desta Consulta Pública no Diário Oficial da União. 
  
Art. 2º A proposta de ato normativo estará disponível na íntegra no portal da Anvisa na internet e as 

sugestões deverão ser enviadas eletronicamente por meio do preenchimento de formulário específico, 
disponível no endereço: http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=18763. 

 
§1º As contribuições recebidas são consideradas públicas e estarão disponíveis a qualquer 

interessado por meio de ferramentas contidas no formulário eletrônico, no menu “resultado”, inclusive 
durante o processo de consulta.  

 
§2º Ao término do preenchimento do formulário eletrônico será disponibilizado ao interessado número 

de protocolo do registro de sua participação, sendo dispensado o envio postal ou protocolo presencial de 
documentos em meio físico junto à Agência.  

 
§3º Em caso de limitação de acesso do cidadão a recursos informatizados será permitido o envio e 

recebimento de sugestões por escrito, em meio físico, durante o prazo de consulta, para o seguinte 
endereço: Agência Nacional de Vigilância Sanitária/SUALI, SIA trecho 5, Área Especial 57, Brasília-DF, 
CEP 71.205-050.  

 
§4º Excepcionalmente, contribuições internacionais poderão ser encaminhadas em meio físico, para o 

seguinte endereço: Agência Nacional de Vigilância Sanitária/Assessoria de Assuntos Internacionais 
(AINTE), SIA trecho 5, Área Especial 57, Brasília-DF, CEP 71.205-050.  

 
Art. 3º Findo o prazo estipulado no art. 1º, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária promoverá a 

análise das contribuições e, ao final, publicará o resultado da consulta pública no portal da Agência.  
 
Parágrafo único. A Agência poderá, conforme necessidade e razões de conveniência e oportunidade, 

articular-se com órgãos e entidades envolvidos com o assunto, bem como aqueles que tenham manifestado 
interesse na matéria, para subsidiar posteriores discussões técnicas e a deliberação final da Diretoria 
Colegiada.  

 
 
 
 

 
JAIME CÉSAR DE MOURA OLIVEIRA 

 

http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=18763


PROPOSTA EM CONSULTA PÚBLICA 

 
Processo nº: 25351.239088/2012-36 
Assunto: Proposta de Regulamento sobre aditivos alimentares autorizados para uso em fórmulas para 
nutrição enteral. 
Agenda Regulatória 2013-2014: Tema nº 6 
Regime de Tramitação: Comum 
Área responsável: SUALI 
Relator: Ivo Bucaresky 
 

Resolução da Diretoria Colegiada – RDC n. _______ 

 

Dispõe sobre os aditivos alimentares autorizados para uso em 

fórmulas para nutrição enteral. 

 

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que lhe confere o 

inciso III e IV do art. 15 da Lei n. 9.782, de 26 de janeiro de 1999, o inciso V, §§1º e 3º, do art. 5º do 

regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria n
o
 650, da ANVISA, de 29 de maio de 2014, 

publicada no DOU de 2 de junho de 2014, tendo em vista o disposto nos incisos III do art. 2º, III e IV do art. 

7º  da Lei n. 9.782, de 26 de janeiro de 1999, e o Programa de Melhoria do processo de Regulamentação da 

Agência, instituído por meio da Portaria nº 422, de 16 de abril de 2008, em ___ de _______ de 2014, 

adota a seguinte Resolução da Diretoria Colegiada e eu, Diretor-Presidente Substituto, determino a sua 

publicação:  

Art. 1º Ficam aprovadas as listas positivas de aditivos alimentares com suas respectivas funções 

autorizados para o uso em fórmulas para nutrição enteral, que constam nas tabelas I e II do Anexo da 

presente Resolução.  

§ 1º Os limites máximos estabelecidos em gramas por 100 (cem) mililitros (g/100 ml) equivalem ao produto 

pronto para o consumo.  

§ 2º Esta Resolução não se aplica às fórmulas para nutrição enteral destinadas a crianças menores de 3 

(três) anos de idade, as quais devem utilizar como referência a Resolução da Diretoria Colegiada – RDC n° 

46 de 19 de setembro de 2011, que dispõe sobre aditivos alimentares e coadjuvantes de tecnologia para 

fórmulas infantis destinadas a lactentes, crianças de primeira infância e alimentos similares especialmente 

formulados para lactentes e crianças de primeira infância comercializados no país.  

Art. 2º Para fins de atribuição de aditivos alimentares, as fórmulas de nutrição enteral se classificam em: 

I - fórmulas para nutrição enteral prontas para o consumo; e 

II - pó para o preparo de fórmulas para nutrição enteral. 

Art. 3º Para o pó para o preparo de fórmulas para nutrição enteral admitem-se, além dos aditivos listados na 

Tabela II do Anexo desta Resolução, os mesmos aditivos alimentares permitidos para as fórmulas para 

nutrição enteral prontas para o consumo, com as mesmas funções e limites máximos, excetuando-se 

aqueles previstos como conservadores e antiespumantes. 

Art. 4º Quando utilizados dois ou mais aditivos com limite máximo numérico que exerçam a mesma função 

tecnológica, a soma das quantidades desses aditivos no produto pronto para o consumo não pode ser 

superior ao maior limite máximo estabelecido para o aditivo permitido em maior quantidade. 



 

§ 1º Se um aditivo for autorizado com limite máximo numérico em duas ou mais funções para uma mesma 

categoria de produto, a quantidade máxima do aditivo a ser utilizada no produto não pode ser superior ao 

maior limite máximo estabelecido para este aditivo dentre as funções para as quais é autorizado.  

 

§ 2º A quantidade de cada aditivo não pode ser superior ao seu limite máximo individual. 

 

§ 3º Ficam excluídos da regra estabelecida neste artigo os aditivos alimentares com limite quantum satis 

(q.s.), ou seja, em quantidade necessária para obter o efeito tecnológico desejado desde que não altere a 

identidade e a genuinidade do produto. 

 

Art. 5º Os aditivos alimentares destinados para uso em fórmulas para nutrição enteral podem utilizar como 

veículos os ingredientes permitidos para essa categoria de alimento, desde que o produto final atenda aos 

requisitos de composição estabelecidos na Resolução nº 449, de 9 de setembro de 1999  que fixa a 

identidade e as características mínimas de qualidade a que devem obedecer os alimentos para nutrição 

enteral. 

Art. 6º A aprovação de aditivos alimentares em fórmulas para nutrição enteral destinadas para indivíduos 

maiores de 10 (dez) anos de idade deve garantir que o limite máximo permitido para o produto não exponha 

a população a uma quantidade que ultrapasse a Ingestão Diária Aceitável (IDA) estabelecida mais 

recentemente pelo Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives – JECFA (Comitê da FAO/OMS de 

Especialistas em Aditivos Alimentares). 

Parágrafo único. Para avaliação da exposição alimentar deve-se considerar uma ingestão energética total 

diária de 2000 (duas mil) kcal proveniente apenas da fórmula para nutrição enteral, considerando uma 

densidade calórica do produto de 1 (uma) kcal/ml e um peso corporal médio de 60 (sessenta) kg. 

Art. 7º A aprovação de aditivos alimentares em fórmulas para nutrição enteral destinadas para indivíduos 

entre 3 (três) e 10 (dez) anos de idade deve garantir que o limite máximo permitido para o produto não 

exponha a população a uma quantidade que ultrapasse a Ingestão Diária Aceitável (IDA) estabelecida mais 

recentemente pelo Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives – JECFA (Comitê da FAO/OMS de 

Especialistas em Aditivos Alimentares). 

Parágrafo único. Para avaliação da exposição alimentar deve-se considerar uma ingestão energética total 

diária de 2000 (duas mil) kcal proveniente apenas da fórmula para nutrição enteral, considerando uma 

densidade calórica do produto de 1 (uma) kcal/ml e um peso corporal médio de 28 (vinte e oito) kg. 

Art. 8º As empresas terão o prazo de 12 (doze) meses contados a partir da data de publicação desta 

Resolução para promover as adequações necessárias ao seu cumprimento. 

§ 1º Os produtos fabricados até o fim do prazo de adequação estabelecido no caput deste artigo podem ser 

comercializados até o fim de seus prazos de validade. 

§ 2º A partir da publicação desta Resolução, os novos produtos e os produtos reformulados devem atender 

na íntegra às suas determinações. 

Art. 9° 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. 10. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 
JAIME CÉSAR DE MOURA OLIVEIRA 

 
 

ANEXO 

ADITIVOS ALIMENTARES COM SUAS RESPECTIVAS FUNÇÕES E LIMITES MÁXIMOS 
AUTORIZADOS PARA USO EM PARA FÓRMULAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 

 

 

TABELA I -  FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL PRONTA PARA O CONSUMO 

 

Função 
Numero 

INS 
NOME 

Limite Máximo 
(g/100 ml) 

Notas 

ACIDULANTE/ 
REGULADOR DE 

ACIDEZ 
- 

Todos os autorizados para uso 
segundo as Boas Práticas de 
Fabricação  

quantum satis - 

REGULADOR DE 
ACIDEZ 

- 
Todos os autorizados para uso 
segundo 
as Boas Práticas de Fabricação  

quantum satis - 

338 Ácido fosfórico 

0,07 
Como P2O5 

 

339(i) 

Fosfato de sódio monobásico, 

monofosfato monossódico, 

fosfato ácido de sódio, bifosfato 

de sódio, dihidrogênio fosfato de 

sódio, dihidrogênio ortofosfato 

monossódico, dihidrogênio 

monofofato monossódico  

339(ii) 

Fosfato dissódico, fosfato de 

sódio dibásico, fosfato ácido 

dissódico, fosfato de sódio 

secundário, hidrogênio fosfato 

dissódico, hidrogênio ortofosfato 

dissódico, hidrogênio monofosfato 

dissódico  

339(iii) 

Fosfato trissódico, monofosfato 

trissódico, ortofosfato trissódico, 

fosfato de sódio tribásico, fosfato 

de sódio  

340(i) 

Fosfato ácido de potássio, fosfato 

de potássio monobásico, 

monofosfato monopotássico, 

bifosfato de potássio; dihidrogênio 

fosfato de potássio, dihidrogênio 

monofosfato monopotássico  

340(ii) 

Fosfato dipotássico, monofosfato 

dipotássio, fosfato de potássio 

dibásico, fosfato ácido 



dipotássico, fosfato de potássio 

secundário, hidrogênio fosfato 

dipotássico, hidrogênio 

ortofosfato dipotássico, 

hidrogênio monofosfato 

dipotássico  

340(iii) 

Fosfato tripostássico, 

monofosfato tripotássico, 

ortofosfato tripostássico, fosfato 

de potássio tribásico, fosfato de 

potássio  

341 (i) 

Fosfato monocálcico, fosfato 

monobásico de cálcio, ortofosfato 

monocálcico, fosfato de cálcio 

monobásico, bifosfato de cálcio, 

fosfato ácido de cálcio, 

dihidrogênio fosfato de cálcio   

 341(ii) 

Fosfato dicalcio, fosfato dibásico 

de cálcio, fosfato dicálcico, fosfato 

dibásico de cálcio, fosfato de 

cálcio   

  

 341(ii) 

Fosfato dibásico, hidrogênio 

ortofosfato de cálcio, fosfato de 

cálcio secundário, hidrogênio 

fosfato de cálcio, hidrogênio 

monofosfato de cálcio    

  

ANTIESPUMANTE - 
Todos os autorizados para uso 
segundo 
as Boas Práticas de Fabricação  

  

ANTIOXIDANTE 

- 
Todos os autorizados para uso 
segundo 
as Boas Práticas de Fabricação  

  

304 Palmitato de ascorbila 0,01 - 

305 Estearato de ascorbila 0,01 - 

307a Concentrado de D-alfa-tocoferol  

0,003 
Sobre o teor de 

óleos e 
gorduras 

307b Mistura concentrada de tocoferol 

307c DL-alfa-tocoferol 

AROMATIZANTE - 
Todos os autorizados para uso  
no MERCOSUL 

quantum satis - 

CORANTE 

102 Tartrazina 0,010 

Exceto para 
produtos 

destinados a 
crianças 

menores de 10 
anos 

104 Amarelo de quinoleína 0,010 
Exceto para 

produtos 
destinados a 



crianças 
menores de 10 

anos 

110 
Amarelo crepúsculo FCF, 

amarelo sunset 
0,005 

Exceto para 
produtos 

destinados a 
crianças 

menores de 10 
anos 

120 
Carmim, cochonilha, ácido 

carmínico 
0,005 

- 

122 Azorrubina, carmosina 0,005 

Exceto para 
produtos 

destinados a 
crianças 

menores de 10 
anos 

124 Ponceau 4R 0,005 

Exceto para 
produtos 

destinados a 
crianças 

menores de 10 
anos 

129 Vermelho 40, vermelho allura AC 0,005 
- 

132 Indigotina, carmim de índico 0,010 

Exceto para 
produtos 

destinados a 
crianças 

menores de 10 
anos 

133 Azul Brilhante FCF 0,005 
- 

140 Clorofilas quantum satis 
- 

143 
Verde rápido FCF, verde 

indelével, fastgreen FCF 
0,005 

- 

150a Caramelo I - simples quantum satis 
- 

150b 
Caramelo II - processo sulfito 

cáustico  

0,400 

Exceto para 
produtos 

destinados a 
crianças 

menores de 10 
anos 

150c Caramelo III - processo amônia  

150d 
Caramelo IV - processo sulfito-

amônia  

160a (i) Beta - Carotenos sintéticos  

0,005 
- 

160a (iii) 
Beta – Carotenos de Blakeslea 

trispora 

160a (ii) Beta – Carotenos de vegetais  0,060 
- 



160a (iv) Beta – Carotenos de algas 

160b (i) 
Extrato de urucum, extrato de 

annatto (baseado em bixina) 

0,005 
- 

160b (ii) 
Extrato de urucum, extrato de 

annatto (baseado em norbixina) 

160d Licopenos 0,010 
- 

160e Beta-apo-8'carotenal  0,010 

Exceto para 
produtos 

destinados a 
crianças 

menores de 10 
anos 

160f 
Éster etílico do ácido beta-apo-8'-

carotenóico  
0,010 

Exceto para 
produtos 

destinados a 
crianças 

menores de 10 
anos 

162 Vermelho de beterraba, betanina quantum satis 
- 

CONSERVADOR 
- 

Todos os autorizados para uso 
segundo as Boas Práticas de 
Fabricação  

quantum satis - 

EMULSIFICANTE 

- 
Todos os autorizados para uso 
segundo as Boas Práticas de 
Fabricação  

quantum satis - 

405 Alginato de Propilenoglicol 0,05 - 

444 Acetato isobutirato de sacarose 0,03 

Exceto para 
produtos 

destinados a 
crianças 

menores de 10 
anos 

445(iii) 
Ésteres de glicerol (resina de 
madeira) 

0,01 - 

ESPESSANTE 

- 
Todos os autorizados para uso 
segundo as Boas Práticas de 
Fabricação  

quantum satis - 

405 Alginato de Propilenoglicol 0,05 - 

ESTABILIZANTE 

- 
Todos os autorizados para uso 
segundo as Boas Práticas de 
Fabricação  

quantum satis - 

405 Alginato de Propilenoglicol 0,05 - 

444 Acetato isobutirato de sacarose 0,03 

Exceto para 
produtos 

destinados a 
crianças 

menores de 10 
anos 



 

 

TABELA II. PÓ PARA O PREPARO DE FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 

 

Conforme art. 3º da presente Resolução, permitem-se também os mesmos aditivos alimentares previstos 
para as fórmulas para nutrição enteral prontas para o consumo (excetuando-se os conservadores e 
antiespumantes), nas respectivas funções e limites máximos, considerando o produto pronto para o 
consumo (g/100ml). 

 

445(iii) 
Ésteres de glicerol (resina de 
madeira) 

0,01 - 

ESPUMANTE - 
Todos os autorizados para uso 
segundo as Boas Práticas de 
Fabricação  

quantum satis - 

SEQUESTRANTE 

- 
Todos os autorizados para uso 
segundo as Boas Práticas de 
Fabricação  

quantum satis - 

338 
Acido Fosfórico, ácido 
ortofosfórico 

0,07  Como P2O5 

385 
EDTA cálcio dissódico, 
etilenodiaminotetra-acetato de 
cálcio e dissódico 

0,0035 

Como 
etilenodiaminote

tra-acetato de 
cálcio dissódico 

anidro 
386 

EDTA dissódico, 
etilenodiaminotetra-acetato 
dissódico 

452(i) Polifosfato de sódio  

0,07  Como P2O5 

452(ii) 

Hexametafosfato de sódio, 
polifosfato de sódio, metafosfato 
de sódio insolúvel, sal de 
Graham, tetrapolifosfato de sódio  

452(iii) 

Polifosfato de potássio, 

metafosfato de potássio, 

polimetafosfato de potássio 

452(iv) 
Polifosfato de cálcio e sódio  

452(v) Polifosfato de amônia 

Função 
Numero 

INS 
NOME 

Limite Máximo 
(g/100 ml) 

Notas 

ANTIAGLUTINANTE/ 
ANTIUMECTANTE  

- 
Todos os autorizados para uso 
segundo 
as Boas Práticas de Fabricação  

quantum satis  

341 (i) 

Fosfato monocálcico, fosfato 

monobásico de cálcio, 

ortofosfato monocálcico, fosfato 

de cálcio monobásico, bifosfato 

de cálcio, fosfato ácido de 

cálcio, dihidrogênio fosfato de 

cálcio   

 0,07 
Como P2O5 

 

341(ii) 
Fosfato dicalcio, fosfato dibásico 

de cálcio, fosfato dicálcico, 
  



 

 

 

fosfato dibásico de cálcio, 

fosfato de cálcio   

341(ii) 

Fosfato dibásico, hidrogênio 

ortofosfato de cálcio, fosfato de 

cálcio secundário, hidrogênio 

fosfato de cálcio, hidrogênio 

monofosfato de cálcio    

  


