
 

MUNICÍPIO DE LIBERDADE 
Estado de Minas Gerais 

PROJETO DE LEI Nº 38/2022 

 

Dispõe sobre a implantação do “Programa e 

Protocolo Municipal de Atenção Nutricional” para 

dispensação de fórmulas e suplementos alimentares, 

no âmbito do Município de Liberdade - MG. 

 

A Câmara Municipal de Liberdade aprovou e o Prefeito Municipal sanciona e 

promulga a seguinte Lei: 

 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a implantar o "Programa e Protocolo 

Municipal de Atenção Nutricional" para dispensação de fórmulas e suplementos alimentares e 

cumulativamente: 

I - Estabelecer um fluxo hierarquizado da assistência aos munícipes com distúrbios 

nutricionais, respeitando os níveis de complexidade; 

II - Elaborar o protocolo clínico com critérios para dispensação das fórmulas 

especiais e fórmulas alimentares industrializadas ou suplementos alimentares para nutrição 

enteral também visando a recuperação do estado nutricional e manutenção da saúde; 

III - Promover a atenção nutricional; 

IV - Realizar educação nutricional e repassar orientações aos pacientes atendidos. 

 

Art. 2º Para inclusão no referido programa, os interessados deverão apresentar 

parecer favorável emitido pela Assistente Social do Município, sem prejuízo dos seguintes pré-

requisitos: 

I - Residir no município de Liberdade; 

II - Possuir cadastro definitivo na Unidade de Saúde de referência, ser usuário do 

Sistema Único de Saúde - SUS municipal por meio de apresentação do comprovante de 

residência atualizado (dos últimos três meses) em nome do paciente, responsável ou do cônjuge, 

mediante a apresentação da certidão de casamento ou outro documento que comprove a união; 

III - Possuir prescrição e justificativa do médico ou nutricionista do SUS; 

IV - Possuir formulário de dispensação de dietas corretamente preenchido; 

V - Ser acompanhado por Médico e Nutricionista da rede municipal de saúde; 
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VI - Portar toda a documentação exigida original e cópia no momento do 

cadastramento no programa de dietas especiais; 

VII - Estar de acordo com os critérios do protocolo; 

 

Art. 3º Além dos pré-requisitos elencados nos incisos do artigo anterior, serão 

necessários, de forma cumulativa, a apresentação dos seguintes documentos; 

§ 1º Para crianças: 

I - Registro de nascimento ou Registro Geral (RG); 

II - Cartão Nacional do SUS; 

III - Comprovante de residência (caso o responsável não seja o proprietário, 

necessita de contrato de locação ou atesto da unidade básica de saúde); 

IV - Parecer médico da patologia acometida pelo paciente; 

V - Parecer nutricional da alimentação especial ou fórmula infantil; 

VI - Registro Geral (RG) do responsável legal; 

VII - Cadastro Nacional de Pessoa Física (CPF) do responsável legal. 

§ 2º Para adolescentes, adultos e idosos: 

I - Registro de nascimento ou Registro Geral (RG); 

II - Cadastro Nacional de Pessoa Física (CPF) 

III - Cartão Nacional do SUS; 

IV - Título de eleitor; 

V - Comprovante de residência (caso o paciente e/ou responsável não seja o 

proprietário, necessita de contrato de locação ou atesto do agente comunitário de saúde); 

VI - Parecer médico da patologia acometida pelo paciente; 

VII - Parecer nutricional da alimentação especial ou fórmula infantil; 

 

Art. 4º Cumpridos os pré-requisitos e apresentados os documentos exigidos nos 

artigos anteriores, serão beneficiados pelo programa; 

I - Crianças e adultos com doenças debilitantes, como desnutrição, câncer, doença 

renal crônica, pós-operatório, queimaduras, trauma; 

II - Crianças e adultos com alimentação enteral seja por sondas nasogástrica, 

nasoentérica, gastrostromia e jejunostomia; e 

III - Crianças e adultos com dificuldades de absorção de nutrientes. 
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Art. 5º Toda documentação será encaminhada para a Secretaria de Saúde Municipal 

juntamente com o termo de responsabilidade e parecer técnico a fim de dar continuidade ao 

processo até a dispensação ao usuário beneficiado. 

Parágrafo único. Para a gestão e coordenação desse programa, a secretaria municipal 

de saúde deverá designar profissional de saúde, preferencialmente da área da nutrição. 

 

Art. 6º Ficam estabelecidos os seguintes critérios para desligamento do programa; 

I - Recuperação diagnosticada pelo profissional médico ou nutricionista assistente; 

II - Mudança de município; 

III - Uso indevido da fórmula prescrita ou comercialização da mesma. 

 

Art. 7º Fica integrado a esta Lei como anexo único, o relatório a ser preenchido e 

apresentado na Secretaria de Saúde juntamente com toda documentação necessário para 

recebimento das fórmulas/dietas. 

 

Art. 8º Esta Lei poderá, no que couber, ser regulamentada por ato do poder 

executivo. 

 

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Prefeitura Municipal de Liberdade – MG, 17 de maio de 2022.  

 

WALTER DE ASSIS TOLEDO JUNIOR 

Prefeito Municipal 
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ANEXO ÚNICO 
 

PROCEDIMENTOS GERAIS PARA SOLICITAÇÃO DE NUTRIÇÃO 

ENTERAL/SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR POR PACIENTE E/OU INSTITUIÇÕES 

PRIVADAS 

NORMAS GERAIS PARA SOLICITAÇÃO  

 Pacientes residentes no Município de Liberdade - MG;  

 Tratamento de doença crônica, casos oncológicos e desnutrição severa;  

 Somente será avaliada solicitação de nutrição enteral com registro na ANVISA, com 

autorização e comercialização no país;  

 Será avaliado a situação socioeconômica do paciente, descontadas todas as despesas 

mensais, e só será permitido o ingresso no programa de pessoas com renda per capita 

inferior a ¼ do salário-mínimo vigente, ou que sejam beneficiárias do BPC/LOAS 87/88. 

DOCUMENTOS EXIGIDOS  

1. Receita médica original, em duas vias, legível e com data inferior a 30 dias.  

2. Avaliação nutricional pelo serviço de nutrição do Município para preenchimento de 

formulário, contendo assinatura do Paciente ou Responsável e/ou Diretor da 

Instituição.  

3. Cópia do CPF, RG, Cartão Nacional da Saúde – SUS (CNS) e Comprovante de 

residência com CEP dos últimos três meses. Para paciente menor de idade que não 

possui RG ou CPF, anexar cópia da certidão de nascimento e documentos do 

responsável.  

4. Cópia dos exames complementares que justifiquem a necessidade do medicamento ou 

nutrição enteral.  

5. Relatório médico justificando a necessidade do item não preconizado no SUS e  

Declaração de inexistência de conflito de interesses em relação à indústria 

farmacêutica e/ou pesquisa clínica (conforme Resolução SS nº 83/2015).  

6. Comprovante de renda do grupo familiar. 

7. Avalição Socioeconômica realizada pelo Serviço Social do Município de acordo com as 

normas estabelecidas pelo Programa. 
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3. AVALIAÇÃO NUTRICIONAL  

Peso: Atual ( ) Estimado ( )  Peso há 6 meses:  

IMC:  Altura: Atual ( ) Estimado ( )  

Perda de peso nos últimos 6 meses:  

%  

Circunferência do braço:  Prega cutânea triciptal:  

Possui úlcera por pressão? ( ) Sim ( ) Não  

Locais: Grau:  

Observações complementares:  

3.1 Para crianças - Curvas de crescimento (especificar percentis):  

P/I: E/I: P/E:  

4. ADMINISTRAÇÃO DA TERAPIA NUTRICIONAL  

4.1 Tipo de vias de administração da alimentação:  

( ) VO (Crianças) ( ) TNE + VO ( ) TNE exclusiva  

4.2 Via de acesso:  

Por Sonda: ( ) Nasogástrica ( ) Nasoduodenal ( ) Nasojejunal Por Estomia: ( ) Gastrostomia ( 

) Jejunostomia  

 

4.3 Caso não utilize estomia para alimentação, justificar:  

4.4 Nutrição enteral utilizada:  

Denominação Genérica  Posologia  Tempo de tratamento  
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5. TIPO DE FÓRMULA SOLICITADA  

A. - Fórmula padrão para lactentes: C - Fórmula especializada para lactentes:  

( ) Polimérica até 06 meses de idade (de partida) ( ) Elementar ( ) Metabólica  

( ) Polimérica maiores de 06 meses de idade (seguimento) ( ) Semielementar  

B. - Fórmula padrão (isenta de sacarose): D - Fórmula especializada:  

( ) Normocalórica, normoproteica ( ) Elementar  

( ) Hipercalórica, hiperproteica ( ) Semielementar  

6. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO E MÉDICO SOLICITANTE  

Nome da instituição de saúde:  

CNES:  

Endereço:  Nº  

Complemento:  Bairro:  

Município:  UF: SP  CEP:  

Telefone (s): ( )  

Nome do médico:  

CPF:  Nº CRM:  

E-mail:  

Data: _____ / _____ / ________  

 

Assinatura e carimbo (Nutricionista) Assinatura e carimbo (Médico)  

 

 

Assinatura e carimbo do Diretor/ Responsável da Instituição  
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Assinatura do paciente ou responsável  

7. USO RESTRITO DA SMS/LIBERDADE  

 

 

 

 

 

 

Relatório médico justificando a necessidade do item não preconizado no SUS e Declaração 

de inexistência de conflito de interesses em relação à indústria farmacêutica e/ou pesquisa 

clínica (conforme Resolução SS nº 83/2015).  

 

Eu,_________________________________________________________________

_, inscrito no CRM n° __________________, declaro a inexistência de conflito de interesses em 

relação à indústria farmacêutica e/ou pesquisa Clínica. Declaro ainda, que o (a) paciente 

_______________________________________________________________ apresentando o 

diagnostico ___________________________________________________________________, 

CID__________, faz uso de Sonda ou Estomia , recebendo de forma exclusiva DIETA 

ENTERAL, NÃO SENDO INDICADO DIETA ARTESANAL DEVIDO BAIXO APORTE 

CALORICO E RISCO DE CONTAMINAÇÃO. O tratamento deverá ser continuo e por tempo 

indeterminado, para melhor resposta do estado de saúde e nutricional do paciente. 

___________________________, _____ de_________________ de 2022. 

___________________________________ 

 

Assinatura e CARIMBO MÉDICO. 
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JUSTIFICATIVA 

 

Encaminho-lhes o Projeto de Lei, o qual trata da implantação do “Programa e 

protocolo municipal de atenção nutricional para dispensação de fórmulas e suplementos 

alimentares, no âmbito do município de Liberdade - MG. “ 

O presente Projeto de Lei tem por base auxiliar os munícipes, sejam crianças, 

adultos ou idosos, que se encontrem em situação de vulnerabilidade social e com quadros 

clínicos que demandam a utilização de dietas e suplementos alimentares prescritos pelos 

médicos. 

A iniciativa de considerar a confecção do Presente Projeto de Lei, se deu em 

reunião realizada na Câmara Municipal de Liberdade, juntamente com alguns dos membros 

desta Edilidade, para atender a população carente. 

A atual administração vem atuando no sentido de priorizar a melhoria dos 

serviços públicos, possibilitando maior qualidade no atendimento à população em todos os 

setores, e não pode ser diferente no que tange à área da saúde.  

 

 

WALTER DE ASSIS TOLEDO JUNIOR 

Prefeito Municipal 


