
                                                                                                                              

   

PROTOCOLO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  DE BELO 

HORIZONTE PARA  DISPENSAÇÃO FORMULAS ALIMENTARES PARA 

ADULTOS E IDOSOS  

 

O protocolo destina-se a dispensação fórmulas alimentares industrializadas 

para pacientes portadores das patologias listadas pelo Grupo de Trabalho 

Nacional do Ministério da Saúde no grupo 3 (Doenças de Dispensação 

Opcinal). Os critérios definidos para a dispensação de fórmulas alimentares, 

foram estabelecidos considerando a demanda atual e provável demanda 

reprimida. Individualmente, optamos por priorizar os usuários de maior 

fragilidade, ou seja, aqueles que apresentam menor reserva funcional e pior 

resposta a intercorrências clínicas, combinado ao perfil nutricional. 

A dispensação de fórmulas acontecerá por um período previamente definido, 

conforme especificado no item “Tempo de dispensação”. 

O diagnóstico nutricional para liberação compreenderá a combinação de 

critérios clínicos,  associados a critérios laboratoriais.  

Durante o período de dispensação serão realizadas avaliações clínico-

laboratoriais periódicas e treinamento familiar para cuidados ao paciente com 

via alternativa de alimentação e manejo da mesma. 

 

CRITÉRIOS CLÍNICOS:  

 

1. PORTADORES DE VIA ALTERNATIVA DE ALIMENTAÇÃO (SONDA 

NASOENTÉRICA/NASOGÁSTRICA, GASTROSTOMIA, 

GASTROJEJUNOSTOMIA OU JEJUNOSTOMIA) associado a itens A ou 

B ou C ou D: 

A) Distúrbio de absorção de nutrientes e diarréia crônica, sem melhora com 

medidas clínicas e dietéticas 

B) Insuficiência renal crônica (IRC) severa ou dialítica, com restrição importante 

de volume que não permita o manejo com dieta artesanal 

C) Pré e pós-operatório de cirurgias do trato gastrointestinal (TGI) ou 

transplantes 



                                                                                                                              

   

D) Presença de úlceras por pressão grau III e IV sem recuperação com dieta 

artesanal 

 

2. AVALIAÇÃO CLÍNICA:  

A avaliação clínica será realizada em todo o usuário e caberá ao nutricionista 

avaliar o paciente através de antropometria (peso e altura estimados) e cálculo 

do Índice de Massa Corporal (IMC), circunferência do braço e panturrilha, 

exame físico (condições da pele e fâneros, turgor cutâneo, edemas), Avaliação 

Nutricional Subjetiva (ASG). Caberá ao médico da Equipe de saúde da Família, 

conjuntamente com o nutricionista, emitir relatório justificando o uso da formula 

alimentar. 

 

CRITÉRIOS LABORATORIAIS:  

 

Os exames laboratoriais deverão ser realizados no momento da solicitação de 

fórmula alimentar, após 90 dias e 180 dias (caso seja prorrogada a liberação 

por mais 3 meses) do início de uso.  

Os valores de albumina auxiliam o diagnóstico e são definidores da liberação 

das fórmulas alimentares. Os demais valores irão orientar o tipo de dieta mais 

adequado para cada paciente. 

1. Albumina sérica 

2. Hemograma 

3. Uréia e creatinina: avaliar função renal e possíveis contra-indicações 

para suplementação protéica (IRC moderada e severa, em tratamento 

conservador) ou necessidade de dieta hiperprotéica (IRC dialítica) 

4. Sódio e potássio: avaliar necessidade de suplementação ou restrição 

5. Glicemia: avaliar possíveis restrições calóricas ou necessidade de 

controle glicêmico por meio de hipoglicemiante ou insulina exógena  

 

TEMPO DE DISPENSAÇÃO: 

 

1. Condição de liberação temporária:  

 



                                                                                                                              

   

O tempo máximo de liberação das fórmulas alimentares industrializadas, 

onde será ofertada 100% da necessidade calórica diária estabelecida, será 

de 3 meses. A renovação de fornecimento por mais 3 meses, considerando 

os critérios clínicos e laboratoriais informados em relatório médico 

conjuntamente com o nutricionista. Nesse caso será fornecido 50% da 

necessidade diária de calorias em fórmula alimentar industrializada, sendo o 

restante (50%)  complementado através de dieta artesanal, orientado pelo 

nutricionista. O tempo máximo de fornecimento de fórmulas alimentares 

industrializadas não ultrapassará 180 dias. Os casos que necessitarem 

prolongar a dispensação, o profissinal que acompanha o caso, discutirá 

com o nutricionista do nível central da SMSA. 

No contato inicial o familiar/responsável será orientado quanto ao período 

de fornecimento; será feita a primeira orientação sobre cuidados ao 

paciente, manejo de dietas enterais e confecção de dieta artesanal. Ao final 

dos 90 dias será realizado treinamento familiar para preparo de dieta 

artesanal, conforme cartilha fornecida pela SMSA/PBH. 

 

2. Condições de liberação por tempo prolongado: 

 Síndromes disabsortivas: com diarréia crônica e desnutrição, apesar 

das medidas clínico-dietéticas para controle do quadro (geralmente 

pacientes ileostomizados, portadores de síndrome do intestino curto 

ou doença inflamatória intestinal) 

 IRC severa ou dialítica (Clearance de creatinina < 30 ml/min): com 

necessidade de restrição hídrica importante, que não permita o 

manejo com dieta artesanal 
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