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1 Não 1

Alimento nutricionalmente completo para nutrição 

enteral ou oral, normocalórico. Distribuição 

normocalórica, com proteínas em torno de 15%, 

carboidratos em torno de 50%, gorduras em torno de 

35%; osmolalidade próxima de 350 mOsm/kg água, 

sabor baunilha ou neutro, para atender às necessidades 

nutricionias na manutenção e recuperação do estado 

nutricional. Com os seguintes ingredientes: 

maltodextrina predominante, fonte de lipídeos óleos 

vegetais e/ou óleo de peixe, principal fonte proteica 

sendo a proteína isolada do soro do leite de vaca e 

também poderá conter caseinato de potássio obtido do 

leite de vaca, hidróxido de sódio, ácido cítrico, hidróxido 

de potássio, fosfato de sódio, bitartarato de colina, 

cloreto de cálcio, carbonato de cálcio, cloreto de 

magnésio, vitamina C, taurina, L-carnitina, sulfato 

ferroso, vitamina E, sulfato de zinco, vitamina A, niacina, 

pantotenato de cálcio, vitamina D, sulfato de manganês, 

vitamina B6, sulfato de cobre, vitamina B1, vitamina B2, 

ácido fólico, iodeto de potássio, selenito de sódio, 

cloreto de cromo, molibdato de sódio, vitamina K, 

biotina, vitamina B12, emulsificante lecitina de soja e 

aromatizante. Não contenha glúten. Apresentar ficha 

técnica com a composição das proteínas, carboidratos e 

lipídeos de forma detalhada, bem como a quantidade de 

vitaminas e minerais. Rótulo com a inscrição “PROIBIDA 

A VENDA”.

2.910
Lata 400g com

colher-medida
SIM NÃO 65,52 190.663,20 1933
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2 Não 2

Alimento a base de proteína isolada de soja, em pó, 

com alta solubilidade. Alimento em pó, a base de 

proteína isolada de soja, para criança acima de 01 ano 

de idade, com fibras,  vitaminas e minerais.  Isento de 

lactose, sacarose, caseína e glúten. Sem aditivos 

químicos. Com colher medida. Rótulo com a inscrição 

"PROIBIDA A VENDA.

3.420
Lata 400g com

colher-medida
SIM NÃO 61,76 211.219,20 1934

3 Não 3

Complemento Alimentar para adolescentes e adultos. 

Complemento alimentar para auxiliar atingir 

recomendações nutricionais de jovens e adultos.  Fonte 

de proteínas e com vitaminas e minerais antioxidantes. 

Baixo teor de gorduras totais, sem adição de sacarose, 

com fibra alimentar. Fonte principal de carboidratos: 

maltodextrina. Sabor baunilha. Referência: Nutren 

Active Baunilha- cumprimento de decisão judicial.

1.578
Lata 400g com

colher-medida
SIM NÃO 45,89 72.414,42 1935

4 Não 4

Dieta nutricionalmente completa, desenvolvida para 

crianças de 1 a 10 anos. Indicado para prevenir ou 

corrigir desnutrição, composto de até 15% de 

proteínas(sendo proteínas do soro do leite e  caseína, 

poderá ter em menor concentração proteína isolada de 

soja), até 55% de carboidrato (poderá ser combinação 

de maltodextrina e/ ou sacarose e/ou xarope de milho 

e/ou amido de milho  hidrolizado e/ou FOS) e até 35% 

de lipídeos (sendo óleo de girassol e/ou óleo de canola 

e/ou TCM e/ou óleo de soja). Isento de lactose. Isento 

de glúten. Com colher medida. Rótulo com a inscrição 

"PROIBIDA A VENDA". Instantâneo. Sem a necessidade 

de usar liquidificador ou mix para o preparo.

3.570

Lata 380g ou 400g 

com

colher medida

SIM NÃO 57,93 206.810,10 1936
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5 Não 5

Dieta semi-elementar e hipoalergênica, à base de 100% 

proteína extensamente hidrolisada de soro de leite, 

que venha a garantir alta eficácia nos casos de alergia 

proteína do leite e de soja e síndromes de má 

absorção. Nutricionalmente completo, com adição 

vitaminas e minerais. Apresentando baixa osmolaridade. 

Isento de lactose, galactose, sacarose, frutose e glúten. 

Embalagem: lata com 400 g. Composição aproximada 

por 100ml de fórmula reconstituída: Proteínas - 2,0 g; 

lipídios - 3,6 g; Carboidratos - 8,6 g. Rótulo com a 

inscrição “PROIBIDA A VENDA”.

8.775
Lata 400g com

colher medida
SIM NÃO 146,48 1.285.362,00 1937

6 Não 6

Dieta semi-elementar e hipoalergênica, à base de 100% 

proteína extensamente hidrolisada de soro de leite, 

que venha a garantir alta eficácia nos casos de alergia 

proteína do leite e de soja e síndromes de má 

absorção. Nutricionalmente completo, com adição 

vitaminas e minerais. Apresentando baixa osmolaridade. 

Isento de lactose, galactose, sacarose, frutose e glúten. 

Embalagem: lata com 400 g. Composição aproximada 

por 100ml de fórmula reconstituída: Proteínas - 2,0 g; 

lipídios - 3,6 g; Carboidratos - 8,6 g. Rótulo com a 

inscrição “PROIBIDA A VENDA”. Referência: Pregomin 

Pepti- cumprimento de decisão judicial.

1.860
Lata 400g com

colher medida
SIM NÃO 166,94 310.508,40 1938

7 Não 7

Espessante a base de amido de milho modificado ou 

maltodextrina, adicionado de gomas alimentícias 

(goma guar e/ou goma xantana e/ou outra) ou 

geleificante cloreto de potássio, instantâneo, para 

espessar preparações, com colher medida. Rótulo com 

a inscrição “PROIBIDA A VENDA”.

1.098
Lata +/- 220 -

300 g
SIM NÃO 84,84 93.154,32 1939
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8 Não 8

Formula infantil, em pó, indicada para lactentes e 

crianças de primeira infância (0 a 36 meses), com 

necessidades dietoterápicas específicas. Fórmula 

infantil em pó, a base de proteína do soro de leite 

extensamente hidrolisada (em torno de 85% peptídeos e 

15% de aminoácidos livres), pode conter lactose. Adição 

de prebióticos e ácidos graxos de cadeia longa-LcPUFAs 

(DHA- ácido docosahexaenóico e ARA- ácido 

araquidônico). Densidade calórica 66 kcal/100ml. 

Possuir em torno de 10% de proteínas (85% peptídeos e 

15% aminoácidos livres), 43% de carboidratos (pode 

conter lactose e/ou maltodextrina), 47% de lipídios (de 

origem vegetal e/ou de peixe, preferencialmente TCM). 

Indicado para alergia ao leite de vaca e sem quadro de 

diarreia. Rótulo com a inscrição “PROIBIDA A VENDA”.  

Com colher medida

5.460
Lata 800g com

colher medida
SIM NÃO 194,22 1.060.441,20 1940

9 Não 9

Fórmula infantil em pó para nutrição oral e enteral, em 

pó. Alimento em pó para nutrição oral ou enteral para 

crianças, nutricionalmente completo, podendo ser 

adicionado diretamente aos alimentos, podendo ser 

diluído nas seguintes apresentações: 1Kcal/ml; 

1,25kcal/ml, 1,5Kcal/ml. Principal fonte de carboidratos 

a maltodextrina. Isento de lactose. Sabor baunilha. 

Indicado para crianças em risco nutricional, desnutridas 

ou com desaceleração do crescimento, e/ou doenças 

crônicas, por exemplo fibrose cística, cardiopatias, 

doença celíaca etc., em pré ou pós-operatório. Atenda 

ao Codex Alimentarius. Rótulo com a inscrição 

“PROIBIDA A VENDA”.

4.755
Lata 400g com

colher-medida
SIM NÃO 115,72 550.248,60 1941
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10 Não 10

Fórmula infantil para lactentes menores de um ano de 

idade com intolerância à lactose. Fórmula isenta de 

lactose, com maltodextrina como principal carboidrato; 

predomínio de gordura vegetal, com LcPufas, DHA e 

ARA; fonte proteíca: caseína e/ou soro do leite. 

Adicionada de vitaminas e minerais. Atenda a todas 

recomendações do Codex Alimentarius FAO/OMS. 

Composição aproximada por 100ml de fórmula 

reconstituída: Proteínas – 1,4 g ; Lipídios - 3,6 g; 

Carboidratos – 7,5 g; Rótulo com a inscrição “PROIBIDA 

A VENDA”.

4.740

Latas de 400g

ou 450g com

colher-medida

SIM NÃO 52,75 250.035,00 1942

11 Não 11

Fórmula elementar à base de 100% de aminoácidos 

livres, 100% de maltodextrina e 100% de lipídios de 

origem vegetal, nutricionalmente completa. Isenta de 

sacarose, lactose e glúten, com teores de nutrientes 

atendendo aos valores mínimos e máximos do Codex 

Alimentarius FAO/OMS para vitaminas e minerais, 

indicada para: Alergia à proteína do leite de vaca, a soja, 

a múltiplos alimentos e a hidrolisados protéicos; 

síndrome do intestino curto, transição de nutrição 

parenteral para enteral e mal absorção, para crianças de 

1 a 10 anos.

5.535 Lata de 400g SIM NÃO 263,73 1.459.745,55 1943

12 Não 12

Fórmula infantil de aminoácidos livres para lactentes e 

de seguimento para lactentes (desde o nascimento) e/ 

ou crianças de primeira infância, destinada a 

necessidades dietoterápicas específicas, como alergia à 

proteína do leite de vaca, a soja, a múltiplos alimentos 

e a hidrolisados protéicos; síndrome do intestino curto, 

transição de nutrição parenteral para enteral e mal 

absorção para lactentes. Fórmula elementar à base de 

100% de aminoácidos livres, 100% de maltodextrina e 

100% de lipídios de origem vegetal, EXCETO óleo de 

soja, nutricionalmente completa. Isenta de sacarose, 

lactose, glúten e soja ou traços de soja, com teores de 

nutrientes atendendo aos valores mínimos e máximos 

do Codex Alimentarius FAO/OMS para vitaminas e 

minerais. Rótulo com a inscrição “PROIBIDA A VENDA”.

11.325 Lata de 400g SIM NÃO 232,16 2.629.212,00 1944
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13 Não 13

Formula para lactentes que apresentem regurgitação 

e/ou refluxo gastroesofágico. Alimentação para 

lactentes desde o nascimento. Com proteínas do soro do 

leite e caseína, lipídeos de origem vegetal, poderá 

conter como fonte de carboidratos lactose e 

maltodextrina; agente espessante poderá ser amido pré-

gelatinizado ou goma. De acordo com o Codex 

Alimentarius. Rótulo com a inscrição “PROIBIDA A 

VENDA”.

2.715

Lata 800 gr

com colher

medida

SIM NÃO 62,16 168.764,40 1945

14 Não 14

Fórmula infantil para lactentes até 06 meses, em pó, à 

base de leite de vaca. A relação caseína: proteínas do 

soro é alterada (40:60) ou (30:70), contém como 

carboidrato 100% lactose, as gorduras são compostas 

por óleos vegetais (±95%) e gordura láctea (±5%), 

poderá ou não conter percentual de óleo de peixe, 

adicionado de prebióticos. Enriquecida com Lc-Pufas 

DHA e ARA e nucleotídeos. Composição aproximada por 

100ml de formula reconstituída (nutriente g/100ml): 

Proteínas - 1,6 g; Lipídios - 3,3 g; Carboidratos - 7,8 g; 

Sem sacarose; Enriquecida de vitaminas e minerais. 

Atenda todas as recomendações do Codex Alimentarius 

FAO/OMS e RDC nº 44/2011.  Rótulo com a inscrição 

“PROIBIDA A VENDA”.

12.660

Lata 800 gr

com colher

medida

SIM NÃO 51,09 646.799,40 1946

15 Não 15

Fórmula infantil de segmento, à base de leite de vaca, 

com nutrientes adequado para lactentes a partir do 6º 

mês de vida. Enriquecida com ferro à base de proteínas 

lácteas. Fonte proteíca: caseína e soro do leite. Principal 

carboidrato: lactose; as gorduras são compostas por 

óleos vegetais e pode conter gordura láctea. Com 

prebióticos, LcPufas, ARA e DHA. Composição 

aproximada por 100ml de fórmula reconstituída: 

Proteínas: 2,2 g; Carboidratos:7,8g; Lipídios: 3,1 g. Sem 

sacarose. Atenda todas as recomendações do Codex 

Alimentarius FAO/OMS e RDC nº 44/2011. Isento de 

glúten. Rótulo com a inscrição “PROIBIDA A VENDA”.

10.230
Lata 800g com

colher medida
SIM NÃO 44,81 458.406,30 1947
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16 Não 16

Fórmula infantil de transição, à base de leite de vaca, 

com nutrientes adequado para lactentes a partir do 9º 

mês de vida. Enriquecida com ferro à base de proteínas 

lácteas. Fonte proteíca: caseína e soro do leite (relação 

caseína/proteína do soro 50:50). Principal carboidrato: 

lactose; as gorduras são compostas por óleos vegetais e 

gordura láctea. Com prebióticos, ARA e DHA. 

Composição aproximada por 100ml de fórmula 

reconstituída: Proteínas: 1,4 g; Carboidratos: 8,6g; 

Lipídios: 3,0 g. Sem sacarose. Atenda todas as 

recomendações do Codex Alimentarius FAO/OMS e RDC 

nº 44/2011. Isento de glúten. Rótulo com a inscrição 

“PROIBIDA A VENDA”.

1.680
Lata 800g com

colher medida
SIM NÃO 51,92 87.225,60 1948

17 Não 17

Fórmula infantil de seguimento, a base de proteínas 

isolada de soja, isento de lactose, para o segundo 

semestre de vida. Indicada para lactentes com 

intolerância à lactose ou alergia à proteína do leite de 

vaca; ou em situações onde for indicado retirar o leite 

de vaca da dieta. Sem proteína láctea, lactose, galactose, 

frutose sacarose. Atenda a todas recomendações do 

Codex Alimentarius FAO/OMS e da RDC nº 44 de 2011. 

Composição aproximada por 100ml de fórmula 

reconstituída: Nutrientes (g/100ml) Proteínas 2,2 

g;Lipídios 3,6 g; Carboidratos 8,6g. Sem sacarose. Rótulo 

com a inscrição “PROIBIDA A VENDA”.

3.060
Lata 800g com

colher medida
SIM NÃO 80,04 244.922,40 1949

18 Não 18

Fórmula infantil para lactentes à base de proteínas 

isolada de soja, isento de lactose, para o primeiro 

semestre de vida, em pó. Indicada lactentes com 

intolerância à lactose ou alergia à proteína do leite de 

vaca; ou em situações onde for indicado retirar o leite 

de vaca da dieta. Sem proteína láctea, lactose, galactose, 

frutose e sacarose. Atenda a todas recomendações do    

Codex Alimentarius FAO/OMS e da RDC nº 43 de 2011. 

Composição aproximada  por 100ml de fórmula 

reconstituída. Nutrientes (g/100ml): Proteínas 1,8 g; 

Lipídios 3,6 g; Carboidratos 6,7g. Sem sacarose. Isento 

de glúten. Rótulo com a inscrição “PROIBIDA A VENDA”.

2.550
Lata 800g com

colher medida
SIM NÃO 79,19 201.934,50 1950
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19 Não 19

Nutrição enteral, em pó, à base de proteína isolada de 

soja, nutricionalmente completa, normocalórica na 

diluição padrão. Com mix de fibras, hipossódica, isenta 

de sacarose, lactose e glúten. Indicada para pessoas com 

mais de 10 anos. Rótulo com a inscrição “PROIBIDA A 

VENDA”. Instantâneo. Sem a necessidade de usar 

liquidificador ou mix para o preparo.

2.790
Lata 800g com

colher medida
SIM NÃO 101,35 282.766,50 1951

20 Não 20

Suplemento hipercalórico (2,0 Kcal/ml) e 

hiperproteico, contendo mínimo de 20g de proteína na 

embalagem. Isento de fibras. Sem glúten e sem lactose. 

Diversos Sabores. Embalagem de 200 ml.

225
Embalagem 

200mL
SIM NÃO 81,31 18.294,75 1952

21 Não 21
Suplemento pediátrico. Hipercalórico (1,5 Kcal/ml) e 

normoproteico, com adição de fibras.
300

Embalagem 

200mL
SIM NÃO 27,59 8.277,00 1953

22 Não 22

Módulo de proteínas a base de caseína de cálcio ou 

100% proteína do soro do leite, proteina de alto valor 

biológico. Sabor neutro. É prontamente dispersivel em 

água. Lata de 300 à 400 g.

200 Lata 300 à 400 g SIM NÃO 143,81 28.762,00 1954

23 Não 23

Dieta enteral líquida, polimérica, nutricionalmente 

completa, hipercalórica (1,5 Kccal/ml) hiperproteica 

(20% ou mais de VCT), hiperlipídica (40 % ou mais de 

VCT, enriquecida com MUFAS). Isenta de sacarose, 

lactose e glúten. Apresentando em sua composição 

ômega 3 proveniente de óleo de peixe. Com 

osmolaridade máxima de 450 mOsn/l. Sistema aberto.

900 Lata com 1L SIM NÃO 43,71 39.339,00 1955

24 Não 24
Suplementno hipercalórico (1,5 Kcal/ml) e 

hiperproteico. Com EPA e DHA, B-caroreno, colina.
600

Embalagfem 

1000mL
SIM NÃO 38,29 22.974,00 1956

25 Não 25

Fórmula enteral hiperproteica, com argilina e prolina. 

Com alto teor de zinco, selênio, vitaminas A, E e C. Sem 

adição de sacarose. Indicado para pacientes com 

problemas de cicatrização  em geral como lesões por 

pressão, lesões crônicas, pé diabético, etc. Não contém 

glúten.

300
Embalagem 

200mL
SIM NÃO 24,06 7.218,00 1957

26 Não 26

Suplemento nutricional oral, normocalórico, 

hiperproteico. Formulado com nutrientes essenciais 

para os idosos, fornecendo cálcio (873 mg) e vitamina D 

(20ug) em 100g que atua na redução de quedas e 

fraturas. Com prebióticos, EPA e DHA. Sem sabor.

200 Lata 400 g SIM NÃO 62,23 12.446,00 1958
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27 Não 27

Fórmula infantil para lactentes e de seguimento 

lactentes e/ou crianças de primeira infância destinada 

a necessidades dietoterápicas específicas com restrição 

de lactose à base de proteína hidrolisada de arroz com 

nucleotídeos e taurina. De 0 a 36 meses.

2.520 Lata 400 g SIM NÃO 177,35 446.922,00 1959

28 Não 28

Fórmula infantil em pó para nutrição oral e enteral, em 

pó. Alimento em pó para nutrição oral ou enteral para 

crianças, nutricionalmente completo, podendo ser 

adicionado diretamente aos alimentos, podendo ser 

diluído nas seguintes apresentações: 1Kcal/ml; 

1,25kcal/ml, 1,5Kcal/ml. Principal fonte de carboidratos 

a maltodextrina. Isento de lactose. SEM SABOR. Indicado 

para crianças em risco nutricional, desnutridas ou com 

desaceleração do crescimento, e/ou doenças crônicas, 

por exemplo fibrose cística, cardiopatias, doença celíaca 

etc., em pré ou pós-operatório. Atenda ao Codex 

Alimentarius. Rótulo com a inscrição “PROIBIDA A 

VENDA”.

1.440 Lata 400 g SIM NÃO 110,21 158.702,40 1960

29 Não 29

Formula infantil de partida para lactentes de 0 a 6 

meses, contém leite e derivados de soja, contém 

lactose, não contém glúten. Formula rica em 

probióticos, fonte de proteína, óleos vegetais, 

maltodextrina, vitaminas, minerais e ferro.

1.800
Lata 800 g com 

colher de medida
SIM NÃO 47,40 85.320,00 1961

30 Não 30

Formula infantil de seguimento para lactentes e 

crianças de 6 à 12 meses de idade. Com prebióticos, 

não contém glúten. Soro de leite desmineralizado, leite 

desnatado, maltodextrina, oleina de palma, óleo de 

palmiste, não contém glúten.

1.500 Lata 400 g SIM NÃO 30,70 46.050,00 1962

31 Não 31

Módulo de proteína para uso oral ou enteral. 100% 

proteína do soro do leite apresentando 97% VCT de 

proteína, o equivalente a 87g de Proteína do Soro do 

Leite em 100g do produto. Sem adição de carboidrato 

ou lipídeo e isento de sabor. Fácil dissolução e dispensa 

o uso de liquidificador ao ser adicionado a líquidos em 

geral.

4.800

Lata 300 à 500 g 

com colher de 

medida

SIM NÃO 114,03 547.344,00 1963
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32 Não 32

Suplemento hiperproteíco para uso oral ou enteral, 

100% proteína do soro do leite, com nutrientes 

específicos : no mínimo 15% de arginina, prolina, zinco, 

vitamina C, isento de sacarose, em pó de fácil dissolução 

e dispensa o uso de liquidificador ao ser adicionado a 

líquidos em geral.

7.200

Lata 300 à 500 g 

com colher de 

medida

SIM NÃO 209,53 1.508.616,00 1964

112.696 13.340.898,24

3.068,72
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