
1 

 

Contato: (85) 98529-2925/996545559 (Yury Trindade) 
 

nat.ceara@tjce.jus.br 

NOTA TÉCNICA NÚMERO 475/2020 

Solicitante: Exma. Sra. Juiza Dra. Maria Tereza Farias Frota da segunda 

vara da comarca de Aquiraz. 

Número do processo: 0000951-83.2019.8.06.0034 

Data da solicitação de parecer: 28/09/2020 

Data do Parecer: 26/10/2020 

 

Medicamento   

Material  

Dieta  x 

SUMÁRIO 

TÓPICO Pág. 

1. Tema ------------------------------------------------------------------------------------------ 02 

2. Da solicitação -------------------------------------------------------------------------------- 02 

3. Considerações sobre o caso em questão e resposta aos quesitos 

formulados pelo magistrado  ------------------------------------------------------------ 

 

02 

4. Referências ---------------------------------------------------------------------------------- 03 

5. Anexos ---------------------------------------------------------------------------------------- 04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

Contato: (85) 98529-2925/996545559 (Yury Trindade) 
 

nat.ceara@tjce.jus.br 

 
 
NOTA TÉCNICA 475/2020 

 

1) Tema: uso do Pediasure como terapia alimentar em caso de desnutrição infantil. 

 

2) Da solicitação: 

  

Trata-se de uma criança de 4 anos e 11 meses, do sexo feminino, , residente em Aquiraz 

– Ce, portadora de desnutrição CID:E44. Os responsáveis pela paciente pleiteiam judicialmente o 

fornecimento da fórmula pediátrica para nutrição oral Pediasure, na dose de 300 ml duas vezes 

ao dia (perfazendo um total de quatro latas por mês), por tempo indeterminado.  

O município vem fornecendo suplemento alimentar de marca distinta da solicitada pelo 

médico assistente. O magistrado deseja saber se as formulações pediátricas ofertadas pelo 

município (Trophic Infant e Nutren 1.0) podem substituir a formulação prescrita pelo médico 

assistente. 

 

3) Considerações sobre o caso em questão e resposta aos quesitos formulados pelo 

magistrado: 

 Analisando a composição das fórmulas de Pediasure, Nutren 1.0 e Trophic Infant (vide 

nas tabelas em anexo no item 5.0) pode-se perceber que as três fórmulas possuem composições 

similares, embora não idênticas. A priori, poderiam ser utilizadas com a mesma finalidade. Nutren 

1.0 parece ser um pouco mais rico em proteínas que as demais formulações (18g versus 14g das 

demais apresentações) e Pediasure contém fibras (2g a cada 100g do composto) ao passo que as 

demais formulações não contêm fibras. As três formulações são ricas em vitaminas e sais 

minerais. O relatório do médico assistente não especifica o motivo pelo qual se deva dar 

preferência a qualquer uma das três formulações (em detrimento das demais), cujas finalidades 

terapêuticas parecem as mesmas. Ademais, conforme tabela abaixo, as formulações possuem 

preços similares, sendo Nutren 1.0 um pouco mais caro que Pediasure e Trophic Infant. 
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A seguir as informações referentes aos valores de mercado das 3 formulações em 

questão obtido através de pesquisa em redes de farmácias locais: 

 

 

4) Referências 

 

ANVISA, Consultas. Alimentos  Disponível em:< 

https://consultas.anvisa.gov.br/#/alimentos/25004110037201124/?numeroRegistro=47432034

2>. Acesso em 30.09.2020. 

 

Fármacias Pague Menos: <https://www.paguemenos.com.br/suplemento-infantil-

pediasure-po-sabor-chocolate-400g/p>. Acesso em 01.10.2020. 

 

Shopping Pro-hospital: <https://www.shoppingprohospital.com.br/nutricao-

enteral/trophic-infant-380g-prodiet >. Acesso em 01.10.2020. 

 

Drogasil: <https://www.drogasil.com.br/pediasure-leite-infantil-baunilha-apos-1-ano-

400g.html>. Acesso em 01.10.2020. 

 
 

Suplemento  Valor da lata (R$)  Custo médio 
estimado do 
tratamento 
mensal (R$) 

Custo médio 
estimado do 
tratamento 
anual (R$) 

PEDIASURE 400g  39,99 159,96 1.919,52 

TROPHIC INFANT 400g 39,00 156,00 1.872,00 

NUTREN 1.0 400g 49,72 198,88 2.386,56 
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5) Anexos 
 
 
Composição do Pediasure 
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Composição do Trophic Infant 
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Composição do Nutren 1.0 
 
 

 


