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SUMMARY – Several definitions surrounds the term nutraceutical, which was firstly coined in 1989 by the
Foundation for Innovation in Drugs (New York, USA) in order to name this growing area of research in biomedicines.
Although, there is no world agreement about the definition of nutraceuticals, they could be understood as products
isolated or purified from food, often sold in pharmaceutical forms, not associated to food and that shows
physiological or health benefits, including the prevention and treatment of diseases. Facing with uncertainties
found in this area, the regulation of quality control tests that evaluate the safety of these products is urgent.
Through a discussion about nutraceuticals, the aim of this work was to expose legal and official aspects about its
recognition as well to incentive researches in order to confirm its effectiveness and safety.
KEYWORDS – Nutraceuticals, Quality Control, Legislation.

RESUMO – Diversas designações circundam o termo nutracêutico, primeiramente postulado em 1989 pela
Fundação de Inovação em Medicamentos (Nova Iorque, EUA) para nomear essa crescente área de pesquisa em
biomedicamentos. Embora não exista nenhum consenso mundial acerca de definições dos nutracêuticos, estes
podem ser compreendidos como produtos isolados ou purificados de alimentos, geralmente vendidos sob formas
medicinais, não associados a alimentos e que demonstrem ter benefícios fisiológicos e à saúde, incluindo a
prevenção e o tratamento de doenças. Frente às incertezas encontradas nesta área, a regulamentação de testes que
avaliem a qualidade dos produtos nutracêuticos é premente. Através de uma discussão sobre nutracêuticos, este
trabalho tem como objetivo abordar aspectos sobre a necessidade do reconhecimento legal e oficial destes produ-
tos, bem como de incentivo às pesquisas e comprovação de sua eficácia e segurança.
PALAVRAS-CHAVE – Nutracêuticos, Controle de Qualidade, Legislação.

1. INTRODUÇÃO

Há muito tempo se reconhece a estreita relação entre o
  consumo de alimentos saudáveis e a saúde do indiví-

duo (UUSITALO & et al., 2002). Hipócrates, o reconheci-
do pai da medicina moderna, definiu a relação entre o uso
de alimentos apropriados para a saúde e seus benefícios
terapêuticos através da frase “Deixe o alimento ser o medi-
camento, e o medicamento ser o alimento” (BAGCHI, 2006
& WILDMAN, 2000). Atualmente, termos como alimen-
tos funcionais, suplementos dietéticos e nutracêuticos apa-
recem freqüentemente nos meios de comunicação.

Não apenas os consumidores estão interessados nesse
setor de produtos, mas a indústria e a comunidade científica
têm buscado cada vez mais informações sobre essas subs-
tâncias (FRANCO, 2006). Avanços na tecnologia de alimen-
tos e ingredientes, associados a um melhor entendimento
das propriedades de nutrientes específicos, têm impulsiona-
do ainda mais as empresas do setor de alimentos funcionais
em todo o mundo, promovendo uma verdadeira “revolução
dos alimentos funcionais”. Alcançando um crescimento de
20 % na última década, as maiores indústrias do setor aderi-
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ram a essa nova tendência, abastecendo o mercado com
uma infinidade de produtos (HARDY, 2000; BAGCHI, 2006;
HEASMAN & MELLENTIN, 2001). Em 2001, esse seg-
mento era da ordem de 70 bilhões de dólares, com previsão
de atingir o faturamento de 100 bilhões em 2010 (EMBRA-
PA, 2008). O setor brasileiro de alimentos funcionais regis-
trou um crescimento de mais de 50 % desde 2002 e alcan-
çou no ano de 2005 o faturamento de 647,1 milhões de reais
(SBAF, 2008). Neste cenário, os nutracêuticos representam
o segmento da indústria alimentícia que mais cresce. O mer-
cado mundial é estimado em 30 bilhões de dólares, crescen-
do 5% ao ano (ANDLAUER & FÜRST, 2002).

Pesquisas de mercado encomendadas por muitas in-
dústrias mostram o aumento da demanda dos consumido-
res por produtos alimentícios que melhorem a saúde, as-
sim como por produtos de forma comercial alternativa
contendo os princípios ativos presentes nos alimentos (ES-
PÍN & et al.,, 2007). A ciência sobre os efeitos benéficos
desses princípios ativos, na forma de nutracêuticos, indu-
bitavelmente gera um impacto na terapia nutricional. Re-
presenta, também, inquestionavelmente, um grande desa-
fio para os profissionais da área.
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Autoridades públicas da saúde consideram a prevenção
e tratamento com nutracêuticos um poderoso instrumento
na manutenção da saúde e contra agravos nutricionais e
doenças crônicas, através da promoção da longevidade e
melhora da qualidade de vida (ANDLAUER & FÜRST,
2002). Além do mais, técnicas bioquímicas têm demons-
trado cada vez mais as necessidades do organismo huma-
no em nível celular e molecular. Este conhecimento leva a
definições mais exatas sobre a carência de micronutrientes
e as suas ações positivas sobre a saúde humana. (KRÄ-
MER & et al., 2001).

De fato, os nutracêuticos revelam-se uma grande alter-
nativa para o tratamento e gerenciamento da saúde. Expla-
nando sua importância e difusão entre a comunidade cien-
tífica e consumidores, o principal objetivo deste trabalho
foi abordar aspectos legislativos, controle de qualidade,
eficácia e segurança de produtos nutracêuticos.

2. DEFINIÇÕES

Pesquisadores e indústria têm usado vários termos
similares para expressarem seus próprios conceitos ou
para focarem as características do seu produto. Ter-
mos, estes, derivados de alimentos funcionais e que
muitas vezes se sobrepõem. (KWAK & JUKES, 2000).

O termo alimento funcional seria aquele alimento que
promove mais do que uma simples nutrição, adicionan-
do efeitos fisiológicos benéficos aos consumidores (JO-
NES, 2002; FRANCO, 2006). A legislação brasileira não
possui uma definição para alimento funcional, mas defi-
ne uma alegação de propriedade de saúde e funcional
para estabelecer diretrizes para sua utilização, bem como
condições para registro de alimentos (BRASIL, 1999).
Dentre as diretrizes para esse tipo de alimento são per-
mitidas alegações funcionais relacionadas com o papel
fisiológico no crescimento, desenvolvimento e funções
normais do organismo e, ou, ainda alegações sobre a
manutenção geral da saúde e a redução de risco de
doenças, em caráter opcional (STRINGHETA & et al.,
2007).

Muitos constituintes bioativos vêm sendo comercia-
lizados na forma de produtos farmacêuticos, como cáp-
sulas, soluções, géis, pós e granulados. Essa variedade
de produtos não pode ser verdadeiramente classificada
como alimentos, então um termo híbrido de “nutrien-
tes” e “farmacêuticos” foi criado pela Foundation for
Innovation in Medicine dos ESTADOS UNIDOS, em
1989/1990 – definido como: “Uma substância que pode
ser um alimento ou parte de um alimento que proporcio-
na benefícios medicinais, incluindo prevenção ou trata-
mento de doenças”. (ESPÍN & et al., 2007).

A Figura 1 representa o termo nutracêutico (GULA-
TI & OTTAWAY, 2006).

Essas definições abrangem uma gama de descobertas
científicas consideradas “uma nova fronteira na ciência
nutricional” e um desafio aos órgãos regulatórios quanto
à distinção entre alimento e medicamento (HEASMAN
& MELLENTIN, 2001).

3. ASPECTOS LEGAIS

A emergência dessa nova categoria de produtos, baseada
no crescente número de publicações sobre nutracêuticos
da última década e seu grande influxo no mercado mun-
dial, aponta a necessidade de se revisar os critérios atual-
mente estabelecidos.  Da mesma forma, clama por uma
legislação que viabilize adequadamente essa nova varieda-
de. (COPPENS & et al., 2006).

No entanto, os órgãos regulatórios de diferentes paí-
ses não reconhecem o gênero nutracêutico, enquadrando
estes compostos ativos de diferentes formas. Além do
mais, o cenário de regulamentação sempre esteve sob forte
influência do mercado de alimentos funcionais e correla-
tos. Os altos custos para se desenvolver novas marcas e
produtos e a necessidade de proteger as já existentes fez
com que se tornassem menos rigorosos os processos de
desenvolvimento de muitas empresas do ramo (HASLER,
2005).
Panorama mundial

Nos Estados Unidos, o termo nutracêutico não é reco-
nhecido oficialmente, no entanto, por suas característi-
cas, um nutracêutico poderia ser enquadrado, parcialmen-
te, como um suplemento dietético – “Um alimento, na sua
forma não convencional, que provê um componente para
suplementar a dieta, através do aumento total da ingestão
diária deste componente”. O Food and Drug Administra-
tion (FDA), através do Dietary Supplement Health and
Education Act (DSHEA), de outubro de 1994, confere
uma nova abordagem regulatória para a segurança e rotu-
lagem de suplementos dietéticos. Segundo o DSHEA, a
empresa é responsável por garantir a segurança do suple-
mento que fabrica ou distribui; assim, os suplementos di-
etéticos não precisam ser submetidos à aprovação do FDA
antes de serem comercializados, exceto no caso de novos
compostos (ESTADOS UNIDOS, 1994).

Como conseqüência, muitos produtos que contêm as
substâncias com potencial efeito farmacológico, têm sido
vendidas livremente como ingredientes de suplementos di-
etéticos nos Estados Unidos (GULATI & OTTAWAY,
2006).

Na União Européia, um dos princípios comuns que nor-
teia esse setor e que é um produto alimentício não pode
ser apresentado como agente modificador ou restaurador
de funções fisiológicas do organismo e nem figurar como
tratamento de patologias (CASTELLINI & et al., 2002).
Desta forma, considerando a definição de nutracêutico,
em termos de leis européias, um grande número de subs-
tâncias seria classificado como medicamento em lugar de
componentes alimentares (GULATI & OTTAWAY, 2006).

No entanto, o status regulatório dos nutracêuticos va-
ria de acordo com as diferenças históricas e culturais além
das práticas governamentais de cada um dos países que
compõem a União Européia (GULATI & OTTAWAY,
2006). Cada país adota sua própria legislação e, confor-
me a natureza e finalidade do produto enquadram-no como
produto alimentício ou medicamentoso, podendo umaFIG. 1 - Ilustra o termo Nutracêutico (GULATI & OTTAWAY, 2006).
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mesma substância apresentar as duas conotações, de acor-
do com o país que a julga (COPPENS & et al., 2006 &
CASTELLINI & et al., 2002).

No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA), igualmente não reconhece o termo nutracêu-
tico. No entanto, a Resolução RDC nº 2, de 2002, define
substância bioativa, a definição oficial mais equiparável a
nutracêuticos. Essa é definida como nutriente ou não nu-
triente com ação metabólica ou fisiológica específica no
organismo, devendo estar presente em fontes alimenta-
res, seja de origem natural ou sintética, sem finalidade
medicamentosa ou terapêutica (BRASIL, 2002).

Embora existam legislações e definições aplicáveis a
nutracêuticos, não há reconhecimento oficial da catego-
ria, bem como não há nenhuma lei específica para esses
produtos que trate de sua eficácia, segurança e qualidade.

4. CONTROLE DE QUALIDADE

O Controle de Qualidade é o conjunto de medidas des-
tinadas a verificar a qualidade de cada lote de medica-
mentos e demais produtos, para que satisfaçam as nor-
mas de atividade, pureza, eficácia e inocuidade, cumprin-
do com a qualidade preestabelecida (BRASIL, 1977; 2007).
Os nutracêuticos, por possuírem a capacidade de alterar
funções metabólicas e fisiológicas do organismo, tam-
bém devem ser avaliados e submetidos aos testes de con-
trole de qualidade como qualquer outro produto farma-
cêutico.

A ANVISA por meio de resoluções assegura a qualida-
de, segurança e a eficácia dos medicamentos produzidos,
tanto nas indústrias quanto nas farmácias magistrais (PI-
NEZE & et al., 2003). A resolução RDC nº 214, de 12 de
dezembro de 2006, por exemplo, foi instituída no intuito
de fixar os requisitos mínimos exigidos para a manipula-
ção, fracionamento, conservação, transporte e dispensa-
ção de produtos de interesse da saúde (BRASIL, 2006).
No entanto, não há nenhuma orientação oficial sobre o
procedimento de controle de qualidade de nutracêuticos.

Alternativamente, as Farmacopéias que são conside-
radas como compêndios oficiais farmacêuticos dos paí-
ses, é que regem os procedimentos para avaliação da qua-
lidade desses produtos. Porém, é observado que estas se
mostram igualmente incompletas quanto ao assunto. A Far-
macopéia Brasileira, por exemplo, não descreve nenhum
produto nutracêutico, já a Farmacopéia Americana USP30/
NF25 possui poucas monografias descritas no capítulo
“Dietary Supplements”. Portanto, considerando uma gran-
de variedade de produtos nutracêuticos disponíveis no
mercado e observando poucas referências em relação a
testes de controle de qualidade, a avaliação da eficácia,
segurança e qualidade destes produtos seja, talvez, um
dos maiores desafios à comunidade científica.

A indústria e a comunidade científica reconheceram
essa urgência no desenvolvimento de métodos analíticos
validados para classe de nutracêuticos. Em resposta, um
grupo composto por entidades internacionais como o
National Institutes of Health (NIH), AOAC International
e o FDA foi formado, tendo como foco principal alertar
para as dificuldades dos pesquisadores na identificação
das substâncias ativas, para a carência de padrões de re-
ferência validados e para a escassez de dados dos produ-
tos nutracêuticos (SULLIVAN & CROWLEY, 2006).

As dificuldades ocorrem nas várias etapas do proces-
so analítico, como na identificação das substâncias ativas
devido à falta de reagentes específicos, variabilidade na-
tural e instabilidades. (DAS, 2007). Além disso, apenas
um mesmo método analítico pode não ser adequado para
avaliar a matéria-prima e o produto industrializado sendo,
portanto, necessário o desenvolvimento de dois procedi-
mentos específicos. Ademais, o desenvolvimento de pa-
drões de referência é extremamente caro ou simplesmen-
te inexiste (KRUGER & MANN, 2002).

Efetivamente, todos esses desafios orientam a comu-
nidade científica e os pesquisadores do âmbito público e
privado para um processo mútuo de desenvolvimento de
métodos analíticos validados para nutracêuticos. A regu-
lamentação e conseqüente adoção desses ensaios analíti-
cos, devidamente validados, ajudarão os consumidores
na aquisição de produtos nutracêuticos com qualidade,
ou seja, os consumidores terão a garantia de que os pro-
dutos foram submetidos a uma análise eficiente e basea-
dos em uma ciência sólida, e que os produtos podem ser
facilmente comparados entre si. Além disso, contribuirá
para a identificação de produtos adulterados, bem como,
de produtos que contenham alguma substância tóxica
(SRINIVASAN, 2006).

5. AVALIAÇÃO DA SEGURANÇA
DE NUTRACÊUTICOS

Embora os nutracêuticos tenham a pretensão de produ-
zir efeitos benéficos à saúde através das atividades fisioló-
gica e farmacológica, similarmente aos fármacos, eles pos-
suem um limite para o uso. Esse limite é condicionado pe-
las propriedades da substância e pelas condições em que é
usado.

A garantia de segurança para nutracêuticos é complexa,
visto o potencial de efeitos adversos derivados não somen-
te das impurezas que podem estar presentes nesses produ-
tos, mas também de suas atividades fisiológicas. Ademais,
os nutracêuticos podem ser apresentados e comercializa-
dos na forma de misturas, característica que dificulta ain-
da mais o processo de avaliação da segurança. Desta for-
ma, as impurezas e as interações entre os constituintes
químicos dessa mistura devem ser analisadas para avaliar
o potencial de toxicidade do produto (DAS, 2007).

A ausência de uma supervisão profissional quanto ao
consumo de nutracêuticos e seu uso por tempo indetermi-
nado tornam a avaliação de segurança desses produtos ain-
da mais crítica (KRUGER & MANN, 2002).

Os ensaios de segurança são aplicados de modo exclu-
sivo, ou seja, executados em cada tipo de produto. Além
disso, devem-se considerar as particularidades de cada
componente, como a dosagem, farmacologia e farmacoci-
nética (KRUGER & MANN, 2002).

Delimitar a composição analítica do produto é funda-
mental para determinar a segurança desses pretensos nu-
tracêuticos, assim como conhecer o mecanismo de ação
farmacológico e o potencial toxicológico é um importan-
te subsídio para predizer as conseqüências da exposição
a diferentes dosagens. Outros instrumentos inerentes à
avaliação de segurança são os estudos científicos (de to-
xicologia animal, farmacocinética e ensaios clínicos), o
histórico de exposição e estudo de interações com outros
componentes.
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5.1 Análise da composição do produto
Nutracêuticos correspondem a diversas classes de

componentes, que podem ser representados por uma úni-
ca substância, por uma complexa mistura de substâncias
extraídas de vegetais e por produtos obtidos de novas
fontes ou processos de produção. A análise de composi-
ção deve abranger substâncias ativas, impurezas e subs-
tâncias associadas.

Cada categoria de produto possui o seu próprio desa-
fio na caracterização química. O gênero mais simples de
produto para a análise dos constituintes é aquele que pos-
sui um único constituinte químico (convencionais, sinté-
ticos e os extratos simples), cuja caracterização é realiza-
da de modo direto: apenas um método analítico é neces-
sário (KRUGER & MANN, 2002).

 Por outro lado, um produto que consista de uma com-
plexa mistura requer vários métodos analíticos para iden-
tificar e quantificar a grande quantidade de componentes.
Já os produtos derivados de novas fontes ou processos,
como os biotecnológicos, requerem o desenvolvimento
de novos métodos analíticos. Nesse caso, é preciso esta-
belecer equivalência com alguma substância conhecida
que tenha seu histórico de consumo compreendido para
identificar e quantificar as substâncias presentes nesse
tipo de produto (KRUGER & MANN, 2002).

De fato, a caracterização analítica das diversas mistu-
ras comumente encontradas nos produtos nutracêuticos
é uma ciência em desenvolvimento que ainda não tem um
padrão ou critério para tal caracterização. Desse modo, é
possível que dois produtos que contenham a mesma subs-
tância ativa possam ser caracterizados e avaliados por
métodos totalmente diferentes e, assim, tenham também
diferentes critérios de qualidade. De uma perspectiva to-
xicológica, um produto pode ter um perfil de segurança
exclusivamente diferente do outro, mesmo que ambos
sejam comercializados em critério de igualdade (SRINI-
VASAN, 2006).
5.2 Estudos toxicológicos

Estudos toxicológicos adicionais não são exigidos quan-
do há conhecimento consistente sobre potencial toxicoló-
gico, dose segura e efetiva; quando os componentes do
produto são bem caracterizados e o processo de produção
é padronizado e reprodutível. Não atendidos esses crité-
rios, a realização de estudos farmacocinéticos e estudos de
doses repetidas faz-se imprescindível para atestar a segu-
rança de um nutracêutico.

Os estudos farmacocinéticos revelam o comportamen-
to do nutracêutico no organismo. Desta forma, analisam o
sítio de ação da substância presente no nutracêutico e ava-
liam a sua atividade farmacológica em um órgão ou siste-
ma. Proporcionam, também, uma comparação entre as res-
postas humana e animal à dose administrada fornecendo
informações sobre uma possível toxicidade do produto
(BRASIL, 1996).

Quanto ao estudo de toxicidade com doses repetidas
em animais, o seu principal objetivo é identificar os órgãos
alvos, o mecanismo de toxicidade e o limiar da dose para
que sejam produzidos efeitos tóxicos. Os estudos com dose
única podem ser inadequados para subsidiar conclusões
quanto à toxicidade do produto, visto esse tipo de estudo
não monitorar parâmetros usuais de toxicidade, nem tanto
levar em consideração os efeitos de doses freqüentes (BRA-
SIL, 1996).

5.3 Estudos clínicos e evidências epidemiológicas
A primeira evidência da segurança de nutracêuticos

deve provir de ensaios clínicos em humanos devido às
limitações dos ensaios em modelos animais, como a dife-
renças entre a farmacocinética e farmacologia da subs-
tância em humanos e animais. Além disso, é primordial
avaliar a qualidade e não apenas a quantidade de evidên-
cias clínicas disponíveis a fim de garantir a segurança de
nutracêuticos (SALMINEN & et al, 1998).

Os testes clínicos mais importantes são aqueles que
avaliam a segurança do nutracêutico por comparação en-
tre um grupo que recebe o tratamento com a substância e
outro que recebe placebo, por um mesmo período de tem-
po determinado. Destes, os estudos qualitativamente mais
importantes são aqueles em que os participantes do teste
são escolhidos aleatoriamente (LANGSETH, 1997).

Além de estudos clínicos, estudos epidemiológicos tam-
bém constituem uma valiosa ferramenta na avaliação da
segurança de nutracêuticos, pois fornecem dados para
determinar se há evidências de risco à saúde humana as-
sociada à ingestão do produto. (SALMINEN & et al,
1998).

5.4. Interações medicamentosas
O consumo de produtos de origem vegetal aumentou

drasticamente. Por exemplo, nos Estados Unidos, estima-
se que 20% da população usam medicamentos prescritos
por profissionais da saúde concomitantemente a produtos
vegetais e vitaminas. Além disso, boa parte dos fármacos
atuais é derivada de fontes naturais. Desta forma, é consi-
deravelmente compreensível que produtos como os nutra-
cêuticos possuam substância ativa e interajam adversamente
com outros produtos. Desse modo, estudos sobre intera-
ções entre nutracêuticos, medicamentos e alimentos de-
vem ser realizados (KRUGER & MANN, 2002).

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O aumento de interesse dos consumidores por nutra-
cêuticos nos últimos anos incentiva cada vez mais a pes-
quisa e o desenvolvimento de novos produtos. O uso sem
orientação médica cresce à medida que os nutracêuticos
chegam ao mercado com a promessa de serem eficazes e
seguros. Entretanto, estudos que orientem o desenvolvi-
mento e a realização de métodos analíticos para o contro-
le de qualidade de nutracêuticos são escassos. Sem uma
legislação específica e a falta de referências, pois, não há
garantia de que a produção dos nutracêuticos seguiu os
requisitos fundamentais das Boas Práticas de Fabricação.
Dessa forma, não há como garantir um produto de quali-
dade, seguro e com eficácia comprovada aos consumi-
dores e pretensos consumidores de nutracêuticos.

Diante dessa lacuna que há na geração desses produ-
tos, faz-se necessário o desenvolvimento científico da
área. O reconhecimento legal e oficial da categoria deve
vir acompanhado de propostas de testes que avaliem de
fato a qualidade destes produtos. Segundo KRUGER &
MANN (2002), o reconhecimento oficial só é pertinente
quando já existe comprovação experimental fidedigna. O
incentivo às pesquisas, assim como a prova da eficácia,
segurança e qualidade a respeito dos nutracêuticos são
pontos chaves na construção de informações que susten-
tem o uso racional desses produtos no gerenciamento da
saúde e tratamento das doenças.
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