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Introdução 
 

Suplementos alimentares correspondem à categoria de alimentos popularmente utilizada pelas pessoas 

para manutenção de sua saúde. São comercializados em mercados, lojas especializadas e em farmácias. 

No entanto, existem aspectos importantes sobre sua utilização que podem impactar no benefício 

esperado, como uso concomitante de outros alimentos e medicamentos, avaliação periódica do estado de 

saúde do indivíduo e uso prolongado sem acompanhamento profissional. 

O farmacêutico possui relevante papel na garantia e recuperação da saúde da população, como na 

orientação, na prescrição, no seguimento, na avaliação de exames laboratoriais, promovendo as intervenções 

necessárias.  

 

Aspectos regulatórios 
 

Os suplementos alimentares são produtos para ingestão oral, apresentados em formas farmacêuticas, 

destinados a suplementar a alimentação de indivíduos saudáveis com nutrientes, substâncias bioativas, 

enzimas ou probióticos, isolados ou combinados. 

No entanto, se forem utilizados por indivíduos doentes ou com quaisquer situações específicas de 

saúde, devem ser utilizados sob a orientação de um profissional de saúde habilitado. Suplementos alimentares 

não são medicamentos; por isso, não servem para tratar, prevenir ou curar doenças! Nem podem substituir 

medicamentos prescritos! 
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A categoria de suplemento alimentar foi criada em 2018 pela Anvisa para garantir o acesso da 

população a produtos seguros e de qualidade. Essa categoria reuniu produtos que estavam enquadrados até 

então em outros grupos de alimentos (como ‘alimentos para atletas’, ‘alimentos para gestantes’, ‘suplementos 

vitamínicos e minerais’) e definiu regras mais adequadas, incluindo limites mínimos e máximos, populações 

indicadas, compostos autorizados e alegações com comprovação científica. 

Suplementos contendo enzimas ou probióticos devem ter, obrigatoriamente, registro na Anvisa, cuja 

consulta pode ser realizada AQUI. Embora as demais categorias estejam dispensadas do registro, o fabricante 

precisa comunicar o início da fabricação ou importação do produto à vigilância sanitária local. 

Esses produtos podem conter: 

- Somente os ingredientes fontes de nutrientes, substâncias bioativas e enzimas listados na IN Anvisa nº 

28/2018, e que devem atender integralmente às especificações de identidade, pureza e composição 

estabelecidas em códigos internacionais e padrões farmacopeicos; 

- Somente os aditivos previstos na RDC nº 239/2018; 

- Ingredientes de uso tradicional em alimentos utilizados para dar sabor, cor, aroma, consistência ou volume. 

 

Informações obrigatórias no rótulo de alimentos em geral e em suplementos alimentares: 
 

Itens obrigatórios em Alimentos em geral Itens obrigatórios em Suplementos Alimentares 

- Lista qualitativa e quantitativa em ordem decrescente dos 
ingredientes (exceção: Alimentos com ingrediente único) 

- Nome do fabricante 

- Local de fabricação 

- Prazo de validade: dia,mês e ano para validade <3 meses; mês e 
ano para prazo maior 

- Conteúdo líquido (em quilo ou litro) 

- Lote 

- Tabela nutricional 

- Expressão SUPLEMENTO ALIMENTAR  

- Recomendação de uso do produto com quantidade e 
frequência diária de consumo recomendadas para cada grupo 
populacional e faixa etária 

- Advertências sobre o uso correto, como ‘não adicionar a 
alimentos quentes quando for diluído ou preparado com outros 
alimentos’ 

- Advertência sobre restrição de uso, quando for o caso, como 
‘este produto não deve ser consumido por gestantes, lactantes e 
crianças’ 

- Tabela nutricional descrevendo as quantidades de nutrientes, 
substâncias bioativas, enzimas, probióticos 

- Declaração da presença de alergênicos, glúten e lactose 

 

http://portal.anvisa.gov.br/consulta-produtos-registrados
http://portal.anvisa.gov.br/legislacao#/visualizar/379671
http://portal.anvisa.gov.br/legislacao#/visualizar/379671
http://portal.anvisa.gov.br/legislacao#/visualizar/378663
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O rótulo e a publicidade dos suplementos alimentares não podem: 

- Afirmar ou sugerir que o produto tem finalidade medicamentosa ou terapêutica. Por exemplo: ‘protege contra 

doenças do coração’, ‘aumenta a memória e a capacidade de concentração e aprendizado’, ‘melhora a 

performance sexual’, ‘emagrecedor’, ‘bom para crescimento de cabelos e unhas’, ‘para o tratamento de 

artrite e artrose’.  

- Dizer que a alimentação não fornece os nutrientes do produto, ou que o suplemento substitui ou é superior a 

alimentos comuns como frutas, verduras, carnes, leite etc. Exemplo de afirmações não permitidas: ‘este 

produto equivale a uma porção de brócolis’; ‘uma dose equivale a um copo de leite’.  

 

O suplemento só pode usar frases relacionadas a seus benefícios aprovadas pela IN Anvisa nº 28/2018, 

por exemplo: um suplemento de cálcio pode dizer que ‘auxilia na manutenção dos ossos’ mas não pode 

prometer que ‘previne osteoporose’. 

É possível a importação de suplementos para consumo próprio, desde que o produto não contenha 

substâncias proibidas ou sujeitas ao controle especial da Portaria SVS/MS 344/1998, e que a compra seja feita 

em quantidades que não caracterize comércio ou prestação de serviços a terceiros. Os procedimentos para 

importação podem ser consultados AQUI. 

 

Exercício profissional  
 

  O fabricante de suplementos alimentares requer responsável técnico para fins de licenciamento 

sanitário, podendo ser o farmacêutico habilitado por Conselho Regional de Farmácia1. 

 No entanto, considerando que os insumos fontes de nutrientes, substâncias bioativas e enzimas devem 

possuir padrão farmacopeico e ou padrão oficial para garantia da identidade, pureza e composição, e 

considerando que a apresentação comercial do suplemento alimentar, por definição, deve ser como forma 

farmacêutica de uso oral, caracteriza que os processos internos que demandam desenvolvimento de produtos, 

fabricação e controle de qualidade utilizam conhecimentos privativos das Ciências Farmacêuticas, como 

                                            
1 Decreto Federal 85.878, de 07 de abril de 1981. Disponível em https://bit.ly/2Tt8FMr.  

http://portal.anvisa.gov.br/legislacao#/visualizar/379671
http://portal.anvisa.gov.br/noticias/-/asset_publisher/FXrpx9qY7FbU/content/importacao-de-produtos-saiba-como-procede/219201?p_p_auth=4gM1LTgk&inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fportal.anvisa.gov.br%2Fnoticias%3Fp_p_auth%3D4gM1LTgk%26p_p_id%3D101_
https://bit.ly/2Tt8FMr
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tecnologia farmacêutica e controle de qualidade de insumos farmacêuticos2. Portanto, é plausível considerar 

que a indústria de suplemento alimentar deve ter farmacêutico habilitado para esse exercício profissional, 

inclusive para a responsabilidade técnica. 

 O cuidado farmacêutico ao indivíduo que utiliza suplementação alimentar e outras categorias 

alimentares, como alimentos para fins especiais3, alimentos com alegações de propriedade funcional ou de 

saúde4, chás, produtos apícolas, inclui atividades de Farmácia Clínica, como: 

- Orientação sobre reações adversas potenciais; interações potenciais com alimentos, suplementos, 

medicamentos, exames complementares e doenças; toxicidade aguda, subcrônica e crônica; precauções, 

advertências no uso e contraindicações; modo de uso relacionado à indicação/alegação de uso; 

- Avaliação de prescrição; 

- Dispensação; 

- Consulta farmacêutica; 

- Solicitação de exames laboratoriais relacionados ao contexto da suplementação, e avaliação dos resultados 

desses exames; 

- Seguimento. 

 

 Essa prática pode ser realizada em um estabelecimento, ou a serviço dele, como em domicílios e por 

meio remoto (telefônico, eletrônico ou fax), podendo ser em 5 6 7: 

- Consultórios farmacêuticos8; 

- Farmácias, com ou sem manipulação; 

- Serviços de saúde ambulatorial e hospitalar; 

                                            
2 Resolução CFF 591, de 28 de novembro de 2013. Disponível em https://bit.ly/2GOTLwT.  
3 Alimentos especialmente formulados ou processados, nos quais se introduzem modificações no conteúdo de nutrientes, adequados à 
utilização em dietas diferenciadas e ou opcionais, atendendo às necessidades de pessoas em condições metabólicas e fisiológicas 
específicas. 
4 Alimentos que podem produzir comprovadamente efeitos metabólicos e ou fisiológicos e ou efeitos benéficos à saúde, devendo ser 
seguros para consumo sem supervisão médica. 
5 Lei federal 5991, de 17 de dezembro de 1973. Disponível em https://bit.ly/2GjKqf6.  
6 Lei federal 13021, de 08 de agosto de 2014. Disponível em https://bit.ly/2aDNL89.  
7 Resolução CFF 661, de 25 de outubro de 2018. Disponível em https://bit.ly/2Qhm60I.  
8 Lugar de trabalho do farmacêutico para atendimento de pacientes, familiares e cuidadores, onde se realiza com privacidade a consulta 
farmacêutica. Pode funcionar de modo autônomo ou como dependência de hospitais, ambulatórios, farmácias comunitárias, unidades 
multiprofissionais de atenção à saúde, instituições de longa permanência e demais serviços de saúde, no âmbito público e privado. 

https://bit.ly/2GOTLwT
https://bit.ly/2GjKqf6
https://bit.ly/2aDNL89
https://bit.ly/2Qhm60I
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 - Estabelecimentos comerciais de alimentos:  

- Supermercados9; 

- Armazéns e empórios10; 

- Loja de conveniências e drugstore11. 
 

  A farmácia e o consultório farmacêutico são locais de prática clínica privativos do farmacêutico; 

portanto, devem estar regulares perante o Conselho Regional de Farmácia (CRF).  

 Os demais estabelecimentos que mantiverem farmacêutico para atuar no cuidado farmacêutico do 

indivíduo que utiliza suplementação alimentar e outras categorias de alimentos também devem estar 

regularizados em CRF. 

 

Atuação colaborativa do farmacêutico 
 

Considerando as práticas relacionadas à Farmácia Clínica, a atuação do farmacêutico no cuidado ao 

indivíduo que utiliza suplementação alimentar e outras categorias alimentares pode contribuir à manutenção e 

recuperação da saúde do indivíduo. Contempla, por exemplo, a consulta farmacêutica/serviço farmacêutico, a 

prescrição, a avaliação na prescrição ou no autocuidado, a dispensação e a nutrivigilância12. E a atuação 

coordenada com outros profissionais e serviços de saúde, familiares e cuidadores pode ser determinante a esse 

propósito. 

Importante: o farmacêutico possui, nos locais onde atuar, a autoridade técnica sobre assuntos de 

sua alçada. Por exemplo, em farmácias, o farmacêutico não poderá ser desautorizado, nem suas orientações 

técnicas serem desconsideradas, além disso, é responsabilidade da empresa fornecer condições adequadas ao 

perfeito desenvolvimento das atividades profissionais do farmacêutico. 

                                            
9 Estabelecimento que comercializa, mediante autoserviço, grande variedade de mercadorias, em especial produtos alimentícios em 
geral e produtos de higiene e limpeza. 
10 Estabelecimento que comercializa, no atacado ou no varejo, grande variedade de mercadorias e, de modo especial, gêneros 
alimentícios e produtos de higiene e limpeza. 
11 Estabelecimento que, mediante autoserviço ou não, comercializa diversas mercadorias, com ênfase para aquelas de primeira 
necessidade, dentre as quais alimentos em geral, produtos de higiene e limpeza e apetrechos domésticos, podendo funcionar em 
qualquer período do dia e da noite, inclusive nos domingos e feriados. 
12 Vigilância dos eventos adversos decorrentes do consumo de alimentos, bem como do monitoramento de sua segurança. 
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Exemplos de atuação farmacêutica na suplementação alimentar: 

Etapas Atividades clínicas 

Consulta 
Farmacêutica/ 

Serviços 
Farmacêuticos 

- Prover a consulta em consultório farmacêutico ou em outro ambiente adequado que garanta a privacidade do atendimento; 
- Fazer a anamnese farmacêutica e verificar sinais e sintomas com o propósito de prover cuidado ao indivíduo; 
- Solicitar exames laboratoriais no âmbito de sua competência para monitorar os resultados da terapia, inclusive medicamentosa; 
- Avaliar resultados de exames clínico-laboratoriais para auxiliar na individualização da terapia, inclusive medicamentosa; 
- Monitorar níveis terapêuticos de medicamentos ora em uso, por meio de dados de farmacocinética clínica; 
- Determinar parâmetros bioquímicos e fisiológicos, para fins de acompanhamento terapêutico e rastreamento em saúde. 

Prescrição 

- Selecionar e documentar as terapias;  
- Considerar as necessidades relativas ao paciente, as evidências científicas de eficácia e segurança, a conveniência, e a relação do 
custo com estas variáveis, não podendo prescrever doses ou apresentações não configuradas como isentas de prescrição pela 
legislação sanitária vigente;  
- Considerar a importância do trabalho interdisciplinar com outros profissionais de saúde, sempre que julgar necessário, 
realizando o encaminhamento do indivíduo a outros profissionais de saúde, para atendimento de demandas de maior 
complexidade ou especificidade; 
- Poderá prescrever suplementos alimentares, alimentos para fins especiais, chás, produtos apícolas, alimentos com alegações de 
propriedade funcional ou de saúde, medicamentos isentos de prescrição e as preparações magistrais formuladas com nutrientes, 
compostos bioativos isolados de alimentos, probióticos e enzimas, nos seguintes contextos:  
  a. Para prevenção de doenças e de outros problemas de saúde; 
  b. Para recuperação da saúde, sempre que no processo de rastreamento houver identificação de riscos; 
  c. Na otimização do desempenho físico e mental, associado ao exercício físico ou não; 
  d. Na complementação da farmacoterapia, como forma de potencializar resultados clínicos de medicamentos, bem como  
       prevenir ou reduzir reações adversas a medicamentos; 
  e. Na manutenção ou melhora da qualidade de vida.  

Avaliação do 
receituário ou 

no 
autocuidado 

- Analisar a prescrição de medicamentos quanto aos aspectos legais e técnicos;  
- Avaliar a prescrição e informar por escrito ou verbalmente ao indivíduo e/ou a seu cuidador sobre a utilização racional do 
produto, industrializado ou manipulado. Deverá considerar: 
  a. Reações adversas potenciais;  
  b. Interações potenciais com alimentos, suplementos, medicamentos, exames complementares e doenças;  
  c. Toxicidade aguda, subcrônica e crônica;  
  d. Precauções, advertências no uso e contraindicações; 
  e. Modo de uso relacionado à indicação/alegação de uso; 
  f. Características do indivíduo (biológicas, socioeconômicas, culturais, psicológicas e valores). 

Dispensação - Avaliar a necessidade de uso do produto com base nas características do indivíduo, em evidências científicas quanto aos 
possíveis efeitos benéficos e/ou danosos à saúde, da conveniência do uso e custo. 

Vigilância 
nutricional ou 
Nutrivigilância 

- Notificar os profissionais de saúde, os órgãos sanitários competentes e o fabricante, sobre os efeitos colaterais, as reações 
adversas, as intoxicações (voluntárias ou não) observados e registrados na prática da nutrivigilância;  
- Estabelecer protocolos de nutrivigilância para assegurar o seu uso racionalizado, a sua segurança e a sua eficácia terapêutica; 
- Prestar orientação farmacêutica, com vistas a esclarecer ao paciente a relação benefício e risco, a conservação e a utilização de 
suplementos alimentares e demais categorias de alimentos, bem como suas interações (fármaco-nutriente, nutriente-nutriente) e 
a importância do seu correto manuseio. 
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Material elaborado em: 23/05/2019. 

Dúvidas e sugestões? Acesse nossos canais orienta@crfrs.org.br, Whatsapp (51) 99286-5440 ou 51-3027-7500. 

Avalie o atendimento da Orientação Técnica do CRF/RS AQUI. 

Equipe da Orientação Técnica do CRF/RS 

 

https://bit.ly/2r0yBC7
https://bit.ly/2r0yBC7
https://bit.ly/2Qhm60I
https://bit.ly/2E3s5kR
https://bit.ly/2M5iYGS
https://bit.ly/2GjKqf6
https://bit.ly/2aDNL89
mailto:orienta@crfrs.org.br
https://goo.gl/forms/b9pfsyti4gGnKAhm1

