
FAHECE COLETA DE PREÇOS SEMESTRAL MEDICAMENTOS CEPON CP 134/20

Item Cod. Descrição do item
Qtd. Cotada 

(média mensal)
Nome Comercial (nome da marca)

 Nome do Laborat. Titular do 

Registro na ANVISA
Qtd Emb. Valor Unitário Valor Total

10 296 297 298 2426

Complemento Nutricional em pó para uso oral,  com 15% de proteina, sendo no mínimo 60% de 

proteína animal com ou sem fibras e rico em vitaminas e sais minerais.

2 Sabores diversos (banana e chocolate)       

Embalagem rígida de 400g a 1000g, com colher medida.

72 de cada 

sabor

EXEMPLOS DE NOMES COMERCIAIS PARA REFERÊNCIA: 

   

ENSURE PÓ – ABBOTT

SUSTAP MAIS - PROBENE  

                NUTREN ACTIVE - NESTLÉ                          

quantidade ok - Atualmente 

somente está se adquirindo os 

sabores Banana e Chocolate 

(2426 e 297 respectivamente) 

outros sabores/códigos foram 

suspensos

11
 2272 2273 2274 

5756 5757 5758

Complemento nutricional líquido para uso oral. Isento de glúten. Hipercalórico (densidade calórica de 

1,5kcal/ml) e hiperproteico (porcentagem de proteína de 20 a 30%)

3 Sabores diversos (baunilha, chocolate, abacaxi, etc)

Embalagem de no máximo 250ml

150 de cada 

sabor

EXEMPLOS DE NOMES COMERCIAIS PARA REFERÊNCIA:    

   

FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK - FRESENIUS 

NUTREN SÊNIOR - NESTLÉ  

NUTRIDRINK PROTEIN -  DANONE                        

quantidade pode alterar para 

192 de cada sabor - 

Atualmente somente está se 

adquirindo os sabores Bauilha, 

chocolate e Abacaxi (2272, 

2273 e 5756 respectivamente) 

outros sabores/códigos foram 

suspensos

ITEM NOVO

Complemento nutricional líquido para uso oral. Isento de glúten. Hipercalórico (densidade 

2,0kcal/ml) e hiperproteico (porcentagem de proteína de 20 a 30%) - Mínimo de 80% de proteína 

de alto valor biológico. Isento de fibras e glúten.         

 2 Sabores diversos (baunilha, chocolate, etc)  

Embalagem de no máximo 150ml

50 de cada 

sabor

EXEMPLOS DE NOMES COMERCIAIS PARA REFERÊNCIA:   

   

NUTRIDRINK COMPACT PROTEIN - DANONE

FRESUBIN 3.2 KCAL DRINK – FRESENIUS

Itens novos, podemos até 

incluir na coleta, porém, se 

acrescentados ao rol de 

nutrições padronizadas, 

devem ser formalizadas via 

ofício com a respectiva 

justificativa de inclusão

12 5739 e 9567

Complemento nutricional líquido, para uso oral, formulação normocalórica e hiperproteica 

(porcentagem de proteína acima de 22%, sendo 100% proteína de origem animal. Isento de glúten e 

com adição de nutrientes especiais (arginina, nucleotídeos e ácido graxo ômega 3) 

1 sabor – torta de Limão

Embalagem de 200ml

84

EXEMPLOS DE NOMES COMERCIAIS PARA REFERÊNCIA:  

 

 IMPACT - NESTLÉ

quantidade ok - Atualmente 

somente está se adquirindo o 

o sabor Torta de limão                         

( código 9567) o outro sabor 

(5739)  está suspenso - Falei 

com a Jéssica e ela solicitou 

alterar

** O valor total deve ser referente a quantidade cotada (estimativa mensal)

** Quando o medicamento for GENÉRICO, no campo "Nome Comercial" ao invés de escrever o nome do princípio ativo, escrever apenas a palavra GENÉRICO

FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON                                                  Rua: Presidente Coutinho, 160 -Florianópolis/SC                                                         

Fone: (48) 3212-1300 Fax: (48) 3212-1335

COLETA DE PREÇOS SEMESTRAL                                                                                       MEDICAMENTOS CEPON                                                                                                                          

FAMÍLIA NUTRIÇÃO (ENTERAL)
Coleta de Preços nº 134/20                                                                                                                                                         

Data: 28/05/2020

SUBSTITUIR O LOGO DA FAHECE PELO LOGO DA EMPRESA

** No campo "observação",  informar se o produto cotado difere em algum aspecto daquele que está sendo solicitado  ou acrescentar informações relevantes a respeito do mesmo, como por exemplo, características referentes ao material de acondicionamento e embalagem



FAHECE COLETA DE PREÇOS SEMESTRAL MEDICAMENTOS CEPON CP 134/20

13 286 e 11001

Alimento nutricionalmente completo, polimérica, em pó, para uso oral ou enteral, com ou sem sabor. 

Isenta de glúten e fibras. Proteína de 14 a 20% do valor energético total, com no mínimo 40% de 

proteína animal. Lipídeo até 35% do valor energético total, sendo ácidos graxos saturados menor ou 

igual a 10%. 

Embalagem rígida de 400g a 1000g, com colher medida.

438

EXEMPLOS DE NOMES COMERCIAIS PARA REFERÊNCIA: 

NUTREN 1.0 400g - NESTLÉ  

     TROPHIC BASIC 800g - PRODIET 

PLENI S 800g – NUTRICIUM                                           

quantidade ok, se aprovado o 

produto de 800g                           

(código 11001) pois, se 400g 

(código 286) a quantidade 

será o dobro                                              

14 4836

Complemento nutricional em pó, para uso oral ou enteral, sem sabor. Isento de sacarose e glúten. 

Proteína acima de 30% do valor energético total, sendo 100% de proteína animal.   

Embalagem rígida de 370g a 1000g.

184

EXEMPLOS DE NOMES COMERCIAIS PARA REFERÊNCIA:  

NUTREN SENIOR PÓ – NESTLÉ 

SUSTAP SENIOR – PROBENE

PLENI SF - NUTRICIUM  

quantidade pode alterar para 

196 

15 2838 E 9692

Complemento nutricional líquido, para uso oral, para diabéticos, isento de sacarose. Densidade 

calórica de 1,5 kcal/ml. Com fibras, no mínimo 45% do total de fibras como solúvel. 

Sabor baunilha.

Embalagem de no máximo 200ml.

82
                    EXEMPLOS DE NOMES COMERCIAIS PARA REFERÊNCIA:                                      

GLUCERNA 1,5Kcal - ABBOTT

 Atualmente está se usando o 

DIAMAX ( 2838). O descritivo 

foi alterado pelas 

nutricionistas para que 

contemple apenas o Glucerna 

(9692) , que tem valor 

superior ao diamax, porém, 

não foi justificado a alteração.



FAHECE COLETA DE PREÇOS SEMESTRAL MEDICAMENTOS CEPON CP 134/20

16 9360

Alimento nutricionalmente completo para uso enteral, polimérico, líquido, em sistema fechado, 

hipercalórico com 1,5 a 2,0 kcal/mL e hiperprotéico com no mínimo 75 g/L de proteínas, sendo 

pelo menos 50% de proteína de origem animal, contendo triglicerídeos de cadeia média. Isenta de 

sacarose, glúten e fibras. Obs: A conexão da embalagem deverá estar de acordo com a norma ISO 

80369. 

Apresentação: 1000 ml.

85

EXEMPLOS DE NOMES COMERCIAIS PARA REFERÊNCIA:

FRESUBIN HP ENERGY - EB 1000ml - FRESENIUS 

NUTRICOMP ENERGY HN 1.000ml - BBRAUN

NOVASOURCE HI PROTEIN 1000ml - NESTLÉ     

  NUTRISON PROTEIN PLUS ENERGY 1.5 - 1000 ml - DANONE

quantidade pode alterar para 

101 

17 3428

 Alimento nutricionalmente completo para uso enteral, sistema aberto, polimérica, líquida, 

nutricionalmente completa. Isenta de sacarose, glúten e fibras. Com densidade calórica de 1,5 

kcal/ml. Proteína de 17% a 20% do valor energético total, com no mínimo 70% de proteína 

animal. 

Embalagem de 1000 ml.

1200

              EXEMPLOS DE NOMES COMERCIAIS PARA REFERÊNCIA:     

TROPHIC EP - 1000ml PRODIET 

NUTRI ENTERAL 1.5 -1000ml    NUTRIMED         
ok

18 9694

Espessante e gelificante instantâneo para alimentos, sem sabor. Isento de sacarose, glúten e amido de 

milho modificado. A base de maltodextrina e goma xantana. 

Embalagem de no máximo de 2g (sachê).
128

EXEMPLOS DE NOMES COMERCIAIS PARA REFERÊNCIA: 

RESOURCE THICKEN UP CLEAR SACHÊ – 1,2g - NESTLÉ           
ok

19 4310

Espessante e gelificante instantâneo para alimentos, sem sabor. Isento de sacarose, glúten e amido de 

milho modificado. A base de maltodextrina e goma xantana. 

Embalagem rígida de no máximo de 200g.
24

EXEMPLOS DE NOMES COMERCIAIS PARA REFERÊNCIA: 

RESOURCE THICKEN UP CLEAR 125g - NESTLÉ

                 NUTILIS CLEAR 175g - DANONE
ok

20 5242

Módulo para suplementação de fibra solúvel, para uso oral ou enteral - sem sabor. Isento de FOS, 

lactose, sacarose, glúten. 

Contendo inulina e goma guar parcialmente hidrolisada. 

Embalagem em sachê.

120

EXEMPLOS DE NOMES COMERCIAIS PARA REFERÊNCIA: 

 RESOURCE FIBER MAIS SACHÊ 5G -  NESTLÉ                       
ok

21 5243

Módulo para suplementação de proteína, para uso oral ou enteral – sabor neutro. Isenta de lactose, 

sacarose, glúten e fibras. Fonte proteica exclusiva do soro do leite.  Proteína com no mínimo 97% do 

valor energético total. 

Embalagem em lata de até 400 gramas. 

107

EXEMPLOS DE NOMES COMERCIAIS PARA REFERÊNCIA: 

FRESUBIN PROTEIN POWER - 300gr - FRESENIUS  

WHEY PROTEIN ISOLATE (250G)VITAFOR

NUTREN JUST PROTEIN LATA – NESTLÉ

ok

22 9696

Módulo para suplementação de proteína, para uso oral ou enteral - sem sabor. Isenta de lactose, 

sacarose, glúten e fibras. Fonte proteica exclusiva de proteína isolada do soro do leite. 

Embalagem em sachê de 15 g.

107

EXEMPLOS DE NOMES COMERCIAIS PARA REFERÊNCIA:          

  WHEY PROTEIN ISOLATE SACHE 15G - VITAFOR

              NUTREN JUST PROTEIN -NESTLÉ                      

ok

23 9697

Alimento nutricionalmente completo para uso oral ou enteral, oligomérica, em pó, com ou sem 

sabor. Isenta de glúten e fibras. Proteína de 15 a 20% do valor energético total, sendo 100% de 

proteína animal. Lipídeo até 35% do valor energético total, sendo ácidos graxos saturados menor ou 

igual a 10%. 

Embalagem rígida de 400g a 1000g, com colher medida. 

81

EXEMPLOS DE NOMES COMERCIAIS PARA REFERÊNCIA:    

PEPTAMEN 400g - NESTLÉ

PEPTIMAX PÓ - 400g - NESTLÉ

ok

24 5244

Alimento nutricionalmente completo para uso enteral, oligomérico, líquido, em sistema fechado, 

com densidade calórica de 1,0 a 1,3 kcal/ml, com no mínimo 45 g/l de proteínas (percentual de 

proteína acima de 18%), sendo 70% de origem animal, composto de aminoácido livres e /ou 

peptídeos. Deverá conter ácidos graxos essenciais e triglicerídeos de cadeia média. Isenta de sacarose 

e glúten. Obs: A conexão da embalagem deverá estar de acordo com a norma ISO 80369. 

Apresentação: 500 mL.

70

EXEMPLOS DE NOMES COMERCIAIS PARA REFERÊNCIA:              

SURVIMED OPD EB 500ml - FRESENIUS                       

PEPTAMEN HN  - 500ml - NESTLÉ

ok



FAHECE COLETA DE PREÇOS SEMESTRAL MEDICAMENTOS CEPON CP 134/20

25 9358

Alimento nutricionalmente completo para uso enteral, oligomérico, líquido, em sistema fechado, 

com densidade calórica de 1,5 a 2,0kcal/ml, com no mínimo 65 g/l de proteínas (percentual de 

proteína acima de 18%), sendo 70% de origem animal, composto de aminoácido livres e /ou 

peptídeos. Deverá conter ácidos graxos essenciais e triglicerídeos de cadeia média. Isenta de sacarose, 

glúten e arginina. Obs: A conexão da embalagem deverá estar de acordo com a norma ISO 80369. 

Apresentação: 1000 mL.

16

EXEMPLOS DE NOMES COMERCIAIS PARA REFERÊNCIA:

PEPTAMEN 1.5  - 1000ml - NESTLÉ

uso restrito e esporádico - Não 

mantido em estoque no 

almoxarifado / estoque 

regulador apenas no CEPON. É 

adquirido somente qaudndo 

gera pendência e na 

quantidade suficiente para 

tratamento+estoque 

regulador

26 4303

Alimento nutricionalmente completo para uso enteral,polimérico, líquido, em sistema fechado, para 

controle glicêmico, com densidade calórica de 1,2 a 1,5Kcal/ml, proteína de 16 a 25%, com 

fibras, sendo no mínimo 45% do total de fibras como solúvel e isento de sacarose. Obs: A conexão da 

embalagem deverá estar de acordo com a norma ISO 80369. 

Apresentação: 1000 ml.                                                                  

16

EXEMPLOS DE NOMES COMERCIAIS PARA REFERÊNCIA: 

NOVASOURCE GC 1.5 1L NESTLÉ 

NUTRISON ADVANCED DIASON ENERGY HP -1000ML DANONE  

GLUCERNA 1.5 RTH 1.000ML- ABBOTT

ok

27 9699 e 5742

Alimento nutricionalmente completo para uso enteral, polimérico, líquido, em sistema fechado, com 

adição de nutrientes imunomoduladores (arginina, selênio, zinco, molibdênio e ácidos graxos 

poliinsaturados ômega 3, incluindo o de origem marinha), hiperprotéico, com relação calorias não 

protéicas por g de nitrogênio (kcal/N) entre 75 e 100, sendo 70% de proteínas de origem animal, com 

triglicerídeos de cadeia média e ácidos graxos essenciais, isenta de fibras, e sacarose Obs: A conexão 

da embalagem deverá estar de acordo com a norma ISO 80369. 

Apresentação:  500 a 1000 ml.

48

EXEMPLOS DE NOMES COMERCIAIS PARA REFERÊNCIA: 

IMPACT 1000ML SF – NESTLÉ

RECONVAN – 500ML SF – FRESENIUS

uso restrito e esporádico - Não 

mantido em estoque no 

almoxarifado / estoque 

regulador apenas no CEPON. É 

adquirido somente qaudndo 

gera pendência e na 

quantidade suficiente para 

tratamento+estoque 

regulador

28
3964

Alimento nutricionalmente completo para uso enteral, polimérico, líquido, em sistema fechado, isento 

sacarose, gluten e fibras, com densidade calórica de 1,0 a 1,2Kcal/mL, porcentagem de proteínas de 

14 a 18%, com proteína mista. A conexão da embalagem deverá estar de  acordo com a Norma 

ISO80369.              

  Embalagem de 500ml.                                                                             

60
EXEMPLOS DE NOMES COMERCIAIS PARA REFERÊNCIA:         

                           FRESUBIN ORIGINAL 500ML  FRESENIUS                         
ok

Adriana Anderson Ana Laura Paludo Wagner
  Assist. Administrativo III   Farmacêutica RT - CRF 3427
FAHECE - Divisão de Compras  Supervisão de Farmácia/Almox.


