
1Viabiliza a Nutrição Parenteral Total (NPT), possibilitando o fornecimento de todos os nutrientes 
essenciais ao organismo: aminoácidos, glicose, lipídeos, eletrólitos, vitaminas, minerais e oligoelementos. 

A defi ciência de um ou mais nutrientes pode desencadear quadro de desnutrição e danos metabólicos 
irreversíveis.

2Possibilita a oferta de nutrientes de acordo com a individualidade terapêutica do paciente.
Permite ajustes das doses, minimizando complicações metabólicas. Algumas patologias (disfunções renal 

e hepática, dislipidemias) podem ter indicações específi cas do tipo de nutrientes permitindo que a NP tenha 
fi nalidades terapêuticas.

3Facilidade e segurança na prescrição. Os clientes da Famap contam com o Famap Virtual, sistema de 
prescrição on-line, integrado ao Sistema de Gestão Famap (SGF). O Famap Virtual alerta o prescritor sobre 

a adequação nutricional das dosagens e possíveis interações da formulação.

4 Segurança da fórmula garantida por avaliação farmacêutica de cada prescrição, ambiente asséptico controlado, 
precisão na medição dos ingredientes e rótulo contendo informações necessárias para assegurar o produto 

certo ao paciente certo.

5 Segurança microbiológica garantida por análises de amostras das etapas críticas do processo de produção 
e do produto, utilizando método acelerado de análise microbiana, o Bactec FX, capaz de liberar os resultados 

4x mais rápido quando comparado a metodologias convencionais.

6Segurança no transporte: a entrega é realizada em embalagens térmicas qualifi cadas e condições de 
transporte validadas, assegurando os requisitos de transporte e armazenamento da Portaria 272/MS.  

7 Elimina custos com armazenamento, o fl uxo fi nanceiro é dinâmico e o processo de solicitação de 
reembolso para Instituição pode ser iniciado de imediato.

8Possibilidade de redução do tempo de internação devido ao grande impacto na recuperação do paciente, 
propiciada por uma terapia de nutrição parenteral de sucesso.

Famap. Existimos para alimentar vidas! 

Por que optar por fórmulas individualizadas 
na Terapia de Nutrição Parenteral?

Veja aqui 8 razões para ajudar na sua decisão!

PORQUE A VIDA É PRIORIDADE!


