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FÓRMULAS ALIMENTARES PADRONIZADAS PARA DISPENSAÇÃO AOS USUÁRIOS 

EM ATENDIMENTO DOMICILIAR 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

Fórmula infantil de partida com proteínas modificadas em sua relação caseína/proteína 

do soro do leite, com adição de ácidos graxos docosahexaenóico (DHA) e araquidônico 

(ARA) e nucleotídeos. Enriquecida com vitaminas e minerais.  Fonte de carboidrato: 

Lactose.  Indicada para lactentes de 0 a 06 meses de vida. Apresentação: Lata de 800 

gramas.  

Fórmula infantil de seguimento, com proteínas modificadas em sua relação caseína/ 

proteínas solúveis pela adição de soro de leite, acrescida de óleos vegetais, com adição 

de ácidos graxos docosahexaenóico (DHA) e araquidônico (ARA) e nucleotídeos. 

Enriquecida com vitaminas e minerais. Fonte de carboidrato: Lactose. Indicada para 

lactentes de 6 a 12 meses de vida. Apresentação: Lata de 800 gramas.  

Fórmula infantil de segmento à base de proteína isolada de soja isenta de lactose e 

sacarose e proteínas lácteas, enriquecida com vitaminas e minerais (ferro). Indicada para 

lactentes a partir do 6º mês e crianças de primeira infância. Apresentação: Lata de 800 

gramas. 

Fórmula hidrolisada à base de peptídeos, nutricionalmente completa, em pó. Indicada 

para crianças de 1 a 10 anos. Isenta de glúten e lactose. Sabor: Baunilha. Apresentação: 

Lata de 400 gramas.  

Fórmula semi-elementar, à base de proteína extensamente hidrolisada do soro do leite ou 

caseína, com TCM, ácidos graxos docosahexaenóico (DHA) e araquidônico (ARA), 

hipoalergênica e nutricionalmente completa. Fonte de carboidrato: 100% maltodextrina. 

Indicada para lactentes nos primeiros 12 meses de vida. Apresentação: Lata de 400 

gramas.  

Fórmula elementar NEOCATE (Danone), contendo 100% de aminoácidos livres, 100% de 

lipídeos de origem vegetal, isenta de sacarose, lactose e glúten, não alergênica e 

nutricionalmente completa. Indicada para crianças desde o nascimento. Apresentação: 

Lata de 400 gramas.  

Fórmula em pó, nutricionalmente completa para uso oral ou enteral, normoprotéica (até 

12% de proteína, sendo no mínimo 60% de proteína do soro de leite). Combinação de 

DHA e ARA e presença de TCM. Isenta ou com baixos níveis de Lactose. Isenta de Glúten. 

Indicada para crianças de 01 a 10 anos. Apresentação: Lata de no MÍNIMO 400 gramas e 

mínimo 3 (TRÊS) sabores de variação.   

Fórmula nutricionalmente completa, em pó, para dieta enteral ou oral com mix de fibras 

solúveis e insolúveis (15g/L). Densidade calórica de 1,0 kcal/ml. Normoprotéica (entre 
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14% e 16%) e normoglicídica. Isenta de Glúten e Lactose.  Atender DRI’s em até 1.800 

calorias. Sabor: Baunilha. Apresentação: Embalagem de no mínimo 800 gramas. 

Fórmula nutricionalmente completa, líquida, para dieta enteral ou oral, com mix de fibras 

solúveis e insolúveis (15g/L).  Densidade calórica de 1,2 kcal/ml. Normoprotéica (entre 

14% e 16% de proteína predominantemente de alto valor biológico) e normoglicídica. 

Fonte de carboidratos: 100% maltodextrina.Isenta de Glúten e Lactose. Atender DRI’s em 

até 1.800 calorias. Sabor: Baunilha. Apresentação: Sistema Aberto - Embalagem Tetra 

Pack de 1000 ml. 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

Fórmula enteral hipercalórica, líquida, específica para pacientes com função renal 

comprometida, não dialítico. Baixo teor de sacarose, isenta de lactose e glúten, 

densidade calórica a partir de 1,8 calorias para cada mililitro da dieta, hipoprotéica, com 

distribuição calórica de proteína até 10% kcal. Apresentação: Embalagem Tetra Pack de 

200 ml. 

Fórmula para nutrição enteral ou oral, hipercalórica, específica para pacientes com 

função renal comprometida, em tratamento dialítico. Baixo teor de sacarose, isento de 

lactose e glúten, densidade calórica de 2,0 Kcal/ml da dieta, hiperprotéica com 

distribuição calórica de proteína de no mínimo 15% (fonte de proteína 

predominantemente de alto valor biológico).  Apresentação: Embalagem Tetra Pack de 

200 ml. 

Módulo de oligossacarídeo para dieta enteral e oral, sem adição de sacarose, lactose e 

glúten. Fonte de carboidrato: 100% maltodextrina. Isento de sabor. Apresentação: Lata de 

400 gramas. 

Módulo de proteína para dieta enteral e oral, isento de lactose. Fonte de proteína: 100% 

proteína de alto valor biológico. Isento de sabor, com alta solubilidade. Apresentação: 

Lata de no mínimo 240 gramas.  

Módulo de fibra alimentar para nutrição enteral e oral, constituído por 100% fibras solúveis 

com boa diluição. Apresentação: Lata de no mínimo 240 gramas. 

Espessante para alimentos contendo amido de milho instantâneo ou espessante goma 

xantana para espessar alimentos líquidos e semi-sólidos, isento de sacarose, lactose e 

glúten. Porção equivalente a quantidade do produto utilizado para preparo de 100 mL 

do módulo na consistência de néctar (impresso na lata). Diluição completa sem deixar 

grumos e sem gosto residual. Apresentação: Lata de no mínimo 120 gramas. 


