
 

 

 

 

 

Atuação da equipe multiprofissional na utilização de fórmulas infantis 
de alto custo: um relato de experiência 

 
Introdução: O aleitamento materno exclusivo é preconizado até os 6 meses de vida, 

entretanto o uso de fórmulas infantis pode ser justificado por alguns quadros clínicos e na 
insuficiência da produção do leite materno para promoção do crescimento adequado. As 
fórmulas infantis de alto custo constituem um grupo especial que apresentam nutrientes 
com estruturas menos complexa, em especial a proteína, sendo utilizadas sobretudo na 
suspeita de alergia a proteína do leite de vaca, nos casos de manutenção de sintomas de 
intolerância a outras fórmulas ou em quadros disabsortivos que necessitem de tal uso. A 
prescrição deve ser realizada com cautela devendo ser norteada por evidências 
científicas e buscando transição das fórmulas sempre que possível para uma dieta mais 
fisiológica, para isso a atuação interprofissional na equipe multiprofissional se faz 
fundamental. Objetivo: Descrever a vivência prática da prescrição de fórmulas infantis 

especiais de alto custo durante parte da experiência de nutricionistas residentes em uma 
equipe multiprofissional de um hospital filantrópico de Salvador/BA. Metodologia: Trata-

se de um relato de experiência da vivência de nutricionistas residentes, no período de 2 
meses, em um hospital filantrópico pediátrico situado em Salvador/BA. Resultados: 

Observou-se obstáculos para o uso adequado das fórmulas de alto custo, principalmente 
aminoácidos e extensamente hidrolisadas, sendo uma das possíveis justificativas a 
ausência de diálogo entre os profissionais gerando solicitação precoce de relatórios para 
aquisição de tais fórmulas junto ao município sem a tentativa de transição de dieta de 
forma adequada e segura. Na busca por uma prescrição segura e adequada está sendo 
realizada a formulação de protocolo pelo serviço de nutrição junto à equipe médica para 
frear o uso indiscriminado dessas fórmulas de alto custo. Conclusão: Se faz necessário 
critérios para utilização de fórmulas especiais, pois seu uso indiscriminado eleva os 
custos hospitalares, prolonga o internamento, eleva o grau de privação alimentar 
acarretando em uma alimentação que não seja nutricionalmente completa e adequada, 
além dos custos elevados aos genitores que em sua grande maioria não podem arcar 
com os mesmos. 
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