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EEditorial

Resultados de um Evento de Sucesso!
Results of a Successful Event!

Prezados leitores, o XXIV Congresso Brasileiro de Nutrição Parenteral e 

Enteral BRASPEN, realizado em Maceió, foi um grande sucesso! 

Foram 385 trabalhos submetidos à avaliação e, durante o congresso, 

tivemos várias sessões de apresentação de trabalhos, sendo eles nas moda-

lidades tema livre ou poster. 

Neste volume da revista, alguns dos trabalhos premiados foram publicados 

integralmente, possibilitando compartilhar ainda mais o conhecimento. Com 

isso, seguimos o objetivo do BRASPEN Journal, que é promover a atuali-

zação e aperfeiçoamento de todos os profissionais. 

Aproveitamos para solicitar aos nossos leitores, especialmente os ligados à 

pós-graduação, que enviem produtos de dissertações e teses, que certamente 

engrandeceriam o nosso BRASPEN Journal.

José Eduardo de Aguilar-Nascimento1 e Paula Pexe A Machado2

1Editor Chefe
2Editora Executiva
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DOI: 10.37111/braspenj.2022.3.4.01 RESUMO
Introdução: O consenso do Global Leadership Initiative on Malnutrition (GLIM) publicou uma proposta 
de diretrizes para estruturação de uma ferramenta, composta por critérios diagnósticos fenotípicos e 
etiológicos. Posteriormente, foi publicado o Guia de Validação do GLIM, que visa estimular e direcionar 
iniciativas de validação desta nova ferramenta. O objetivo deste artigo é compartilhar o protocolo do 
Estudo GLIM-BR, em andamento, o qual irá propor e validar um novo instrumento nacional de classifi-
cação diagnóstica de desnutrição hospitalar baseado no GLIM, utilizando desfechos clínicos. Método: 
Estudo de validação prospectivo observacional multicêntrico, dividido em 3 fases, realizado em 4 
hospitais brasileiros terciários, com pacientes internados e com expectativa de permanência maior que 
48h. Modelos preditivos baseados em aprendizado de máquina/inteligência artificial serão utilizados na 
definição do conjunto ótimo de variáveis e cutoffs capazes de predizer desfechos clínicos, como óbito e 
tempo de permanência. Resultados: Na fase 1, das 12 variáveis apresentadas e discutidas no painel 
de opinião de especialistas, 8 tiveram aprovação sem alteração. As demais variáveis foram ajustadas 
por meio do consenso Grupo GLIM-BR. Todas as variáveis foram escolhidas com base na literatura 
atual (racional teórico) e utilizando, sempre que possível, outras ferramentas já validadas. A Fase 2 já 
possui resultados preliminares (subestudo) apresentados em Congresso internacional (ESPEN) e que 
serão submetidos para publicação em periódico científico internacional nos próximos meses. A Fase 
3 está em curso e as variáveis de interesse selecionadas para serem avaliadas pelo modelo preditivo 
do estudo GLIM-BR, em cada uma das categorias propostas pelo GLIM, estão divulgadas neste artigo, 
juntamente com detalhes do protocolo de pesquisa em curso. Conclusão: Almeja-se desenvolver uma 
ferramenta validada para diagnóstico da desnutrição hospitalar, que contorne limitações identificadas 
em ferramentas de avaliação nutricional vigentes, prática e pronta para uso pela comunidade de 
nutricionistas nos serviços hospitalares.

ABSTRACT
Introduction: Global Leadership Initiative on Malnutrition (GLIM) consensus has proposed a developing 
guideline, based on phenotypic and etiological diagnostic criteria for the identification and classification 
of malnutrition, which aims universal standardization. Subsequently, a GLIM Validation Guide was 
published, to foster and drive international validation initiatives based on the published standards. This 
manuscript brings details about the GLIM-BR study protocol, which is currently in progress, and was 
planned to propose and validate a new diagnostic classification instrument for hospital malnutrition 
based on GLIM, using clinical outcomes. Methods: Multicenter prospective observational validation trial, 
divided into 3 phases, carried out in 4 Brazilian tertiary hospitals, with patients hospitalized for longer 
than 48 hours. Machine learning/artificial intelligence predictive models will be employed in order to 
identify an optimal subset of variables and thresholds associated with clinically relevant outcomes (as 
length of stay and death). Results: In phase 1, 8 out 12 variables presented and discussed in the expert 
opinion panel were approved without changes. The other variables were adjusted by consensus in the 
GLIM-BR Group of researchers. Initial variables were chosen based on the current literature and using, 
whenever possible, other already validated tools. Phase 2 already has partial results published in an 
international congress (oral presentation at ESPEN) and the detailed results are planned to be submitted 
as an original manuscript in an international journal in the next few months. Phase 3 is ongoing, and the 
variables of interest selected to be analyzed by the GLIM- BR predictive model, in each of the categories 
proposed by GLIM are hereby described. Conclusion: The goal is to develop a validated tool for the 
diagnosis of hospital malnutrition, which circumvents limitations identified in current nutritional asses-
sment tools, practical enough and ready for use by the community of nutritionists in hospital services.
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INTRODUÇÃO

A desnutrição hospitalar é discutida há décadas e os 
dados disponíveis de prevalência se mantêm elevados desde 
1986, quando o estudo brasileiro multicêntrico IBRANUTRI 
demonstrou que 41,1% dos pacientes internados sofriam 
de desnutrição1. Após décadas, esta pauta segue atual e 
em cenário similar, atingindo cerca de 20% a 50% dos 
adultos2 e 35% a 65% dos idosos internados3. Trata-se de 
um problema de saúde pública mundial que pode ocorrer, 
não apenas durante o período de internação, mas desde 
a admissão hospitalar, conforme evidenciado no estudo 
de Correia et al.4, realizado na América Latina, que iden-
tificou que 40% a 60% dos pacientes já estão desnutridos 
à admissão.

Somada à tal elevada prevalência, atualmente ques-
tiona-se sobre a possível existência de uma importante 
lacuna relacionada às ferramentas de avaliação nutricional 
vigentes, que são utilizadas nos estudos epidemiológicos 
e na prática clínica. Os instrumentos disponíveis foram 
validados há mais de 20 anos, são considerados padrão 
semi-ouro e, raramente, foram avaliados frente à sua capa-
cidade de predizer desfechos clínicos relevantes5.

Neste cenário de fragilidades, em 2019, as maiores 
lideranças globais da nutrição lançaram o Consenso Global 
Leadership Initiative on Malnutrition (GLIM)5, com critérios 
para identificar e classificar a desnutrição, incentivando 
a criação de uma nova ferramenta que permitiria uma 
linguagem diagnóstica universal. Em 2020, o mesmo Grupo 
publicou o Guia de Validação do GLIM6, como incentivo 
e direcionamento para novos instrumentos e novas formas 
de validação.

Os artigos do GLIM5,6 propõem uma estrutura de 
ferramenta, dividida em fatores fenotípicos e etiológicos, 
sendo estes compostos pelas variáveis de porcentagem 
de perda de peso; índice de massa muscular e redução 
de massa magra; verificação da redução da ingestão 
alimentar, fatores disabsortivos e doenças agudas/crônicas5. 
Portanto, foi recomendado que estudos de validação sejam 
realizados, internacionalmente, para diferentes popula-
ções. A validação em diferentes populações e ambientes 

possibilitará uma diversidade nas combinações das vari-
áveis com potencial de maior acurácia para subgrupos 
específicos.

O objetivo deste artigo é compartilhar o protocolo 
do Estudo GLIM-BR, em andamento, o qual irá propor e 
validar um novo instrumento de classificação diagnóstica 
de desnutrição hospitalar baseado no GLIM5, utilizando 
desfechos clínicos.

MÉTODO

Estudo de validação prospectivo, observacional, multi-
cêntrico, realizado em 4 hospitais brasileiros terciários de 
grande porte em São Paulo e Goiás, sendo 2 particulares e 2 
públicos. A população estudada foi composta por pacientes 
internados com expectativa de tempo permanência maior 
que 48h, excluindo-se gestantes, menores de 18 anos, 
pacientes em cuidados paliativos exclusivos, linfedema e 
atrofia muscular de causa neurológica.

A coleta de dados foi realizada por profissionais nutri-
cionistas próprios dos Serviços de Nutrição Hospitalar dos 
hospitais em estudo, que foram treinados e validados por 
métodos passivo e ativo de aprendizagem. Os dados obtidos 
foram registrados e gerenciados no sistema Research Elec-
tronic Data Capture (REDCap)7 do Hospital Israelita Albert 
Einstein.

O estudo foi dividido em 3 fases, sendo:

Fase 1 – Definição das variáveis: com duração de 12 
meses, compreendeu as ações de busca na literatura e 
seleção das possíveis variáveis de interesse e suas carac-
terizações. Envolveu, também, a realização de um painel 
de opinião de especialistas composto por 6 nutricionistas, 
2 nutrólogos e 2 fonoterapeutas, referências em suas 
respectivas áreas de atuação, sendo 6 com formação de 
Mestre e 2 com formação de Doutor. A Figura 1 apresenta 
o fluxograma de decisão utilizado na seleção inicial das 
variáveis de interesse para compor o GLIM-BR.

Fase 2 – Ensaio sobre as triagens nutricionais: no 
fluxograma de avaliação diagnóstica do GLIM, a primeira 
e decisiva etapa para prosseguir envolve a identificação 

Figura 1 - Fluxograma de decisão utilizado na seleção das variáveis de interesse.
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do risco nutricional. Por isso, de forma paralela à coleta 
de dados das variáveis de interesse definidas na Fase 1 
(descrita acima), também foi realizada coleta de dados com 
as ferramentas de triagem nutricional, sendo Nutritional 
Risk Screening 2002 (pacientes de 18 a 69 anos); Mini 
Nutritional Assessment- Short Form (pacientes ≥70 anos) e 
Critério ESPEN, 2019 (pacientes críticos). Os dados foram 
utilizados em uma subanálise sobre a associação entre 
screening positivo e desfecho clínico (óbito). Tempo de 
permanência hospitalar e reinternação em 30 dias também 
serão explorados. Esta etapa ocorreu concomitantemente à 
fase 3, durante os primeiros 4 meses de coleta;

Fase 3 – Desenvolvimento e validação da ferramenta 
GLIM-BR: a partir das variáveis de interesse definidas na fase 
1 (estruturadas conforme a proposta do GLIM), foi iniciada 
a coleta de dados para os pacientes que cumpriam com os 
critérios de inclusão, independente da pontuação de risco 
nutricional pela triagem. Todas as variáveis propostas na 
estrutura GLIM original6 foram tratadas e definidas na Fase 
1. Modelos preditivos (algoritmos baseados em inteligência 
artificial) serão utilizados na definição do subconjunto ótimo 
de variáveis e cutoffs que comporão a nova ferramenta 
GLIM-BR. Algoritmos de aprendizado de máquina (tais como 
Random Forest, Gradient Boosted Trees e Redes Neurais 
Artificiais) serão empregados nesta parte do estudo.

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa 
do Albert Einstein Instituto de Ensino e Pesquisa e pela 
Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo (registros 
CAAE: 51581721.8.0000.0071 e 1581721.8.3001.0086, 
respectivamente).

RESULTADOS

O painel de opinião de especialistas, realizado na Fase 
1, foi composto por 10 profissionais, referências técnicas 
nas respectivas áreas de atuação, conforme já descrito. A 
avaliação de cada tópico dos fatores fenotípicos e etio-
lógicos foi dividida em 3 categorias: “sem necessidade 
de ajuste”, “com necessidade de ajuste + justificativa” 
ou “remoção da categoria”. Das 12 variáveis analisadas, 

8 foram aprovadas sem ajustes (Tabela 1). Nas demais 
categorias, fatores classificados como “com necessidade 
de ajuste” corresponderam às seguintes variáveis: massa 
magra, funcionalidade, doença aguda e disfagia. A única 
variável classificada como “remoção da categoria” foi 
referente à proposta inicial de quantificação em cruzes do 
sinal do cacifo ao medir a circunferência da panturrilha, 
visando à quantificação de edema, pertencente ao campo 
“massa magra”.

A Fase 2, a respeito das triagens nutricionais, teve seus 
resultados preliminares apresentados (abstract, apresen-
tação oral) no Congresso da European Society for Clinical 
Nutrition and Metabolism (ESPEN), em setembro de 2022, 
e tal resumo será publicado a partir de dezembro 2022, 
nos Anais deste Congresso.

Envolvendo 676 pacientes, foram comparados os 
resultados obtidos com a aplicação das triagens utilizadas 
no GLIM-BR e sua associação com desfecho clínico (óbito 
hospitalar). Nesta amostra, observou-se que 25% dos 
pacientes não foram identificados como risco nutricional 
pelas triagens testadas, mas, em contraposição, foram 
a óbito. Tais achados são preliminares e, apesar de ser 
possível evocar-se o argumento de que os óbitos não 
previstos poderiam ser explicados por terem ocorrido sem 
que houvesse qualquer relação com o risco nutricional, 
não é possível afastar completamente (considerando os 
aspectos já citados na introdução) limitações intrínsecas 
das ferramentas em estudo.

Uma nova análise desta fase está em curso, incluindo 
uma amostra maior (aproximadamente 2000 pacientes), 
utilizando novos parâmetros clínicos e incluindo outros 
desfechos (como tempo de permanência e reinternação 
hospitalares).

A fase 3 está em andamento, com amostra alvo de 
4500 pacientes. A coleta de dados foi finalizada e ocorreu 
envolvendo todas as categorias de variáveis previstas no 
GLIM (com o detalhamento das variáveis definidas conforme 
descrito na seção Método – Fase 1). Os dados relacionados 
a variáveis numéricas contínuas não foram categorizados, 
em hipótese alguma (visto que os algoritmos previstos 
também testaram diferentes cutoffs para cada uma delas). 
Os modelos preditivos serão desenvolvidos nos próximos 
meses.

Pretende-se a validação de um GLIM-BR com combi-
nações e cutoffs específicos para a população hospi-
talar geral, mas desenhos específicos de GLIM-BR para 
subgrupos predominantes na amostra do estudo (como 
população geriátrica, pacientes graves e oncológicos) 
também serão estudados. As variáveis assumidas neste 
estudo para coleta de dados, pautadas na literatura, estão 
descritas na Figura 2.

Tabela 1 – Resultado da avaliação do Painel de opinião de especialistas so-
bre as variáveis inicialmente propostas para compor a ferramenta GLIM-BR.

Categorias Total variáveis = 12

A    Sem necessidade de ajuste 
      (100% concordância)

8

B   Com necessidade de ajuste (até 75% 
      concordância). Obrigatório justificativa

3

C   Remoção da categoria 
     (<50% concordância)

1
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circunferência da panturrilha (CP) ou circunferência do braço 
(CB). Discutiu-se sobre outras formas de mensuração efetivas 
e com custo moderado, como a  bioimpedância e ultrassom 
de quadríceps. No entanto, ao comparar a realidade dos 
hospitais em estudo e os serviços hospitalares disponíveis no 
Brasil, entendeu-se que não seria viável estes instrumentos 
por questão de custo, tempo de aplicação e treinamento 
específico dos profissionais8, fatores estes conflitantes com 
o propósito de se buscar uma ferramenta prática, passível 
de ser amplamente aplicada, na maioria ou totalidade dos 
cenários hospitalares. Portanto, para esta variável, optou-se 
pela manutenção das CP e CB em pauta. Frente à literatura 
atualmente disponível, estudos9-11 demonstram a efetividade e 

DISCUSSÃO

O presente manuscrito apresenta a proposta e proto-
colo do estudo GLIM-BR, que pretende utilizar técnicas de 
inteligência artificial e a estrutura publicadas pela iniciativa 
GLIM, para criação de uma nova ferramenta, construída 
com base na sua capacidade de predizer desfechos clínicos 
desfavoráveis (e que, potencialmente, poderia ser aplicada, 
no futuro, em estudos de intervenção).

Tendo em conta a Fase 1 (variáveis de interesse discu-
tidas pelo painel de opinião de especialistas), massa magra, 
funcionalidade, doença aguda e disfagia foram aquelas que 
necessitaram de revisão. Sobre a massa magra, foi inicial-
mente proposto utilizar o marcador de massa magra que é a 

Figura 2 - Variáveis assumidas para coleta de dados e que serão testadas no Estudo GLIM-BR, para cada variável exigida no Consenso do GLIM. Fonte: Figura autoral do 
Grupo de Estudo GLIM-BR. 
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voz após refeição. No entanto, segundo Boczko21,  utilizar 
estas variáveis isoladas aumenta o risco de viés devido à baixa 
especificidade. Em consenso, definiu- se pelo uso da ferra-
menta “Eating Assessment Tool” (EAT-10)22. Tal ferramenta é 
de simples aplicação, não tem a pretensão de diagnosticar ou 
classificar a disfagia, mas identificar o risco. Esta é composta 
por 10 perguntas autorrelatadas pelo paciente sobre a sua 
percepção no momento da refeição, que envolvem domínio 
funcional, emocional e físico.

Todas as demais variáveis foram selecionadas frente a 
este racional da combinação de uma ampla lista de variáveis 
multidimensionais, baseadas em instrumentos previamente 
validados para uso hospitalar. Na fase 2, sobre o ensaio com 
as triagens nutricionais, uma das justificativas da discussão 
desta fase foi sob a ótica do fluxo de aplicação recomendado 
pelo GLIM, que preconiza aplicação da triagem nutricional 
como primeira e decisiva etapa no processo de elegibilidade 
para prosseguir com avaliação diagnóstica de desnutrição. 
Com isso, em um cenário de baixa sensibilidade, poderiam 
ser descartados pacientes verdadeiramente com risco de 
desnutrição, mas não identificados corretamente por fragili-
dades nas ferramentas vigentes.

Na literatura há escassez de artigos de validação das ferra-
mentas de triagem nutricional, que utilizaram como amostra 
a população hospitalar e desfechos clínicos, destaca-se como 
exceção o estudo de Efthyymiou et al23. Por fim, em uma visão 
geral da literatura, diversos estudos estão sendo publicados 
com o objetivo de validação GLIM. Em um futuro breve, 
é esperado que tenhamos à disposição dos profissionais 
da área diversas ferramentas pautadas nesta diretriz. No 
entanto, será necessária avaliação crítica da literatura, de 
forma a serem mais valorizadas as ferramentas que tendam 
a contemplar os seguintes aspectos: validações que sigam as 
orientações do artigo GLIM original6, contemplem desfechos 
robustos e métodos robustos (como no caso das técnicas 
Inteligência Artificial e Big Data, nas análises)24.

O presente estudo possui limitações, tais como a ausência 
de comparativos com protocolos do mesmo porte e objetivo; 
e o fato de que as variáveis e a estrutura proposta emergiram 
de um racional empírico.

CONCLUSÃO

O presente projeto GLIM-BR tem resultados esperados 
para publicação em 2024. Almeja- se desenvolver uma ferra-
menta validada para diagnóstico da desnutrição hospitalar 
com o emprego de técnicas de Big Data/Inteligência Artificial, 
que possa se constituir, no futuro próximo, como um instru-
mento que concilie praticidade e eficiência, contornando as 
limitações das ferramentas de avaliação nutricional vigentes, 
facilmente acessível à comunidade de nutricionistas nos 
serviços hospitalares. Adicionalmente, a disponibilização 

boa correlação da CP na população adulta e idosa, quando 
comparada a instrumentos com custo maior, como, por 
exemplo, DEXA12. Além disso, a CP não sofre influência de 
excesso de pele ou dificuldades de mensuração por equipa-
mento de monitorização e acessos intravenosos. O estudo de 
Ishida et al.13 aponta uma limitação da medida de CP pelo 
edema, porém após discussões do grupo, para contornar esta 
limitação, optou-se por mensurar a profundidade do sinal de 
cacifo14  para, posteriormente, por fórmula desenvolvida pelo 
Grupo, extrair o verdadeiro valor da CP, possivelmente, sem 
interferência do edema.

Considerando a variável de massa magra, houve a 
sugestão de inclusão de funcionalidade, pelo Painel de 
Opinião de Especialistas, mais especificamente, a aplicação 
de ferramentas para avaliação da funcionalidade ou Ativi-
dades de Vida Diária15. No entanto, a praticidade e técnica 
exigida para categorizá-las foi vista como uma desvantagem 
para ser utilizada dentro de uma ferramenta que pretende ser 
voltada para o uso rotineiro de profissionais nutricionistas. 
Desta forma, em consenso, extrapolando-se a indicação do 
Consenso de Sarcopenia de 201916, optou-se pela utilização 
da escala denominada SARC-F17 para esta finalidade. Esta 
ferramenta possui 5 questões rápidas que, majoritariamente, 
englobam aspectos funcionais.

A respeito da doença aguda, a recomendação de 
Cederholm et al.5 é a utilização do valor do exame sérico 
de Proteína C Reativa (PCR) para definir se o paciente está 
acometido por uma uma doença aguda que possui potencial 
para causar ou não maior grau de inflamação e, eventual-
mente, contribuir como fator injúria. A princípio, o Painel de 
Opinião de Especialistas endossou essa sugestão de manter o 
valor de PCR, baseando-se em evidência18. No entanto, frente 
a incertezas sobre esse papel, o propósito da nova ferramenta 
e as diferentes realidades dos serviços hospitalares (como o 
impacto de aguardar o resultado de exame séricos poderá 
impactar no antecipado diagnóstico nutricional e condutas) 
decidiu-se por não incluir o exame, de forma sistemática. 
Por outro lado, considerando-se que esse exame é frequen-
temente utilizado no ambiente hospitalar, em consenso, optou-
se por, quando já disponível em prontuário, ser utilizado em 
uma possível subanálise. Sendo assim, o critério proposto 
para ser utilizado no estudo como definição do componente 
relacionado à doença aguda foi baseado no Guideline da 
ESPEN19, caracterizado como “cuidados intensivos (exemplo: 
ventilação invasiva), alocação em Unidade Terapia Intensiva 
com previsão de permanência maior de 48h e internação com 
diagnóstico de infecção”.

Por fim, em relação à disfagia, foram levantadas as 
opções de ferramentas que poderiam ser utilizadas por profis-
sionais da saúde e que tivessem validação em português20. 
Inicialmente, a sugestão foi utilizar os fatores independentes 
de rastreio de disfagia, como tosse, engasgo e alteração na 
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de uma ferramenta nutricional que se demonstre capaz de 
predizer desfechos clínicos permitirá seu uso, no futuro, 
em estudos de intervenção, que possam contribuir como 
guias mais precisos para o manejo nutricional de pacientes 
hospitalizados.
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DOI: 10.37111/braspenj.2022.34.4.02 RESUMO
Introdução: A terapia nutricional (TN) é de extrema importância dentro da unidade de terapia 
intensiva (UTI), visto que é parte fundamental no cuidado do paciente grave, sendo necessário o 
conhecimento sobre essa temática pelos profissionais da equipe multiprofissional. Assim, o objetivo 
desse estudo foi avaliar o grau de conhecimento de médicos, enfermeiros e nutricionistas sobre 
TN em UTIs. Método: Estudo observacional e descritivo, realizado em um hospital público em 
São Luís, MA, por meio de análise de questionários com questões sobre temas básicos referentes 
à TN em pacientes críticos. Os dados foram apresentados por meio de frequências simples ou 
percentuais. Resultados: Em relação às questões levantadas quanto à TN na UTI, o percentual 
de acerto foi superior a 70% para a maioria das questões, o que demonstra que há certo conhe-
cimento, sendo importante ressaltar que os questionamentos não incluíram itens sobre nutrição 
parenteral. A faixa etária dos entrevistados prevalente foi de 30 a 39 anos (60%). Em relação 
às ferramentas de triagem nutricionais, apenas 35,7% dos médicos e 26,8% dos enfermeiros 
relataram conhecer, e sobre o tempo considerado aceitável de constipação intestinal na UTI, o 
percentual de acertos foi de 42,9% entre médicos, 39% entre enfermeiros e 60% dos nutricionistas. 
Conclusão: Algumas lacunas do conhecimento sobre TN foram identificadas, demonstrando a 
importância da educação continuada, para ampliação do conhecimento sobre essa temática, a 
fim de melhorar a atenção nutricional e a qualidade da assistência prestada aos pacientes críticos.

ABSTRACT
Introduction: Nutritional therapy (NT) is extremely important within the intensive care unit (ICU), 
as it is a fundamental part of the care of critically ill patients. Knowledge on this topic is necessary 
among the professionals of the multidisciplinary team. Thus, the objective of this study was to assess 
the degree of knowledge of physicians, nurses and nutritionists about NT in ICUs. Methods: An 
observ+++ational and descriptive study carried out in a public hospital in São Luís, MA, through 
the analysis of questionnaires with questions on basic topics related to NT in critically ill patients. 
Data were presented using simple frequencies or percentages. Results: Regarding the questions 
raised about NT in the ICU, the percentage of correct answers was greater than 70% for most 
questions, which demonstrates that there is some knowledge, and it is important to note that the 
questions did not include items on parenteral nutrition. The prevalent age group was 30 to 39 
years old (60%). Regarding nutritional screening tools, only 35.7% of physicians and 26.8% of 
nurses reported knowing, and regarding the time considered acceptable for constipation in the 
ICU, the percentage of correct answers was 42.9% among physicians, 39% among nurses and 60% 
of nutritionists. Conclusion: Some gaps in knowledge about NT were identified, demonstrating 
the importance of continuing education to expand knowledge on this topic, in order to improve 
nutritional care and the quality of care provided to critically ill patients.
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INTRODUÇÃO

As unidades de terapia intensiva (UTI) são locais desti-
nados à atenção e cuidados de pacientes clinicamente 
comprometidos, os quais necessitam de equipamentos de alta 
tecnologia e equipe multidisciplinar qualificada. De maneira 
geral, são pacientes debilitados, clinicamente instáveis, 
imunodeprimidos, com nível de consciência rebaixado, sob 
efeito de medicamentos e com risco de infecção, necessitando 
de cuidados especiais1.

O Serviço de Nutrição desempenha um papel importante 
em pacientes com condição crônica e aguda, tem como obje-
tivo detectar, prevenir ou minimizar a desnutrição, melhorar 
a recuperação e reduzir as complicações metabólicas2,3. 

Recentemente, uma revisão sistemática demonstrou que 
aproximadamente 50% dos pacientes podem em algum 
momento da hospitalização apresentar desnutrição e, no 
cenário das UTIs, esta prevalência pode alcançar até 54%, 
o que aumenta o risco de infecção e prejudica a cicatrização 
de feridas, e leva a permanência hospitalar prolongada, 
aumento dos custos de assistência à saúde e elevação das 
taxas de morbidade e mortalidade e aumento dos níveis 
de dor4-6. No entanto, o processo de desnutrição pode ser 
atenuado pela oferta de uma nutrição adequada7.

Apesar das recomendações dos consensos internacionais 
sobre boas práticas em terapia nutricional (TN) em UTI, ainda 
há inadequação na prática clínica. O suporte nutricional 
adequado no doente de UTI varia de 14% a 67%8. 

Acredita-se que a falta de conhecimento sobre o assunto 
é o maior contribuinte para a inadequação da assistência, 
logo, a equipe de cuidados intensivos, incluindo médicos, 
enfermeiros, nutricionistas e outros profissionais envolvidos 
no atendimento clínico de pacientes críticos, requer conheci-
mento adequado para fornecer nutrição ideal, que mantenha 
a função física e reduza o risco de resultados ruins9,10.

Diante deste cenário, estudar esse conhecimento sobre 
o tema é importante para a definição de estratégias para o 
manejo multiprofissional do paciente hospitalizado. Nesse 
sentido, o objetivo deste estudo foi avaliar o grau de conhe-
cimento de médicos, enfermeiros e nutricionistas atuantes 
em UTI sobre TN, em um hospital público em São Luís do 
Maranhão. 

MÉTODO

O estudo consistiu em uma pesquisa observacional e 
descritiva, realizado por meio de um questionário adaptado 
do artigo publicado por Quaresma et al.11, com a substituição 
de alternativas que não seriam tão aplicáveis ao serviço, 
de acordo com os problemas frequentemente presentes na 
prática clínica da instituição. Foram convidados a participar 
do estudo, profissionais médicos, enfermeiros e nutricionistas 
de quatro UTIs de adultos (duas gerais, uma cardiológica e 

uma cirúrgica) de um hospital geral, público, de grande porte 
e alta complexidade, em São Luís do Maranhão.

Foram convidados a participar da pesquisa todos os 
profissionais que trabalhavam nas UTIs. A participação foi 
condicionada à assinatura do Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE), após informações detalhadas dos 
objetivos e procedimentos do estudo. Não foram incluídos 
profissionais de férias, com afastamento médico e os questio-
nários incompletos. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa do Hospital Carlos Macieira da Secretaria 
de Estado de Saúde do Maranhão (CEP/HCM/SES/MA), sob 
o protocolo de número 3.482.450.

A coleta de dados se deu por meio de análise de ques-
tionários respondidos pelos profissionais atuantes nas UTIs, 
realizada nos meses de julho a setembro de 2020. O ques-
tionário era autoaplicável, entregue ao profissional durante o 
turno de trabalho (matutino, vespertino e noturno) e devolvido 
até ao final do plantão. O preenchimento ocorreu de forma 
individual e sem interferência dos pesquisadores. A adesão 
dos participantes foi voluntária e os questionários não eram 
identificáveis.

Na primeira parte, foram colhidos dados como sexo, idade, 
ocupação no hospital, UTI de atuação, tempo de atuação em 
UTI, a formação em terapia intensiva e a fonte do conheci-
mento sobre TN, a fim de caracterizar a população estudada. 

A segunda parte foi composta por vinte e uma questões 
objetivas: dezessete referentes ao conhecimento sobre TN 
e quatro sobre opiniões a respeito de como atualizar esses 
conhecimentos. Quanto ao tipo das perguntas do ques-
tionário, estas variaram do tipo múltipla escolha, sendo 
quinze com única opção correta, quatro segundo escalas 
de variação (0 a 10) e, em três, era permitido marcar 
mais de uma opção como resposta, sendo as questões em 
escalas, adotadas com o objetivo de que todos os cenários 
de respostas fossem contemplados e buscando a melhor 
compreensão dos entrevistados.

Na questão que abordava a autoavaliação dos profissio-
nais sobre o conhecimento em TN, foi explicado aos entre-
vistados que zero representava nenhum conhecimento e dez 
refletia alto grau de entendimento sobre TN, dessa forma, 
quanto menor a pontuação, menor o conhecimento.  

As perguntas eram referentes aos seguintes temas: bene-
fícios, indicações, prescrições, acompanhamentos, riscos, 
dúvidas, dificuldades de implementar a TN na UTI e como 
atualizar os conhecimentos sobre TN. 

Quando as respostas corretas foram respondidas por mais 
de 80% dos participantes, o conhecimento sobre o assunto 
foi considerado bom, entre 60% e 79% de acerto, o conhe-
cimento foi considerado satisfatório e quando o percentual 
dos acertos não ultrapassou 59%, esses foram considerados 
insuficientes12. As respostas em branco foram consideradas 
como incorretas.
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Tabela 1 – Características demográficas, tempo de exercício na UTI e fontes de conhecimento em terapia intensiva e nutricional dos entrevistados (n = 
60). São Luís, MA, Brasil, 2020.

Variáveis Categorias n %

Sexo Feminino 45 75

Masculino 15 25

Idade (anos) < 30 10 16,7

30 - 39 36 60

40 - 49 11 18,3

> 50 3 5

Profissionais Médicos 14 23,3

Enfermeiros 41 68,3

Nutricionistas 5 8,3

Tempo de exercício em UTI (anos) < 5 28 46,7

5-10 22 36,7

11-15 8 13,3

> 15 2 3,3

Fonte de conhecimento em TI Título de especialista TI (pós-graduação, residência ou 
título de especialista por sociedades de TI)

36 60

Atividade prática continuada em TI 24 40

Conhecimento nutricional Experiências e discussões de trabalho 40 66,7

Cursos adicionais de nutrição ou palestras 20 33,3

Lendo artigos nutricionais relevantes 24 40

Apenas na formação na graduação 13 21,7

Envolvimento com a equipe de nutrição 35 58,3

Outros 4 6,7
UTI = Unidade de terapia intensiva. TI = Terapia intensiva. AMIB = Associação de Medicina Intensiva Brasileira.

Essas informações foram armazenadas em um banco 
informatizado, em forma de planilha no programa Microsoft® 
Excel® 2010. As análises foram feitas pelo programa Stata® 
14, sendo apresentados por meio de frequências simples ou 
percentuais. A análise descritiva foi realizada para caracte-
rizar a frequência das respostas certas aos questionários. 
Não houve cálculo amostral, uma vez que a intenção era a 
participação de todos os profissionais.

RESULTADOS

Na Tabela 1, descreve-se as características demográficas, 
o tempo de exercício na UTI e as fontes de conhecimento em 
terapia intensiva e nutricional dos entrevistados.

Foram entrevistados 60 profissionais, sendo que a maioria 
era constituída por enfermeiros (68,3%), seguidos de médicos 
(23,3%) e nutricionistas (8,3%). Quanto à idade, a faixa etária 
com maior prevalência foi a de 30 a 39 anos (60%). Predo-
minou o gênero feminino, com 45 (75%) participantes, em 
relação ao masculino, com 15 (25%), e a maioria dos entre-
vistados referiu menos de 5 anos atuando em UTIs (46,7%).

Entre os profissionais, 60% possuíam alguma especiali-
zação em terapia intensiva, seja por pós-graduação, residência 

ou título de especialista por sociedades de terapia intensiva. 
Dos respondentes, 66,7% referiram que o seu conhecimento 
nutricional vinha de experiências e discussões de trabalho e 
58,3%, do envolvimento com a equipe de nutrição. 

A Figura 1 apresenta a autoavaliação dos profissionais 
sobre o grau de conhecimento em TN na UTI. Nela são 
apresentadas as respostas à questão: Como você graduaria 
seu conhecimento sobre terapia nutricional? Observou-se 
que, em uma escala de 0 a 10, a maioria dos profissionais 
médicos (57,1%) e enfermeiros (63,4%) julgou ter grau de 
conhecimento em TN entre 5 e 7, enquanto 80% os profis-
sionais nutricionistas se autoavaliaram entre 8 e 10. 

Na Tabela 2, encontra-se a análise das respostas corretas 
(%) quando comparadas entre as categorias profissionais e 
todos os grupos de perguntas. Foi possível perceber que todos 
os profissionais entrevistados reconhecem os benefícios da 
TN na recuperação do paciente.

Observou-se que a respeito das indicações da TN, 
quando perguntados se a nutrição enteral deve ser consi-
derada como suporte nutricional de primeira escolha, os 
médicos obtiveram 50% de acertos, enquanto a porcentagem 
de acerto dos demais profissionais foi maior que 70%. 
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Figura 1 - Autoavaliação do grau de conhecimento sobre Terapia Nutricional de profissionais da UTI. São Luís, MA, Brasil, 2020.

Tabela 2 – Análise das respostas corretas (%) quando comparadas entre as categorias profissionais e todos os grupos de perguntas. São Luís, MA, Brasil, 2020

Variáveis % de Respostas corretas dos profissionais

Médicos 
(n=14)

Enfermeiros 
(n=41)

Nutricionistas
(n=5)

Benefícios:

O apoio nutricional irá influenciar os resultados clínicos de pacientes internados na UTI? 100 100 100

Você concorda que o SN adequado influencia de forma positiva, promovendo menor tempo de 
internação, de VM, e risco de infecção?

100 100 100

Indicação:
A TRN e a AVN devem ser realizadas na admissão do paciente? 100 100 100

A NP pode indicada para pacientes com perfuração intestinal, obstrução intestinal e diarreia per-
sistente?

85,7 80,5 100

Prescrição:

O paciente em risco nutricional deve receber as calorias e proteínas prescritas em até 3 dias? 71,4 36,6 80

As ferramentas de TRN são utilizadas na sua UTI? 35,7 26,8 80

Há critérios para posicionamento da sonda de NE na sua UTI? 100 95,1 100

A prescrição de SNO deve ser feita para pacientes com ingestão < que 75% das necessidades 
nutricionais diárias, você concorda com essa afirmativa?

78,6 61 80

Acompanhamento:
Paciente com NE que apresentar diarreia (> 3 evacuações líquidas/dia), deve-se primeiro checar a 
prescrição de medicamentos, as condições gastrointestinais e diminuir a velocidade de administra-
ção da dieta antes de suspender a alimentação, você concorda com essa afirmação?

92,8 97,6 100

Você considera a diarreia, constipação intestinal e VRG como parte importante da monitorização 
da tolerância à NE?

100 100 100

Existe tempo aceitável de constipação intestinal dentro da sua UTI? 42,9 39 60

A aferição de VRG é feita dentro de sua UTI? 100 97,6 80

Riscos:
Você considera a DRGE e aspiração pulmonar como complicações em potencial na NE? 85,7 75,6 60

Você sabe o que é síndrome de realimentação? 92,9 61 80
UTI = Unidade de Terapia Intensiva; SN = Suporte nutricional; VM = Ventilação mecânica; TRN = Triagem de risco nutricional; AEN = Avaliação do estado nutricional; NE = Nutrição enteral; NP = 
Nutrição Parenteral; SNO = Suplemento nutricional oral, VRG = Volume residual gástrico; DREG = Doença do refluxo gastroesofágico.
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DISCUSSÃO

Em relação às questões levantadas quanto à TN na UTI, 
o percentual de acerto foi superior a 70% para a maioria das 
questões, o que demonstra que há certo conhecimento, sendo 
importante ressaltar que os questionamentos não incluíram 
itens sobre nutrição parenteral. Tal achado pode ser atribuído 
em parte pela presença atuante do nutricionista dentro da 
UTI como agente de transferência de conhecimento em TN, 
conforme apontado por 58,3% dos entrevistados. Além disso, 
profissionais que trabalham em UTI possuem vivência maior 
com TN, visto que pacientes graves são mais dependentes de 
vias alternativas de alimentação e necessitam de acompa-
nhamento rigoroso das complicações. Segundo um estudo 
realizado no Brasil, com 39 enfermeiros, foi observado bom 
conhecimento da equipe em relação à TN, e este achado 
foi atribuído ao fato que a maior parte dos participantes 
trabalhava em UTI onde a TN é mais frequente12.

Os profissionais reconhecem com unanimidade os benefí-
cios proporcionados pela TN na saúde do paciente. Resultado 
semelhante foi visto no artigo observacional, conduzido por 
Pôrto e Mendonça9, onde todos os médicos e residentes 
médicos, responderam que, quando bem indicada, a TN é 
essencial para a recuperação de pacientes internados e com 
efeito significativo na redução da morbimortalidade. 

Contudo, médicos e enfermeiros se autoavaliaram com um 
grau de conhecimento sobre TN na UTI com nota entre 5 e 
7, demonstrando não domínio na área em questão, visto que 
grande parte dos entrevistados (60%), apesar de relatarem ter 
especialização em Terapia Intensiva, poucos tinham em TN 
e possuíam menos que 5 anos de exercício profissional em 

Acerca da prescrição da TN, apesar dos profissionais 
entrevistados reconhecerem a importância da realização da 
triagem de risco nutricional e da avaliação nutricional na 
admissão dos pacientes, apenas 35,7% dos médicos e 26,8% 
dos enfermeiros possuíam conhecimento sobre ferramentas 
de triagem de riscos nutricional utilizadas na sua UTI.

Referente ao acompanhamento da TN, quando os 
respondentes foram indagados quanto ao tempo de 
constipação intestinal dentro da sua UTI aceitável, houve 
resposta correta por apenas 42,9% dos médicos, 39% dos 
enfermeiros e 60% dos nutricionistas. Quando questionados 
sobre a necessidade do paciente em risco nutricional de 
receber as calorias e proteínas prescritas em até 3 dias, 
apenas 36,6% dos enfermeiros possuíam conhecimento 
sobre essa afirmação.

Na Figura 2, são apresentados os obstáculos que foram 
elencados pelos participantes que podem impedir o suporte 
nutricional adequado. Esse levantamento foi feito através 
da questão: Quais as barreiras que podem impedi-lo de 
implantar o suporte nutricional adequado? Os 3 obstá-
culos mais mencionados foram: quadro insuficiente de 
profissionais (35%), não há protocolos claros (20%), falta 
de conhecimento (20%), sobrecarga de trabalho (15%) e 
medo de eventos adversos relacionados à oferta agressiva 
de nutrientes (10%).

Para finalizar os resultados, na questão: Como você 
graduaria seu interesse em aumentar o conhecimento sobre 
terapia nutricional? Observou-se que, em uma escala de 0 
a 10, foi quase unanimidade (98%) um grau de interesse 
entre 8 e 10, com média de 9,25 ± 1,5. 

Figura 2 - Obstáculos que podem impedir o suporte nutricional adequado. São Luís, MA, Brasil, 2020.
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UTI.  Além disso, 16,7% dos entrevistados atribuíram como 
impedimento para uma TN adequada a falta de conhecimento 
específico. As diretrizes atuais integram o conhecimento real e 
a melhor prática clínica, logo, devem ser utilizadas para elabo-
ração de protocolos de TN, visando otimizar o atendimento 
ao paciente e a educação da equipe hospitalar13. 

Outros estudos também encontraram médias de auto-
avaliação próximas às encontradas neste estudo, como o 
de Pôrto e Mendonça9, que obteve como resultado de grau 
de conhecimento em TN entre 4 e 7 na escala de conheci-
mento e, quando estratificadas as profissões, os médicos e 
enfermeiros tiveram média de 6,4 e 6,75, respectivamente; 
e o de Quaresma et al.11 com médicos intensivistas, que 
também se graduaram com nota média de 5,5 a respeito 
de conhecimentos sobre suporte nutricional em terapia 
intensiva.

Apesar de haver o entendimento pelos profissionais 
sobre a necessidade da aplicação da triagem e avaliação 
nutricional na admissão do paciente, percebe-se que há um 
desconhecimento a respeito de quais ferramentas de triagem 
nutricional são utilizadas para esse fim. Esse cenário vai 
de encontro aos resultados encontrados em uma pesquisa 
realizada com médicos intensivistas, onde 59,5% dos 
respondentes disseram desconhecer ou não aplicar nenhuma 
ferramenta de triagem de risco nutricional8. 

A triagem diferencia-se da avaliação nutricional na 
profundidade das informações obtidas em relação ao estado 
nutricional, o que permite que seja simples, rápida e reali-
zada por qualquer profissional14. No entanto, na maioria 
dos hospitais, esta ferramenta é utilizada exclusivamente 
pelo profissional nutricionista, o qual deve compartilhar o 
resultado com a equipe multiprofissional. 

Outra pergunta relacionada a conhecimentos específicos 
em nutrição também teve resultado insatisfatório. A maioria 
dos enfermeiros não sabia se o paciente em risco nutricional 
deveria receber as calorias e proteínas prescritas em até 3 
dias. A literatura aponta que o início da TNE deve ser precoce 
em pacientes hemodinamicamente estáveis, dentro de 24 a 
48 horas após a admissão na UTI, sendo que o alcance das 
necessidades deverá acontecer em até 72 horas após início 
da TNE, com oferta de 15 a 20 kcal/kg/dia15. 

A inadequação calórica e proteica associada aos 
pacientes critérios em TNE pode contribuir para a desnu-
trição nessa população, bem como para um pior desfecho 
clínico15. A prescrição da TN é atribuição do médico e do 
nutricionista, sendo que o enfermeiro tem como atribuição 
principal de administração da TN16, por esse motivo possi-
velmente poucos possuem conhecimentos sobre tempo para 
alcançar metas nutricionais.

Um estudo transversal que utilizou um questionário 
eletrônico anônimo para investigar o conhecimento dos 
médicos sobre a disciplina de nutrição clínica em Riad, Arábia 
Saudita, encontrou uma pontuação média bastante ruim 

para as questões respondidas, curiosamente, esse mesmo 
estudo mostra que médicos que já fizeram cursos de nutrição 
obtiveram escores significativamente maiores do que aqueles 
que não o fizeram17. Evidências crescentes mostraram que 
os cuidados dietéticos, prestados como parte da abordagem 
multidisciplinar, foram significativamente clinicamente 
eficazes e custo-efetivos no manejo da desnutrição e na 
melhoria dos resultados dos pacientes hospitalizados, como 
diminuição da mortalidade, aceleração da recuperação e 
redução do tempo de internação tempo de internação18,19.

Outro achado desta pesquisa, foi sobre o tempo que é 
aceitável de constipação intestinal dentro da UTI. Os acertos 
dos médicos e enfermeiros foram considerados insuficientes. 
Infere-se isso pelo fato de que a constipação é um sintoma 
por muitas vezes desvalorizado, e seu conhecimento acaba 
sendo pouco difundido. A constipação intestinal é definida 
como frequência de eliminação de fezes menor que três vezes 
por semana20. A constipação pode ocorrer em até 83% nos 
pacientes internados em UTI. Muitas vezes é uma proble-
mática reconhecida, porém a grande maioria não possui 
protocolos de diagnóstico e tratamento UTI21. 

A adoção de protocolos específicos para diagnóstico e 
tratamento da constipação dentro da UTI é fundamental, visto 
que a constipação pode levar a complicações que incluem 
desde irritação até perfuração intestinal e está relacionada 
ao maior tempo de permanência em ventilação mecânica e 
de internação hospitalar22. 

Em relação às limitações para o suporte nutricional 
adequado desta pesquisa, a resposta mais marcada foi 
que não havia protocolos claros e acessíveis, fato que pode 
explicar o baixo conhecimento sobre o diagnóstico assertivo 
de constipação por ambas as categorias profissionais. A 
adoção de protocolos clínicos pode melhorar a adequação 
nutricional em cerca de 10%, porém, mesmo nos locais 
em que se utilizam protocolos, a TN pode permanecer 
malconduzida23. A falta de conhecimento e a sobrecarga de 
trabalho também foram elencados pelos profissionais como 
entraves para a TN adequada, fato que pode impactar na 
assistência nutricional prestada, levando à ocorrência de 
falhas assistenciais. 

No presente estudo, 98% dos profissionais entrevistados 
graduaram suas vontades, em uma escala de 8 e 10, em 
aumentar o conhecimento em TN. Diferente dos achados 
de Pôrto e Mendonça9, onde apenas 27,4% dos médicos 
e 34,7% dos enfermeiros demonstraram interesse entre 8 e 
10 em aumentar os seus conhecimentos sobre esse tema.  
É condição sine qua non que o entendimento da prática de 
nutrição seja fisiopatologicamente vital24. Dessa maneira, é 
importante a capacitação da equipe multidisciplinar, com 
ênfase na educação continuada, com profissionais treinados 
e formulação de planos de ação para correção, a fim de 
melhorar a atenção nutricional ao paciente hospitalizado e, 
reduzir, assim, os índices de desnutrição e TN inadequada, 
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que ainda é visto como uma problemática dentro do 
ambiente hospitalar25. 

Dentre as limitações deste estudo pode ser elencado o 
fato de ter sido utilizado um questionário não validado, visto 
que tal ferramenta não tenha sido encontrada na literatura, 
no entanto, a ferramenta utilizada foi bastante eficaz no 
levantamento das informações. Ainda que a amostragem 
tenha sido por conveniência, a intenção era a participação 
de todos os profissionais de todas as UTIs do referido hospital. 

Uma vantagem deste estudo é a importância dos resul-
tados, visto que poderão auxiliar os gestores de UTIs sobre 
os aspectos importantes a serem abordados nos processos 
de educação continuada, com o objetivo de melhorar o 
suporte nutricional. 

Outros estudos são necessários e que envolvam outras 
categorias profissionais integrantes da UTI, haja visto que 
conhecimentos sobre esse tema são de interesse da equipe 
multidisciplinar como um todo. 

CONCLUSÃO

Baseado nos dados observados nos questionários e frente 
à necessidade da tomada de decisões sobre TN, este trabalho 
procurou avaliar o grau de conhecimento de médicos, enfer-
meiros e nutricionistas sobre TN em UTI.

Algumas lacunas do conhecimento sobre TN foram 
identificadas, demonstrando a importância da educação 
continuada, para ampliação do conhecimento sobre essa 
temática, a fim de melhorar a atenção nutricional e a quali-
dade da assistência prestada aos pacientes críticos.
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Introdução: O peso e a estatura são parâmetros amplamente utilizados para avaliação nutricional. 
Entretanto, no ambiente hospitalar, nem sempre é possível realizar a aferição de forma objetiva, 
sobretudo em pacientes com dificuldade de locomoção, críticos ou acamados. Diante disso, equações 
preditivas são alternativas para pacientes hospitalizados. O objetivo deste estudo foi avaliar a correlação 
entre o peso e a estatura aferidos e estimados em pacientes hospitalizados. Método: Estudo transversal, 
realizado com pacientes internados nas unidades de Gastroenterologia e Emergência do Hospital de 
Clínicas de Porto Alegre. O peso foi aferido em balança digital ou guincho de transferência hidráulico 
e, nos casos de sobrecarga hídrica, o peso foi corrigido. A estatura foi aferida através de estadiômetro 
ou recumbente. As equações preditivas utilizadas foram as propostas por Chumlea, a partir dos valores 
da altura do joelho e circunferência do braço. A comparação entre as médias foi realizada pelo teste 
T de Student e a correlação pelo coeficiente de correlação de Pearson. Resultados: Foram avaliados 
374 pacientes (idade = 56,8 ± 14,9 anos e 51,6% homens). A média da estatura aferida e estimada foi 
de 165,2 ± 9,9 cm e 164,5 ± 9,7 cm, respectivamente (diferença de -0,72 cm, p = 0,141, r = 0,877). 
O valor médio do peso aferido e estimado foi de 71,8 ± 18,5 kg e 70,9 ± 16,2 kg, respectivamente 
(diferença de -0,9 kg, p = 0,076, r = 0,882). Em relação aos pacientes com sobrecarga hídrica, as 
diferenças observadas foram de -7,34 kg (p < 0,001) e -4,75 kg (p < 0,001), conforme critérios de 
desconto. Conclusão: A equação preditiva de estatura é adequada para pacientes hospitalizados. 
Em relação à equação preditiva para a estimativa do peso de pacientes sem sobrecarga hídrica, os 
valores encontrados foram muito similares e a fórmula mostrou-se adequada, configurando-se uma 
boa alternativa na impossibilidade de aferir o peso.

ABSTRACT
Introduction: Weight and height are widely used parameters for nutritional assessment. However, in 
the hospital environment, it is not always possible to perform the measurement objectively, especially 
in patients with limited mobility, and critical or bedridden patients. Therefore, predictive equations are 
alternatives for hospitalized patients. The purpose of this study is to evaluate the correlation between 
measured and estimated weight and height in hospitalized patients. Methods: Cross-sectional study, 
carried out with patients admitted to the Gastroenterology and Emergency units of Hospital de Clínicas 
de Porto Alegre. Weight was measured using a digital or hoist scale and, in cases of fluid overload, the 
weight was corrected. Height was measured using a stadiometer or recumbent. The predictive equa-
tions used were those proposed by Chumlea, based on values for knee height and arm circumference. 
Comparison between means was performed using Student’s t-test and correlation using Pearson’s 
correlation coefficient. Results: 374 patients were evaluated (age = 56.8 ± 14.9 years and 51.6% 
men). The mean measured and estimated height was 165.2 ± 9.9 cm and 164.5 ± 9.7 cm, respectively 
(difference of -0.72 cm, p = 0.141, r = 0.877). The average value of measured and estimated weight 
was 71.8 ± 18.5 kg and 70.9 ± 16.2 kg, respectively (difference of -0.9 kg, p = 0.076, r = 0.882). 
Regarding patients with fluid overload, the differences observed were -7.34 kg kg (p < 0.001) and -4.75 
kg (p < 0.001), according to discount criteria. Conclusion: The height predictive equation is suitable for 
hospitalized patients. Regarding the predictive equation for estimating the weight of patients without 
fluid overload, the values ound were very similar and the formula proved to be adequate, configuring 
a good alternative when it is impossible to measure weight.
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INTRODUÇÃO

Alterações no estado nutricional durante internações 
hospitalares atribuídas à gravidade da doença de base são 
comuns no ambiente hospitalar, influenciando na ingestão 
alimentar, absorção de nutrientes e disfunções orgânicas. 
Sabe-se que a deterioração do estado nutricional tem 
influência direta na evolução clínica do paciente, ocasio-
nando a redução da imunidade, aumentando o risco e a 
incidência de infecções, complicações nos pós-operatórios, 
tempo de internação hospitalar e mortalidade1. Na América 
Latina, a prevalência estimada de desnutrição hospitalar é 
entre 40-60% no momento da admissão, com aumento da 
prevalência durante a internação hospitalar2.

A avaliação antropométrica é frequentemente utilizada 
para avaliação do estado nutricional e monitoramento de 
pacientes hospitalizados. É realizada com auxílio de equi-
pamentos baratos, simples e acessíveis. Além disso, deve 
fornecer valores precisos, que sejam de fácil mensuração 
por diferentes avaliadores por meio de técnicas minimamente 
invasivas e que possam ser realizadas à beira do leito3.

O peso corporal e a estatura são métodos amplamente 
utilizados para avaliação do estado nutricional. Contudo, 
pacientes acamados e impossibilitados de deambular 
demandam equipamentos e alternativas tecnológicas capazes 
de atender à necessidade de realizar pesagem no leito. A 
exemplo, pode-se citar as balanças integradas às camas 
hospitalares e os guinchos de transferência com balança 
acoplada. Entretanto, apresentam custo elevado, não sendo 
uma realidade na maioria dos hospitais4.

Neste sentido, métodos indiretos para estimativa do peso 
corporal e estatura surgem como alternativas no ambiente 
hospitalar. Dentre as equações mais utilizadas, estão as 
propostas por Chumlea et al.5,6, que utilizam medidas 
simples, como altura do joelho (AJ) e circunferência do braço 
(CB). Contudo, essas equações foram criadas tendo como 
referência indivíduos norte-americanos. Portanto, diante da 
distinção de populações, torna-se necessário que as fórmulas 
propostas sejam analisadas.

Sendo assim, o objetivo do presente estudo é avaliar a 
correlação entre o peso corporal e a estatura aferidos com 
os valores obtidos por meio de fórmulas de estimativa em 
pacientes hospitalizados.

MÉTODO

Trata-se de um estudo transversal, realizado com indiví-
duos com idade ≥ 19 anos, de ambos os sexos, internados 
nas unidades de Gastroenterologia e Emergência do Hospital 
de Clínicas de Porto Alegre, no período de abril/2017 a 
dezembro/2019, avaliados em até 72h após a admissão 
hospitalar. Todos os pacientes hospitalizados no período que 

preencheram os critérios estabelecidos foram convidados a 
participar do estudo.

Não foram incluídos pacientes com doença intestinal com 
má absorção, doenças neurológicas degenerativas. HIV+, 
sem condições psíquicas e/ou cognitivas suficientes para 
participação, gestantes e lactantes, indivíduos com ampu-
tação de membros ou aqueles em que não fosse possível 
aferir as medidas antropométricas.

Avaliação Antropométrica

Estatura
A estatura foi aferida através de estadiômetro fixo na 

parede, com o paciente descalço, de costas para o esta-
diômetro, com os calcanhares juntos, em posição ereta, 
olhando para frente e com os braços estendidos ao longo do 
corpo7. No caso de impossibilidade, foi realizada a estatura 
recumbente, que é a medida de comprimento do indivíduo 
do topo da cabeça até a planta do pé, na posição supina e 
com o leito em posição horizontal completa8.

Peso Corporal
O peso atual foi aferido em balança digital de plataforma 

da marca Filizola®, com capacidade para 180 kg, com o 
paciente descalço, com roupa leve e livre de adereço7. No 
caso de impossibilidade, o peso foi aferido através de balança 
digital portátil à beira do leito da marca Líder® ou então por 
meio de guincho de transferência hidráulico da marca Eleve®. 
Em caso de sobrecarga hídrica, o peso seco foi estimado 
conforme critérios de desconto disponíveis na literatura: por 
meio de desconto absoluto (-1 kg edema leve, -5 kg edema 
moderado e -10 kg edema grave/-2,2 kg ascite leve, -6 kg 
ascite moderada e -14 kg ascite grave) e através de desconto 
percentual (-5% ascite leve, -10% ascite moderada, -15% 
ascite grave e -5% adicional com a presença de edema)9,10.

Altura do Joelho
A AJ foi aferida com o indivíduo em posição supina, 

com a perna formando um ângulo de noventa graus com 
o joelho e o tornozelo. Utilizou-se uma fita métrica flexível 
da marca Cescorf®, posicionada na superfície plantar do 
pé (calcanhar), e traçada até a cabeça da patela (rótula)5.

Circunferência do Braço
A CB foi aferida no ponto médio do braço entre o acrômio 

e o olécrano, com o indivíduo preferencialmente em pé ou 
sentado, utilizando-se fita métrica flexível da marca Cescorf®. 
O ponto médio foi definido com o braço flexionado em 
direção ao tórax, formando um ângulo de 90º e as medidas 
foram registradas em centímetros6.
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Tabela 1 – Valores de peso corporal e estatura aferidos e estimados em 
pacientes hospitalizados (n = 374).

Variáveis Média ± DP

Peso aferido 71,7 ± 17,5 kg

Peso estimado 69,2 ± 16,1 kg

Estatura aferida (n = 100)* 165,2 ± 9,9 cm

Estatura estimada (n = 100)* 164,5 ± 9,7 cm

* 100 pacientes tiveram a estatura aferida através de estadiômetro ou recumbente.

Quadro 1 – Equações preditivas de peso corporal e estatura utilizadas no estudo.

Equações preditivas de peso corporal

Feminino

Idade Brancos Negros

19-59 (AJ x 1,01) + (CB x 2,81) – 66,04 (AJ x 1,24) + (CB x 2,97) – 82,48

60-80 (AJ x 1,09) + (CB x 2,68) – 65,51 (AJ x 1,50) + (CB x 2,58) – 84,22

Masculino

Idade Brancos Negros

19-59 (AJ x 1,19) + (CB x 3,21) – 86,82 (AJ x 1,09) + (CB x 3,14) – 83,72

60-80 (AJ x 1,10) + (CB x 3,07) – 75,81 (AJ x 0,44) + (CB x 2,86) – 39,21

Equações preditivas de estatura

Feminino

Brancos Negros

A (cm) = 70,25 + [1,87 x AJ (cm)]-[0,06 x I (anos)] A (cm) = 68,1 + [1,86 x AJ (cm)]-[0,06 x I (anos)]

Masculino

Brancos Negros

A (cm) = 71,85 + [1,88 x AJ (cm)] A (cm) = 73,42 + [1,79 x AJ (cm)]

Fonte: Chumlea et al.5,6. AJ: altura do joelho, CB: circunferência do braço.

Fórmulas de Estimativa
As equações preditivas utilizadas no estudo estão demons-

tradas no Quadro 1.

Análise Estatística
Uma análise descritiva foi realizada para as variáveis 

quantitativas por meio de média e desvio padrão, conforme 
distribuição, enquanto as variáveis categóricas foram expressas 
em frequência absoluta (n) e relativa (%). A comparação 
entre as médias foi realizada através do teste T de Student e 
a correlação entre as medidas diretas e estimadas através do 
coeficiente de correlação de Pearson. Valores de p < 0,05 
foram considerados estatisticamente significativos. As análises 
foram realizadas no programa SPSS (Statistical Package for the 
Social Sciences), v.20 (SPSS Inc. Chicago, IL, USA).

Aspectos Éticos
Todos os participantes ou responsáveis foram informados 

sobre os procedimentos da coleta e aceitaram participar do 
estudo através da assinatura do Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido. Os projetos foram aprovados pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa da instituição, sob os pareceres de nº 
2016-0655 e 2019-0070.

RESULTADOS

Foram avaliados 374 pacientes, com média de idade de 
56,8 ± 14,9 anos, dos quais 51,6% eram homens. Os prin-
cipais motivos de internação foram por descompensação da 

cirrose (26,7%, n = 100), distúrbios gastrointestinais (25,4%, 
n = 95) e doenças respiratórias (18,9%, n = 71). A Tabela 
1 apresenta os valores médios de peso corporal e estatura 
aferidos e estimados da amostra avaliada.

A correlação entre o peso aferido e o peso estimado foi 
de r = 0,857 (correlação forte) e entre a estatura aferida 
e estimada foi de r = 0,877 (correlação forte), conforme 
demonstrado na Figura 1. A diferença entre o peso aferido 
e estimado foi de -2,42 kg (p < 0,001) e a diferença entre 
a estatura aferida e estimada foi de -0,72 cm (p = 0.141).

Dos 374 pacientes que tiveram o peso aferido, 22,7% 
(n = 85) apresentaram sobrecarga hídrica. Excluindo estes 
pacientes da amostra (n = 289), a média encontrada de peso 
aferido e estimado foi de 71,8 ± 18,5 kg e 70,9 ± 16,2 
kg, respectivamente. A diferença observada entre as médias 
foi de –0,9 kg (p = 0,076) e a correlação foi de r = 0,882 
(correlação forte), conforme demonstrado na Figura 2. Os 
dados dos pacientes com sobrecarga hídrica (n = 85) estão 
apresentados na Tabela 2.
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Tabela 2 – Valores de peso aferido e estimado em pacientes hospitalizados 
com sobrecarga hídrica (n = 85).

Variáveis Média ± DP

Peso aferido (desconto absoluto) 70,6 ± 13,8 kg

Peso aferido (desconto percentual) 68,1 ± 12,5 kg

Peso estimado 63,3 ± 13,8 kg

Figura 1 - Correlação entre o peso corporal e a estatura aferidos com os dados estimados por meio de equações preditivas.

Figura 3 - Correlação entre o peso seco com desconto absoluto e percentual com o peso estimado por meio de equação preditiva em pacientes com sobrecarga hídrica.

Figura 2 - Correlação entre o peso aferido e estimado por meio de equação prediti-
va em pacientes sem sobrecarga hídrica.

A diferença entre o peso aferido com desconto absoluto 
e percentual em relação ao peso estimado foi de –7,34 kg 
(p < 0,001) e –4,75 kg (p < 0,001), respectivamente. A 
correlação entre o peso aferido (desconto absoluto) com o 
peso estimado foi de r = 0,805 (correlação forte) e entre 
o peso aferido (desconto percentual) com o peso estimado 
foi de r = 0,808 (correlação forte), conforme demonstrado 
na Figura 3. 
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(CP). Entretanto, seu uso é contestável no ambiente hospitalar 
devido à dificuldade de aferição da CA e CP em pacientes 
acamados, em pós-operatório abdominal, bem como na 
presença de ascite e edema de membros inferiores. Ainda, 
há fórmulas que utilizam valores de dobras cutâneas, entre-
tanto, a aferição requer a disponibilidade de adipômetro, 
treinamento do avaliador e o posicionamento adequado 
do paciente3. 

Considerando os pacientes com sobrecarga hídrica, 
houve uma diferença clínica relevante entre o peso aferido 
e estimado. É importante ressaltar que não há métodos bem 
validados para ajuste do peso corporal em pacientes com 
cirrose com sobrecarga hídrica19. Sendo assim, a fórmula 
pode estar subestimando os valores ou, mesmo com os 
descontos, o peso seco permanece superior ao peso real. 
Devido às dificuldades no ajuste do peso corporal desses 
pacientes na prática clínica, Alves et al.20 desenvolveram 
uma equação para estimar o peso seco em pacientes cirró-
ticos com ascite, apresentando forte correlação com o peso 
aferido.

Como limitação do presente estudo, salientamos o menor 
número de pacientes que tiveram a estatura aferida. Entre-
tanto, considerando que um dos locais em que foi realizado 
o estudo é a unidade de Emergência, devemos levar em 
consideração a limitação do espaço físico, a dificuldade de 
posicionar adequadamente os pacientes para utilizar a esta-
tura recumbente, bem como aferir a estatura em pé por meio 
de estadiômetro. Contudo, como pontos fortes do presente 
estudo, ressaltamos que não foram utilizados valores de peso 
e estatura autorreferidos, sendo todas as medidas realizadas 
por avaliadores treinados.

Diante dos resultados apresentados, conclui-se que a 
equação preditiva para estimativa da altura é adequada para 
pacientes hospitalizados. Em relação à equação preditiva 
para a estimativa do peso de pacientes sem sobrecarga 
hídrica, os valores encontrados foram muito similares e a 
fórmula mostrou-se adequada, configurando-se uma boa 
alternativa na impossibilidade de aferir o peso de forma 
objetiva. Considerando a especificidade de pacientes com 
sobrecarga hídrica, houve uma diferença clínica relevante 
entre o peso aferido e o estimado, o qual foi bastante 
subestimado. Nesse sentido, sugerimos o uso de fórmulas 
específicas para essa população e ressaltamos a importância 
de avaliadores treinados para realização das medidas utili-
zadas nas fórmulas. Sendo assim, na ausência de balança 
eletrônica, balanças integradas às camas hospitalares ou 
guincho de transferência hidráulico ou na impossibilidade 
de utilizá-los, a fórmula de estimativa é uma opção para 
pacientes hospitalizados, porém a mesma deve ser utilizada 
com cautela para alguns grupos de pacientes, a fim de evitar 
condutas equivocadas. 

DISCUSSÃO

O presente estudo avaliou a correlação entre o peso 
corporal e a estatura aferidos com os dados estimados por 
meio de equações preditivas em pacientes hospitalizados. Foi 
observado que a estatura estimada apresenta forte correlação 
com a estatura aferida e que a diferença observada entre as 
médias não foi estatisticamente significativa. Em relação ao 
peso corporal, apesar da forte correlação, as médias dife-
riram de forma significativa na população geral. Entretanto, 
não foi observada diferença estatisticamente significativa 
entre as médias após exclusão dos pacientes com sobrecarga 
hídrica da amostra.

Estudos prévios demonstram que a estatura foi superes-
timada por meio da fórmula de estimativa na maioria dos 
indivíduos11-13, o que não foi observado no presente estudo. 
A altura do corpo é melhor determinada com o indivíduo 
em pé, descalço, com as costas contra um estadiômetro. 
No entanto, a medição da estatura utilizando um método 
padrão e direto pode ser difícil em alguns pacientes hospi-
talizados, como em pacientes acamados, idosos ou frágeis, 
ou em pacientes com deformidade de membro e/ou coluna 
vertebral13. Neste sentido, a fórmula para estimar a altura 
surge como uma opção no ambiente hospitalar. Ainda, 
o uso da AJ pode justificar a melhor aproximação com a 
estatura aferida, visto que as medidas dos ossos longos 
não sofrem interferências posturais com o envelhecimento e 
que, por esta razão, são melhores preditoras do valor real 
da estatura em comparação com outros segmentos ósseos3. 

Todavia, é importante ressaltar que seu uso também pode 
ser limitado, principalmente em pacientes acamados, onde 
o posicionamento correto da perna pode ser difícil, ou em 
indivíduos com amputação de membros inferiores. Nestes 
casos, equações que utilizam valores de meia envergadura 
e comprimento do braço podem ser opções14. 

Sobre o peso corporal, estudos prévios observaram 
diferença entre os valores aferidos e estimados15-17. No 
presente estudo, a fórmula de estimativa subestimou os 
valores de peso corporal na população geral. Entretanto, não 
foi observada diferença estatisticamente significativa após 
exclusão dos pacientes com sobrecarga hídrica da amostra. 
Sendo assim, essa diferença inicialmente observada pode 
ser explicada por essa razão, bem como pelas alterações de 
composição corporal decorrentes do avanço da idade e da 
própria doença, visto que a medida antropométrica utilizada 
na fórmula evidencia o declínio da musculatura esquelética 
e a redução do tecido adiposo local, que não ocorrem de 
maneira uniforme no corpo, bem como pelo fato de a fórmula 
ter sido elaborada a partir de indivíduos norte-americanos.

Há outras fórmulas disponíveis na literatura, como a de 
Rabito et al.18, que além da CB, utiliza os valores da circun-
ferência abdominal (CA) e da circunferência da panturrilha 
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DOI: 10.37111/braspenj.2022.37.4.04 RESUMO
Introdução: São necessários cuidados para minimizar as complicações relacionadas à alimentação 
por sonda enteral (ETF). Este estudo descreve os fatores relacionados, incidência e implicações da 
remoção acidental de ETF e obstrução em pausas e quantidade de nutrição enteral (NE) infundida. 
Método: Coorte dupla prospectiva (2017, Coorte 1 e 2018 e 2019, Coorte 2) de adultos usuários 
de ETF internados em unidades clínicas e cirúrgicas de um hospital universitário do Sul do Brasil. 
As variáveis   foram observadas diretamente e registradas no Google Forms®. A análise incluiu o 
teste t-Student, Mann-Whitney, qui-quadrado ou teste exato de Fisher usando SPSS versão 20.0. 
O nível de significância adotado foi de 5% (p≤0,05). Resultados: Foram acompanhados 494 
pacientes, com idade de 65,1±14,1 anos, 56,1% do sexo masculino. O rebaixamento sensorial 
foi a indicação mais frequente (36,4%) para o uso de ETF. Houve maior tempo de internação 
(p=0,049) entre os pacientes com ambas as complicações. A remoção acidental ocorreu em 
33% dos pacientes e a obstrução em 3,4%. Pacientes internados por motivos cardiovasculares 
(p=0,029) e com AVC prévio (p=0,03) tiveram maior percentual de afastamento acidental. A 
indicação de ETF para obstrução intestinal foi maior entre os pacientes com obstrução por ETF 
(p=0,007). Pacientes com uso prévio de ETF apresentaram menor percentual de obstrução 
(p=0,013). Os pacientes que tiveram remoção acidental ou obstrução tiveram mais pausas de 
EN (p=0,001). Não houve diferença significativa entre a porcentagem do volume infundido de 
NE entre os pacientes com ambas as complicações do ETF. Conclusão: Observou-se alta inci-
dência de remoção acidental de ETF, enquanto a de obstrução foi baixa. A presença de ambas 
as complicações promoveu mais pausas.

ABSTRACT
Introduction: Care is needed to minimize complications related to enteral tube feeding (ETF). 
This study describes the related factors, incidence and implications of ETF accidental removal and 
obstruction on pauses and amount of enteral nutrition (EN) infused. Method: Prospective double 
cohort (2017, Cohort 1 and 2018 and 2019, Cohort 2) of adult users of ETF admitted to clinical and 
surgical units of a university hospital in Southern Brazil. The variables were directly observed and 
recorded in Google Forms®. The analysis included the t–Student test, Mann-Whitney, chi-square 
or Fisher’s exact test using SPSS version 20.0. The significance level adopted was 5% (p≤0.05). 
Results: A total of 494 patients aged 65.1±14.1 years were followed up, 56.1% male. Sensory 
lowering was the most frequent indication (36.4%) for ETF use. There was a longer hospital stay 
(p=0.049) among patients with both complications. Accidental removal occurred among 33% 
patients and obstruction affected 3.4%. Patients hospitalized for cardiovascular reasons (p=0.029) 
and with previous stroke (p=0.03) had a higher percentage of accidental removal. The indica-
tion of ETF for intestinal obstruction was higher among patients with ETF obstruction (p=0.007). 
Patients with previous use of ETF had a lower percentage of obstruction (p=0.013). Patients who 
experienced accidental removal or obstruction had more EN pauses (p=0.001). There was no 
significant difference between the percentage of EN infused volume between patients with both 
ETF complications. Conclusion: A high incidence of ETF acidental removal was observed, while 
that of obstruction was low. The presence of both complications promoted more pauses, however 
there was no difference in the volume of EN infused.
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INTRODUÇÃO

Diferentes complicações mecânicas relacionadas à 
terapia nutricional enteral (TNE), especialmente aquelas 
que se referem à sonda nasoenteral (SNE), são descritas. A 
inserção da sonda no trato respiratório, lesão da mucosa 
nasal, tração ou remoção acidental e obstrução da sonda 
são exemplos dessas complicações1. A tração ou a remoção 
acidental e a obstrução são as complicações mais reportadas, 
justificando figurarem entre os indicadores de qualidade de 
assistência nutricional2.

A literatura apresenta grande variação na incidência de 
tração ou remoção acidental e de obstrução. Percentual 
elevado de tração de sondas foi documentado em unidade de 
cuidados a pacientes que tiveram acidente vascular cerebral 
(AVC), na Inglaterra3. Um total de 202 inserções de SNE, em 
75 pacientes, foi documentado no período de cinco meses. 
As autoras relataram as causas de tração, sendo 65% dos 
casos pelo próprio paciente, em 12,5% por necessidade 
clínica, como a realização de endoscopia, por exemplo, em 
9% por tosse, náuseas ou vômitos, em 8% por retomada da 
alimentação oral, em 2,5% por obstrução e outros 2,5% por 
óbito do paciente. 

A tração ou remoção acidental da sonda também foi 
avaliada em uma unidade de terapia intensiva (UTI) de 
hospital privado no sudeste do Brasil, durante um ano. 
Para os 253 usuários de sonda, a prevalência de tração foi 
56%. As causas descritas em prontuário foram: remoção 
pelo próprio paciente (50%), obstrução (36%) e fatores 
como êmese, tosse, ruptura e nó na sonda (14%)4. Já em 
um serviço de atendimento a emergências clínicas de um 
hospital universitário do sul do Brasil, para pacientes adultos 
que foram acompanhados desde a inserção da SNE até 
seu uso, 15,3% tracionaram a sonda pelo menos uma vez 
durante o seguimento5. 

O bloqueio total do lúmen ou obstrução de sondas 
enterais também é apresentado na literatura com ampla 
variação de incidência e diferentes fatores associados1,6. 
Em revisão sobre os problemas relacionados às sondas 
enterais, a incidência de obstruções apresentada variou de 
9% a 35%, tanto para sondas de inserção nasal, como para 
as de inserção cirúrgica1.

A obstrução das sondas enterais é documentada como 
uma das principais causas de interrupção da nutrição 
enteral e, consequentemente, da necessidade de substi-
tuição do dispositivo4,7. Em estudo realizado na UTI adulto 
de um hospital privado brasileiro, a remoção da sonda por 
obstrução foi de 36% das 141 remoções não planejadas no 
período avaliado, durante um ano calendário4.

Em outras duas UTI (geral e cardiológica) de um hospital 
universitário do nordeste brasileiro, foram acompanhados 
53 pacientes adultos, usuários de SNE, avaliados quanto às 

causas de interrupção da nutrição enteral. Das 377 pausas 
documentadas, 18% decorreram de problemas com a 
sonda, como a obstrução. Outros fatores, tais como jejum 
para procedimentos (20,2%) e resíduo gástrico aumentado 
(15,9%), também foram descritos7.

Nesse sentido, é importante destacar que as complicações 
mecânicas, além do potencial para danos graves1,8, retardam 
a administração da terapêutica (nutrição enteral e/ou medi-
camentos) e expõem o paciente aos riscos inerentes de 
novo procedimento de inserção e à necessidade de exames 
adicionais7,9. Nota-se que a literatura pouco descreve sobre a 
influência dessas complicações no número de interrupções no 
fornecimento da nutrição enteral e na quantidade do volume 
de nutrição enteral ofertado aos pacientes (ou percentual do 
que é prescrito e, do que é de fato administrado), especial-
mente para pacientes adultos em unidade de internação.

Conhecer a incidência de tração e obstrução das sondas, 
bem como suas implicações nas pausas ou interrupções de 
fornecimento da nutrição enteral e na quantidade de nutrição 
enteral efetivamente administrada aos pacientes pode subsi-
diar o planejamento particularizado de cuidados, para além 
das Boas Práticas da Administração de Nutrição Enteral e de 
rotinas assistenciais. Assim, o objetivo deste estudo é avaliar 
os fatores associados, a incidência e as implicações da tração 
e da obstrução de SNE sobre as pausas e quantidade de 
volume infundido de nutrição enteral (NE). 

MÉTODO

Delineamento 
Trata-se de uma dupla coorte derivada de um estudo 

matriz, cujo principal objetivo foi avaliar o efeito de uma inter-
venção educativa e de uma campanha de identidade visual 
sobre o cuidado ao paciente em uso de sonda nasoenteral por 
meio de um ensaio clínico (CAE: 63247916.5.0000.5327). 
Para fins do presente estudo, foram utilizados os dados da 
primeira etapa (Coorte 1) e da segunda etapa (Coorte 2), 
seguindo-se as diretrizes do Strengthening the Reporting of 
Observational Studies in Epidemiology (STROBE).

Local
O estudo ocorreu em quatro das unidades de internação 

(duas unidades clínicas e duas cirúrgicas) de um hospital 
universitário de grande porte no Sul do Brasil. Os dados da 
primeira etapa foram coletados entre junho e novembro de 
2017 (Coorte 1) e da segunda etapa do projeto original, 
coletados entre maio de 2018 e maio de 2019 (Coorte 2). 
Os dados de ambas as coortes foram unificados em uma 
única base, que foi analisada em 2020. As quatro unidades 
atendem, exclusivamente, pacientes do Sistema Único de 
Saúde (SUS). O hospital sede do estudo possuía certificado 
pela Joint Commission International. 
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Participantes
Foram incluídos todos os participantes das duas etapas do 

estudo (Coorte 1 e Coorte 2). Os critérios de inclusão foram: 
pacientes maiores de 18 anos, que receberam dieta por SNE 
(tipo Dobhoff®, 12 French) e que estavam internados nas 
enfermarias selecionadas para o estudo. Pacientes em uso de 
gastrostomia ou jejunostomia não foram elegíveis em razão 
das diferenças nos cuidados dispensados a eles, assim como 
diferenças no desfecho (eventos mecânicos) relacionados. 
Também não foram elegíveis: pacientes sem acompanhantes 
e que estivessem confusos e/ou desorientados, e, portanto, 
incapacitados de assinarem o Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido (TCLE) e aqueles que internaram mais de uma 
vez durante o estudo.

A seleção dos participantes deu-se por meio do sistema 
informatizado de gestão da assistência, que integra todas as 
informações dos pacientes, incluindo prescrições e registros 
de evolução médica, de enfermagem e da nutricionista. Os 
pacientes com prescrição médica de nutrição enteral por 
SNE são avaliados pelo nutricionista, que realiza a pres-
crição dietética. A partir desta prescrição, é gerado o mapa 
de dietas na Central de Alimentação Enteral (CAE), bem 
como os rótulos de identificação dos frascos de nutrição 
enteral, assegurando que nenhum paciente com prescrição 
de TNE fique sem o fornecimento de nutrição enteral. A 
seleção dos pacientes para inclusão no estudo ocorreu 
diariamente, por meio da conferência do mapa de dieta 
gerado na CAE.

 

Coleta de Dados
A coleta de dados foi realizada pela equipe de assis-

tentes de pesquisa formada por enfermeiras e por bolsistas 
de iniciação científica. A coleta de dados foi precedida de 
capacitação e avaliação da concordância entre a equipe de 
pesquisa. O objetivo da capacitação foi padronizar: (a) a 
abordagem aos pacientes e obtenção do TCLE; (b) a coleta 
de dados; (c) a avaliação e monitorização dos desfechos e (d) 
os registros nos formulários de pesquisa. Foram elaborados 
o Manual para uniformizar as condutas dos pesquisadores e 
o Manual para preenchimento das variáveis do instrumento 
de coleta de dados. Os manuais nortearam a capacitação e 
permaneceram disponíveis para consulta da equipe de coleta 
a qualquer tempo do estudo. 

Adotou-se, durante ambos os períodos de coleta, o 
mesmo conjunto de instrumentos elaborados em formulários 
eletrônicos utilizando-se a plataforma Google Forms®, que 
permite a migração dos dados para planilha de Excel®. Essa 
ferramenta é gratuita e, nesta pesquisa, foram utilizados os 
computadores da instituição e smartphones.

Os formulários eletrônicos de coletas de dados contem-
plavam dados de identificação, sociodemográficos, história 
de doenças pregressas e internação atual, dados do acom-
panhamento diário obtidos no prontuário, verificação de 
cuidados aos pacientes usuários de nutrição enteral por SNE. 
A observação foi realizada à beira do leito e teve como obje-
tivo avaliar a segurança na prestação de cuidados rotineiros, 
bem como a adesão ao cumprimento de rotinas descritas 
nos protocolos operacionais padrão (POP) da instituição. 
Os itens do checklist avaliaram aspectos relacionados à 
identificação do paciente, horários da nutrição enteral, via 
de administração, tipo de infusão, tipo de nutrição enteral, 
rotulagem do frasco de nutrição enteral, higiene de dispositivo 
de administração de nutrição enteral, prazos de validade, 
fixação da sonda e posição do paciente durante infusão da 
nutrição enteral.

A logística de acompanhamento dos pacientes iniciou-se 
após a identificação do seu nome no mapa de dieta, convite 
à participação e assinatura do TCLE. O acompanhamento 
foi diário (todos os dias da semana, incluindo feriados), em 
turnos alternados de acordo com escala pré-estabelecida 
entre a equipe de pesquisa, até a alta hospitalar, transferência 
da unidade de origem, início da alimentação via oral ou 
nutrição parenteral exclusiva, transição para gastrostomia 
ou jejunostomia, ou óbito. 

 

Desfechos e Variáveis do Estudo
Foram considerados como desfechos a presença de uma 

ou mais das complicações mecânicas abaixo descritas rela-
cionadas ao uso de SNE, identificados por ocasião da coleta, 
por meio dos prontuários dos pacientes e pelos registros na 
base de dados da pesquisa:

a) Tração ou remoção acidental da sonda: definida pela 
remoção pelo próprio paciente causada por agitação 
motora, uso de sedação, confusão mental e distúrbios 
neurológicos ou, ainda, durante cuidados como mobi-
lização, transporte e procedimentos de higiene ou troca 
da fixação da sonda. Para o presente estudo, serão 
consideradas todas as trações ou remoções acidentais, 
independente de serem provocadas por pacientes, acom-
panhantes ou profissionais. Não foram consideradas as 
remoções provocadas por obstrução; 

b) Obstrução da sonda: definida pelo bloqueio na luz interna 
da sonda, impossibilitando a administração da nutrição 
enteral.

Entre as variáveis avaliadas e que podem guardar relação 
com os desfechos estiveram: (a) características clínicas dos 
pacientes. O Índice de Comorbidade de Charlson consiste 
em 19 diferentes categorias de comorbidade, cada uma com 
um peso de 1 a 6, com base no risco relativo ajustado de 1 
para mortalidade. A Escala de Coma de Glasgow, pontuação 
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para um erro de 5% e um nível de significância de 95%, 
calculou-se um poder amostral de 90%. 

Aspectos Éticos
O estudo foi conduzido de acordo com as Diretrizes e 

Normas Regulamentadoras de Pesquisas Envolvendo Seres 
Humanos e complementares ao Conselho Nacional de 
Saúde. O projeto foi aprovado quanto a seus aspectos éticos 
e metodológicos pela Comissão de Pesquisa (COMPESQ) 
da Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (EEUFRGS). O projeto matriz que deu origem 
ao presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e 
Pesquisa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, sob o 
protocolo número 16-0534 (CAE: 63247916.5.0000.5327) 
e registrado no Clinical Trial (NCT03497221).

O TCLE foi aplicado a todos os participantes. As pesqui-
sadoras e assistentes de pesquisa assinaram o Termo de 
Compromisso para a Utilização de Dados, onde manifes-
taram, formalmente, o compromisso em preservar a priva-
cidade e a confidencialidade dos dados. 

RESULTADOS

Dentre a totalidade de pacientes que derivaram as duas 
coortes (n = 532), 38 foram excluídos. Dezessete pacientes 
internaram mais de uma vez na mesma coorte, 12 doentes 
da Coorte 1 internaram novamente na Coorte 2, e nove 
participantes que tiveram preenchidos os dados de identifi-
cação (formulário de inclusão), mas que efetivamente não 
fizeram uso de nutrição enteral ou medicações pela sonda 
e, portanto, não foram incluídos nesta análise. Dessas nove 
exclusões, cinco derivaram da Coorte 1 e quatro da Coorte 
2.  O fluxograma de seleção e inclusão de participantes está 
demonstrado na Figura 1.

Foram incluídos 494 pacientes, dos quais a idade 
mínima foi de 18 anos e a máxima foi de 104 anos. A 
maior parte era constituída por idosos (69,4% com 60 anos 
ou mais), predominantemente do sexo masculino (56,1%), 
com baixa escolaridade (74,8%) e provenientes da capital 
(53,4%). Os motivos de hospitalização mais frequentes 
foram as neoplasias (28,9%) e as condições neurológicas 
(28,5%). A doença prévia mais descrita foi a hipertensão 
arterial sistêmica (HAS) (n = 223), e a mediana (intervalo 
interquartil) de comorbidades prévias foi 3 (1 – 4), sendo 
12 o número máximo de doenças descritas para um mesmo 
paciente. A SNE foi indicada em grande parte dos pacientes 
pelo rebaixamento do sensório (36,4%) e pela disfagia 
(18,4%). Ainda, 16% (n = 79) dos pacientes já utilizavam 
a SNE no domicílio, ou seja, previamente à internação. A 
mediana de dias em acompanhamento nas unidades eleitas 
para o estudo foi de 5 (3-10) dias. Já a mediana de tempo 
de internação foi 17 (10 – 27), sendo um dia o número 

de 3 a 15, foi realizada a média de acordo com o tempo de 
seguimento; (b) medicamentos utilizados pelo paciente (apre-
sentações e número de doses via sonda); (c) itens da rotina 
de cuidado e cumprimento dos procedimentos operacionais 
padrão (POP) relacionados às práticas em terapia nutricional 
enteral. Entre os cuidados avaliados estão: a contenção do 
paciente, fixação da sonda (considerada adequada quando 
limpa, ausência de sujidade ou oleosidade realizada e troca 
nas últimas 24 horas), higiene de equipos, utilização das 
bombas de infusão (BI) quando indicadas, lavagem (flush) 
da sonda, manutenção da cabeceira elevada (considerada 
adequada quando elevada a 30° graus ou mais) e (d) 
número de pausas da nutrição enteral (não foram conside-
radas pausas para a realização de exames ou por indicação 
clínica que constasse na prescrição médica a suspensão da 
administração da nutrição enteral). 

 

Análise de Dados 
Os dados descritivos foram apresentados conforme 

suas características e distribuição. A distribuição normal 
de variáveis contínuas foi analisada pelo teste de Shapiro-
Wilk. As variáveis contínuas foram apresentadas como 
média e desvio padrão, enquanto aquelas sem distribuição 
normal, como mediana e intervalo interquartil. As variáveis 
categóricas foram apresentadas em números absolutos e 
percentagem. 

Para avaliar a incidência das complicações mecânicas 
foram utilizadas a incidência cumulativa [(número de eventos/
total de pacientes em risco) * 100] e seus respectivos inter-
valos de confiança (95%). A avaliação do número de pausas 
da nutrição enteral foi obtida a partir da fórmula: (soma do 
número total de pausas / total de pacientes em risco). O 
percentual do volume administrado de nutrição enteral (em 
mL) foi calculado a partir da fórmula: (volume recebido * 
100) / volume prescrito. 

Para comparar médias, o teste t de Student para amos-
tras independentes foi aplicado. Em caso de assimetria, o 
teste de Mann-Whitney foi utilizado. Para comparar variáveis 
categóricas, os testes qui-quadrado de Pearson ou exato de 
Fisher foram utilizados.

Todos os dados foram analisados por meio do programa 
SPSS® (Statistical Package for the Social Sciences) versão 
20.0. O nível de significância adotado foi de 5% (p≤0,05). 

Cálculo Amostral 
Trata-se de uma amostra fixa de pacientes, que incluiu 

188 doentes derivados da primeira etapa do estudo e 344 
oriundos da segunda etapa, integralizando 532 indivíduos. 
Após conferência dos critérios de elegibilidade, a amostra foi 
constituída por 494 pacientes. Após análise da incidência de 
tração da sonda (33%) e da incidência de obstrução (3,4%), 
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SNE do que aqueles sem o desfecho (7,4% versus 3%; 
p= 0,029). Do mesmo modo, os pacientes que tinham 
acidente vascular cerebral (AVC) prévio apresentaram 
maior percentual de tração ou remoção acidental da 
SNE do que os pacientes sem a experiência da compli-
cação citada (16% versus 9,4%; p=0,030). Por outro 
lado, pacientes com comorbidade prévia de neoplasia 
apresentaram menor percentual de tração da SNE (25,8% 
versus 37,8%; p=0,009) comparando com os que não 
a experienciaram (Tabela 1).

mínimo e, 507 o número máximo de dias de internação. O 
principal motivo para o término do seguimento no estudo 
foi o restabelecimento da alimentação por via oral (VO) 
(n = 312).

A incidência de tração ou remoção acidental da SNE 
foi de 33% [(n= 163); IC95%: 28,9% a 37,2%], enquanto 
a obstrução da SNE acometeu 3,4% dos sujeitos em 
estudo [(n=17); IC95%: 2,1% a 5,3%]. Os pacientes que 
internaram por doenças cardiovasculares apresentaram 
maior percentual de tração ou remoção acidental da 

Figura 1 - Fluxograma de seleção e inclusão de participantes das duas coortes.

Tabela 1 – Características demográficas e clínicas dos pacientes de acordo com a complicação mecânica tração ou retirada acidental ou obstrução da SNE. 

Variáveis

Tração ou retirada acidental Obstrução

Presença do 
desfecho

(n=163; 33,0%)

Ausência do 
desfecho

(n=331; 67,0%)

p Presença do 
desfecho

(n=17; 3,4%)

Ausência do 
desfecho

(n=477; 96,6%)

p

Idade (anos) 66,5 ± 14,6 64,9 ± 13,9 0,617 65,7 ± 10,5 65,1 ± 14,3 0,850

Sexo

   Masculino 95 (58,3) 182 (55,0) 0,411 12 (70,6) 265 (55,6) 0,189

Escolaridade

   Analfabeto 8 (5,6) 12 (4,0) 0,591 __ 20 (4,7) __

   Fundamental (completo ou não) 88 (61,1) 209 (70,4) 0,051 7 (46,7) 290 (68,1) 0,126

   Médio (completo ou não) 37 (25,7) 66 (22,2) 0,190 6 (40,0) 97 (22,8) 0,662

   Superior (completo ou não) 11 (7,6) 10 (3,4) __ 2 (13,3) 19 (4,5) 1,0
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Continuação Tabela 1 – Características demográficas e clínicas dos pacientes de acordo com a complicação mecânica tração ou retirada acidental ou 
obstrução da SNE. 

Variáveis

Tração ou retirada acidental Obstrução

Presença do 
desfecho

(n=163; 33,0%)

Ausência do 
desfecho

(n=331; 67,0%)

p Presença do 
desfecho

(n=17; 3,4%)

Ausência do 
desfecho

(n=477; 96,6%)

p

Motivo da Internação 

   Neurológico 51 (31,3) 90 (27,2) 0,216 4 (23,5) 137 (28,7) 0,865

   Neoplasia 40 (24,5) 103 (31,1) 1,0 7 (41,2) 136 (28,5) 0,401

   Gastrointestinal 22 (13,5) 53 (16,0) 0,881 __ 75 (15,7) __

   Respiratório 22 (13,5) 40 (12,1) 0,287 3 (17,6) 59 (12,4) 0,493

   Cardiovascular 12 (7,4) 11 (3,3) 0,029 2 (11,8) 21 (4,4) 0,292

   Outros 16 (9,8) 34 (10,3) 0,570 1 (5,9) 49 (10,3) 1,0

Unidade de internação

   Clínica 101 (62,0) 179 (54,1) 0,151 7 (41,2) 273 (57,2) 1,0

   Cirúrgica 62 (38,0) 152 (45,9) 1,0 10 (58,8) 204 (42,8) 0,136

Índice de Charlson 4 (3 – 6) 4 (3 – 7) 0,641 4 (4 – 6) 4 (3 – 6) 0,561

Comorbidades prévias

   HAS 75 (46,0) 148 (44,7) 0,926 8 (47,0) 235 (49,3) 0,71

   Tabagismo 64 (39,3) 142 (42,9) 0,440 6 (35,3) 204 (42,8) 0,76

   Neoplasias 42 (25,8) 125 (37,8) 0,009 8 (47,0) 167 (35,0) 0,17

   Etilismo 43 (26,4) 69 (20,8) 0,188 5 (29,4) 112 (23,5) 0,41

   Diabete mellitus 31 (19,0) 69 (20,8) 0,534 2 (11,8) 100 (20,9) 0,44

   AVC prévio 26 (16,0) 31 (9,4) 0,030 3 (17,6) 58 (12,1) 0,39

   IAM ou arritmias 34 (20,9) 49 (14,8) 0,090 2 (11,7) 84 (17,6) 0,63

Uso prévio de sonda 24 (14,7) 55 (16,6) 0,955 11 (64,7) 404 (84,7) 0,013

Motivo de indicação de SNE

   Rebaixamento de sensório 65 (39,9) 115 (34,8) 0,178 3 (17,6) 177 (37,1) 1,0

   Pós-operatório 22 (13,5) 61 (18,4) 1,0 1 (5,9) 82 (17,2) 0,892

   Disfagia 28 (17,2) 63 (19,0) 0,545 4 (23,5) 87 (18,2) 0,124

   Obstrução do TGI 22 (13,5) 41 (12,4) 0,283 6 (35,3) 57 (11,9) 0,007

   Inapetência/ Desnutrição 26 (15,9) 51 (15,4) 0,463 3 (17,7) 74 (15,6) 0,816

Escala Glasgow 14 (12 – 15) 15 (12 – 15) 0,887 15 (14 – 15) 15 (12 – 15) 0,221

Tempo de internação 19 (13 – 29) 15 (9 – 25) <0,001 20 (15,5 – 30,5) 16 (10 – 27) 0,049

Dados expressos por meio de média ± desvio padrão, ou mediana (Percentil 25 – Percentil 75), ou números absolutos (números relativos). HAS = Hipertensão Arterial Sistêmica; DM = Diabete 
Melitus; AVC = Acidente Vascular Cerebral; IAM = Infarto Agudo do Miocárdio; SNE = Sonda Nasoenteral; TGI = Trato Gastrointestinal.
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Tabela 2 – Variáveis relacionadas à assistência dos pacientes de acordo com a complicação mecânica tração ou retirada acidental da SNE.

Variáveis
Com tração ou 
retirada da SNE
(n=163; 33,0%)

Sem tração ou 
retirada da SNE
(n=331; 67,0%)

p

Percentual de observações em que a cabeceira estava elevada durante 
infusão da dieta

95,3 ± 9,6 95,8 ± 15,4 0,699

Percentual de observações em que o paciente estava acompanhado 71,3 ± 31,0 73,5 ± 32,9 0,712

Percentual de observações em que o paciente estava contido 0 (0 – 28) __ 0,163

Percentual de observações em que a fixação da sonda estava adequada __ __ 0,601

Percentual de observações em que houve prescrição de opioide 78,6 (0 – 100) 85,7 (0 – 100) 0,902

Dados expressos por meio de média ± desvio padrão, ou mediana (Percentil 25 – Percentil 75), ou números absolutos (números relativos).

Tabela 3 – Variáveis relacionadas à assistência dos pacientes de acordo com a complicação mecânica obstrução da SNE. 

Variáveis
Com obstrução da SNE

(n=17; 3,4%)
Sem obstrução da SNE

(n=477; 96,6%)
p

Tipo de dieta

   Padrão* 42 (0 – 100) __ 0,073

   Padrão hipercalórica __ __ 0,771

   Padrão hiperproteica 18 (0 – 100) 100 (0 – 100) 0,180

   Padrão sem resíduo oligomérica __ __ 0,659

   Polimérica com 100% de fibra solúvel __ __ 0,391

   Outra __ __ 0,493

N° doses de medicação via SNE 1,1 (0,78 – 3,42) 0,92 (0,18 – 1,91) 0,437

N° de vezes que a sonda foi higienizada 0,93 (0,0 – 3,77) 0,55 (0,0 – 2,00) 0,674

Percentual de observações em que a cabeceira estava elevada, 
durante infusão da dieta

93,8 ± 10,5 95,7 ± 13,7 0,470

Percentual de observações em que o paciente estava com bomba de infusão 25 (16,7 – 33,3) 20 (0 – 40) 0,910

Percentual de observações em que o equipo azul estava em conformidade 52,4 (36,7 – 66,3) 50,0 (30,0 – 71,4) 0,618

Percentual de observações em que havia água prescrita 85,2 ± 16,9 77,3 ± 28,9 0,280

*Dieta Padrão - foram agrupadas as dietas Padrão 1, 2 e 3, as quais tem como densidade calórica de 1,0 calorias/ml, 1,2 calorias/ml e 1,5 calorias/ml, respectivamente. SNE = Sonda Nasoenteral; 
TGI = Trato Gastrointestinal.
Dados expressos por meio de média ± desvio padrão ou mediana (Percentil 25 – Percentil 75).

Os pacientes com obstrução do TGI como motivo de indi-
cação da SNE apresentaram maior percentual de obstrução 
da SNE do que aqueles que não a apresentaram (35,3% 
versus 11,9%; p=0,007). Em contrapartida, os pacientes que 
fizeram uso prévio de SNE apresentaram menor percentual 
de obstrução da SNE quando comparados àqueles sem o 
desfecho (64,7% versus 84,7%; p=0,013; Tabela 1).

A comparação entre os pacientes que apresentaram 
complicação mecânica e aqueles que não a apresentaram 

também levou em consideração as variáveis relativas à 
assistência. Não foi detectada diferença significativa entre 
os pacientes com ou sem as complicações em nenhuma 
das variáveis avaliadas, para ambas as complicações 
(Tabelas 2 e 3). 

Não foi encontrada diferença entre a proporção de 
nutrição enteral infundida em pacientes com tração ou 
remoção da SNE (54,6% versus 56,5%; p=0,057) e com e 
sem obstrução da SNE (54,5% versus 55,2%; p = 0,915). 
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Ainda assim, salienta-se que o valor infundido ao longo 
de todo o seguimento foi muito baixo na totalidade dos 
pacientes, permanecendo abaixo de 60% da nutrição enteral 
prescrita (Tabela 4). Quando avaliadas as pausas na nutrição 

enteral, tanto os pacientes com tração ou remoção da sonda, 
como os com obstrução apresentaram mediana superior 
de pausas durante o seguimento ((p <0,001 em ambas as 
comparações; Tabela 4).

Tabela 4 – Comparação entre os pacientes quanto ao percentual de nutrição enteral recebido e pausas na nutrição enteral durante o seguimento. 

Variáveis

Tração ou retirada da SNE Obstrução

Presença do 
desfecho 

Ausência do 
desfecho

p Presença do 
desfecho

Ausência p

Percentual de NE recebido 54,6 (41,6 – 64) 56,5 (41,7 – 76,9) 0,057 54,5 (46,3 – 66,5) 55,2 (41,7 – 70,8) 0,915

N° de pausas na NE 0,23 (0,14 – 0,42) 0,00 (0,00 – 0,04) <0,001 0,25 (0,10 – 0,35) 0,00 (0,00 – 0,22) 0,001

NE = Nutrição enteral. Dados expressos por meio de mediana (Percentil 25 – Percentil 75).

DISCUSSÃO

O presente estudo detectou incidência cumulativa de 
tração ou remoção acidental da SNE de 33%, comparando 
com o trabalho conduzido em um hospital universitário 
gaúcho, a incidência cumulativa de trações e remoções 
acidentais foi maior (52%)10. Uma possível justificativa para 
os dados diferirem é a abrangência do estudo gaúcho, que 
considerou outras áreas assistenciais. Obstrução da SNE, por 
outro lado, apresentou incidência similar à de um estudo, 
que incluiu idosos de unidades de internação de um hospital 
universitário da região sudeste do Brasil11. Dos 86 idosos, 2% 
foram acometidos por obstrução da SNE, nós identificamos 
percentual semelhante, de 3,4%.

Realmente, a incidência de tração ou remoção acidental 
e a de obstrução das sondas são as complicações mecâ-
nicas mais descritas na literatura12,13. Isso pode ser expli-
cado por se tratarem de indicadores de monitoramento da 
qualidade da terapia nutricional14, sendo a sua mensuração 
recomendada pelo International Life Sciences Institute do 
Brasil (ILSI Brasil)15. Segundo o ILSI, a taxa de obstrução 
identificada no nosso estudo (3,4%) encontra-se dentro 
das metas preconizadas, que deve ser menor que 5% nas 
unidades clínicas15. Porém, a taxa de saída acidental está 
acima da meta preconizada pelo ILSI. Apesar de não termos 
identificado associação entre as variáveis assistenciais e 
a ocorrência de desfechos mecânicos, na prática clínica, 
os pacientes em uso de TNE cursaram com menor oferta 
da quantidade de NE. O controle destes desfechos como 
indicadores de qualidade objetiva evitar o desperdício de 
dietas enterais e oferta nutricional diminuída aos pacientes 
em TNE. Nesse sentido, a implementação de protocolos e 
bundle de cuidados configuram uma estratégia preventiva 
e de melhoria na oferta de NE16.

Dentro deste contexto, comparamos a proporção de 
nutrição enteral recebida pelos pacientes e o número de 
pausas na nutrição enteral entre aqueles com e sem tração 
ou obstrução. Embora não tenhamos encontrado diferença 
no percentual de dieta enteral administrado aos pacientes, 
chama atenção que com ou sem a presença de ambas 
as complicações mecânicas, menos de 60% do volume 
prescrito foi, de fato, administrado. Dados semelhantes 
foram documentados na pesquisa conduzida em um 
hospital universitário gaúcho10. As autoras identificaram que 
pacientes críticos e de enfermaria receberam, em média, 
176,4 mL a menos do volume de nutrição enteral prescrito 
devido às pausas na oferta de dieta enteral. Corroborando 
com nossos achados, porém em uma amostra de pacientes 
críticos, estudo recente demonstrou que a interrupção 
média de 13 dias da nutrição enteral resulta em déficit de 
calorias de 622,55 kcal/dia, o que representa metade da 
quantidade prescrita17.

É consenso na literatura que as complicações e pausas 
na nutrição enteral reduzem o aporte nutricional18,19. Com o 
intuito de reduzir o número de pausas na nutrição enteral e 
maximizar a TNE para pacientes críticos, enfermeiras austra-
lianas conduziram a revisão dos protocolos de cuidados e 
implementação de melhorias nessa temática. Identificaram 
redução significativa no número de pausas na nutrição 
enteral após a revisão dos cuidados (p = 0,04) e aumento 
na proporção de pacientes que atingiram pelo menos 80% da 
meta nutricional no quarto dia da terapêutica (p = 0,02)20.

O tempo de internação para pacientes críticos com e 
sem eventos adversos também foi medido em um hospital 
universitário no município do Rio de Janeiro21. Foram 
avaliados os eventos relacionados à “complicação de 
procedimentos como intubação orotraqueal e cateterismo 
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gástrico”, entre outros. Os resultados demonstraram maior 
tempo de internação, a partir dos dez dias, para pacientes 
que experimentaram o evento (41,7% versus 29,2; p = 0,05) 
em comparação aos que não tiveram nenhuma complicação. 
Esse fato reforça nosso achado de que o tempo de internação 
foi superior entre aqueles pacientes que experimentaram 
tração ou obstrução da sonda.

Tanto para pacientes com tração ou remoção acidental 
da sonda, como os com obstrução, o número de pausas na 
nutrição enteral (tração p <0,001; obstrução p = 0,001) e o 
tempo de internação (tração p <0,001; obstrução = 0,049) 
foram superiores. No estudo de Gimenes et al.22, o percen-
tual de mortalidade hospitalar e permanência hospitalar 
prolongada foi maior (40,3% versus 12%; p = 0,041) entre 
os pacientes com eventos adversos relacionados ao uso de 
SNE. A literatura tem descrito diferentes condições que levam 
à obstrução de sondas, entre elas a viscosidade da nutrição 
enteral23, posição do paciente menor que 45° graus durante 
e depois da administração da nutrição enteral24, baixa 
fre quência de flush de água após administração de nutrição 
enteral e medicamentos25, e a administração de formas 
farmacêuticas orais (sólidas) pela sonda24 são algumas 
delas. Em nosso estudo, fatores como a prescrição de água 
pela sonda (p = 0,887), o número de vezes que a sonda foi 
lavada (flush) (p = 0,990), o número de doses de medicação 
administrada via sonda (p = 0,520), a utilização de bomba 
de infusão (p = 0,950), entre outros, não foram associados 
à obstrução. De fato, muitos medicamentos de apresentação 
oral não são próprios para administração via sonda, assim 
como as de apresentação líquida viscosa25. Algumas atitudes 
poderiam minimizar esses problemas, como a capacitação 
de equipes de enfermagem quanto ao preparo, diluição e 
administração, a revisão das prescrições e a padronização 
de medicamentos para administração por sonda25.

Como limitação do nosso estudo podemos citar que, 
embora a condução tenha sido prospectiva, a maior parte 
das variáveis, de exposição e desfechos, foi obtida por 
meio dos registros dos profissionais assistenciais, o que está 
sujeito a viés, especialmente subnotificação. Entretanto, difi-
cilmente qualquer um dos eventos mecânicos apresentados 
no presente estudo passaria sem registro no prontuário por 
nenhum dos profissionais assistenciais, ao longo do período. 
Todos eles envolvem providências clínico-assistenciais a 
serem tomadas e, portanto, registradas, muitas vezes por 
profissionais de diferentes categorias. Além disso, a análise 
univariada empregada no estudo não possui a mesma 
robustez de análises multivariadas, por outro lado, medidas 
como a exclusão de pacientes com pausas na nutrição enteral 
para procedimentos da análise estatística e o pareamento 
dos grupos com e sem tração ou obstrução da SNE quanto 
à gravidade, calculado pelo índice de Charlson, foram 
adotadas. 

CONCLUSÃO

A incidência de tração ou remoção acidental da SNE 
foi maior que a de pacientes que cursaram com o evento 
obstrução da SNE. Os pacientes com AVC prévio à internação 
e hospitalização por doenças cardiovasculares devem ser um 
sinal de alerta na perspectiva de risco de tração ou remoção 
acidental da sonda. Sublinha-se ainda que, para a prevenção 
de obstrução da SNE, atenção deve ser dada àqueles 
pacientes que utilizam o dispositivo como indicação para 
obstrução gastrointestinal. Por fim, a presença de ambas as 
complicações mecânicas promoveu maior número de pausas 
na NE. Embora não tenha sido encontrada diferença entre a 
proporção de dieta infundida em pacientes com tração ou 
obstrução da SNE, salienta-se que o valor infundido foi muito 
baixo na totalidade dos pacientes, permanecendo abaixo de 
60% da NE prescrita. 
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DOI: 10.37111/braspenj.2022.37.4.05 ABSTRACT
Introduction: The purpose of this study is to determine mid arm circumference as a predictor of 
nutritional status and prognosis of hospitalized patients diagnosed with acquired human immu-
nodeficiency syndrome. Methods: Cross-sectional study with a quantitative approach involving 
hospitalized patients with acquired human immunodeficiency syndrome. Clinical, nutritional, 
biochemical, sociodemographic and anthropometric data were collected, based on information 
in medical records and follow-up forms. Data were statistically analyzed according to the nature 
of their variables, using Minitab® software. Normality was seen from the Kolmogorov-Smirnov 
test. Spearman’s rho (r) and Pearson’s chi-square (χ2) tests were applied for correlation and 
association, respectively. The reliability of the arm circumference was evaluated from the precision 
measures and its reproducibility was measured by the Kappa coefficient. Results: The sample 
consisted of medical records of 95 patients, with an age range predominantly between 18 and 45 
years, comprising about 80% of the sample universe. Approximately 70% of the sample presented 
malnutrition by arm circumference. Individuals who received this diagnosis had an increased risk 
of developing hypoalbuminemia, high C-reactive protein, high Rits Index, and greater chances of 
developing an inadequate caloric and protein intake (p<0.05). The arm circumference showed an 
excellent negative likelihood ratio value (VR- = 0.11), despite modest accuracy. The value of the 
kappa coefficient demonstrates a moderate agreement between the malnutrition classification by 
arm circumference and the classification by body mass index. Conclusion: Mid arm circumference 
can be used as a predictor of the nutritional status and prognosis of patients with acquired human 
immunodeficiency syndrome in hospital follow-up.

RESUMO
Objetivo: Determinar a circunferência braquial como preditor do estado nutricional e prognóstico 
de pacientes hospitalizados com diagnóstico de síndrome de imunodeficiência humana adquirida. 
Métodos: Estudo transversal com abordagem quantitativa, envolvendo pacientes hospitalizados 
com síndrome da imunodeficiência humana adquirida. Foram coletados dados clínicos, nutricionais, 
bioquímicos, sociodemográficos e antropométricos, com base nas informações dos prontuários 
e fichas de acompanhamento. Os dados foram analisados   estatisticamente de acordo com a 
natureza de suas variáveis, utilizando o software Minitab®. A normalidade foi verificada a partir 
do teste de Kolmogorov-Smirnov. Os testes rho (r) de Spearman e qui-quadrado de Pearson (χ2) 
foram aplicados para correlação e associação, respectivamente. A confiabilidade da circunferência 
do braço foi avaliada a partir das medidas de precisão e sua reprodutibilidade foi medida pelo 
coeficiente Kappa. Resultados: A amostra foi composta por prontuários de 95 pacientes, com 
faixa etária predominantemente entre 18 e 45 anos, compreendendo cerca de 80% do universo 
amostral. Aproximadamente 70% da amostra apresentaram desnutrição pela circunferência do 
braço. Indivíduos que receberam esse diagnóstico apresentaram maior risco de desenvolver 
hipoalbuminemia, proteína C-reativa elevada, índice Rits elevado e maiores chances de desen-
volver ingestão calórica e proteica inadequada (p<0,05). A circunferência do braço apresentou 
excelente valor de razão de verossimilhança negativa (VR- = 0,11), apesar de precisão modesta. 
O valor do coeficiente kappa demonstra concordância moderada entre a classificação da desnu-
trição pela circunferência do braço e a classificação pelo índice de massa corporal. Conclusão: 
A circunferência bBraquial pode ser utilizada como preditor do estado nutricional e prognóstico 
de pacientes com sSíndrome da imunodeficiência humana aAdquirida em seguimento hospitalar.
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INTRODUCTION

Brazil has registered a reduction in the number of cases 
of infection by the human immunodeficiency virus (HIV) and 
acquired immunodeficiency syndrome (AIDS), from 21.9/100 
thousand inhabitants in 2012, to 17.8/100 thousand inha-
bitants, in 2019, which represents a decrease of 18.7%. 
The mortality rate associated with the disease decreased by 
17% in the same period1. The campaigns carried out by the 
government that encourages the public to seek diagnosis 
and adherence to antiretroviral treatment (ART) can justify 
this reduction in the number of cases and mortality. It is esti-
mated that by October 2020 around 642,000 individuals 
were using ART1.

Although the use of ART increases the survival of HIV-
positive patients, it is associated with some side effects such 
as gastrointestinal manifestations (vomiting, diarrhea and 
nausea) and lipodystrophy syndrome, which results in changes 
in body composition due to increased accumulation of fat 
in addition to causing insulin resistance, dyslipidemia and 
increased risk for cardiovascular disease2,3.

On the other hand, malnutrition and depletion of muscle 
mass are important conditions that may result in negative 
outcomes. They can be presented even in patients who use 
ART and are associated with prolonged hospital stay and worse 
clinical outcome4,5. Furthermore, data indicate that weight loss, 
even if relatively small (5%), results in a lower survival rate6.

In this context, nutrition plays a fundamental role in the treat-
ment of HIV-positive individuals. Anthropometric measurements 
represent a good method of nutritional assessment since they 
have good efficacy and low cost, making it possible through 
them to screen for malnutrition and other nutritional disorders7,8. 

The causes of malnutrition in individuals with HIV-AIDS 
appear to be multifactorial, including opportunistic infections, 
diarrhea, food consumption disorders, malabsorption and 
wasting syndrome4. Furthermore, HIV per se affects nutritional 
status (NS) by increasing energy demand through changes 
in metabolism and oxidative stress, with low weight being 
a characteristic associated with this group of individuals7,8.

Furthermore, studies show that body mass index (BMI) 
seems to be a good predictor of NS and prognosis in AIDS 
patients9, since individuals with low BMI had worse outcomes, 
while BMI within the range of eutrophy was associated with 
normal levels of CD4 lymphocytes and longer survival5.

However, it is understood that when starting a more individu-
alized nutritional assessment, BMI becomes a limited parameter. 
as it does not directly help an estimate of body composition, 
especially muscle mass. It is important to use methods that 
maintain practicality and low cost, favoring clinical applicability, 
but with good accuracy against the protein-muscle status of 
these individuals, life is its prognostic importance. 

Thus, it is important to develop studies using more specific 
muscle mass measures, such as mid arm circumference 
(MAC), which is a predictor of adiposity and indirect measure 
of muscle mass, in view of the lack in scientific literature. The 
aim of this study was to determine MAC as a predictor of NS 
and prognosis of hospitalized patients diagnosed with AIDS. 

METHODS

Research Design
This is a retrospective cross-sectional study with a quantita-

tive approach involving patients with AIDS/HIV hospitalized for 
clinical control in the ward of infectious and parasitic diseases 
(IPD) of the Hospital of Clínicas of the Federal University of 
Pernambuco (HC-UFPE), in the city of Recife, Pernambuco, 
from January to December 2018.

Clinical, nutritional, biochemical, sociodemographic and 
anthropometric data were obtained from information recorded 
in medical records and monitoring forms from the Nutrition 
sector of that hospital. Regarding to sampling, this was done 
by convenience, including patients of both sexes and aged 
over 18 years. Thus, 95 medical records were randomly 
selected to compose this study.

A structured questionnaire was used to systematize the 
data collection, containing items that included: sociodemo-
graphic, epidemiological and clinical data, such as length 
of stay; presence of comorbidities; nutritional and anthro-
pometric data, such as weight loss prior to and/or during 
hospitalization, measurement of the BMI, classified according 
to the World Health Organization10 and MAC calculated its 
percentage (%) of adequacy, as recommended by Frisancho1. 

Biochemical data were collected and evaluated according 
to the reference value of the laboratory of the hospital in ques-
tion. Caloric and protein consumption were calculated accor-
ding to the total daily consumption and per kilogram of weight. 

The caloric and protein intake were evaluated based on the 
categorical nutritional recommendations of the Association of 
Nutrition Services Agencies (ANSA)12 for the patient with AIDS, 
stratified into three classes: clinical category A (asymptomatic 
HIV, Persistent generalized lymphadenopathy, acute HIV): 
35 kcal/kg/day and 1.1-1.5g protein/kg/day and, clinical 
category B (symptomatic HIV, HIV complications): 35-40 kcal/
kg/day and 1 5-2.0 g protein/kg/day an, clinical category C 
(presence of a defining condition of AIDS and/or opportunistic 
infection): 40-50 kcal/kg/day and 2.0-2.5g protein/kg/day. 
All the patients in this study had their prescribed diet, during 
hospitalization length, calculated in a nutritional software 
(DietBox®) to get their energy and protein intake. The use of 
ART and performance of nutritional screening at the time of 
hospitalization were also considered, using the Nutritional 
Risk Screening (NRS) as recommended by European Society 
for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN)13 for screening 
the hospitalized patient.
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Ethical Aspects
Data collection was performed after consideration and 

approval by the Research Ethics Committee, complying with 
the rules established by resolution 466/12, from the National 
Health Council, which describes the research involving Human 
Beings. There was no need to sign the Informed Consent Term 
(ICT) due to the indirect nature of collections.

Statistical Analysis
All statistical analyzes were performed using Minitab® 

software - version 19. Data were treated according to 
the nature of the variables, applying descriptive statistics, 
corresponding to measures of central tendency: frequency 
and percentage (%). Variables were also tested for normality 
using the Kolmogorov-Smirnov test. Correlation analysis 
was performed using Spearman’s rho (r) test. The dependent 
variable “Malnutrition due to MAC” was related to other 
categorical variables to determine associations, through 
Pearson’s chi-square analysis (χ2).

The feasibility and reliability of measuring MAC as a 
rapid screening test to establish the presence of malnutri-
tion in patients with AIDS/HIV was evaluated by precision 
measures (accuracy, sensitivity, specificity and likelihood 
ratio positive - RV+ and negative - RV-), taking the BMI 
classification as a reference standard. The level of agre-
ement and reproducibility between MAC and BMI was 
measured by the kappa coefficient. Landis and Koch14 
classify the different levels of agreement as shown in Table 
1. Statistical significance was defined as p<0.05. All p 
values shown are two-tailed.

Table 1 – Classification of the Kappa coefficient.

Kappa Coefficient Level of Agreement

< 0 There is no Agreement

0 – 0.20 Minimum Agreement

0.21 – 0.40 Reasonable Agreement

0.41 – 0.60 Moderate Agreement

0.61 – 0.80 Substantial Agreement

0.81 – 1.0 Perfect Agreement

and 38 men. As for the length of hospital stay, on average, 
the patients included in this study spent 22.3±39.7 days in 
the hospital, ranging from 1 day to a maximum of 380 days. 
Most participants did not have any comorbidity (more than 
80%), as can be seen in Table 2.

Table 2 – Main demographic and clinical characteristics of AIDS patients 
admitted to the HC-UFPE ward, Recife-PE, 2018.

Variable Frequency Percentage CI95%

Gender

   Male 58 61.05% –

   Female 37 38.95%

Use of ART

   Yes 68 71.58% –

   No 27 28.42%

Age

   18 - 59 years old 91 95.79% 36.86-41.89

   ≥ 60 years old 4 4.21%

Hospitalization Time

   < 14 days 47 49.47% 14.35-30.32

   ≥ 14 days 48 50.53%

Comorbidities

   Systemic Arterial 
   Hypertension (SAH)

3 3.16%

   Diabetes Mellitus (DM) 3 3.16% –

   SAH + DM 4 4.21%

   Others 5 5.26%

ART = Antirretroviral therapy.

Based on the nutritional screening criteria, most patients 
(61%) had non-intentional weight loss prior to admission, with 
approximately 85% of those who showed severe and signi-
ficant weight loss. Thus, approximately 70% of hospitalized 
patients were at nutritional risk (NRS ≥ score 3) (Table 3).

According to the results of the BMI, it was observed that 
less than 50% of the sample had some nutritional disorder 
(malnutrition or obesity). However, when evaluated by 
the percentage of adequacy of the MAC (mean value = 
25.65±4.44 cm; CI95%: 24.64-26.65), it is observed that 
this result changes, showing that approximately 70% of the 
sample had some degree of malnutrition.

When observing the mean caloric intake of the patients, 
a number of 2703.68 kcal/day ±911.48 was obtained, with 
intake in kcal/kg/day around 49 kcal/kg/day ±21.28. The 
protein quota corresponded to 121.11g of protein/day, with 
an average intake of 2g of protein/kg/day ±0.96. Of these 
values, it appears that approximately 80% of patients reached 
their nutritional caloric and protein requirements (n = 77).

RESULTS

The sample consisted of 95 individuals (mean age = 
39.4±12.5 years), with age distribution, predominantly 
between 18 and 45 years, comprising about 80% of the 
sample. Of these, about 60% (n = 44) were men and 
approximately 40% women (n = 27). Among ART users, 
there was a similar distribution between genders: 30 women 
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When considering the occurrence of malnutrition based 
on the adequacy (%) of the MAC, it was possible to observe 
that those who presented some degree of malnutrition had 
11.43 times the chance of developing hypoalbuminemia 
than those who did not present malnutrition (95%CI: 1.94-
67.26; p=0.003). Furthermore, patients with malnutrition 
had 4.71 times the chance to develop some liver dysfunc-
tion/injury considering the Rits Index (95%CI: 1.54-14.46; 
p=0.005), as well 3.21 times the chance to develop some 
degree of inflammation, with increased CRP (95%CI: 1.03-
9.98; p=0.040), as shown in Table 4.

In addition, it was seen that those with malnutrition had 
6.86 and 5.78 times the chance to present inadequate 
caloric and protein intake, respectively (95%CI: 2.22-21.15; 
p=0.001; 95%CI: 1 .31-25.53; p=0.012).

In this study, despite the modest accuracy, the MAC 
presented an excellent negative likelihood ratio value (RV- = 
0.11) (Table 5). The value of the Kappa coefficient demons-
trates a moderate agreement between the malnutrition clas-
sification by MAC and the classification by BMI.

Table 3 – Anthropometric characteristics of patients with AIDS admitted to 
the ward of the HC-UFPE, Recife-PE, 2018.

Variable Frequency Percentage CI95%

New Classification – BMI

   Malnutrition 23 24.21%

   Eutrophy 54 56.84% 20.75-22.48

   Overwheight 18 18.95%

Previous Weight Loss (WL)

   Yes 58 61.05% –

   No 37 38.95%

Classification of previous WL

   Severe WL 43 74.14%

   Significant WL 6 10.34% 2.37-4.81

   Non-significant WL 9,0 15.52%

WL during hospitalization

   Yes 35 36.84%

   No 60 63.16% –

Malnutrition (% of MAC 
adequacy)

   Yes 55* 69.62%

   No 24* 30.37% –

Nutritional Screening 
Classification

   NRS with risk 68 71.58% –

   NRS with no risk 27 28.42%

*Only 79 subjects were evaluated for MAC.

Table 4 – Logistic regression of factors associated with malnutrition by MAC 
in AIDS patients (n = 95) admitted to the HC-UFPE ward, Recife-PE, 2018.

Variable OR CI95% P Value

Gender 

   Male 2.06 0.77; 5.47 0.070

   Female 0.49 0.18; 1.29

Hospitalization Time

   ≥14 days 1.53 0.58; 4.00 0.070

   <14 days 0.66 0.25; 1.72

ART

   Yes 2.56 0.91; 7.19 0.070

   No 0.40 0.14; 1.10

WL during hospitalization

   Yes 2.26 0.81; 6.30 0.115

   No 0.44 0.16; 1.23

Nutritional Risk

   Yes 1.62 0.56; 4.63 0.370

   No 0.62 0.22; 1.77

Hemoglobin

   ≥14 g/dL 0.41 0.08; 2.21 0.288

   <14 g/dL 2.43 0.45; 13.02

Urea*

   ≥0.5 mg/dL __ __ 0.120

   <0.5 mg/dL __ __

Creatinine

   ≥0.6 mg/dL 0.25 0.05; 1.22 0.070

   <0.6 mg/dL 3.95 0.82; 19.00

Albumin 

   ≥3.5 g/dL 0.09 0.01; 0.52 0.003

   <3.5 g/dL 11.43 1.94; 67.26

Alkaline phosphatase

   ≥240 U/L 2.29 0.70; 7.55 0.168

   <240 U/L 0.44 0.13; 1.44

Rits Index 

   ≥0.8 4.71 1.54; 14.46 0.005

   <0.8 0.21 0.07; 0.65

CRP

   ≥0.5 mg/dL 3.21 1.03; 9.98 0.040

   <0.5 mg/dL 0.31 0.10; 0.97

Caloric Consumption

  Adequate 0.15 0.05; 0.45 0.0001

  Inadequate 6.86 2.22; 21.15

Protein Consumption 

  Adequate 0.17 0.04; 0.77 0.012

  Inadequate 5.78 1.31; 25.53

* It was not possible to adjust the model adequately by the statistics applied to the biochemical 
marker in question, thus, the results could not be reliable.
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NS. In this study, when investigating the association between 
MAC and such parameters, it was found that individuals 
classified as malnourished through MAC had a greater 
chance of hypoalbuminemia, which despite being a negative 
acute phase protein, that is, it tends to be reduced in the 
face of inflammatory process also functions as a marker of 
malnutrition.

However, it is important to consider that, in a hospital 
context, where patients present worsening of inflammatory 
conditions, hypoalbuminemia becomes unused as a marker 
of NS, and is interpreted as a prognostic factor. In the present 
study, we observed that malnutrition due to MAC was asso-
ciated with an 11-fold higher risk for the development of 
hypoalbuminemia, indicating a worse prognosis of morbidity 
and mortality in the population in question. Corroborating this, 
a study carried out by Ferreira et al.20 showed that individuals 
with AIDS and opportunistic co-infections who had higher 
mortality had hypoalbuminemia.

Another evaluation parameter is the involuntary weight 
loss, which, especially in this population, is considered an 
important predictor of morbidity and mortality21. In this design, 
61% of participants reported weight loss prior to hospitaliza-
tion, of which 74.14% had severe loss and reflected in the 
percentage of 71.6% of individuals classified as at nutritional 
risk at the time of hospital admission from the screening of 
risk - NRS (2002).

The result presented in Table 5 shows the ability to use 
the MAC measure in the screening of malnutrition in patients 
with AIDS/HIV, since if the test is negative, it means that there 
is a reduction of about 10 times in the chance of having the 
condition. The high sensitivity can also support the referred 
application of MAC, despite its moderate accuracy.

Another important relationship was evidenced with the 
Rits index (Table 4). This association was already expected 
since hypoalbuminemia, in addition to being an indicator 
of protein-energy malnutrition, also acts as an inflammatory 
marker, which may also indicate hepatic impairment and 
is common in this group of patients. NS seems to be the 
main factor in this web of relationships, as malnourished 
individuals progress to hypoalbuminemia and are more likely 
to develop liver damage and inflammation. However, it is 
important to consider that drug treatment for AIDS, clinically 
known as ART, can also contribute to an overload of the 
hepatobiliary function, triggering both acute conditions, 
such as drug-induced hepatitis, and chronic ones, such as 

DISCUSSION

The impairment of NS is a frequent complication in people 
living with HIV, especially in the more advanced stages of the 
disease15. The increase in energy requirements, in associa-
tion with the reduction in food intake and the compromised 
absorption of nutrients caused by the infection, are highlighted 
as important causes of this outcome16,17.

In this context, the nutritional assessment of this group 
with a view to early intervention is of great relevance, since 
malnutrition is directly related to a worse prognosis, greater 
susceptibility to opportunistic infections and, therefore, poor 
quality of life18.

In this research, according to the BMI, 24.2% were 
malnourished. This frequency is a reflection of the study site 
itself, as it is a public hospital in northeastern Brazil and whose 
patients, for the most part, have a low socioeconomic status 
and low level of education, which can compromise access 
to and purchase of food in sufficient quality and quantity, as 
well as favoring poor adherence to ART.

Superior results were found by Thesome et al.17, in a study 
with 305 HIV-infected individuals from a city in southern 
Ethiopia, in which 27.2% had a BMI below 18.5 kg/m². Low 
dietary diversity, alcohol consumption and advanced stages 
of the disease were considered independent predictors of 
malnutrition. In a similar study carried out in the same region 
by Gebremichael et al.9, the frequency of malnutrition was 
23.6% and food insecurity was identified as one of the deter-
minants, showing the greater severity of this event in countries 
with limited resources.

Back to Brazilian reality, in Goiânia-Goiás, 25.7% of 
people living with HIV investigated by Pires et al.19 had low 
weight, according to BMI, in addition to higher frequencies 
of malnutrition when evaluated by other parameters such as 
triceps skinfold (74.3%), arm muscle circumference (62.9%), 
and through of MAC (75.7%). Correspondingly in the present 
investigation, the MAC also showed a higher number of 
malnourished people when compared to the BMI.

It is important to infer that the BMI has the limitation of 
not distinguishing the body compartments, in this sense, 
additional assessment methods become necessary. MAC is 
a simple and easily reproducible measure, which allows for 
the classification of the individual’s degree of malnutrition.

In addition to anthropometric parameters, biochemical 
assessment can also function as an important way of tracking 

Table 5 – Results of precision measures for classification of the presence of malnutrition in patients with AIDS/HIV using the MAC measure.

Variable Accuracy Sensibility Especificity Kappa Coefficient RV+ RV-

MAC 56.96% 95.65% 41.07% 0.44 1.62 0.11
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chronic liver disease (CLD). Thus, it is necessary to better 
understand the reality of the study population in question, 
considering that it was not possible to determine the influence 
of ART on liver function. In contrast, a study by Gebremicael 
et al.22 shows that ART may be associated with a reduction in 
the risk of developing liver diseases, when compared to the 
risk promoted by the AIDS disease picture itself. Thus, it is 
possible that malnutrition diagnosed by MAC may contribute 
to an increased risk for hepatic impairment, in addition to 
presenting a higher risk for general inflammatory conditions, 
based on the serum CRP measurement.

Another alarming fact found in the study is that malnutri-
tion diagnosed by MAC was associated with a higher risk of 
inadequate caloric and protein intake. Thus, it is understood 
that the inflammatory and malnutrition condition can be 
aggravated by this increased risk, worsening the morbidity 
and mortality of the patients in question.

Therefore, the importance of nutritional monitoring and, 
above all, adequate screening and diagnosis is highlighted, 
reinforcing the use of MAC in this process, especially in situ-
ations in which the BMI cannot be measured, in addition to 
its viability as a complementary data, see its sensitivity to NS. 
This will make it possible to intervene with an early nutritional 
intervention, ensuring that the demands are met and avoiding 
the development of malnutrition or promote the recovery of the 
nutritional status. Consequently, this will result in a reduction 
of the risk of morbidity and mortality and promotion of health 
and quality of life to this population.

This study presents a non-probabilistic sample, in addi-
tion to the absence of a control group and the impossibility 
of collecting MAC from all patients included as the main 
limitations to be overcome.

Clinical Relevance Statement
The proposed research is relevant because it brings 

another picture to the use of mid arm circumference in 
clinical practice to dietitians, physicians and other health 
professionals due to its correlation to nutritional impact 
and prognosis in HIV/AIDS patients. Beyond that it is known 
that the HIV/AIDS leads to severe malnutrition, which leads 
to adverse outcomes and poor quality of life of these indi-
viduais. So, this research was developed considering the 
need to find more accurate ways that can early identify the 
nutritional damage. 

On the other hand, it is important to consider the lack 
in scientific literature of researches that in terms of Public 
Health found low-cost ways to better and accurate assess 
body composition and muscle impact in HIV/AIDS patients. 
So, this research brings a new scenario for anthropo-
metric evaluation, considering the absence of high-tech 
equipment.  

CONCLUSION

The present study showed that MAC can be used as a good 
predictor of NS, especially in situations to exclude the diag-
nosis of malnutrition, given its high sensitivity. Furthermore, it 
was seen that malnutrition when diagnosed by MAC shows an 
already compromised picture of NS, severely increasing the 
risk of developing a worse prognosis, considering the statistical 
values found in the OR for high CRP and hypoalbuminemia. 
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DOI: 10.37111/braspenj.2022.37.4.06 RESUMO 
Introdução: O jejum pré-operatório é um princípio aplicado, visando minimizar os riscos de 
broncoaspiração, porém, com privações excessivas, o público pediátrico pode sofrer consequên-
cias metabólicas e emocionais. Sendo assim, o estudo visou avaliar os efeitos e a segurança da 
abreviação do jejum pré-operatório com a aplicação do protocolo de “Aceleração da Recuperação 
Total Pós-operatória” (ACERTO), em crianças, em pré-operatório eletivo. Método: Estudo de 
intervenção, do tipo antes e depois, no qual avaliaram-se 40 crianças, de ambos os sexos, com 
idades entre 2 e 9 anos, que foram submetidas a procedimentos cirúrgicos eletivos, em um Instituto 
Nacional de Saúde. A abreviação do jejum seguiu o proposto pelo projeto ACERTO, com uso de 
bebida à base de maltodextrina, a 12,5%, sendo 10 ml/kg de peso, adicionado de 5% de suco de 
limão coado. Resultados: A mediana do tempo total em jejum estimado, sem intervenção, seria 
de 16 horas (intervalo interquartil – IIQ=13:07 - 18:10). Já o tempo de jejum, com a abreviação, 
teve como mediana 11 horas (IIQ= 09:33 - 13:16) (p=0,00). Os sinais e sintomas observados 
durante o jejum pré-operatório foram: fome (100%), sede (97,5%), irritação (37,5%) e náuseas 
(10%). Cefaleia e desidratação não foram observadas. Após a intervenção, com uso de bebida 
enriquecida com maltodextrina houve melhora dos sintomas e sinais apresentados anteriormente, 
para todos os pacientes, e não ocorreu nenhuma complicação ou intercorrência perioperatória 
(vômitos, broncoaspiração e óbito). Conclusão: A abreviação do jejum pré-operatório, seguindo 
o modelo proposto pelo projeto ACERTO, em pré-operatório eletivo, demonstrou-se segura, de 
fácil aplicação e efetiva na redução dos sintomas pré-operatórios.

ABSTRACT 
Introduction: Preoperative fasting is an applied principle, aiming to minimize the risks of 
bronchoaspiration, however, with excessive deprivations, the pediatric population may undergo 
metabolic and emotional consequences. Therefore, the study aimed to evaluate the effects and 
safety of abbreviation of preoperative fasting with the application of the protocol of “Accelerated 
Postoperative Total Recovery” (ACERTO), in children in elective preoperative period. Methods: 
An intervention study, of the before and after type, in which 40 children, of both genders, aged 
between 2 and 9 years, who underwent elective surgical procedures in a National Health Institute, 
were evaluated. The abbreviation of fasting followed what was proposed by the ACERTO project, 
with the use of a beverage based on 12.5% maltodextrin, with 10 ml/kg of weight, added with 5% 
of strained lemon juice. Results: The median estimated total fasting time, without intervention, 
would be 16 hours (Interquartile range – IQR= 13:07 – 18:10). As for the fasting time, with the 
abbreviation, the median was 11 hours (IQR= 09:33 – 13:16) (p=0,00). The signs and symptoms 
observed during preoperative fasting were: hunger (100%), thirst (97.5%), irritation (37.5%) and 
nausea (10%). Headache and dehydration were not observed. After the intervention, with the 
use of a drink enriched with maltodextrin, there was an improvement in the symptoms and signs 
previously presented, for all patients, and there were no complications or perioperative complica-
tions (vomiting, bronchoaspiration and death). Conclusion: The preoperative fasting abbreviation, 
following the model proposed by the ACERTO project, in elective preoperative period, proved to 
be safe, easy to apply and effective in reducing preoperative symptoms.
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INTRODUÇÃO 

O jejum pré-operatório é um princípio amplamente 
aplicado, em casos cirúrgicos eletivos, que visa minimizar os 
riscos de broncoaspiração do conteúdo gástrico, devido ao 
uso de um agente anestésico, garantindo, assim, o esvazia-
mento gástrico necessário e proporcionando maior segurança 
para a realização da cirurgia1.

Em 1946, Mendelson, médico obstetra americano, a 
partir de um de seus estudos, descreveu a ocorrência de duas 
síndromes com gestantes que foram submetidas à anestesia 
geral, pela inalação de conteúdos gástricos2.

A partir dessa relação entre alimentação e aspiração 
pulmonar, foi instituído o jejum pré-operatório, caracteri-
zado por um período de seis a oito horas, sem nenhuma 
alimentação via oral3. 

Ao se submeter pacientes pediátricos a extenuantes perí-
odos em privação alimentar, além de não se obter um esva-
ziamento de conteúdo estomacal mais seguro, há também o 
desencadeamento de consequências adversas, como fome, 
sede, cefaleia, desidratação, hipoglicemia, irritabilidade e 
despertar tardio após a anestesia4.

Com a redução da oferta de nutrientes (carboidratos, 
proteínas e aminoácidos), há queda nos níveis de triptofano 
e, consequentemente, de serotonina em nível cerebral. Com 
isso, podem ocorrer alterações de comportamento e humor, 
como ansiedade, agressividade, depressão, sono, fadiga e 
supressão de apetite5,6.

Diretrizes foram formuladas, defendendo não só a abre-
viação do jejum pré-operatório, mas também a realimen-
tação precoce desses pacientes de forma segura. A American 
Society of Anesthesiologists (ASA), o Enhanced Recovery After 
Surgery (ERAS) e o Protocolo de Aceleração da Recuperação 
Total Pós-operatória (ACERTO) recomendam, em seus guias 
práticos, que o jejum pré-operatório seja de 2 a 3 horas para 
líquidos sem resíduos (água, chá, café sucos de fruta sem 
polpa e bebidas ricas em carboidrato), e para sólidos, de 6 
horas a 8 horas7,8. 

Dentro desse contexto, o objetivo deste estudo foi avaliar 
os efeitos e a segurança da abreviação do jejum pré-opera-
tório com a aplicação do protocolo ACERTO, em crianças, 
em pré-operatório eletivo.

MÉTODO

Tipo de Estudo e Local da Pesquisa 
Trata-se de estudo de intervenção, do tipo antes e depois, 

sobre a aplicação do protocolo de abreviação de jejum 
em pacientes pediátricos, definido pelo projeto brasileiro 
ACERTO. Sua duração foi de 5 meses, realizado no período 
de março de 2021 a julho de 2021. A coleta de dados foi 
realizada na enfermaria de recuperação pós-anestésica (RPA), 

também denominada de “Hospital dia”, que se encontra 
anexa à enfermaria de cirurgias pediátricas, localizada no 
interior do Instituto Nacional de Saúde, especializado em 
saúde da mulher, da criança e do adolescente, situado no 
Estado do Rio de Janeiro.

População, Amostra, Critérios de Inclusão e 
 Exclusão 
A população deste estudo contou com crianças, previa-

mente internadas na enfermaria em questão, as quais 
foram selecionadas, contemplando os seguintes critérios de 
inclusão: pacientes de ambos os sexos, com idades entre 2 
e 9 anos, 11 meses e 29 dias, submetidos a procedimentos 
cirúrgicos eletivos. 

Todas as crianças da enfermaria, que atendiam aos crité-
rios de inclusão, foram convidadas a participar do estudo 
e, após verificação dos critérios de exclusão, a amostra foi 
composta por 40 pacientes.

Como critérios de exclusão, consideraram-se: pacientes 
com gastroparesia, sondas nasogástricas e entéricas, gastro 
e jejunostomias, refluxo gastroesofágico ou vômitos recor-
rentes, hipertrofia de piloro, obstrução esofágica ou intes-
tinal, câncer, desnutrição, diabetes, acometimentos renais e 
cirurgias de urgência.

Coleta de Dados
A equipe de enfermagem da RPA foi treinada pela nutri-

cionista pesquisadora responsável pelo estudo, assumindo a 
realização da pesagem e medição de estatura dos pacientes. 
Os dados foram coletados por meio de entrevista com o 
responsável pelo paciente, com auxílio de um formulário 
pré-estruturado e por meio de consulta aos prontuários.

Intervenção
Os pacientes, que se encontravam dentro dos critérios de 

elegibilidade, receberam os cuidados já propostos rotineira-
mente pela equipe de Nutrição do hospital (jejum de sólidos 
e líquidos a partir de meia-noite e recebimento de lanche no 
momento pós-cirúrgico). 

Para intervenção, todos os pacientes foram submetidos 
à abreviação do jejum pré-operatório, seguindo o proposto 
pelo projeto ACERTO9, onde se indica: uso de bebida à 
base de carboidrato complexo, sendo ele a maltodextrina, 
na concentração de 12,5% (limite de 25g), administrada no 
volume de 10 ml/kg de peso, diluída em até 200 ml de água, 
e adicionando-se 5% de suco de limão coado, sendo admi-
nistrado 2 horas antes do procedimento anestésico. Foram 
realizados os cálculos referentes ao volume da bebida à base 
de carboidratos, a ser dada aos pacientes, confeccionando 
etiquetas à mão, personalizadas para cada criança, de forma 
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a identificar cada um. A pesagem da maltodextrina foi feita na 
cozinha dietética do Instituto, com auxílio de balança Global 
mix® com precisão de gramas, sendo misturada à água e 
ao suco de limão, atingindo o respectivo volume. As bebidas 
foram entregues pelas copeiras à equipe de enfermagem, a 
qual ficou responsável pela administração das mesmas, 2 
horas antes do procedimento anestésico.

Características Biológicas, Cirúrgicas e Socio-
demográficas
Os dados obtidos em formulário previamente estruturado 

pautaram-se em três tópicos principais, sendo eles: caracte-
rísticas biológicas, considerando a idade (em anos) e sexo 
(feminino ou masculino); em relação às sociodemográficas, 
foi coletado o nível de escolaridade dos pais (ensino funda-
mental, médio ou superior completo); e em relação aos dados 
cirúrgicos, obteve-se informações sobre: tipo de cirurgia 
realizada (postectomia, herniorrafia, orquidopexia ou outras), 
tipo de anestesia (geral ou local), horário previsto da cirurgia e 
complicações perioperatórias (sim ou não e qual/is), além de 
dados sobre a abreviação do jejum, horário e composição da 
última refeição realizada (ceia, jantar, lanche, mamadeira ou 
bebida), volume ofertado da bebida à base de maltodextrina 
e horário de administração da mesma e se houve presença de 
complicações perioperatórias (sim ou não e qual/is).

Em relação à composição da última refeição, a fim de 
se padronizar a coleta, considerou-se: bebida, como sendo 
sucos de fruta ou polpa ou bebidas açucaradas; lanche, 
como alimentos tipo “fast-food” ou sanduíches naturais ou 
biscoitos ou frutas; mamadeira, sendo fórmula infantil ou 
leite integral, com ou sem adição de farináceos; ceia, como 
biscoitos, frutas ou pão.

Avaliação Nutricional Antropométrica
Para a pesagem e medição de estatura foi utilizada balança 

do tipo plataforma eletrônica Marte® (LS200), que possuía 
estadiômetro acoplado. Para realização das medidas, o 
paciente foi posicionado no centro da balança, de costas para 
o equipamento, ereto e mantido descalço, sem adornos no 
corpo e com roupas leves (roupão cirúrgico). Para medição 
da estatura, a cabeça foi mantida erguida (formando o ângulo 
de Frankfurt) e os braços estendidos ao longo do corpo10. 

Nos casos em que o paciente possuía estatura inferior 
a 99 cm, a medida foi obtida por meio de estadiômetro 
compacto Wiso® (E210), seguindo as mesmas recomenda-
ções anteriores.

Sintomas, Sinais e Complicações no Período 
 Perioperatório
Foram avaliados os seguintes sinais, sintomas e complica-

ções pré e pós-abreviação do jejum: cefaleia, desidratação, 

irritabilidade, fome, sede, náuseas, vômitos e broncoaspi-
ração (sim ou não). 

De forma a se padronizar a coleta, e análise de dados, 
as definições abaixo foram adotadas:

•	 Náuseas: desconforto abdominal subjetivo, associado à 
vontade de vomitar, podendo ser causado por estimulação 
de receptores mecânicos do trato gastrointestinal e do 
sistema vestibular11;

•	 Irritabilidade: Alterações do humor com um forte compo-
nente de irritação, amargura, desgosto ou agressividade12;

•	 Desidratação: as perdas de líquido no organismo são 
maiores do que a quantidade de líquido ingerido, conse-
quentemente ocorre diminuição do volume sanguíneo 
circulante13;

•	 Sede: pode ser resultante de desidratação, ou não, sendo 
estimulada por mecanismos de regulação homeostática, 
com o objetivo de manter, dentro de intervalos relativa-
mente estreitos, a concentração de solutos no plasma 
sanguíneo, assim como o volume total de plasma14; 

•	 Fome: necessidade/urgência de se alimentar, grande 
apetite15;

•	 Cefaleia: sintomatologia álgica, de fraca intensidade16;

•	 Vômitos: expulsão forçada do conteúdo gástrico por 
complexo neuromuscular, com componentes voluntários 
ou involuntários11; 

•	 Broncoaspiração: entrada de substâncias estranhas nas vias 
aéreas inferiores. No perioperatório, pode haver a aspi-
ração imprópria de conteúdo gástrico ou da orofaringe17;

•	 Complicações perioperatórias: broncoaspiração e 
vômitos foram considerados quando assim registrados 
em prontuário.

Análise Estatística 
A análise estatística foi realizada por meio do programa 

estatístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 
version 22. Os resultados foram apresentados como frequên-
cias absolutas e percentuais, mediana e intervalo interquartil 
25 e 75 ou média e desvio padrão (DP). A suposição de 
normalidade dos dados foi avaliada com emprego do 
teste de Shapiro-Wilk. O teste de Wilcoxon foi usado para 
comparar o tempo de jejum com e sem abreviação (esti-
mado). Considerou-se estatisticamente significativo o valor-p 
menor do que 5%.

Aspectos Éticos 
O estudo teve a aprovação da Comissão de Ética em 

Pesquisa do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da 
Criança e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF/FIOCRUZ), 
sob o número de CAAE 41580720.6.0000.5269, atendendo 
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Inicialmente, todas as crianças receberam líquido pré-
anestésico (cloridrato de midazolam), por via oral, no sabor 
morango e, posteriormente, foram submetidas à anestesia 
geral, sendo hidratadas em centro cirúrgico, com solução 
de ringer com lactato.

Um total de 7,5% dos pacientes fazia uso de medicações 
(n = 3), sendo elas: multivitamínico (n = 1), Fenoxifenadina 
(n = 1) e Salbutamol (n = 1). Em relação à presença de 
alergias e intolerâncias alimentares, apenas 7,5% (n = 3) 
apresentaram a:  corantes (n = 1), mortadela (n = 1) e hixi-
zine (n = 1). A última refeição dos pacientes foi subdividida 
de acordo com a Tabela 2, sendo feita até, no máximo, às 
24 horas do dia anterior à cirurgia.

ao estipulado pela resolução nº 466, de 12 de dezembro de 
2012, do Conselho Nacional de Saúde, que dispõe sobre as 
diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas científicas 
que envolvem seres humanos. 

Os responsáveis das crianças e as próprias crianças 
(quando acima de 6 anos) que participaram deste estudo 
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE) e o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE).

RESULTADOS

A população do estudo foi composta por 45 crianças 
elegíveis, sendo que apenas 40 atenderam aos critérios 
de inclusão, com predominância de pacientes do sexo 
masculino (72,5%) em relação ao feminino (27,5%), com 
média de idade de 4,87±2,09 anos e mediana de IMC de 
15,20 kg/m². Em relação às médias de Z-escore dos indica-
dores, observou-se prevalência de eutrofia, peso e estatura 
adequada para a idade. 

O percentual de escolaridade dos pais foi de 25% (n = 
10) para ensino superior completo e de 75% (n = 30) para 
ensino médio ou fundamental completo, como se demonstra 
na Tabela 1. Em relação aos tipos mais frequentes de aborda-
gens cirúrgicas, observaram-se: 25% de postectomia (n = 10), 
7,5% de herniorrafia (n = 3) e 5% de orquidopexia (n = 2). 

Tabela 1 – Caracterização da amostra atendida (Brasil, Rio de Janeiro, 2021).

Variáveis Desvio padrão

Idade (média em anos) 4,87 ± 2,09

IMC (n = 29: mediana em kg/m²) 15,20* 14,47-16,70*

P/I (n = 38: média Z-escore) 0,27 ± 1,26

E/I (n = 29: média Z-escore) 0,30 ± 1,63

IMC/I (n = 29: média Z-escore) 0,18 ± 1,42

Sexo (n, %)

   Masculino 29 (72,5)

   Feminino 11 (27,5)

Escolaridade dos pais (n, %)

   Ensino superior completo 10 (25) ± 0,43

   Ensino fundamental ou médio completos 30 (75) ± 0,43

Tipo de cirurgia (n, %)

   Postectomia 10 (25)

   Herniorrafia 3 (7,5)

   Orquidopexia 2 (5)

   Outras cirurgias 25 (62,5)

Anestesia (n, %)

   Geral 40 (100)

Hidratação perioperatória (n, %)

   Soro ringer lactato 40 (100)
Legenda: IMC = Índice de massa corporal; P/I = Peso para a idade;
E/I = Estatura para idade; IMC/I = Índice de massa corporal para idade.
*Resultado expresso em mediana e intervalo interquartil.

Tabela 2 – Última refeição realizada antes do início do jejum pré-cirúrgico.

Variáveis (n, %)

Tipo de refeição

   Bebida 6 (15)

   Ceia 5 (12,5)

   Jantar 14 (35)

   Lanche 7 (17,5)

   Mamadeira 6 (15)

A bebida utilizada para abreviação do jejum foi aceita 
por todos (n = 40) os pacientes do estudo. O tempo total 
em jejum estimado, desde a última refeição até o momento 
da cirurgia, teria sido de, no máximo, 19 horas e 50 minutos 
e, no mínimo, de 5 horas, tendo uma mediana de 16 horas, 
com intervalo interquartil de 13:07:30 - 18:10:00, caso o 
jejum não tivesse sido abreviado.

Contudo, ao abreviar o jejum dos pacientes, esse tempo 
total conseguiu ser reduzido para uma mediana de 11 horas 
e intervalo interquartil de 09:33:45 - 13:16:45, tendo como 
máximo de redução a faixa de 16 horas e 5 minutos e de 
mínimo, 2 horas, demonstrando que o tempo de jejum 
pré-operatório total foi reduzido significativamente (p = 
0,00), com o consumo de bebida à base de maltodextrina 
(Figura 1).

A presença de sinais e sintomas, durante o jejum pré-
operatório e antes da intervenção, teve como resultados: 
100% apresentaram fome (n = 40), 97,5% estavam com 
sede (n =39), 37,5% demonstravam irritação (n = 15) e 10% 
estavam com náuseas (n = 4). Cefaleia e desidratação não 
foram observadas em nenhum dos pacientes.

Após o recebimento de bebida enriquecida com maltodex-
trina, houve melhora dos sintomas, em 100% dos pacientes 
que os apresentaram (n = 40) (Tabela 3).
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DISCUSSÃO

Os resultados deste trabalho mostram-se similares aos 
encontrados em literatura, uma vez que a abreviação do 
jejum pré-operatório em crianças submetidas a procedi-
mentos cirúrgicos eletivos, com o uso de bebida enriquecida 
em carboidratos, não só reduziu significativamente o tempo 
total em jejum ao que os pacientes seriam submetidos até o 
momento da cirurgia, como também promoveu melhora de 
todos os sinais e sintomas que foram apresentados no período 
pré-operatório, mostrando-se um procedimento seguro, uma 
vez que não houve nenhum caso de broncoaspiração.

O tempo total em jejum, desde a última refeição até o 
momento da cirurgia, teria sido de, em mediana, 16 horas, 
caso o jejum não tivesse sido abreviado.

Dolgun et al.18 avaliaram 332 crianças, que foram 
submetidas a cirurgias sob sedação geral, de ambos os sexos, 
com idades entre 0 e 12 anos. Os autores observaram que 
a média em jejum para líquidos claros foi de 10,51 horas e 
de 12,25 horas com alimentos diários, antes da operação. 
Além disso, por volta de 65,6% das crianças, entre 0 e 3 
anos, declararam sentir fome quando eram encaminhados 
para a cirurgia e 58,9% afirmaram sentir sede18.

Outro estudo prospectivo, conduzido por Engelhardt et 
al.19, avaliou a duração do jejum pré-operatório em 1.350 
crianças com idade inferior a 16 anos e seu impacto na 
sensação subjetiva de fome e sede, antes da realização 
de anestesia ambulatorial para tratamento odontológico 

Não houve nenhum caso de complicação ou intercor-
rência perioperatória (vômitos ou broncoaspiração durante 
a indução anestésica) ou óbito, com a aplicação do método 
de abreviação de jejum.

Figura 1 - (A) Tempo, em horas, de jejum total estimado (caso os pacientes não tivessem sido submetidos à intervenção) até o momento de início do procedimento cirúrgico. 
(B) Tempo, em horas, com a abreviação de jejum, utilizando bebida adicionada de maltodextrina, 2 horas antes do procedimento anestésico.

Tabela 3 – Presença de sinais e sintomas pré e pós abreviação do jejum.

Sinais e sintomas Pré-abreviação 
(n,%)

Pós-abreviação 
(n,%)

Fome

   Sim 40 (100) __

   Não __ 40 (100)

Sede

   Sim 39 (97,5) __

   Não 1 (2,5) 40 (100)

Irritação

   Sim 15 (37,5) __

   Não 25 (62,5) 40 (100)

Náuseas

   Sim 4 (10) __

   Não 36 (90) 40 (100)

Cefaleia

   Sim __ __

   Não 40 (100) 40 (100)

Desidratação

   Sim __ __

   Não 40 (100) 40 (100)

A B
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eletivo. Em seus resultados, os autores constataram que os 
tempos de jejum medianos foram 12:05 horas e 7:57 horas 
para sólidos e fluidos, respectivamente, e que cerca de 56% 
das crianças sentiam muita fome ou fome e 27% sentiam 
muita sede, concluindo que as crianças que realizam 
cirurgias eletivas sofreram um considerável desconforto 
pré-operatório devido ao jejum excessivo. 

A cirurgia eletiva é um procedimento invasivo progra-
mado, que gera um trauma, conduzindo a processos cata-
bólicos e alterações nos sistemas imunológico e inflama-
tório. A resposta metabólica a esse trauma é potencializada 
pelo jejum prolongado, o que pode trazer consequências, 
como: rápida mobilização de reservas de glicogênio hepá-
tico, hipoglicemia, elevação da produção de citocinas 
pró-inflamatórias (Interleucinas como: IL-1, IL-6, e fator de 
necrose tumoral-TNF-alfa), além de desconfortos, como, por 
exemplo: fome, sede, cefaleia, desidratação, náuseas e irri-
tabilidade, considerando que, nestes pacientes, as reservas 
hepáticas de glicogênio são menores e mais rapidamente 
depletadas, do que em indivíduos adultos20,21.

Com o passar dos anos, uma série de diretrizes sobre 
abreviação desse tempo em privação alimentar, em pediatria, 
foram lançadas, demonstrando segurança em sua aplicação, 
reduzindo, assim, o tempo previsto de jejum, que seria entre 
seis a oito horas22.

A American Society of Anaesthesiology (ASA) e a European 
Society of Anaesthesiology (ESA) declaram em suas diretrizes 
que fluidos claros podem ser ingeridos por até 2 h antes 
de procedimentos que requerem anestesia geral, anestesia 
regional ou sedação e analgesia de procedimento, com base 
em estudos de alto nível de evidência23. 

No atual estudo, a abreviação realizada teve como base 
o projeto ACERTO, com o uso de abreviação de jejum para 
líquidos, de 2 horas, antes do procedimento cirúrgico e a 
mesma demonstrou-se segura de ser aplicada. Isto é corro-
borado por outros estudos publicados9,24. 

O estudo coorte multicêntrico Incidence of severe critical 
events in paediatric anaesthesia (APRICOT), que contou 
com a participação de 30.000 crianças, de idades desde 
o nascimento até os 15 anos, as quais foram submetidas à 
anestesia eletiva ou urgente, para procedimentos diagnós-
ticos ou cirúrgicos, identificou que o risco de aspiração foi 
de aproximadamente 9 a cada 10.00024.

Um estudo prospectivo e randomizado, com abreviação 
do jejum pré-operatório, avaliou crianças pré-escolares, 
submetidas a herniorrafia inguinal. Foi observado que, além 
da redução significativa do tempo de jejum pré-operatório 
no grupo submetido à abreviação do jejum 2 horas antes 
do procedimento cirúrgico (reduziu-se de 11:24 horas para 
2:49 horas, p<0,001), não houve nenhum evento adverso 
ao longo do trabalho (vômitos ou broncoaspiração)9.

A abreviação do jejum, com solução contendo maltodex-
trina, mostra-se benéfica, uma vez que esse carboidrato, em 
comparação com a sacarose, promove aumento gradual da 
glicemia, o que o torna uma excelente opção para bebidas 
pré-operatórias. Além disso, pode proporcionar melhora 
da resposta metabólica e inflamatória no perioperatório de 
pacientes pediátricos, e satisfação por parte dos pacientes 
pediátricos, uma vez que reduz os desconfortos do longo 
tempo em privação alimentar9.

Contudo, este estudo apresenta limitações. Houve atrasos 
em algumas cirurgias, o que fez com que o protocolo de 2 
horas de abreviação pré-anestésica tenha sofrido pequenas 
variações em sua aplicação. 

Em contrapartida, como pontos fortes, este trabalho 
realizou a aplicação de bebida adicionada de maltodextrina 
de forma individualizada, saborizada com limão, o que em 
nossa experiência facilitou a adesão à bebida por parte das 
crianças. Não obstante, todos os pacientes apresentaram 
boa aceitação da bebida.

A carência na literatura, em relação à abreviação 
do jejum em pacientes pediátricos, beneficia-se desta 
investigação, como forma de agregar ao corpo literário 
informações sobre esse tipo de intervenção e, também, 
serve de incentivo para que outros pesquisadores possam 
reproduzir o modelo utilizado e apresentarem seus respec-
tivos resultados.

CONCLUSÃO 

A abreviação do jejum pré-operatório, seguindo o modelo 
proposto pelo projeto ACERTO, em pré-operatório eletivo, 
demonstrou-se segura nos pacientes pediátricos que partici-
param do presente estudo, uma vez que não houve nenhum 
caso de aspiração brônquica. Além disso, a abreviação do 
jejum com água aromatizada com limão e adicionada de 
maltodextrina foi de fácil aplicação, boa aceitação e efetiva 
na redução dos sintomas e sinais apresentados no período 
pré-operatório. Mais estudos são necessários para confirmar 
a segurança e eficácia da abreviação de jejum em crianças 
que sejam submetidas a outros tipos de cirurgias.  
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Introdução: A desnutrição é um fenômeno constante entre crianças portadoras de cardiopatias 
congênitas, em parte relacionada aos recorrentes jejuns prolongados aos quais os recém-nascidos 
são muitas vezes submetidos devido a seu quadro clínico. Na tentativa de minimizar os efeitos da 
privação do colostro, o primeiro leite materno, é possível realizar a colostroterapia, uma técnica 
reconhecidamente segura para administração dessa substância, secretada nos primeiros dias 
de lactação, cuja principal função é a proteção imunológica. Esse trabalho objetivou elaborar e 
implementar um protocolo de colostroterapia com a equipe de enfermagem do setor de pediatria 
de um hospital privado referência em cardiologia na cidade de São Paulo, SP. Método: Após a 
elaboração do protocolo, foi realizado treinamento com a equipe assistencial, além da aplicação 
de um questionário, antes e depois da intervenção, para avaliação da aprendizagem. Resultados: 
Observou-se que nem todos os profissionais eram familiarizados com a colostroterapia, com um 
aumento nos conhecimentos associados à prática após o treinamento. Conclusão: O treinamento 
foi efetivo para a aprendizagem da equipe, sendo a implementação do protocolo de extrema 
importância para a prática clínica.

ABSTRACT
Introduction: Malnutrition is a constant phenomenon among children with congenital heart 
disease, in part related to the recurrent prolonged fasts to which newborns are often submitted 
due to their clinical condition. In an attempt to minimize the effects of deprivation of colostrum, 
the first breast milk, it is possible to carry out colostrotherapy, a known safe technique for adminis-
tering this substance, secreted in the first days of lactation, whose main function is immunological 
protection. This study aimed to develop and implement a colostrotherapy protocol with the nursing 
staff in the pediatric sector of a private hospital that is a reference in cardiology in the city of São 
Paulo, SP. Methods: After developing the protocol, training was carried out with the care team, in 
addition to the application of a questionnaire before and after the intervention to assess learning. 
Results: It was observed that not all professionals were familiar with colostrotherapy, with an 
increase in knowledge associated with the practice after training. Conclusion: The training was 
effective for the team’s learning, and the implementation of the protocol was extremely important 
for clinical practice.
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INTRODUÇÃO

O aleitamento materno é definido como a maneira habitual 
de fornecer aos lactentes os nutrientes de que necessitam para 
um crescimento e desenvolvimento saudáveis. Está relacionado 
à interação profunda entre mãe e filho, com repercussões no 
estado nutricional da criança, na formação do seu sistema 
imunológico, na modulação da microbiota intestinal, em sua 
fisiologia e no seu desenvolvimento cognitivo e emocional1,2.

O leite humano possui características diversas em sua 
composição, a depender do período pós-parto. O leite secre-
tado nos primeiros dias é chamado de colostro e pode ter 
duração de até uma semana após o nascimento do bebê a 
termo. Após esse período, este é substituído pelo leite de tran-
sição (7º até 14º dia) até chegar no leite maduro (após 14º dia)3.

O colostro é definido como um líquido amarelado e 
espesso, que contém, quando comparado ao leite humano 
maduro, maiores quantidades de Imunoglobulinas tipo A 
(IgA) e lactoferrina3. Para elucidar, em 100 mL de colostro 
há 364 mg de IgA e 330 mg de lactoferrina, enquanto o 
leite maduro possui 142 mg e 167 mg, respectivamente4.

A lactoferrina desempenha uma atividade antimicrobiana, 
já que tem capacidade de sequestrar ferro do ambiente, 
privando esses microrganismos desse mineral necessário 
para o seu crescimento5.

Já os anticorpos IgA no leite materno são essenciais na 
defesa das membranas mucosas, uma vez que previnem a 
entrada de microrganismos nos tecidos e são anti-inflama-
tórios. O leite humano  possui anticorpos direcionados a 
inúmeros patógenos, com os quais a mãe teve contato ao 
longo da vida, representando a memória imunológica. Esses 
anticorpos constituem a maioria do conteúdo proteico dessa 
secreção nos primeiros dias de lactação. Embora todos os 
isotipos de imunoglobulina sejam encontrados no colostro 
e no leite, a IgA secretora é considerada a mais importante, 
tanto em relação à sua concentração quanto às suas proprie-
dades biológicas6. Além desses componentes, o colostro 
também é composto por fatores de crescimento, citocinas 
anti-inflamatórias,  oligossacarídeos e antioxidantes7.

Ao entrar em contato com a mucosa oral, há interação do 
colostro com o tecido linfoide local, modulando a resposta 
inflamatória dos recém-nascidos (RN). A absorção dos fatores 
imunológicos pela mucosa oral estimula o sistema imunoló-
gico e promove a diferenciação da mucosa intestinal, desen-
volvendo, assim, a barreira imune protetora do intestino. A 
estimulação do tecido linfoide associado à mucosa orofa-
ríngea e do tecido linfoide associado ao intestino é importante 
para melhor desenvolvimento imunológico geral3,7,8.

Em muitos casos, principalmente quando se trata de RN 
prematuros, há a ausência de amamentação nos primeiros 
dias de vida da criança devido à imaturidade do organismo  
e ao baixo-peso ao nascer, sendo isso agravado no caso 

de bebês cardiopatas com instabilidade hemodinâmica9. 
Esse quadro inviabiliza a ingestão do colostro, ocasionando 
uma deficiência na oferta de substâncias essenciais para o 
desenvolvimento do sistema imune do RN7,8.

A cardiopatia congênita é uma anormalidade na estru-
tura ou função cardiocirculatória, ocorrente desde o nasci-
mento, mesmo que diagnosticada posteriormente, podendo 
resultar em morte intraútero, na infância ou na idade 
adulta. Globalmente, 130 milhões de crianças nascem a 
cada ano, sendo que dessas, quatro milhões morrem no 
período neonatal, com 7% das fatalidades relacionadas à 
cardiopatia congênita10.

A desnutrição é um fenômeno constante entre crianças 
portadoras de cardiopatias congênitas, independente do 
defeito cardíaco ou da presença de cianose. Isso ocorre 
devido ao inadequado aproveitamento biológico dos 
nutrientes disponíveis e ao aumento dos gastos energé-
ticos em virtude das condições clínicas. Além disso, os RN 
cardiopatas congênitos são muitas vezes submetidos a jejuns 
prolongados devido à instabilidade hemodinâmica causada 
pela sua doença de base9.

Na tentativa de minimizar as repercussões negativas da 
privação do colostro pode-se realizar a colostroterapia, 
uma técnica de terapia imunológica oral reconhecidamente 
segura, que utiliza esse composto com a finalidade de 
proporcionar aos RN proteção imunológica precoce no caso 
daqueles que são impossibilitados de iniciar a terapia nutri-
cional oral com leite materno. A literatura difere em relação 
a quantidade, frequência e duração em dias de colostro a 
ser administrado. A intervenção varia entre 0,1 a 0,5 mL 
por oferta, dividido entre as duas  bochechas para absorção 
sem necessidade de deglutição, a cada duas ou três horas. 
Além disso, na maior parte dos estudos, a colostroterapia é 
ofertada nas primeiras 48 horas de vida do RN7,8,11.

Alguns estudos recentes observam os efeitos da colostrote-
rapia em RNs prematuros7,11, porém nenhum deles contempla 
portadores de cardiopatia congênita, mesmo essa sendo 
uma população cujo estado nutricional é comprometido 
pela sua doença12.

A implementação de protocolos é de extrema importância, 
uma vez que auxilia no aumento da efetividade e da segu-
rança da assistência prestada aos pacientes. Essa prática traz 
consigo a padronização do cuidado e do fluxo assistencial 
em relação à terapêutica abordada13.

O objetivo principal desse estudo foi desenvolver um 
protocolo de colostroterapia para RN cardiopatas congê-
nitos, em um hospital privado filantrópico de referência em  
cardiologia, na cidade de São Paulo, SP. Além disso, foi 
realizado treinamento para equipe assistencial da pediatria, 
para implementação do protocolo e avaliado o aprendizado 
referente ao mesmo.
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MÉTODO

O presente trabalho trata-se de um estudo de intervenção 
do tipo antes e depois, realizado com profissionais da equipe 
assistencial da pediatria de um hospital privado filantrópico de 
referência em cardiologia na cidade de São Paulo, SP, no qual 
se avaliou a implementação de um protocolo de colostroterapia 
por meio de uma intervenção educativa com os profissionais.

O estudo foi realizado em quatro etapas. A etapa I foi refe-
rente ao desenvolvimento de um protocolo de colostroterapia 
para RN cardiopatas congênitos. A elaboração do docu-
mento foi baseada no levantamento de dados da literatura e 
na atual prática clínica da instituição sobre a colostroterapia, 
procedimento esse já prescrito pelos médicos na unidade 
de neonatologia, porém sem padronização de quantidade 
e frequência. Dessa forma, o protocolo visou uniformizar e 
institucionalizar a prescrição médica dessa terapia. Também 
foram elaborados procedimentos operacionais padrão (POPs) 
para o protocolo desenvolvido.

Para a realização da colostroterapia no hospital de inter-
venção há um processo a ser feito antes que seja iniciada. 
As puérperas com filhos internados na unidade de terapia 
intensiva (UTI) pediátrica da instituição são encaminhadas ao 
posto de coleta de leite humano (PCLH), antes que  a terapia 
nutricional seja iniciada, para preenchimento da ficha de 
cadastro da nutriz e orientações quanto aos procedimentos 
necessários para ordenha do leite. Esse processo é realizado 
atualmente na instituição para que se possa utilizar o leite 
humano ordenhado (LHO) ou leite humano pasteurizado 
(LHP). Esse documento contempla a avaliação do histórico 
de saúde da mulher, exames bioquímicos e sorológicos 
necessários para a manutenção do aleitamento materno e 
ciência das mães quanto à possibilidade do lactente receber 
LHP. Nesse momento, a técnica de enfermagem e/ou a nutri-
cionista responsável pelo PCLH esclarece sobre a segurança 
higiênico- sanitária e nutricional da técnica utilizada para a 
pasteurização do leite humano. A liberação de LHO ou LHP 
depende, exclusivamente, do preenchimento e assinatura da 
ficha de cadastro. Sem esse documento assinado, o neonato 
recebe apenas fórmula láctea ou permanece em jejum.

Após elaboração e validação interna do protocolo pela 
equipe do estudo junto aos profissionais da instituição respon-
sáveis pelo setor, foi realizada a implementação do protocolo 
por uma intervenção de treinamento para os colaboradores 
envolvidos na assistência pediátrica, a fim destes conhecerem 
o protocolo institucional. Para análise do processo de imple-
mentação, foi avaliado o aprendizado da equipe referente 
ao treinamento realizado, por meio de um questionário 
elaborado pelos pesquisadores. O mesmo foi aplicado antes 
e uma semana após o treinamento com os profissionais. O 
questionário foi composto de cinco questões de múltipla 
escolha, sendo as questões 1 a 4 com três alternativas (a, b, 

c), e a questão 5 com quatro (a, b, c, d). Esse questionário 
foi elaborado com perguntas que abordassem os principais 
temas do protocolo formulado. A Figura 1 ilustra as quatro 
etapas de realização do estudo.

Figura 1 - Fluxograma com as etapas de realização do estudo.

População de Estudo
A população da intervenção foi composta pela equipe 

assistencial (enfermeiros e técnicos de enfermagem) do setor 
da pediatria do hospital.

Critérios de Inclusão e Exclusão
Foram incluídos no estudo os enfermeiros e técnicos de 

enfermagem que trabalham nos setores de pediatria do hospital 
que aceitaram fazer parte da pesquisa. Esses indivíduos reali-
zaram treinamento do protocolo em questão e uma avaliação 
de aprendizado, conforme descrito previamente. A intervenção 
foi feita somente mediante a assinatura do termo de consenti-
mento livre e esclarecido (TCLE). Pela assinatura do documento 
os profissionais possuíram a livre escolha de participar ou não 
do estudo para avaliação do aprendizado. Os participantes 
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dosagem do colostro foi definida pela nutricionista e médica 
intensivista da UTI neonatal, em consonância com as refe-
rências sobre a temática8.

Implementação e Avaliação de Aprendizagem do 
Protocolo de Colostroterapia
O treinamento referente à colostroterapia, realizado por 

meio de uma apresentação expositiva-dialogada, abordou 
os seguintes tópicos: definição do colostro e colostroterapia; 
diferenças na transição do colostro até o leite humano 
maduro; e o protocolo de colostroterapia, com o fluxograma 
da colostroterapia a ser implementado, os papéis da atuação 
da equipe multiprofissional e contraindicações da terapia. 
A capacitação foi feita em grupos de 5 a 10 pessoas, com 
duração de cerca de 20 minutos.

A etapa II do estudo foi realizada nos dias 24 e 25 de 
novembro de 2020, com a aplicação do questionário de 
avaliação logo antes da realização do treinamento. No 
total, 71 profissionais participaram da intervenção. O setor 
dispõe de 121 colaboradores. A etapa II, com segunda 
aplicação do questionário para avaliação do aprendizado, 
se deu entre os dias 1 a 4 de dezembro de 2020. Do total 
de 71 profissionais participantes, 9 (~12%) não realizaram 
a segunda avaliação devido a afastamentos por questões 
médicas e recesso dos funcionários.

Não foi possível realizar a intervenção com todos os 
profissionais dos setores da pediatria (enfermaria e UTI pedi-
átrica) devido ao curto período disponível para aplicação 
da mesma. Apesar de não participarem da intervenção, o 
treinamento será realizado posteriormente com esses profis-
sionais, além da disponibilização do protocolo elaborado.

Dentre os participantes a idade média foi de 41,9 ± 6,3 
anos. A maioria dos profissionais de saúde faz parte do turno 
de trabalho noturno (n=36), seguido pelo turno matutino 
(n=22). Dentre os 71 participantes da primeira etapa, o cargo 
de técnico em enfermagem (n=56) foi o mais presente, sendo 
isso esperado, uma vez que esse é o cargo de maior represen-
tatividade no setor. A Tabela 1 apresenta as características dos 
profissionais de saúde participantes do treinamento e avaliação 
de aprendizado sobre o protocolo de colostroterapia.

Para a avaliação de aprendizagem em relação ao treina-
mento sobre a colostroterapia, foi aplicado um questionário 
elaborado pelos próprios pesquisadores, contendo cinco 
questões de múltipla escolha, antes do treinamento e após 
uma semana do mesmo. Na Tabela 2, podem ser vistos 
os acertos por questão dos profissionais que participaram 
da primeira e segunda aplicação do questionário (n=62). 
Somente as questões 4 e 5 tiverem um valor de p significativo 
(p < 0,05) quanto à diferença no número de acertos em 
relação aos questionários aplicados antes e depois do trei-
namento. Ambas as questões foram as mais discutidas pelos 

que assinaram tiveram a análise dos dados coletados, estes 
com confidencialidade garantida e preservada, sendo a identifi-
cação dos mesmos realizada apenas pelas iniciais do seu nome 
e data de nascimento, podendo retirar seu consentimento de 
participação do estudo a qualquer momento. 

Não fizeram parte do estudo os profissionais que, por 
alguma razão, recusaram-se a participar de alguma etapa 
descrita no fluxograma ou que não puderam estar presentes 
no momento do treinamento. Nesse caso, os profissionais 
referidos receberão o treinamento sobre o protocolo, uma 
vez que será uma prática implementada na instituição, sendo 
necessário o conhecimento por toda a equipe, porém não 
participaram das etapas de avaliação do aprendizado.

O estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa 
(CEP) do Hcor e teve início após a obtenção da aprovação 
escrita do protocolo e do TCLE. O número do parecer 
consubstanciado emitido pela Plataforma Brasil é 4.290.302. 
O estudo foi conduzido de acordo com a Resolução Brasileira 
RDC 466/12 e todas suas complementares do Conselho 
Nacional de Saúde (CNS)/ Ministério da Saúde (MS).

Cálculo de Amostragem e Análise Estatística
Para o presente trabalho, a amostra foi por conveniência 

e incluiu todos os enfermeiros e técnicos de enfermagem 
do setor.

As variáveis observadas foram descritas em frequências 
absolutas e relativas (cargo e turno de trabalho), com média, 
desvio-padrão, mediana e intervalo interquartil (idade). Para 
as análises comparativas, as respostas (acertos) das questões 
foram dispostas conforme a avaliação feita antes do treina-
mento e pós-treinamento (1ª e 2ª avaliações), utilizando testes 
de McNemar e teste T pareado (com intervalos de confiança 
de 95%) para os participantes que realizaram as duas avalia-
ções, e testes exatos de Fisher e T não-pareado (também com 
intervalos de confiança de 95%) para todos os participantes. 

Riscos e Benefícios da Pesquisa
Os protocolos são ferramentas que contribuem para a 

sistematização da assistência, favorecendo a melhoria dos 
processos na busca pela excelência do cuidado14. Além disso, 
a aplicação de protocolos clínicos aumenta a efetividade na 
assistência, assim como a segurança13. Aos participantes desse 
estudo não houve nenhum benefício direto ou risco previsível.

RESULTADOS

Elaboração do Protocolo de Colostroterapia
O protocolo de colostroterapia, bem como os POPs, 

foi elaborado de acordo com o levantamento de dados da 
literatura e com a atual prática da instituição. O formato 
seguiu o padrão dos demais documentos da instituição. A 
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número 5 era sobre a contraindicação da colostroterapia. Da 
mesma forma que na questão anterior, alguns participantes 
relataram não saber que RNs em intubação orotraqueal (IOT) 
ou em terapia nutricional parenteral (NPT) poderiam receber 
o colostro. A alternativa que gerou mais dúvida era relativa 
a crianças com terapia nutricional enteral (TNE) com leite 
materno. Dessa forma, foi esclarecido que, mesmo o RN 
com TNE com colostro teria indicação de colostroterapia, 
uma vez que este interage de uma forma diferente na mucosa 
oral e na mucosa gástrica. A questão número 1 abordava a 
definição do colostro, a questão de número 2, sua função e a 
questão de número 3, sobre o que era colostroterapia. Todas 
essas perguntas eram de maior conhecimento da população 
participante, uma vez que os acertos na primeira e segunda 
aplicação do questionário foram parecidos, não gerando 
um valor de p significativo.

A Tabela 3 também apresenta os acertos das duas avalia-
ções, porém considera todos os participantes. Na primeira 
aplicação do questionário, foram incluídos 71 profissionais 
de enfermagem, porém na segunda aplicação apenas 62 
responderam.

profissionais de saúde participantes durante o treinamento. 

A questão número 4 abordava a dose do colostro para a 

terapia oral. Alguns profissionais relataram que não sabiam 

a dose, enquanto outros reportaram que a dose era diferente 

quando essa prática começou na instituição. A questão  

Tabela 1 – Características dos profissionais de saúde participantes do trei-
namento e avaliação de aprendizado sobre o protocolo de colostroterapia.

Variáveis Total (n=71)

Idade (anos); média ± dp 41,9 ± 6,3 (n=71)

Idade (anos); mediana [quartis] 42 [38,5 – 45,5] (n=71)

Turno de trabalho

   Manhã 22/71 (31%)

   Tarde 13/71 (18,3%)

   Noite 36/71 (50,7%)

Cargo

   Coordenador de enfermagem 1/71 (1,4%)

Enfermeiro (a) 14/71 (19,7%)

Técnico de enfermagem 56/71 (78,9%)

Legenda: dp = desvio padrão.

Tabela 2 – Acertos após a 1ª e 2ª aplicação do questionário, considerando apenas os funcionários que participaram das duas avaliações (n=62).

Questões 1ª Avaliação 2ª Avaliação Diferença p

Questão 1 (Acertos) 58/62 (93,5%) 57/62 (91,9%) __ 1,00

Questão 2 (Acertos) 51/62 (82,3%) 58/62 (93,5%) __ 0,07

Questão 3 (Acertos) 54/62 (87,1%) 59/62 (95,2%) __ 0,18

Questão 4 (Acertos) 21/62 (33,9%) 49/62 (79%) __ <0,001

Questão 5 (Acertos) 25/62 (40,3%) 51/62 (82,3%) __ <0,001

Pontuação (% Acertos); 
média ± dp

67,4 ± 18,5 (
n=62)

88,4 ± 14,3
(n=62)

IC 95%; 20,97
(15,49 – 26,44)

<0,001

Legenda: dp = desvio padrão; IC = intervalo de confiança.

Tabela 3 – Acertos após a 1ª e 2ª aplicação do questionário, considerando todos os funcionários (n=71).

Questões 1ª Avaliação 2ª Avaliação Diferença p

Questão 1 (Acertos) 67/71 (94,4%) 57/62 (91,9%) __ 0.03

Questão 2 (Acertos) 57/71 (80,3%) 58/62 (93,5%) __ 0.14

Questão 3 (Acertos) 61/71 (85,9%) 59/62 (95,2%) __ 0.34

Questão 4 (Acertos) 24/71 (33,8%) 49/62 (79%) __ 0.19

Questão 5 (Acertos) 29/71 (40,8%) 51/62 (82,3%) __ 1.00

Pontuação (% Acertos); 
média ± dp

67 ± 19,4 
(n=71)

88,4 ± 14,3
(n=62)

IC 95%; 20,97 
(15,54 – 27,15)

<0,001

Legenda: dp = desvio padrão; IC = intervalo de confiança.
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DISCUSSÃO

Os estudos que fazem uso da colostroterapia se dão, na 
sua maioria, na população de bebês prematuros e avaliam 
a incidência de enterocolite necrosante, pneumonia, tempo 
de permanência hospitalar e dias necessários para atingir 
a TNE plena11. O presente estudo teve como objetivo 
implementar um protocolo de colostroterapia para recém-
nascidos cardiopatas congênitos. Não é conhecido até o 
atual momento o efeito dessa prática nessa população, 
porém devido a submissão a jejuns prolongados por causa 
das condições de saúde no nascimento há muitas vezes 
a privação do colostro e, consequentemente, dos seus 
benefícios.

Apesar da ausência de literatura sobre a colostroterapia 
na cardiopatia congênita, um estudo de Davis et al.15, 
que trata sobre o leite humano nessa população, cita que 
bebês impossibilitados de iniciar o aleitamento materno 
devem começar a terapia oral com colostro. Esse artigo 
também relata que a ordenha do colostro nesses casos é 
uma vivência proveitosa para as mães e há maior moti-
vação para continuar esse processo naquelas que desejam 
amamentar15.

Além das vantagens descritas em RN prematuros, a 
principal função do colostro é a imunológica, uma vez que 
contém principalmente imunoglobulinas do tipo A, que são 
responsáveis pela defesa do organismo6.

No hospital da intervenção, a colostroterapia já era 
praticada, porém devido à falta de um protocolo institu-
cional, essa não era conhecida por todos profissionais do 
setor. Isso levava a dúvidas quanto à finalidade e à admi-
nistração da colostroterapia. Os técnicos de enfermagem e 
enfermeiros que ficam na UTI pediátrica e neonatal tinham 
maior conhecimento sobre a colostroterapia.

Para avaliação da efetividade do treinamento, foi apli-
cado um questionário antes e após o mesmo. Segundo os 
resultados demonstrados anteriormente, é possível constatar 
que houve o aprendizado pela equipe, principalmente em 
relação às questões de número 4 e 5, que foram as que 
geraram mais dúvidas entre os profissionais. Esse fato 
corrobora com a não familiaridade de todos os profissionais 
em relação à colostroterapia e à importância da institucio-
nalização dos protocolos assistenciais13.

Uma limitação do estudo foi o fato do questionário ser 
aplicado em grupos. Isso poderia levar à comunicação 
entre os participantes no momento de preenchimento e o 
compartilhamento das respostas do questionário, princi-
palmente na primeira aplicação. Na segunda aplicação, 
os profissionais responderam ao questionario, em sua 
maioria, sozinhos.

Uma dificuldade para realização desse trabalho foi a 
intervenção à beira-leito. Muitos funcionários estavam no 
meio ou no fim do seu turno de trabalho, sendo difícil a 
atenção de todos os participantes.

CONCLUSÃO

Por meio dos resultados obtidos desse trabalho, pode-se 
concluir que houve o aprendizado por parte da equipe 
assistencial de enfermagem em relação ao protocolo desen-
volvido. Com isso, os objetivos propostos foram alcançados. 
Mediante a implementação do protocolo, espera-se que 
haja a padronização dessa terapia na população descrita, 
visando à melhor prática clínica.

Esse trabalho objetivou a implementação de um proto-
colo de colostroterapia para RN cardiopatas congênitos. 
Sugere-se, em um trabalho futuro, a avaliação dos efeitos 
dessa prática para essa população, uma vez que, até onde 
pudemos constatar, não há estudos conhecidos na literatura 
sobre essa temática.
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Introdução: A terapia nutricional adequada é essencial para pacientes críticos admitidos em 
centros de terapia intensiva (CTI). A terapia nutricional enteral (TNE) pode ser considerada a via 
preferida de nutrição em pacientes críticos. Entretanto, ainda que o paciente esteja fazendo o uso 
da TNE, podem ocorrer diversas situações que interferem no recebimento da oferta nutricional 
adequada. O objetivo deste estudo foi avaliar o volume prescrito versus infundido de nutrição 
enteral nos CTI’s e destacar quais são os fatores que influenciam a não administração de nutrição 
enteral, a fim de propor a implantação de um indicador de qualidade. Método: Estudo trans-
versal, observacional, descritivo e retrospectivo, realizado em março de 2021. Foram analisadas 
as fichas de acompanhamento nutricional de 47 pacientes, cujos seguintes dados foram extraídos: 
sociodemográficos (idade e sexo) e relacionados à TNE (tipo e volume de dieta enteral prescrita e 
infundida em 24 horas, custo da dieta administrada e intercorrências quanto à não administração 
total da dieta). Resultados: As medianas de volume, calorias e proteínas de dieta enteral infundida 
foram menores que a prescrita: 12,25%, 12,22% e 10,34%, respectivamente. Das 311 prescrições 
analisadas, apenas 63,7% (n=198) delas foram classificadas como adequadas em relação aos 
volumes prescritos e infundidos de dieta enteral. A exteriorização do cateter de nutrição enteral 
representou o principal motivo de inadequação de oferta (27,9%), sendo que o período entre a 
realização da radiografia e a ligação da dieta teve a maior média de duração em relação aos 
outros procedimentos. Houve perda econômica de 12,2% por subutilização ou excesso de oferta 
de nutrição enteral. Conclusão: Foram frequentes as inadequações entre volume prescrito e 
infundido de dieta enteral, o que sugere a necessidade da aplicação de indicadores de qualidade, 
garantindo que o paciente receba nutrição adequada conforme suas necessidades.

ABSTRACT
Introduction: Adequate nutritional therapy is essential for critically ill patients admitted to intensive 
care units (ICU). Enteral nutrition therapy (ENT) can be considered the preferred route of nutrition 
in these patients. However, even if the patient is in use of ENT, several situations that interfere 
with receiving adequate nutritional supply may occur. The objective of this study was to evaluate 
the prescribed versus infused volume of enteral nutrition in ICU and to highlight which factors 
influence the non-administration of enteral nutrition, in order to propose the implementation of 
a quality indicator. Methods: Cross-sectional, observational, descriptive and retrospective study 
carried out in March 2021. Nutritional records of 47 patients were analyzed, and the following 
data were gathered: sociodemographic (age and gender) and enteral nutrition related (type 
and volume of enteral diet prescribed and infused in 24 hours, cost of the diet administered 
and intercurrences regarding the total non-administration of the diet). Results: The medians of 
volume, calories and proteins of the infused diet were lower than prescribed: 12.25%. 12.22% and 
10.34%. respectively. From the 311 prescriptions analyzed, only 63.7% (n=198) were classified as 
adequate in relation to the prescribed and infused volumes of enteral diet. Externalization of the 
enteral nutrition catheter was the main reason for inadequacy (27.9%), with the period between 
the X-ray exam and the reconnection of the diet having the longest mean duration compared 
to other procedures. There was 12.2% of economic loss due to underutilization or oversupply of 
enteral nutrition. Conclusion: Prescribed and infused enteral nutrition volume inadequacy were 
frequent, which suggests the need to apply quality indicators to ensure that the patient receives 
adequate nutrition as per their needs.
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INTRODUÇÃO

A terapia nutricional adequada é essencial para pacientes 
críticos admitidos em centros de terapia intensiva (CTIs), 
principalmente quanto à restauração da sua condição 
clínica, pois ajuda a manter a massa corporal magra, previne 
complicações metabólicas, regula a resposta imune e reduz 
a resposta metabólica ao estresse1.

A terapia nutricional enteral (TNE) pode ser considerada 
a via preferida de nutrição em pacientes críticos2. É definida 
como um conjunto de procedimentos terapêuticos para manu-
tenção ou recuperação do estado nutricional do paciente3. Esse 
tipo de terapia está indicado para pacientes sem condições 
de se alimentar por via oral ou com uma ingestão alimentar 
que atinja 60% ou menos da meta nutricional estabelecida, 
mas que estejam com trato digestório íntegro4. 

Entretanto, ainda que o paciente esteja fazendo o uso da 
TNE, podem ocorrer diversas situações que interferem no 
recebimento da oferta nutricional adequada. Isso acarreta 
em desnutrição hospitalar, tempo prolongado de internação 
e complicações clínicas que afetam negativamente seu 
prognóstico e elevam os custos para o sistema de saúde5,6. 

Dentre essas situações, está a pausa da dieta enteral para 
realização de exames e outros procedimentos, disfunções 
gastrointestinais (vômito, distensão abdominal, diarreia, 
resíduo gástrico aumentado), saída acidental do CNE e 
instabilidade hemodinâmica1,5,7. Dessa forma, a monitori-
zação da oferta de dieta enteral é essencial para garantir 
que o paciente receba nutrição adequada conforme suas 
necessidades, aumentando a eficiência da TNE e melhorando 
a qualidade na assistência8.

Visando assegurar a qualidade da terapia nutricional, a 
força-tarefa de nutrição clínica do International Life Science 
Institute – Brasil (ILSI – Brasil) publicou uma lista com indi-
cadores de qualidade em terapia nutricional (IQTN), dentre 
eles o indicador volume prescrito versus infundido de TNE 
foi elencado pela DITEN (Diretrizes Brasileiras em Terapia 
Nutricional) como um dos melhores IQTN9. 

Ainda que os IQTN estejam cada vez mais presentes no 
cuidado do paciente hospitalizado, este indicador (volume 
prescrito versus infundido de TNE) ainda é pouco utilizado 
nos hospitais, impossibilitando a monitorização adequada 
da TNE. A avaliação do volume prescrito versus infundido 
de nutrição enteral é necessária para que se possa mostrar 
a importância da implantação deste indicador5,8,10-12.

Desse modo, o trabalho em questão objetiva avaliar o 
volume prescrito versus infundido de nutrição enteral nos CTIs 
e destacar quais são os fatores que influenciam a não admi-
nistração de NE em um hospital público de Belo Horizonte, 
a fim de propor a implantação de um IQTN.

MÉTODO

Estudo transversal, observacional, descritivo e retrospec-
tivo, realizado em março de 2021, em um hospital público 
de Belo Horizonte. Foram considerados pacientes elegíveis 

aqueles internados nos CTIs, em uso de dieta enteral exclusiva 
por pelo menos 72 horas (tempo médio gasto para que a TNE 
chegue na meta estabelecida), com idade superior a 18 anos 
e de ambos os sexos. O uso concomitante de outra via de 
alimentação que não a enteral foi utilizado como critério de 
exclusão. A pesquisa foi baseada em um levantamento por 
amostra por conveniência, contemplando todos os pacientes 
que se enquadraram no critério de seleção.

A coleta de dados foi realizada no mês de março de 2021, 
referente ao período de dezembro de 2020 a fevereiro de 
2021. Os dados sociodemográficos (idade e sexo) e aqueles 
relacionados à TNE (tipo e volume de dieta enteral prescrita 
e infundida em 24 horas, custo da dieta administrada e 
intercorrências quanto à não administração total da dieta) 
foram extraídos das fichas de acompanhamento nutricional.

A quantificação do volume infundido de NE foi realizada 
pelos técnicos de enfermagem por meio do valor coletado na 
bomba de infusão contínua (BIC). Foi feito um treinamento 
prévio com a equipe sobre as funcionalidades da BIC, dentre 
elas a possibilidade da coleta do volume infundido de dieta 
durante cada plantão. Esta foi realizada às seis horas da 
manhã e dezoito horas da noite. O valor coletado na bomba 
era anotado no balanço hídrico do paciente, onde a nutri-
cionista do setor coletava a informação e passava para a 
ficha de acompanhamento nutricional.

A adequação do recebimento de dieta enteral foi reali-
zada por meio da comparação do volume infundido e pres-
crito de dieta enteral coletado da ficha de acompanhamento 
nutricional. Os percentuais de adequação maiores que 90% 
foram considerados adequados; entre 70% e 90%, parcial-
mente adequados; e menores que 70%, inadequados11.

Análise Estatística
Inicialmente, avaliou-se as variáveis quanto à normalidade 

da distribuição por meio de teste de Kolmogorov-Smirnov. 
Foram descritas em média e desvio padrão as variáveis com 
distribuição normal; medianas, mínimo e máximo as com distri-
buição não-normal; e as categóricas com números absolutos 
e percentuais. Para estudar a associação da adequação do 
volume infundido de NE com os dias da semana, realizou-se 
uma análise de variância pelo teste de Kruskal-Wallis. Os 
dados foram analisados por meio do programa Statistical 
Package for Social Sciences (SPSS, versão 15.0) e foram 
considerados significativos valores de p<0,05.

Considerações Éticas
De acordo com as normas da resolução 466/2012 do 

Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde, o 
estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 
Hospital Municipal Odilon Behrens, parecer 4.464.228, 
CAAE: 39677720.3.0000.5129. O TCLE foi dispensado 
na presente pesquisa, pois não houve qualquer tipo de 
abordagem ao paciente e todos os dados utilizados foram 
coletados da ficha de acompanhamento nutricional de forma 
retrospectiva.
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RESULTADOS

Entre os 119 pacientes internados nos CTI’s durante 
o período do estudo, 72 foram excluídos, pois não aten-
diam aos critérios de inclusão da pesquisa. Quarenta e 
sete pacientes foram incluídos, e suas características são 
apresentadas na Tabela 1. A maioria dos participantes erm 

Tabela 1 – Características dos pacientes internados em uso de dieta enteral 
exclusiva nos CTIs de um hospital público de Belo Horizonte/MG, entre os 
anos de 2020 e 2021 (n=47).

Variável N %

Gênero

  Masculino 30 63,8

  Feminino 17 36,2

Faixa etáriaa

  Adulto 15 [53 (27-59)] 31,9

  Idoso 32 [70 (61-88)] 68,1

Tempo de permanência no estudo
  Até 1 semana 35 74,5

  Entre 1 e 2 semanas 6 12,8

  Entre 2 e 3 semanas 4 8,5

  Mais de 3 semanas 2 4,3

Tipo de dieta prevalente
  HCHP 28 59,6

  DM 13 27,7

  PADRÃO 1.5 3 6,4

  PADRÃO 1.0 3 6,4
HCHP = hipercalórica e hiperproteica; DM = diabetes mellitus. PADRÃO 1.5: hipercalórica e 
normoproteica; PADRÃO 1.0: normocalórica e normoproteica;  a: Valores expressos em forma 
de mediana (mínimo-máximo).

Figura 1 - Associação da adequação do volume infundido de NE com os dias da semana por prescrição analisada.

Tabela 2 – Relação entre o volume, calorias e proteína prescritas versus 
infundidas.

Variável Mediana Mínimo Máximo

Volume prescrito (litros) 1200 400 1420

Volume infundido (litros) 1053 __ 1676

Calorias prescritas (kcal) 1800 400 2130

Calorias infundidas (kcal) 1580 __ 2514

Proteína prescrita (g) 87 15 107

Proteína infundida (g) 78 __ 126

do sexo masculino 63,8% (n=30) e idosos 68,1% (n=32). 
Destaca-se, quanto ao tempo de permanência no estudo, que 
74,5% dos pacientes permaneceram até 1 semana e que a 
dieta com maior prevalência de utilização foi a hipercalórica 
e hiperprotéica (59,6%).

As medianas de volume, calorias e proteínas de dieta 
enteral infundida foram 12,25%, 12,22% e 10,34% menores 
que a prescrita, respectivamente, como é possível observar 
na Tabela 2.

Foram avaliadas 311 prescrições durante o período de 
análise, sendo que, em relação aos volumes prescritos e 
infundidos de dieta enteral, apenas 198 (63,7%) delas foram 
classificadas como adequadas. Quando feita a avaliação 
por dia da semana (Figura 1), observou-se que às quartas 
e sextas-feiras a adequação foi menor, atingindo 49,2% e 
52,5%, respectivamente (p=0,003).
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O tempo entre o desligamento e retorno da NE após 
exteriorização ou obstrução de CNE foi avaliado e os dados 
encontrados estão expostos na Tabela 4. É possível observar 
que o tempo entre a realização da radiografia e a ligação da 
dieta teve a maior média de duração em relação aos outros 
procedimentos. O valor total gasto com as dietas prescritas 
no período analisado resultou em R$ 7.835,58. Observa-se 
que 87,8% destes gastos foram realmente utilizados pelos 
pacientes e que 12,2% foram perdidos por subutilização ou 
excesso de oferta (Figura 2).

Ao longo da pesquisa, foram registradas 86 intercorrên-
cias que impediram que a dieta prescrita fosse administrada 
em sua totalidade, e 14 motivos foram encontrados. A exte-
riorização de CNE representou o principal motivo de inade-
quação de oferta (27,9%, n=24), seguida pela suspensão da 
dieta para realização de exames (12,8%, n=11). A mediana 
do tempo de pausa de infusão de nutrição enteral quando 
ocorria exteriorização de CNE foi de 9,1 horas, com duração 
máxima de 24 horas. Os motivos que impediram as dietas de 
serem recebidas em sua totalidade encontram-se na Tabela 3.

Tabela 3 – Motivos de pausa de infusão de NE e mediana da duração.

Motivos Frequência 
absoluta (N)

Frequência 
relativa (%)

Tempo de 
pausa (h)a

Exteriorização de CNE 24 27,9 9,1 (1,6-24)

Exame 11 12,8 2,6 (2,4-3,8)

Estase 9 10,5 10,3 (5,8-18)

Extubação 7 8,1 4,7 (3-6,4)

Instabilidade 6 7,0 2,4 (1,7-3)

Realização de TQT 5 5,8 5,3 (0,2-8,6)

Dieta não foi ligada 5 5,8 8,3 (7,4-13,8)

Vômito 4 4,7 9,5 (7,9-17)

Obstrução de CNE 4 4,7 8,1 (5,8-15,6)

Realização de RX 3 3,5 12,3 (0,4-24)

Bloco cirúrgico 3 3,5 13,1 (11,7-24)

Sem dieta no setor 2 2,3 9,0 (1,3-16,3)

Diarreia 2 2,3 8,1 (7,2-9)

Realização de VNI 1 1,2 4,0 (4-4)

CNE = cateter nasoentérico; TQT = traqueostomia; RX = radiografia; VNI = ventilação não 
invasiva; a= Valores expressos em forma de mediana (mínimo-máximo).

Tabela 4 – Avaliação do tempo entre o desligamento e religação da NE 
após exteriorização ou obstrução de CNE.

Variável Tempo do 
desligamento ao 
pedido do RX (h)

Tempo do pedido 
do RX até a 

realização (h)

Tempo da realiza-
ção do RX até a 

ligação da dieta (h)

1 3,97 1,88 3,15

2 5,60 0,27 3,13
3 2,12 0,98 2,90
4 1,80 0,25 9,95
5 4,48 0,57 3,95
6 0,58 1,68 3,73
7 1,13 1,43 11,43
8 2,08 1,20 8,72
9 7,60 0,57 0,83
10 2,08 1,20 4,72
11 1,07 0,23 7,70
12 1,38 0,30 1,32
13 3,17 1,10 1,73
14 9,98 2,47 1,55
15 4,62 0,72 9,67
16 4,22 0,75 1,03
17 4,68 1,13 3,18
Média 3,56 0,98 4,63
Desvio padrão 2,44 0,61 3,37

H= horas; RX= radiografia.

Figura 2 - Perdas econômicas por subutilização ou excesso de oferta de NE.
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Outro ponto a ser destacado é a alta prevalência de 
desnutrição hospitalar. Estudos apontam que cerca de 40% a 
50% dos indivíduos internados se enquadram nesse estado4,5. 
Desse modo, é fundamental que haja o estabelecimento de 
uma oferta nutricional adequada devido ao grande impacto 
que a desnutrição pode causar, a começar pelo desenvolvi-
mento de lesões ou piora na cicatrização, maior tempo de 
internação, elevação das complicações infecciosas e até 
aumento da mortalidade4.

Foi realizada uma análise de variância para estudar a 
associação da adequação do volume infundido de NE com 
os dias da semana e observou-se que às quartas e sextas-
feiras a adequação foi menor, atingindo 49,2% e 52,5%, 
respectivamente (p=0,003). Uma possível explicação para 
esse resultado seria a diferenciação no treinamento das 
equipes.

É importante destacar o papel da equipe no cuidado 
do paciente em uso de dieta enteral. Apesar da NE ser 
reconhecida como fundamental, ela ainda é tratada como 
algo banal e costuma ser negligenciada com frequência. 
Dessa forma, torna-se cada vez mais essencial investir em 
capacitações e educação permanente sobre a importância 
da dieta enteral. A NE deve ser tratada com prioridade nos 
serviços de atendimento à saúde, sendo administrada nos 
horários e de forma correta, de acordo com as prescrições 
dietéticas individualizadas, para garantir o aporte nutricional 
adequado aos pacientes9,17.

Quanto às intercorrências que impedem a administração 
da dieta prescrita em sua totalidade, um estudo realizado com 
usuários de um hospital particular do centro de São Paulo 
concluiu que o volume infundido de NE foi significantemente 
menor do que o prescrito em toda a amostra e destacou que 
40% das intercorrências associadas a não administração da 
dieta foram relacionadas à ocorrência de diarreia10. 

Em outra investigação, entre as causas para interrupção 
de dieta, destacaram-se pausa para realização de exames 
e procedimentos cirúrgicos, prescrição não executada, 
instabilidade hemodinâmica e diarreia8. Pesquisa realizada 
com pacientes internados na UTI de um centro de referência 
em doenças infecciosas encontrou como principal motivo a 
ocorrência de resíduo gástrico11. 

Nos Estados Unidos, estudo realizado em uma UTI do 
Centro Médico Acadêmico de Midwest concluiu que as 
duas principais causas para a não infusão da dieta foram 
extubação e jejum para procedimentos12.  

No presente estudo, observou-se 86 intercorrências que 
impediram a administração total da dieta prescrita, e 14 
motivos foram encontrados. A exteriorização de CNE repre-
sentou o principal motivo de inadequação de oferta (27,9%), 
seguida pela suspensão da dieta para realização de exames 
(12,8%). Os motivos encontrados divergem um pouco da 

DISCUSSÃO

Notou-se, no presente estudo, a prevalência do sexo 
masculino (63,8%) entre os pacientes estudados. Rabelo et 
al.13 estudaram a representatividade das internações hospi-
talares em um hospital geral do Rio de Janeiro e também 
verificaram a prevalência do sexo masculino (72,6%).

Em relação ao tipo de dieta utilizada, observou-se 
prevalência de utilização da nutrição enteral hipercalórica e 
hiperprotéica (59,6%). Na literatura, existem poucos estudos 
comparando diferentes ofertas proteicas com desfechos 
clínicos em pacientes graves. Compher et al.14 analisaram 
cerca de 3 mil pacientes em ventilação mecânica, estratifi-
cados em grupo de baixo e alto risco nutricional pelo NUTRIC 
escore e observaram que, quanto maior a oferta proteica 
no grupo de alto risco nutricional, menor foi a mortalidade 
e o tempo de internação observados. Outro estudo avaliou 
prospectivamente 113 pacientes internados em unidade de 
terapia intensiva (UTI) e observou correlação entre a oferta 
proteica e a mortalidade, sendo que pacientes que receberam 
uma oferta proteica por volta de 1,5 g/kg/dia sobreviveram 
mais (p=0,011)15. Esses achados reforçam as recomenda-
ções atuais de uma alta oferta proteica para o doente grave.

Estudo de Cervo et al.16 realizado em um Hospital Univer-
sitário, com adultos, verificou que o volume infundido médio 
de dieta enteral era menor que o volume prescrito durante 
o período de hospitalização. No presente estudo, verificou-
se que a mediana do volume infundido foi menor do que a 
prescrita em 12,25% no período observado.

Quanto ao percentual de adequação da dieta recebida, 
os dados encontrados na literatura divergem dos presentes 
achados. Pesquisa realizada com 35 pacientes internados 
na UTI de um centro de referência em doenças infecciosas, 
com idade entre 18 e 60 anos, encontrou que 77,79% dos 
pacientes receberam o volume prescrito de dieta enteral, 
enquanto na presente pesquisa encontrou-se apenas 63,7% 
de adequação11.

Outro estudo, que avaliou 68 pacientes acima de 
20 anos, internados em UTI’s e enfermarias, observou 
adequação igual a 81,7%8. Fora do Brasil, estudo realizado 
em uma UTI do Centro Médico Acadêmico de Midwest 
(Estados Unidos), com 68 pacientes de idade superior a 18 
anos, concluiu que apenas 51% dos pacientes receberam o 
volume prescrito de NE12.

A inadequação na infusão da dieta enteral pode levar a 
um déficit calórico e proteico nos pacientes, comprometendo 
seu estado nutricional, haja vista que indivíduos internados 
em UTI são em sua maioria pacientes críticos em estresse 
catabólico11. Além disso, a inadequação na oferta calórico-
proteica pode exacerbar o quadro clínico do indivíduo, 
aumentar o tempo de internação hospitalar, elevar os gastos 
com a saúde do paciente e as taxas de mortalidade8,11.
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literatura. A diarreia apontada em diversos estudos como a 
principal causa de interrupção de infusão de NE, no estudo 
em questão, foi responsável por apenas 2,3% das pausas. 
A ocorrência de resíduo gástrico ficou em terceiro lugar na 
frequência de pausa de NE, com 10,5%.

De acordo com Cervo et al.16, a exteriorização do 
CNE pode ocorrer devido à retirada pelo próprio paciente 
por agitação psicomotora, uso de medicamentos para 
sedação, confusão mental, distúrbio neurológico, tosse, 
náusea e vômito, por parte da equipe durante a manipu-
lação do paciente para realização de algum procedimento 
ou exame, administração de medicamentos, transporte 
leito-maca/maca-leito ou, até mesmo, a retirada pelo 
acompanhante.

O tempo de pausa na infusão da dieta enteral é outro 
ponto a ser discutido. Foi avaliada neste estudo a duração da 
pausa de NE com relação ao motivo, e foi possível observar 
que as medianas variaram entre 2,4 horas de pausa até 13,1 
horas. De acordo com os protocolos do local do estudo, a 
NE é prescrita considerando quatro horas de interrupção de 
infusão de dieta. Desse modo, todo paciente que teve uma 
pausa superior a esse valor possivelmente não atingiu suas 
necessidades calóricas e proteicas.

O principal motivo de pausa de infusão de nutrição 
enteral foi a exteriorização do CNE, com frequência igual a 
24 (27,9%). A mediana de duração desta intercorrência foi 
de 9,1 horas e variou entre 1,6 a 24 horas; sendo assim, 
optou-se por investigar o motivo de tamanha duração. 

Ao avaliar os procedimentos que seguiam à saída do 
CNE, encontrou-se que o tempo após a realização da 
radiografia até o retorno da dieta foi o que teve a maior 
média (4,63 horas); em contrapartida, o tempo entre o 
pedido de radiografia e a sua realização foi de apenas 
0,61 horas. 

Esses dados reforçam a necessidade do investimento em 
capacitações sobre a importância da dieta enteral, posto 
que toda a equipe é responsável pelo cuidado integral do 
paciente e, em muitos casos, a NE está presente. Desse 
modo, é preciso dar a ela sua devida atenção, visto que 
a inadequação na oferta calórico proteica pode agravar 
o quadro clínico do paciente, aumentar o tempo de inter-
nação e elevar os custos na área de saúde e índices de 
morbimortalidade8.

Neste estudo, observou-se que 12,2% do total gasto com 
a dieta enteral foi perdido por subutilização ou por excesso 
de oferta. Estudo realizado em dez serviços hospitalares 
destacou que os custos com NE corresponderam a uma 
grande parcela das contas hospitalares, ficando em torno 
de 21,2% do valor total18. Logo, é de extrema importância 
avaliar o volume prescrito versus infundido de TNE, para 
que seja implantado o IQTN, visto que após a implantação 

do indicador será possível avaliar os fatores que impedem 
que a nutrição enteral seja infundida em sua totalidade, 
permitindo, assim, que sejam adotadas medidas a fim de 
ofertar um aporte nutricional adequado e diminuir as perdas 
econômicas advindas da NE.

Quanto às limitações deste estudo, deve-se considerar 
que os dados foram coletados apenas de segunda à sexta-
feira, não sendo utilizados dados dos finais de semana, e, 
portanto, não foi possível avaliar o perfil de adequação de 
nutrição enteral nesses dias. Deve-se considerar, também, 
que a amostra da pesquisa incluiu apenas pacientes inter-
nados em CTI, e os resultados não podem ser extrapolados 
para todos os pacientes hospitalizados. Outra limitação foi 
o tempo de permanência no estudo, que variou entre uma 
semana e até mais de 1 mês.

CONCLUSÃO

Os resultados deste estudo indicam inadequações entre 
volume prescrito e infundido de TNE, sugerindo que os 
pacientes se encontravam em déficit calórico. A exteriorização 
de CNE e a suspensão da dieta para realização de exames 
foram os principais motivos para interrupção da infusão. 
Essa inadequação pode contribuir para a exacerbação do 
quadro clínico do indivíduo, aumento do tempo de internação 
hospitalar, elevação dos gastos com a saúde e das taxas 
de mortalidade. A aplicação de indicadores de qualidade 
permite a monitorização da adequação da TNE, garantindo 
que o paciente receba nutrição adequada conforme suas 
necessidades, aumentando a eficiência da TNE e melhorando 
a qualidade na assistência.
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Introdução: A desnutrição é uma condição frequente em pacientes hospitalizados, e é asso-
ciada com piores desfechos. O diagnóstico precoce de desnutrição permite que os profissionais 
direcionem intervenções nutricionais adequadas para redução das complicações. Neste contexto, 
ferramentas precisas devem ser adotadas ao invés do índice de massa corporal (IMC). Assim, o 
objetivo deste estudo foi confirmar a imprecisão do IMC para o diagnóstico de desnutrição em 
pacientes hospitalizados, considerando a Avaliação Subjetiva Global (ASG) como método de 
referência. Método: Foi realizado um estudo transversal com dados secundários de dois estudos 
longitudinais envolvendo pacientes com idade > 18 anos, admitidos em dois hospitais do Sul 
do Brasil. Os pacientes foram avaliados, nas primeiras 72 horas após a admissão hospitalar, por 
uma equipe de pesquisa treinada que realizou o diagnóstico de desnutrição pelo IMC e ASG. As 
análises de acurácia e concordância foram estratificadas por idade, sexo e etnia. Resultados: 
No total, 1.348 pacientes foram incluídos na análise (54,5±15,2 anos, 51,9% do sexo feminino 
e 82,4% de cor branca autorreferida). O IMC identificou desnutrição em 8,7% (n = 117) da 
amostra total, enquanto a ASG diagnosticou desnutrição em 32,4% (n = 437) dos pacientes. A 
acurácia do IMC foi insatisfatória (curva AUC ROC = 0,541; CI95% 0,508-0,574); e sensibilidade 
(55,6%), especificidade (67,7%) e valor preditivo positivo (14,1%) foram baixos, enquanto o valor 
preditivo negativo (94,1%) foi alto. O coeficiente Kappa demonstrou baixa concordância entre 
IMC reduzido e ASG para diagnóstico de desnutrição (k = 0,100). O mesmo padrão de resultados 
foi observado na análise estratificada por idade, sexo e etnia. Conclusão: O IMC não foi preciso 
para o diagnóstico de desnutrição em uma grande amostra de pacientes, independentemente da 
idade, sexo e etnia. Assim, esses resultados confirmam que o IMC é inadequado para avaliação 
nutricional na prática clínica.

ABSTRACT
Introduction: Malnutrition is a frequent condition in hospitalized patients, and it is related to 
worse outcomes. The early diagnosis of malnutrition in hospitalized patients allows clinicians to 
target appropriate nutrition interventions to reduce complications. For this purpose, accurate tools 
should be adopted instead of body mass index (BMI). Then, we aimed to confirm the inaccuracy of 
BMI for malnutrition diagnosis in hospitalized patients, considering subjective global assessment 
(SGA) as the reference method. Methods: We conducted a cross-sectional study with secondary 
data from two longitudinal studies and analyzed data of patients aged > 18 years included in 
two cohorts conducted in two South-Brazilian hospitals. They were evaluated in the first 72 hours 
after hospital admission by a trained research team that diagnosed malnutrition by BMI and SGA. 
Analysis of accuracy and concordance were stratified by age, sex and ethnicity. Results: A total of 
1,348 patients were included in the analysis (54.5±15.2 years, 51.9% females, and 82.4% of white 
self-reported ethnicity). The BMI identified malnutrition in 8.7% (n = 117) of the total sample, while 
the SGA diagnosed malnutrition in 32.4% (n = 437) of patients. BMI accuracy was unsatisfactory 
(AUC ROC curve=0.541; CI95% 0.508-0.574); and sensitivity (55.6%), specificity (67.7%), and 
positive predictive value (14.1%) were low, while negative predictive value (94.1%) was high. The 
Kappa coefficient showed a poor concordance between reduced BMI and SGA for malnutrition 
diagnosis (k = 0.100). The same pattern of results was observed in analysis stratified by age, sex 
and ethnicity. Conclusions: BMI was not accurate for malnutrition diagnosis in a large sample of 
patients, regardless of age, sex and ethnicity and these results confirm that BMI is inappropriate 
for nutritional assessment in clinical practice.
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INTRODUCTION 

Malnutrition has a complex and multifactorial etiology, 
which involves insufficient nutrient intake, impaired nutrient 
absorption due to disease or trauma, and consequently 
increased metabolic demand1,2. Malnutrition prevalence can 
reach up to 60% of patients at hospital admission, and it is 
associated with worse outcomes, including delayed wound 
healing and ineffective response to infection treatment, 
prolonged hospitalization, as well as hospital readmission, 
risk of death, and higher healthcare costs among these 
patients3-7. Then, the early diagnosis of malnutrition as well 
as the prompt initiation of appropriate nutrition-focused 
interventions is essential to improve clinical outcomes by 
reducing complications and mortality8.

Despite malnutrition being a highly prevalent condition 
in the hospital setting and being associated with negative 
clinical outcomes, it is commonly underdiagnosed by heal-
thcare providers. A Brazilian study involving 4,000 hospi-
talized patients diagnosed 48.1% of malnutrition, but less 
than 18.8% of medical records presented information about 
nutrition-related issues9. On the same note, a Canadian study 
found that less than 33% of hospitalized patients’ nutritional 
assessment registries contained information on weight loss 
history, appetite status, current oral intake, and functional 
status10. One reason for this is probably the lack of a univer-
sally accepted tool for malnutrition diagnosis. 

The Subjective Global Assessment (SGA) developed by 
Detsky et al.11 is a well-established and widely used method 
for performing malnutrition diagnosis in hospitalized patients, 
being considered the reference tool for this assessment8. The 
SGA consists of nutritionally relevant features of the clinical 
history, including decreased nutrient intake, unintentional 
weight loss, symptoms affecting oral intake, functional capa-
city, and metabolic demand added to a physical examination 
that focuses on subcutaneous fat loss, muscle wasting, and 
fluid accumulation11. 

Although the SGA has been published for more than 30 
years, many studies and clinicians still use body mass index 
(BMI) alone to diagnose malnutrition. Eschbach et al.12 have 
demonstrated that 54% of German geriatric trauma centers 
adopted BMI to diagnose malnutrition. In addition, in a 
systematic review regarding hospital malnutrition prevalence, 
among 66 included studies 21 of them used BMI for malnutri-
tion diagnosis3. This causes concern because the use of BMI 
in hospital clinical practice presents several limitations. It does 
not differentiate between muscle and adipose tissue and may 
also be influenced by fluid accumulation and mask malnu-
trition in patients with an excess of fat mass13. Furthermore, 
BMI does not recognize the history of body weight loss - an 
essential component for malnutrition diagnosis according to 
SGA and other tools validated for this proposal14,15. 

Due to these limitations, the accuracy of BMI for malnutri-
tion diagnosis in hospital settings is questionable and related 
to the under-identification of this condition. In fact, in a cohort 
of 1,015 hospitalized patients, the proportion of malnourished 

patients by SGA at hospital admission was 45%, while 9% 
had a low BMI16. As of yet, published data on the accuracy 
of low BMI compared to SGA as a reference method have 
been limited to hospitalized17 and in long-term care facilities 
elderly18, oncology19, critically ill20, and surgical21 patients, 
being required further confirmation in a large population of 
general hospitalized patients considering their sex, ethnicity, 
and age. Thus, the current study aimed to confirm the inaccu-
racy of BMI for malnutrition diagnosis in hospitalized patients 
considering some specific sociodemographic features.

METHODS 

We conducted a cross-sectional study through a secondary 
analysis of two prospective studies involving patients admitted 
to two South-Brazilian hospitals, previously published22,23. 
The inclusion criteria for both studies were patients of both 
sexes aged equal to or older than 18 years old, lucid, and 
able to walk. The exclusion criteria were patients unable to 
communicate, pregnant or lactating women, patients with 
anasarca, and patients in intensive care units.

The sample was selected by convenience, and we did not 
perform a sample size estimation. We included all patients with 
data available from both cohorts. Both cohort studies presented 
similar protocols, and the Ethics Committee of Hospitals 
approved them (number 360.639 and number 2.735.945). 

We collected sociodemographic, clinical, and nutritional 
data through the databases of the both cohorts, including 
patients’ self-reported ethnicity, age, and gender. We also 
obtained data on the hospital admission reason and medical 
history - these data were obtained from medical records in the 
primary studies. In addition, we extracted the data of nutritional 
assessment from the databases. In both primary cohorts, the 
dietitians assessed patients in the first 72 hours after hospital 
admission and obtained anthropometric measurements [body 
weight (kg) and height (cm)] with patients wearing as light 
clothing as possible and not shoes. Body index mass (BMI) 
was calculated as [weight/ (height*height)] and expressed in 
kg/m2. Patients were classified as malnourished if their BMI 
was < 18.5 kg/m2 for patients with < 65 years old and < 
22 kg/m2 for patients with ≥ 65 years old, considering the 
cutoff points proposed by the World Health Organization24 

and Lipschitz25, respectively. The other categories of BMI (kg/
m2) for adults proposed by the World Health Organization 
included: normal weight 18.5–24.9; overweight 25.0–29.9; 
obesity class I 30.0–34.9; obesity class II 35.0–39.9; obesity 
class III ≥ 40, and for older people, as proposed by Lipschitz25, 
normal weight: 22–27 and overweight >27.

For malnutrition diagnosis according to SGA, dietitians 
interviewed the patients about their actual and usual body 
weight (in the previous six months), and the percentage of 
body weight loss was calculated ([usual body weight - actual 
body weight] *100/usual body weight). Information about 
changes in food intake (amount and consistency of food 
intake) and gastrointestinal symptoms (diarrhea, nausea, 
vomiting, anorexia) in the last two weeks. Self-reported daily 
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activities guide us to evaluate functional capacity, and the 
stress of disease orients us to stratify metabolic demand as 
mild, moderate, or severe. In the physical examination, we 
investigate the loss of muscle and fat mass and its magnitude. 
Also, we investigated fluid accumulation in the extremities and 
ascites. And for each finding from a physical examination, 
we adopted four possible categories: normal (not present), 
mild, moderate, or severe. After that, we subjectively classified 
the patients as well-nourished (SGA A), suspect or moderate 
malnourished (SGA B), or severely malnourished (SGA C)11.  

For data analysis descriptive statistics, we calculated 
mean and standard deviation for parametric quantitative 
variables, median and interquartile amplitude for non-
parametric variables, and absolute and relative frequency for 
categorical variables. Categories SGA-B and SGA-C were 
grouped as malnutrition for data analysis. We calculated the 
Kappa (k) coefficient and constructed the receiver operating 
characteristics (ROC) curve with a confidence interval (CI) 
of 95%. We classified Kappa values as 0.20 as poor, 0.21-
0.40 as fair, 0.41-0.60 as moderate, 0.61-0.80 as subs-
tantial, 0.81-0.99 as almost perfect, and 1.00 as perfect26. 
Sensitivity, specificity, positive and negative predictive values 
were obtained, and the following cutoffs for classification 
were used: 90 to 100% as high, 80 to 89% as moderate, 
and 79% as low27. We also conducted analysis stratified by 
self-reported ethnicity (white or non-white), gender (males 
or females), and age (65 years or older). All analyses were 
carried out using the SPSS 23.0 program, and P values of 
0.05 were considered statistically significant.

RESULTS

We included a total of 1,348 patients in the study, the 
mean age was 54.5 ± 15.2 years, and the most of patients 
were females (n = 700; 51.9%) and of self-reported white 
ethnicity (n = 1111; 82.4%). The major causes of hospitali-
zation were cancer (n = 451; 33.5%), gastrointestinal (n = 
209; 15.5%), heart (n = 161; 12.0%), and lung (n = 118; 
8.8%) diseases. The mean of actual body weight and height 

were 73.59 ± 17.53 kg and 162.07 ± 9.38 cm, respectively. 
The mean BMI was 27.98 ± 6.09 kg/m2. The BMI identified 
malnutrition in 8.7% (n = 117) of the total sample, while the 
SGA diagnosed malnutrition in 34.3% (n = 462) of patients.

Table 1 describes the results of BMI performance for diag-
nosing malnutrition, considering SGA as a reference method. 
The concordance of BMI with SGA in diagnosing malnutrition 
was poor, and the sensitivity, specificity, and positive predictive 
value were low, while the negative predictive value was high. 

The analyses stratified by self-reported ethnicity, sex, and 
age of patients revealed the same pattern of results (Table 
2). In the subgroup of patients with < 65 years old (n = 
972), 34.8% (n = 338) and 5.9% (n = 57) were classi-
fied as malnourished according to SGA and reduced BMI, 
respectively. Figure 1A presents the frequency of malnourished 
patients according to SGA distributed in the categories of 
BMI in this subgroup. It was observed that a high proportion 
of malnourished patients by SGA (35.5%) were classified as 
eutrophic according to BMI. In patients with > 65 years old (n 
= 376), the prevalence of malnutrition was 33.2% and 16% 
according to SGA and BMI, respectively. Figure 1B shows the 
frequency of malnourished patients according to SGA distri-
buted in the categories of BMI in this subgroup: the majority 
of malnourished patients (42.7%) presented BMI > 27 kg/m2.

Table 1 – Performance of reduced BMI for malnutrition diagnosis considering 
SGA as reference method. 

Statistics Results

AUC ROC curve (95% CI)
(P value)

0.541 (0.508 - 0.574)
(0.013)

Sensitivity 55.6%

Specificity 67.7%

Positive predictive value 14.1%

Negative predictive value 94.1%

Kappa coefficient (P value) 0.100 (<0.001)

Table 2  – Performance of reduced BMI for malnutrition diagnosis stratified by self-reported ethnicity, sex and age of patients (SGA as reference). 

Statistics
Self-reported ethnicity Sex Age

White
(n = 1111)

Non-white
(n = 237)

Males
(n= 648)

Females
(n = 700)

< 65 years
(n = 972)

≥ 65 years
(n = 376)

AUC ROC curve 
(95% CI)
(P value)

0.539 
(0.502 - 0.575)

(0.036)

0.546 
(0.468 - 0.624)

(0.246)

0.538
(0.490 - 0.586)

(0.118)

0.543 
(0.498 - 0.589)

(0.058)

0.532
(0.493 - 0.571)

(0.098)

0.532
(0.493 - 0.571)

(0.098)

Sensitivity 53.1% 66.7% 51.7% 59.6% 59.6% 51.7%

Specificity 68.6% 63.2% 68.8% 66.8% 66.8% 70.6%

Positive predictive value 13.8% 13.5% 14.0% 13.8% 10.1% 25.0%

Negative predictive value 93.9% 95.7% 93.5% 94.9% 96.4% 88.5%

Kappa coefficient 
(P value)

0.095
(<0.001)

0.106
(0.013)

0.093
(0.002)

0.105
(<0.001)

0.080
(<0.001)

0.155
(0.001)
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of participants, whereas the BMI identified this condition in 
7.8% of participants16. In a prospective study including 300 
surgical patients assessed at hospital admission, the authors 
found malnutrition in 64% of the sample by SGA, while only 
6% of the patients met the underweight criteria21. Vliet et al.29 
reported that among the 430 hospitalized patients analyzed, 
malnutrition risk was present in 42% of them according to the 
Patient-Generated Subjective Global Assessment Short Form 
(PG-SGA SF), while only 3% had low BMI. Taken together 
these studies show that regardless of patient condition, the 
use of isolated BMI will underdiagnose malnutrition, and is 
therefore contraindicated for use at an individual patient level.

The accuracy of BMI to identify malnourished patients 
was unsatisfactory, as we identified a low AUC of the ROC 
curve, independent of age, sex, and self-reported ethnicity. 
A prospective cohort study involving gastric and colorectal 
cancer patients also showed an inaccuracy of low BMI to 
identify malnutrition due to low AUC of the ROC curve 
(0.560) and sensitivity (17.4%)19. Almeida et al.21 showed 
poor concordance (k = 0.068) and low values of sensitivity 
(43% and specificity (39%) when comparing low BMI to SGA 
for malnutrition diagnosis in a sample of 300 patients. Simi-
larly, Tran et al.20 also showed that the isolated use of BMI is 
inappropriate to identify malnutrition in a study involving 693 
hospitalized adults in acute care settings. Although they found 
moderate accuracy (AUC = 0.700), its sensitivity (39.6%) and 
positive predictive value (39.4%) were very low20.  

One of the main shortcomings of BMI for nutritional 
assessment is its emphasis on specificity rather than sensitivity, 
which may hinder its ability to detect malnourished patients 
early and could mislead clinicians and dietitians. Indeed, our 
findings and several studies confirmed its high specificity and 
low sensitivity for diagnosing malnutrition17-21. Thus, while 

DISCUSSION

The current study aimed to investigate the performance of 
established cut-off points of BMI for malnutrition diagnosis in 
adults and elderly hospitalized patients, demonstrating that it 
is inaccurate for this purpose due to the poor concordance 
with SGA and low sensitivity/specificity in comparison to this 
reference method. So, the BMI should not be adopted alone 
for malnutrition diagnosis in hospital settings.

There is no worldwide gold standard for malnutrition 
diagnosis in the hospital setting. However, the SGA is by far 
the most highly validated tool for malnutrition diagnosis in 
hospitalized patients. Recently, the Global Leadership Initiative 
on Malnutrition (GLIM) proposed a new framework for malnu-
trition diagnosis and published guidance for tool validation15. 
The authors recommend that the studies adopt a semi-gold 
standard for evaluating the concurrent validity and mention 
the SGA for this purpose. Similarly, a recent systematic review 
convened a 5-member technical expert panel who agreed 
that there is currently no universally accepted gold-standard 
for malnutrition assessment and measurement in hospital 
settings28. However, SGA was referred to as a semi-gold 
standard for classifying malnutrition, considering it to be the 
most highly respected and usually adopted in the research 
environment and in clinical practice. Taken together with this 
evidence, the SGA was considered the reference method for 
malnutrition diagnosis in the present study.

This study identified, according to SGA, malnutrition in 
more than 30% of patients, while according to BMI, less 
than 10% of patients had malnutrition. Our findings are also 
consistent with several other reports comparing malnutrition 
prevalence by SGA and BMI. Among 1152 older hospital 
inpatients, the SGA criteria revealed malnutrition in 36% 

Figure 1 - Frequency of malnutrition, according to SGA, into the categories of BMI for patients with < 65 years (n of malnourished patients = 265/791) and > 65 years (n of 
malnourished patients = 197/557).
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of the study because it is subject to errors due to its inherent 
subjectivity and the dependence of its diagnostic accuracy on 
the observer’s know-how in identifying nutritional changes. 
However, to minimize these limitations, the research coordi-
nator - with methodological expertise in the area - trained all 
observers in loco and supervised all evaluations during the first 
week of the studies. Also, the research coordinator reviewed 
and, if needed, corrected all SGA data collection forms 
completed for both cohorts. Concerning the external validity 
of the present study, although our sample is heterogeneous, 
representing the population of patients in high complexity 
hospitals, the eligibility criteria applied (inclusion of lucid 
patients, able to communicate to answer the interview, and 
to walk to the anthropometric scale for weighing, as well as 
the exclusion of patients with anasarca and critically ill) may 
compromise the generalization of our findings.

Regarding the clinical applicability of our results, they 
confirmed that BMI is an extremely deficit surrogate for 
determining nutritional status, could mislead clinicians/dieti-
tians, and its use is inappropriate for malnutrition diagnosis 
or to guide clinical decision-making at an individual patient 
level13. Therefore, the ideal is to adopt a multidimensional 
evaluation using a comprehensive nutritional assessment tool 
that involves a group of malnutrition components, such as 
loss of appetite, insufficient energy intake, impaired nutrients 
assimilation due to inflammation, weight loss, loss of muscle 
mass and subcutaneous fat, edema/fluid accumulation and 
reduction of functional capacity. For this purpose, several 
tools are available, such as SGA11, AND-ASPEN14, and 
GLIM15. Our research group has already validated both 
AND-ASPEN23 and GLIM criteria7 for malnutrition diagnosis 
of non-critically ill patients considering SGA as a reference 
method and demonstrated that they have similar accuracy35, 
and the choice for one or other should be made respecting 
the particularities of each Nutrition Service.  

CONCLUSION

Reduced BMI for adults and the elderly was not accurate 
for malnutrition diagnosis in a large sample of hospitalized 
patients, regardless of their age, sex, and self-reported 
ethnicity, and its use is inappropriate in clinical practice for 
nutritional assessment. 
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DOI: 10.37111/braspenj.2022.37.4.10 RESUMO 
Introdução: Pacientes em cuidados paliativos apresentam alterações nutricionais que contri-
buem para pior prognóstico e qualidade de vida. Durante a pandemia da COVID-19, o serviço 
de nutrição utilizou a teleconsulta como estratégia para prestar cuidados de saúde, garantindo 
a continuidade da assistência a estes pacientes. O objetivo deste estudo foi analisar o perfil 
clínico, sociodemográfico e nutricional dos pacientes com câncer avançado em cuidados paliativos 
acompanhados por meio da teleconsulta durante a pandemia da COVID-19. Método: Estudo de 
coorte retrospectivo, realizado com pacientes que receberam teleconsulta na Unidade de Cuidados 
Paliativos do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva, no período de setembro de 
2020 a dezembro de 2021. Resultados: Foram realizadas 147 teleconsultas, com predomínio de 
pacientes do sexo feminino (61%) e média de idade de 68 ±7,48 anos. Os sítios tumorais primários 
mais frequentes foram colorretal (15,6%), mama (15,6%) e cabeça e pescoço (14,9%). A mediana 
do Karnofsky Performance Status foi de 40% e a maioria dos pacientes avaliados apresentou 
hipoalbuminemia (61,2%) e proteína C-reativa (52,3%), razão neutrófilos/linfócitos >6 (51,1%) 
e razão proteína C-reativa/albumina >2 (54,1%) elevadas. As principais demandas identificadas 
pela equipe para teleatendimento nutricional foram: necessidade de terapia nutricional enteral 
(TNE) (32,6%), constipação intestinal (22,7%) e disfagia (18,4%). As condutas nutricionais mais 
frequentes foram aconselhamento nutricional para controle de sintomas (42,5%) e prescrição da 
TNE (38,3%). Conclusão: Durante a pandemia da COVID-19, a teleconsulta se consolidou como 
uma ferramenta útil para ofertar cuidados especializados e garantir a continuidade da assistência 
nutricional para pacientes em cuidados paliativos oncológicos. 

ABSTRACT 
Introduction: Patients in palliative care present nutritional impairment that contribute to a worse 
prognosis and quality of life. During the new coronavirus pandemic, the nutrition service used 
teleconsultation as a strategy to provide health care, ensuring the continuity of care for these 
patients. The objective of this study was to analyze the clinical, sociodemographic and nutritional 
profile of patients with advanced cancer in palliative care followed up through teleconsultation 
during the COVID-19 pandemic. Methods: This is a retrospective cohort study, carried out with 
patients who received telenutrition at the Palliative Care Unit of the National Cancer Institute 
José Alencar Gomes da Silva from September 2020 to December 2021. Results: A total 147 
teleconsultations were carried out, with a predominance of female patients (61%) and a mean 
age of 68 ±7.48 years. The most frequent primary tumor sites were colorectal (15.6%), breast 
(15.6%) and head and neck (14.9%). The median Karnofsky Performance Status was 40% and 
most of the patients evaluated had hypoalbuminemia (61.2%) and elevated C-reactive protein 
(52.3%), neutrophil/lymphocyte ratio >6 (51.1%) and C-reactive protein/albumin >2 (54.1%). 
The main demands identified by the multidisciplinary team for telenutrition were need for enteral 
therapy (32.6%), constipation (22.7%) and dysphagia (18.4%). The most frequent nutritional 
interventions were nutritional counseling to control symptoms (42.5%) and prescription of enteral 
therapy (38.3%). Conclusion: During the COVID-19 pandemic, teleconsultation was consolidated 
as a useful tool to offer specialized care and ensure the continuity of nutritional care for patients 
in palliative cancer care.
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INTRODUÇÃO

Cuidados paliativos objetivam a melhora da qualidade de 
vida dos pacientes e seus familiares diante de uma doença 
que ameace a continuidade da vida, por meio da prevenção e 
alívio do sofrimento, identificação precoce, avaliação e trata-
mento da dor e de outros sintomas de ordem física, psicos-
social e espiritual1. Na atenção ao paciente com câncer, a 
concepção de tratamento abrangente deve necessariamente 
contemplar a oferta dos cuidados paliativos2.

Durante a pandemia da doença causada pelo novo 
coronavírus (COVID-19), foi necessário aumentar a proteção 
ao paciente em cuidados paliativos oncológicos, a fim de 
garantir a continuidade da prestação dos cuidados de saúde 
de maneira segura, especialmente como meio de reduzir a 
propagação viral causada por contato próximo3,4. O aten-
dimento virtual possibilitou ampliar o alcance dos serviços 
de saúde e reduzir os riscos associados à COVID-19, parti-
cularmente para populações rurais, remotas, vulneráveis e 
desfavorecidas que vivem com doenças crônicas5. Neste 
contexto, destacou-se a teleconsulta como uma importante 
ferramenta para prestar tais cuidados, possibilitando atendi-
mento pelos nutricionistas e outros profissionais de saúde6,7.

O cuidado nutricional é um processo contínuo, realizado 
por etapas inter-relacionadas, incluindo avaliação e diag-
nóstico do estado nutricional, planejamento, implementação 
e monitoramento dos cuidados ofertados8-10. No contexto 
clínico, a nutrição preocupa-se em preservar ou melhorar o 
estado nutricional por meio de intervenções nutricionais, a fim 
de prevenir a desnutrição relacionada à doença e contribuir 
para melhorar a condição de saúde e a qualidade de vida 
do indivíduo11. Nesta perspectiva, o acesso à assistência 
nutricional pode ser considerado um direito humano no que 
concerne à garantia de uma alimentação segura e adequada 
às necessidades individuais e à oferta de terapia nutricional 
baseada em evidências11. 

No contexto dos pacientes com câncer avançado em 
cuidados paliativos, a perda progressiva de peso corporal 
e a desnutrição são complicações que contribuem para 
maior tempo de hospitalização, diminuição da capacidade 
funcional, pior prognóstico e menor qualidade de vida12,13. 
A progressão da doença está associada à redução da 
ingestão alimentar devido a diversos fatores, como aumento 
da presença de sintomas de impacto nutricional13,14. Além 
de prevenir ou minimizar os déficits nutricionais, o cuidado 
nutricional em cuidados paliativos deve diminuir o sofrimento 
relacionado ao estado nutricional, priorizar o conforto 
por meio da alimentação e favorecer a socialização entre 
pacientes e familiares14. 

Em razão da pandemia da COVID-19 fez-se necessário 
reorganizar o fluxo de atendimento dos pacientes com câncer 
em cuidados paliativos assistidos no Instituto Nacional de 

Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA)15. Em virtude da 
maior exposição dos pacientes e dos profissionais de saúde 
durante as consultas, recomendou-se sua redução, sempre 
que viável. Desse modo, os pacientes foram avaliados quanto 
à necessidade de atendimento presencial, substituindo-o pela 
teleconsulta com nutricionista7. 

Após um período dessa experiência, buscou-se avaliar 
a assistência nutricional prestada com a implementação da 
modalidade de teleatendimento aos pacientes com câncer 
avançado em cuidados paliativos e seus familiares, visando 
ao aperfeiçoamento dessa modalidade para oferta de um 
melhor cuidado. Sendo assim, esse estudo teve por objetivo 
analisar o perfil clínico, sociodemográfico e nutricional dos 
pacientes com câncer avançado em cuidados paliativos aten-
didos por teleconsulta durante a pandemia da COVID-19.

MÉTODO

Trata-se de estudo quantitativo, do tipo coorte retrospectivo, 
realizado com pacientes que receberam teleatendimento nutri-
cional, acompanhados na modalidade Assistência Domiciliar 
de um Serviço de referência em Cuidados Paliativos Oncoló-
gicos, localizado na cidade do Rio de Janeiro/RJ, Brasil.

Os pacientes foram identificados por meio do sistema 
de registro de teleatendimento nutricional. Foram incluídos 
todos os pacientes que receberam esta modalidade de aten-
dimento, no período de 14 de setembro de 2020 a 31 de 
dezembro de 2021.

Os critérios de elegibilidade do estudo foram: apresentar 
tumores malignos em estágio avançado independentemente 
da localização; ter idade maior ou igual a 20 anos; ter tido 
solicitação para teleatendimento nutricional no HC IV. Como 
critérios de exclusão, considerou-se pacientes que estavam 
internados no momento da realização do contato telefônico.

Foram coletadas dos prontuários eletrônicos, as seguintes 
variáveis: sociodemográficas [idade (<60 vs. ≥60 anos), 
sexo (masculino vs. feminino), cor da pele (negros e pardos 
vs. brancos), religião (católica vs. evangélica vs. outras), 
situação conjugal (casado ou vive em união vs. solteiro 
vs. outros) e escolaridade (até o primeiro grau completo 
vs. após o primeiro grau completo)], clínicas {diagnóstico 
[câncer colorretal (CCR) vs. ginecológico vs. mama vs. 
trato gastrointestinal superior (TGI) vs. pulmão vs. cabeça e 
pescoço (CP) vs. próstata vs. sistema nervoso central (SNC) 
vs. Outros], metástase à distância (não vs. sim), principais 
sítios de metástase [linfonodos (LFN) vs. ossos vs. pulmão vs. 
SNC vs. fígado vs. outros] tratamento antineoplásico prévio 
(não vs. sim) e comorbidades [hipertensão arterial sistêmica 
(HAS) vs. diabetes melitus (DM) vs. doença cardiovascular 
(DCV)]}, capacidade funcional [Karnofsky Performance Status 
(KPS contínuo e categorizado em ≤30 vs. >30%), escala 
que possui 11 categorias e cada uma é pontuada em 10%, 
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variando de 0% (pior função) a 100% (função completa)]16, 
dados laboratoriais e combinação de marcadores inflama-
tórios [albumina (contínua e categorizada em <3,5 vs. ≥3,5 
g/dL), proteína C-reativa (PCR; contínua e categorizada 
em <6,7 vs. ≥6,7 mg/L), razão neutrófilos/linfócitos (RNL; 
contínua e categorizada em <6 vs. ≥6), razão PCR-albumina 
(RPA; contínua e categorizada em <2 vs. ≥2) e o Escore 
Prognóstico de Glasgow modificado (EPGm) pontuando 2 
quando albumina < 3,5 g/dL e PCR > 10 mg/L; como 1 
quando albumina ≥ 3,5 g/dL e PCR > 10 mg/L; e como 
0 quando PCR ≤ 10 mg/L (0 vs. 1+2)]17. O peso corporal 
(quilogramas; kg) e a estatura (metros; m) referidos pelo 
paciente também foram coletados.

Foram identificadas as demandas relacionadas à alimen-
tação e aos sintomas de impacto nutricional dos pacientes 
que suscitaram a solicitação de teleatendimento nutricional, 
identificados por meio da equipe multiprofissional conforme 
as categorias profissionais. A conduta nutricional proposta a 
partir do teleatendimento pelo nutricionista foi classificada 
em: aconselhamento nutricional (AN), Terapia Nutricional 
Enteral (TNE) e/ou Terapia Nutricional Oral (TNO). 

O teste Kolmogorov-Smirnov foi usado para avaliar a distri-
buição dos dados. Foram utilizados média, desvio padrão (DP) 
e o teste t de Student para variáveis com distribuição normal; 
mediana e intervalo interquartil (IIQ; percentis 25 e 75) e o 
teste de Mann-Whitney para variáveis com distribuição não 
normal; e frequência absoluta (n), relativa (%) e o teste do qui-
quadrado ou o teste exato de Fisher para variáveis categóricas.

As análises foram realizadas utilizando Stata Data Analysis 
and Statistical Software (STATA) versão 13.1 (Stata Corp., 
College Station, Texas, EUA). Os valores foram considerados 
estatisticamente significativos quando o p-valor <0,05.

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa 
(CAAE: 48437721900005274) do INCA, com dispensa do 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

RESULTADOS

Foram realizados 147 teleatendimentos pela Nutrição, 
nos quais foram abordados 141 pacientes (6 deles tiveram 
2 atendimentos cada). No que diz respeito às características 
sociodemográficas, a média de idade dos pacientes incluídos 
foi de 68 ±7,48 anos, sendo a maioria do sexo feminino 
(61,0%), cor de pele negra ou parda (51,1%), religião católica 
(44,7%), casado ou vivendo em união estável (44,0%) e com 
escolaridade até o primeiro grau completo (54,6%) (Tabela 1).

Os sítios tumorais primários mais frequentes foram CCR 
(15,6%), mama (15,6%) e CP (14,9%). A maior parte dos 
pacientes possuía metástase à distância (94,3%) e havia 
realizado algum tipo de tratamento antineoplásico prévio 
(81,6%). A mediana do KPS foi 40% (IIQ: 30-40) (Tabela 2). 

Tabela 1 – Características sociodemográficas de pacientes com câncer 
avançado em cuidados paliativos que receberam teleatendimento da 
nutrição durante a pandemia da COVID-19 (N= 141).

Variáveis N (%)

Idade (anos)a 68,0 ±7,48

Idade (anos)

   < 60 35 (24,8)

   ≥ 60 106 (75,2)

Sexo

   Feminino 86 (61,0)

   Masculino 55 (39,0)

Cor de pele

   Negros e pardos 72 (51,1)

   Brancos 67 (47,5)

   Sem informação 2 (1,4)

Religião

   Católica 63 (44,7)

   Evangélica 40 (28,4)

   Outras 38 (26,9)

Situação conjugal

   Casado ou vive em união 62 (44,0)

   Solteiro 42 (29,8)

   Outros 37 (26,2)

Escolaridade

   Até o primeiro grau completo 77 (54,6)

   Após o primeiro grau completo 61 (43,3)

Sem informação 3 (2,1)

Nota: N= número de observações; %= frequência. a: média e desvio padrão.

Conforme observado na Tabela 3, a maior parte dos 
pacientes avaliados apresentou hipoalbuminemia (61,2%) 
e PCR (52,3%), RNL (51,1%) e RPA >2 (54,1%) elevadas, 
enquanto o EPGm 0 foi o mais prevalente (63,4%).

A realização do teleatendimento pela equipe de nutrição 
foi solicitada principalmente mediante demanda identificada 
por enfermeiros (n= 111;78,8%), seguido por médicos 
(n=21; 14,9%). Dentre as indicações relacionadas à alimen-
tação e à presença de sintomas de impacto nutricional, as 
mais prevalentes foram a necessidade de TNE (32,6%) e 
a presença de constipação intestinal (22,7%) e a disfagia 
(18,4%) (Figura 1). 

Ademais, a conduta nutricional mais frequente foi AN para 
controle dos sintomas (42,5%), seguida pela prescrição de 
TNE (38,3%) (Figura 2).
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Tabela 2 – Características clínicas e nutricionais de pacientes com câncer 
avançado em cuidados paliativos que receberam teleatendimento da nu-
trição durante a pandemia da COVID-19 (N= 141).

Variáveis N (%)

Sítio tumoral primário
   CCR 22 (15,6)
   Mama 22 (15,6)
   CP 21 (14,9)
   TGI superior 17 (12,1)
   SNC 15 (10,5)
   Ginecológico 10 (7,1)
   Próstata 7 (5,0)
   Pulmão 7 (5,0)
   Outrosa 20 (14,2)
Metástase à distância
   Sim 133 (94,3)
   Não 8 (5,7)
Principais sítios de metástases 
   LFN 41 (29,1)
   Ossos 33 (23,4)
   Pulmão 28 (19,8)
   SNC 26 (18,4)
   Fígado 23 (16,3)
Tratamento antineoplásico prévio
   Sim 115 (81,6)
   Não 26 (18,4)
Comorbidades
   HAS 69 (48,9)
   DM 36 (25,5)
   DCV 3 (2,1)
   Peso corporal referido (quilogramas)b 58,0 (51,0-69,0)
   Estatura referida (metros)b 1,64 (1,56-1,72)
   KPS (%)b 40 (30-40)
KPS (%)
   <30 54 (38,3)
   >30 87 (61,7)

Nota: N= número de observações; %= frequência; CCR= câncer colorretal; CP= cabeça e 
pescoço; TGI= trato gastrintestinal; SNC= sistema nervoso central; LFN= linfonodo; HAS= 
hipertensão arterial sistêmica; DM= diabetes melitus; DCV= doença cardiovascular; KPS= 
Karnofsky Performance Status. a: Localização em bexiga, melanoma, linfoma, primário desco-
nhecido, tireoide e rim. b: Mediana e intervalo interquartil (percentil 25 e 75).

Tabela 3 – Características laboratoriais de pacientes com câncer avançado 
em cuidados paliativos que receberam teleatendimento da nutrição durante 
a pandemia da COVID-19 (N= 141).

Variáveis N (%)
Albumina (g/dL)a,b 3,2 (2,7-3,7)
Albumina (g/dL)b

   <3,5 82 (61,2)
   >3,5 52 (38,8)
   PCR (mg/L)a,b 6,8 (2,7-11,7)
PCR (mg/L)b

<6,7 51 (47,7)
≥6,7 56 (52,3)
RNLa 6,4 (3,1-10,8)
RNL
   <6 69 (48,9)
   >6 72 (51,1)
   RPAa,b 2,2 (0,6-3,5)
RPAb

   <2 50 (45,9)
   >2 59 (54,1)
EPGmb

   0 71 (63,4)
   1 9 (8,0)
   2 32 (28,6)

Nota: RNL= razão neutrófilo/linfócito; PCR= proteína C-reativa; RPA= razão PCR/albumina; 
EPGm= Escore Prognóstico de Glasgow modificado. a: Mediana e intervalo interquartil (percentil 
25 e 75). b: Variáveis com dados faltantes

Figura 1 - Prevalência das demandas relacionadas à nutrição dos pacientes atendidos por teleconsulta com o nutricionista durante a pandemia da COVID-19.
Nota: TNE= Terapia Nutricional Enteral; CI= constipação intestinal; PPP= plenitude pós-prandial; TNO= Terapia Nutricional Oral.
*O mesmo paciente pode apresentar mais de uma queixa ou sintoma. 
** Dor abdominal, flatulência, distensão abdominal, fístula reto vaginal, mucosite, odinofagia, refluxo gastroesofágico, pirose, epigastralgia e disgeusia.

Figura 2 - Conduta nutricional a partir do teleatendimento de nutrição durante 
a pandemia da COVID-19 (N= 141). AN= Aconselhamento Nutricional, TNE= 
Terapia Nutricional Enteral; TNO= Terapia Nutricional Oral.
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foi a incapacidade de conduzir ou avaliar adequadamente o 
estado nutricional ou atividades de monitoramento (24,4%) 
deste, além da dificuldade em estabelecer vínculo com os 
pacientes. Consultas relacionadas a oncologia totalizaram 
4,8% das demandas no estudo de Rozga et al.22 e 4,6% no 
estudo de Gnagnarella et al.23.

No contexto de pacientes com câncer avançado em 
cuidados paliativos, a desnutrição é frequente e está 
associada a resultados desfavoráveis, sendo a assistência 
nutricional essencial21. Chávarri-Guerra et al.20 relataram 
resultados de um programa multidisciplinar de cuidados 
paliativos na Cidade do México, em que 143 intervenções de 
telemedicina foram fornecidas a 45 pacientes, sendo as mais 
comuns: atendimento psicológico (33%), controle da dor e 
dos sintomas (25%) e AN (13%). Desta forma, destaca-se a 
telenutrição como uma estratégia importante para fornecer 
AN e TN para pacientes com câncer em cuidados paliativos, 
que geralmente apresentam capacidade funcional reduzida, 
autocuidado prejudicado, usam dispositivos e dependem de 
auxílio para transportá-los para suas consultas.  

Fornecer cuidados a uma pessoa com doença incurável 
no contexto domiciliar significa assumir responsabilidades 
pelas questões relacionadas com a alimentação que passam 
não só pela compra, preparação e oferta das refeições 
para alimentar a pessoa doente, como a administração da 
nutrição por via artificial, caso seja necessário24. O estudo 
de Pilatti et al.25 teve por objetivo identificar o perfil dos 
pacientes com câncer em cuidados paliativos (n = 63) e 
suas demandas referentes ao atendimento multidisciplinar 
existente em um serviço público de atenção domiciliar 
brasileiro. A maioria dos pacientes apresentou necessidade 
de cuidados complexos, mas possíveis de serem realizados 
no domicílio pela equipe de saúde e/ou cuidador capa-
citado. Os pacientes e cuidadores receberam prescrição 
nutricional individualizada, capacitação sobre a adminis-
tração, armazenamento de dieta enteral e higienização de 
materiais, com a disponibilização de manual para consultas, 
sendo fornecida dieta enteral industrializada para todos os 
pacientes. Em algumas situações, foi realizada avaliação 
da capacidade de alimentação via oral e, quando possível, 
retirada do cateter enteral. Por outro lado, quando a equipe 
identificou as situações de risco nutricional em pacientes 
com alimentação por via oral, foi realizado o início da 
terapia nutricional no domicílio (oral ou enteral). Em casos 
de retirada acidental de cateter enteral, a equipe realizou 
a repassagem do dispositivo. 

Dentre as demandas identificadas que necessitaram 
intervenção foram: inapetência, constipação intestinal, 
desnutrição (80,9% dos pacientes estavam em alto risco 
nutricional), necessidade de suplementação alimentar oral, 
manejo do oxigênio domiciliar de forma mais segura e 
eficaz, orientações aos direitos do paciente com câncer e 

DISCUSSÃO

A assistência nutricional prestada por teleatendimento aos 
pacientes com câncer avançado em cuidados paliativos e 
seus familiares foi uma ferramenta útil para dar continuidade 
aos cuidados nutricionais, limitando o risco de contágio pelo 
novo Coronavírus. A teleconsulta foi realizada principalmente 
devido à necessidade de TNE e à presença de constipação 
intestinal e disfagia. Assim, as condutas nutricionais mais 
frequentes foram AN para controle de sintomas e prescrição 
nutricional da TNE, corroborando, assim, para o alcance dos 
objetivos dos cuidados paliativos1. 

Cabe destacar, no entanto, que em circunstâncias especí-
ficas, o teleatendimento não deve substituir a consulta presen-
cial, como, por exemplo, no primeiro atendimento ou em 
situações clínicas mais graves e/ou instáveis18. No contexto 
da pandemia, essa foi uma importante estratégia para a 
redução da exposição de pacientes e familiares, diminuindo 
a necessidade do uso de transportes, de permanência em 
sala de espera de atendimento, entre outros. Caracterizou-se 
ainda como um benefício protetivo para equipe de saúde, 
que teve contato com um menor número de pessoas nas 
unidades de saúde.

Em países de baixa e média renda, como o Brasil, onde 
os recursos são limitados, a implementação da telemedi-
cina é um desafio. Além disso, cabe destacar que o perfil 
de pacientes atendidos pelo sistema público de saúde é de 
idosos, negros e com menor nível socioeconômico19. No 
entanto, independente destas questões, o teleatendimento 
nutricional durante a pandemia mostrou-se uma ferramenta 
de utilidade clínica no contexto dos cuidados paliativos. De 
forma similar, Chávarri-Guerra et al.20 relataram resultados 
benéficos de um programa multidisciplinar de cuidados 
paliativos ofertado por meio da telemedicina na Cidade do 
México, independente da limitação dos recursos da região e 
da barreira mais comum relatada pelo paciente (a experiência 
limitada no uso de tecnologia de comunicação).

A crescente utilização de modalidades remotas para os 
cuidados nutricionais é certamente um dos elementos que 
caracterizaram estes anos de pandemia. A pandemia mudou 
as práticas dentro dos hospitais, que incluem rotinas de 
oncologia. Os nutricionistas se adaptaram rapidamente ao 
cenário de prestação de cuidados, usando o teleatendimento 
para fornecer cuidados nutricionais21. Estudo realizado nos 
Estados Unidos demonstrou que o número de nutricionistas 
que forneceram teleconsultas aumentou consideravelmente 
durante a pandemia de COVID-19 (de 37% para 78%)22. 
Gnagnarella et al.23 relataram que antes da pandemia 
apenas 16% dos nutricionistas italianos forneciam telecon-
sulta; esta percentagem aumentou significativamente em 
até 63% (p < 0,001) durante a pandemia. As principais 
barreiras relatadas pelos nutricionistas para a teleconsulta 
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da rede de apoio para acompanhamento25. Esses resultados 
revelaram número elevado de pacientes em risco nutricional, 
neste sentido, a identificação do risco nutricional precoce e 
intervenções imediatas, como a suplementação por via oral 
ou passagem de cateteres enterais, pode ser necessária para 
esses pacientes.

Alguns autores concordam que a inclusão de um nutri-
cionista nas equipes de cuidados paliativos permite, por 
meio de uma abordagem individualizada e precoce e do 
AN personalizado, uma melhoria significativa da qualidade 
de vida do paciente e família24. O papel do nutricionista 
consiste também na preparação do doente para o percurso 
que ele, a família e a alimentação farão em conjunto 
durante a progressão da doença até a morte24,26. Entretanto, 
Lim et al.27 realizaram um estudo na China com cuidadores 
e enfermeiros no atendimento domiciliar de 99 pacientes, 
com média de idade de 77,7 anos, em uso de TNE em 
média há 29 meses, sendo a maioria acamada (90%) e 
com necessidade de assistência total com a alimentação 
(99%). Os autores observaram que a maioria não estava 
em acompanhamento com nutricionistas (91%) e as três 
complicações gastrointestinais mais comuns relatadas foram 
constipação (31%), distensão abdominal (28%) e vômitos 
(22%). Além disso, destacaram que o número de pacientes 
em TNE domiciliar está aumentando devido ao avanço da 
tecnologia e à mudança no foco da prestação de cuidados 
de ambientes hospitalares para cuidados comunitários. 
Corroborando com os nossos resultados, a constipação 
foi o sintoma mais frequente (22,7%) para indicação do 
teleconsulta por nutricionista.

Segundo Alves et al.28, os profissionais de saúde que 
mais atuam primariamente nos cuidados paliativos são os 
enfermeiros (68,7%). Os autores ressaltaram o quanto os 
cuidados da equipe multiprofissional parecem ser essen-
ciais para proporcionar apoio biopsicossocial e direcionar 
uma melhor qualidade de vida, tanto ao paciente como 
aos cuidadores não profissionais. No nosso estudo, 78,8% 
das demandas para teleatendimento nutricional foram 
solicitadas por enfermeiros, o que confirma essa proximi-
dade e atuação na assistência domiciliar. Toda conduta 
nutricional pretende ser dinâmica e ajustada de acordo 
com a demanda do momento, permitindo um melhor 
controle de sintomas de impacto nutricional através do 
AN individualizado, respeitando os desejos e necessidades 
dos pacientes. 

O atendimento domiciliar é uma prática inovadora 
que acompanha o processo de transição epidemiológica e 
demográfica do Brasil. Entretanto, poucas equipes possuem 
nutricionistas em sua composição para assistência nutricional 
especializada. Como a pandemia do COVID 19 impôs muitos 
desafios, a teleconsulta nutricional possibilitou o acompa-
nhamento dos pacientes com câncer incurável em domicílio. 

No entanto, sugere-se o desenvolvimento de novas pesquisas 
para aprofundar as potencialidades do cuidado alimentar e 
nutricional realizado por nutricionista nessa modalidade de 
atendimento em cuidados paliativos oncológicos, buscando 
aperfeiçoamento de uma prática segura e humanizada.

CONCLUSÃO

Em conclusão, durante a pandemia do COVID-19, a 
teleconsulta nutricional se consolidou como uma ferramenta 
útil para ofertar cuidados especializados, destacando-se 
como uma prática viável para garantir a continuidade da 
assistência nutricional para pacientes em cuidados palia-
tivos oncológicos, especialmente em relação ao AN para o 
controle de sintomas e a prescrição da TNE. A implemen-
tação da teleconsulta pode se tornar eficaz na construção 
de uma assistência bem-sucedida, ampliar/otimizar o acesso 
e garantir cuidados nutricionais especializados a estes 
pacientes. Mais pesquisas sobre o uso da telenutrição por 
equipes de cuidados paliativos são necessárias para avaliar 
o impacto potencial desta modalidade de atendimento na 
qualidade dos cuidados prestados.
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Introdução: As intervenções cirúrgicas são essenciais para prevenção de incapacidades crônicas e 
para evitar a mortalidade da população. O jejum pré-operatório é um hábito comum nos centros 
cirúrgicos, com o propósito de evitar a broncoaspiração e promover o esvaziamento gástrico dos 
pacientes. No entanto, essa conduta pode prejudicar o estado nutricional do paciente, agravar a 
resposta metabólica e diminuir o seu sistema imunológico, aumentando o período de internação 
e os custos hospitalares. Por esse motivo, essa prática vem sendo modificada pelas principais 
sociedades de anestesia do mundo e novos projetos foram implementados com o intuito de reduzir 
esse tempo de jejum, como o ACERTO no Brasil. Além disso, esses pacientes apresentam alto 
risco nutricional, podendo ocorrer a desnutrição hospitalar. O objetivo deste estudo foi mapear 
e avaliar a associação do tempo de jejum pré-operatório real e o risco nutricional em pacientes 
cirúrgicos, em um hospital da região metropolitana de Porto Alegre. Método: Um estudo obser-
vacional retrospectivo foi realizado com prontuários de 754 pacientes cirúrgicos, admitidos de 
abril a outubro de 2021. Os dados sociodemográficos, epidemiológicos, clínicos e a avaliação 
do risco nutricional foram obtidos através das ferramentas NRS-2002 e MAN versão reduzida. 
Resultados: A média de idade foi de 53,2 ±19,6 anos, sendo 59,1% adultos. A triagem realizada 
pela NRS-2002 sinalizou que a maioria dos pacientes não apresentou risco nutricional. Segundo 
a MAN, a maior parte dos idosos avaliados foi classificada como desnutrida no momento da 
internação. Os pacientes que realizaram cirurgia do aparelho digestivo e geral apresentaram 
maior tempo de jejum pré-operatório (p<0,001). Na avaliação deste tempo, 55% dos pacientes 
permaneceram por mais de 12 horas sem receber alimentação. Conclusão: Conclui-se que o 
tempo de jejum efetivo ultrapassou o recomendado na literatura e que não houve associação 
entre o tempo de jejum e o risco nutricional.

ABSTRACT
Introduction: Surgical interventions are essential to prevent chronic disabilities and to avoid 
mortality in the population. Preoperative fasting is a common habit in surgical centers in order to 
avoid bronchoaspiration and promote gastric emptying in patients. However, this conduct can impair 
the patient’s nutritional status, worsen the metabolic response and decrease their immune system, 
increasing the length of stay and hospital costs. For this reason, this practice has been modified 
by the main anesthesia societies in the world and new projects have been implemented with the 
aim of reducing this fasting time, such as ACERTO in Brazil. In addition, these patients are at high 
nutritional risk, and hospital malnutrition may occur. The objective of this study was to map and 
evaluate the association of actual preoperative fasting time and nutritional risk in surgical patients 
at a hospital in the metropolitan region of Porto Alegre. Methods: A retrospective observational 
study was carried out with medical records of 754 surgical patients, admitted from April to October 
2021. Sociodemographic, epidemiological, clinical data and nutritional risk assessment were 
obtained using the NRS-2002 and MAN short version tools. Results: The mean age was 53.2 ± 
19.6 years, with 59.1% being adults. The screening carried out by the NRS-2002 indicated that 
most patients did not present nutritional risk. According to the MAN, most of the evaluated elderly 
were classified as malnourished at the time of admission. Patients who underwent digestive and 
general surgery had longer preoperative fasting time (p<0.001). In the evaluation of this time, 
55% of the patients remained for more than 12 hours without receiving food. Conclusion: It is 
concluded that the effective fasting time exceeded the recommended in the literature and that 
there was no association between fasting time and nutritional risk.
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INTRODUÇÃO

Os procedimentos cirúrgicos são essenciais para 
prevenção de incapacidades crônicas e também para evitar 
a mortalidade da população1. São classificados em relação 
ao seu porte, ao tempo de realização e à sua finalidade2. 
Considerando o tempo de realização, podem ser ambula-
toriais, eletivos ou de urgência/emergência3.

Sabe-se que a cirurgia é um traumatismo e, que mesmo 
controlado, pode suscitar respostas catabólicas, gerando 
complicações nas defesas imunológicas do paciente e em 
seu estado nutricional4. Essa resposta metabólica ao trauma 
cirúrgico pode ser potencializada pelo jejum pré-operatório 
prolongado5.

Nas primeiras horas de jejum, as baixas concentrações 
glicêmicas, decorrentes desse processo, extinguem a libe-
ração de insulina e estimulam a liberação do glucagon, 
fazendo com que o organismo utilize rapidamente a pequena 
reserva de glicogênio, que se encontra em maior parte no 
fígado. Com isso, o índice glicêmico é mantido por meio 
da glicogenólise hepática e periférica, fazendo com que 
o estoque de glicogênio diminua consideravelmente nas 
primeiras 12 horas e seja quase inexistente após 24 horas 
de jejum4,6. É importante observar que o jejum prolongado 
e o traumatismo cirúrgico, em conjunto, possuem fatores 
complicadores, clínicos e metabólicos, podendo colocar em 
risco a recuperação pós-operatória dos pacientes7. 

O jejum pré-operatório é uma prática que foi instituída 
há muitos anos, com o objetivo de garantir o esvaziamento 
gástrico e evitar a broncoaspiração no momento da indução 
anestésica. No entanto, as recomendações para o jejum pré-
operatório vêm sendo modificadas e sugerem que o paciente 
faça a ingestão de uma solução via oral, enriquecida com 
carboidratos, no intervalo de duas a três horas antes do 
procedimento6, diminuindo a resistência à insulina, podendo 
reduzir o tempo de internação hospitalar e as complicações 
pós-operatórias7. 

Na atualidade, projetos foram implementados com o 
objetivo de reduzir as complicações cirúrgicas e também 
melhorar as técnicas perioperatórias, como o Enhanced 
Recovery After Surgery (ERAS)6. Inspirado nas condutas 
do ERAS, em 2005, foi implantado no Brasil um projeto 
chamado Aceleração da Recuperação Total Pós-Operatória 
(ACERTO), que tem como finalidade melhorar a recuperação 
do paciente cirúrgico8.

Outro problema grave e recorrente entre os pacientes 
cirúrgicos, que também interfere nos resultados do pós-
operatório, é a desnutrição8. Por isso, é fundamental que, na 
admissão do paciente, sejam identificados o risco e o estado 
nutricional do indivíduo hospitalizado, para estabelecer tanto 
as prioridades de tratamento, quanto as nutricionais9. A 
triagem do risco nutricional deve ser realizada nas primeiras 

24 horas após a internação por meio de ferramentas como 
a Nutritional Risk Screening-2002 (NRS-2002)10 e a Mini 
Avaliação Nutricional (MAN)11, na versão original ou redu-
zida, para identificar os pacientes em risco nutricional nas 
unidades de internação4. 

Diante do exposto, o objetivo deste estudo consistiu em 
mapear e avaliar a associação do tempo de jejum pré-
operatório real e o risco nutricional em pacientes cirúrgicos 
em um hospital da região metropolitana de Porto Alegre.

MÉTODO

Trata-se de um estudo de caráter observacional, de 
abordagem quantitativa com análise retrospectiva, realizado 
em um hospital da região metropolitana de Porto Alegre. 
Este estudo foi conduzido com base nas recomendações 
da Strenghtening the Reporting of Observational Studies in 
Epidemiology (STROBE). 

A amostra de conveniência foi composta por prontuários 
de pacientes cirúrgicos, de ambos os sexos, com idade igual 
ou superior a 18 anos, internados no hospital para realização 
de procedimentos cirúrgicos admitidos de abril a outubro de 
2021. Foram coletados dados sociodemográficos, epide-
miológicos, clínicos e nutricionais. A amostra do presente 
estudo foi definida de acordo com os dados da Equipe de 
Enfermagem do hospital em que foi realizada a pesquisa, 
onde previu-se a realização de 20 cirurgias eletivas por dia. 

Os critérios de exclusão foram os prontuários de pacientes 
internados na unidade de terapia intensiva (UTI), aqueles 
submetidos a cirurgias de urgência e emergência, gestantes 
submetidas a cesáreas, por não ser protocolo da instituição 
realizar triagem nutricional nestas pacientes, e prontuários 
com dados incompletos. As variáveis coletadas foram idade, 
sexo, tempo de jejum pré-operatório, tipo de cirurgia, 
diagnóstico da internação, classificação internacional de 
doenças (CID), índice de massa corporal (IMC)12,13 e o risco 
nutricional no momento da internação, realizado por meio 
das ferramentas NRS-2002 (para os até 59 anos)10 e MAN 
(para maiores ou igual a 60 anos)11 na versão reduzida.

As variáveis quantitativas foram analisadas utilizando 
média e desvio padrão ou mediana e amplitude de variação. 
As variáveis categóricas foram descritas por frequências 
absolutas e relativas. Para comparar medianas, os testes de 
Mann-Whitney e Kruskal-Wallis complementado por Dunn 
foram utilizados. Para avaliar a associação entre o tempo 
de jejum e as variáveis numéricas, o teste da correlação de 
Spearman foi aplicado. O nível de significância adotado foi 
de 5% (p<0,05) e as análises foram realizadas no programa 
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versão 28.0.

Em razão do estudo apresentar caráter retrospectivo e 
por se tratar de levantamento de dados junto a banco de 
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dados ou similar, que serão mantidos em sigilo, não foi 
necessária a utilização do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE). Os aspectos relacionados à confidencia-
lidade e à privacidade foram contemplados pelo Termo de 
Compromisso para a Utilização de Dados, assinado pelos 
investigadores.

Este estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa da Universidade do Vale do Rio 
dos Sinos, sob número 54331721.5.0000.5344, e pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa da Irmandade da Santa Casa 
de Misericórdia de Porto Alegre - ISCMPA, sob número 
53567221.6.0000.5335.

RESULTADOS

Foram coletados dados de uma amostra de 754 pron-
tuários. Destes, 282 foram excluídos na classificação do 
risco nutricional, por não terem a informação da triagem 
nutricional, totalizando 472 prontuários para esta análise. 
Em relação ao tempo de jejum, 245 foram excluídos por 
não possuírem essa informação, totalizando 509 prontuários 
para esta análise.

A média de idade encontrada foi de 53,2 ± 19,6 anos, 
sendo que 59,1% destes eram adultos e o restante classificado 
como idoso. Quanto ao sexo, 54,4% eram do sexo masculino. 
Em relação à raça, 82,9% se autodeclararam como brancos. 
O tipo de cirurgia realizado com maior frequência foi a geral, 
representando 46,6% dos dados coletados. Classificados de 
acordo com o número do CID 10, os diagnósticos encontrados 
com maior frequência foram doenças do aparelho digestivo 
(35,4%), seguido por lesões, envenenamento e algumas 
outras consequências de causas externas (23,2%) e doenças 
do aparelho geniturinário (9,4%). A mediana do tempo de 
internação foi de 7 dias e do tempo de jejum, 12,7 horas. Na 
Tabela 1, estão apresentados os dados sociodemográficos e 
as características clínicas da amostra estudada.

Dentre os pacientes analisados, 27,5% foram classificados 
como eutróficos pelo IMC12,13, 21,6% como obesos, 20,8% 
com sobrepeso e 10,9% com baixo peso. A triagem do risco 
nutricional para adultos (NRS-200210) mostrou que 77% dos 
pacientes não tinham risco nutricional e a triagem do risco 
nutricional para idosos (MAN versão reduzida11) apontou que 
46,4% eram desnutridos, conforme apresentado na Tabela 2.

Em relação ao tempo de jejum realizado até o proce-
dimento cirúrgico, conforme apresentado na Figura 1, os 
dados demonstraram que 55% (n = 280) dos pacientes 
foram operados com um período maior que 12 horas de 
jejum e 34,8% (n = 177) realizaram a cirurgia entre 8 e 12 
horas de jejum. 

A associação entre o tempo de jejum pré-operatório, 
analisado em horas, e o tipo de cirurgia realizada está 

Tabela 2 – Dados antropométricos e risco nutricional (NRS e MAN versão 
reduzida).

Variáveis

Classificação do IMC (n=754) – n (%)

   Baixo peso 82 (10,9)

   Eutrófico 207 (27,5)

   Sobrepeso 157 (20,8)

   Obesidade 163 (21,6)

   Sem informação 145 (19,2)

NRS (n=261) – n (%)

   Sem risco nutricional 201 (77,0)

   Com risco nutricional 60 (23,0)

MAN (n=211) – n (%)

   Desnutrido 98 (46,4)

   Risco de desnutrição 93 (44,1)

   Normal 20 (9,5)

Tabela 1 – Dados sociodemográficos e as características clínicas.

Variáveis n=754

Idade (anos) – média ± DP 53,2 ± 19,6

Faixa etária – n (%)

   Adultos 446 (59,1)

   Idosos 308 (40,8)

Sexo – n (%)

   Masculino 410 (54,4)

   Feminino 344 (45,6)

Cor – n (%)

   Branca 625 (82,9)

   Negra 40 (5,3)

   Amarela 2 (0,3)

   Parda 39 (5,2)

   Sem informação 48 (6,4)

Tipos de cirurgias mais frequentes – n (%)

   Geral 351 (46,6)

   Traumatologia 179 (23,7)

   Aparelho digestivo 47 (6,2)

   Pneumologia 46 (6,1)

   Nefrologia 43 (5,7)

CID10 mais frequente – n (%)

   Doenças do aparelho digestivo (K00 – K93) 267 (35,4)

   Lesões, envenenamento e algumas outras 
   consequências de causas externas (S00 – T98)

175 (23,2)

   Doenças do aparelho geniturinário (N00 – N99) 71 (9,4)

   Doenças do aparelho circulatório (I00 – I99) 46 (6,1)

   Algumas doenças infecciosas e parasitárias (A00 – B99) 41 (5,4)

Tempo de internação (dias) – mediana (P25 – P75) 7 (3 – 16)

Tempo de jejum (horas) (n=509) – mediana (P25 – P75) 12,7 (9,7 – 17,7)
DP = Desvio padrão
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Figura 1 - Distribuição dos casos de acordo com tempo real de jejum pré-operatório (horas).

Figura 2 - Associação entre o tempo de jejum pré-operatório e o tipo de cirurgia.
1= nefrologia; 3= traumatologia; 5= pneumologia; 6= aparelho digestivo; 9= geral..

representada pela Figura 2. Estatisticamente, foi encontrada 
uma diferença significativa (p<0,001), a qual indica que as 
cirurgias com maior tempo de jejum foram as do aparelho 
digestivo e geral.

Na Tabela 3, estão apresentados os dados entre a asso-
ciação do IMC12,13 e do risco nutricional dos pacientes com 
o tempo de jejum pré-operatório. Não houve significância 

estatística para nenhuma destas variáveis e o tempo de 
jejum.

Em relação ao tempo de jejum realizado, avaliado em 
horas, e o tempo de internação, avaliado em dias, houve 
associação inversa, estatisticamente significativa, embora 
fraca, entre tempo de jejum realizado e o tempo de internação 
(rs = -0,183; p<0,001), conforme apresenta a Figura 3.
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estudo transversal realizado com 140 pacientes com tempo 
mínimo de jejum de 12 horas e máximo de 18 horas17. Além 
disso, mais de 50% dos pacientes foram operados em um 
tempo superior a 12 horas de jejum. Resultado semelhante 
foi encontrado em um estudo multicêntrico realizado entre 
16 hospitais brasileiros e 3715 pacientes, em que 46,2% 
dos pacientes permaneceram em jejum pré-operatório por 
mais de 12 horas14. Outro estudo18, realizado com 749 
pacientes cirúrgicos, apresentou um tempo médio de jejum 
de 15 horas.

Algumas consequências clínicas importantes, como 
sensação de fome, sede, complicações operatórias e maior 
tempo de internação, estão relacionadas ao jejum prolon-
gado7. Na avaliação realizada entre o tempo de jejum e 
o tempo de internação, pode-se observar que houve uma 
associação inversa fraca. Esse resultado contrapõe o estudo 
realizado por Bicudo-Salomão et al.19, onde foi evidenciada 
associação entre essas duas variáveis, visto que o tempo de 
internação foi maior quando aplicado o jejum prolongado.

As pesquisas realizadas por Leandro-Merhi et al.20,21, 
em 2011, com 350 pacientes cirúrgicos e, em 2019, com 
138 pacientes hospitalizados, apresentaram que uma das 
causas mais comuns para internação foram as doenças do 
aparelho digestivo com 31,4% e 24,6%, respectivamente. 
Estes dados se assemelham ao presente estudo, onde 
35,4% dos pacientes internaram por doença do aparelho 
digestivo. Relacionando o tempo de jejum pré-operatório e 
o tipo de cirurgia mais frequente, evidencia-se que a cirurgia 
do aparelho digestivo é a com maior tempo de jejum. No 
entanto, o estudo de Pierotti et al.18 demonstrou que, na 
cirurgia urológica, o paciente ficava mais tempo em jejum, 
sendo a do aparelho digestivo a 7ª cirurgia com maior tempo 
de jejum aplicado.

DISCUSSÃO

O jejum pré-operatório prolongado acarreta alterações 
metabólicas que influenciam a recuperação dos pacientes 
cirúrgicos4. Diante dos resultados deste estudo, observa-se 
que o tempo de jejum pré-operatório realizado foi superior 
ao recomendado pelo Projeto ACERTO4, que orienta a não 
permitir um período de jejum superior a 8 horas, manter 
jejum para alimentos sólidos e leite não humano por 6 horas 
a 8 horas antes da cirurgia, além de propor a abreviação 
do jejum, com líquidos claros contendo carboidratos até 2 
horas antes de cirurgias eletivas14-16. Em contrapartida, os 
resultados encontrados se assemelham a outros estudos. 

Com relação ao tempo de jejum, a mediana encontrada 
foi de 12,7 horas. Dado similar foi identificado em um 

Tabela 3 – Associação do IMC e do risco nutricional dos pa-
cientes com o tempo de jejum pré-operatório.

Variáveis Tempo de jejum (h) p

Mediana (P25 – P75)

Classificação do IMC (n=754) 0,125

   Desnutrido 11,4 (9,2 – 16,0)

   Eutrófico 12,5 (9,0 – 17,8)

   Sobrepeso 14,1 (10,1 – 18,9)

   Obesidade 12,6 (10,9 – 17,5)

NRS (n=261) 0,283

   Sem risco nutricional 13,3 (10,1 – 17,4)

   Com risco nutricional 11,5 (9,6 – 17,0)

MAN (n=211) 0,553

   Desnutrido 11,5 (9,1 – 15,3)

   Risco de desnutrição 12,3 (9,6 – 16,7)

   Normal 11,8 (8,0 – 18,3)

Figura 3- Tempo de jejum realizado e o tempo de internação.
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No que se refere às características sociodemográficas, 
houve predominância do sexo masculino, 54,4%. Além disso, 
a maioria da população foi composta por indivíduos adultos, 
59,1%, o que se assemelha a outros estudos, como os de 
Sampaio et al.22, que realizaram um estudo de intervenção 
em 243 pacientes na fase pré-implantação do ACERTO, 
sendo destes 70,8% do sexo masculino e 87,5% adultos. 
Na pesquisa de Leandro-Merhi et al.21, que investigou a 
prevalência de desnutrição em 138 pacientes hospitalizados, 
também foram encontrados dados semelhantes a este estudo, 
em que a idade média foi de 55,67 anos e houve predomínio 
do sexo masculino. 

Associado à gravidade da doença, o risco nutricional 
remete ao maior risco de morbi-mortalidade decorrente do 
estado nutricional9. Sendo assim, é fundamental a identifi-
cação do risco e estado nutricional do paciente hospitalizado 
na sua admissão9. Para tal, é importante que seja utilizado 
ferramentas de triagem nutricional, sendo possível detectar 
alterações funcionais e orgânicas que ocorrem precocemente 
quando o paciente apresenta desnutrição4. Além disso, a 
piora do estado nutricional em pacientes hospitalizados 
pode ocorrer tanto no começo, quanto durante o período 
de internação21. 

Por isso, outro ponto importante analisado neste estudo 
é o perfil nutricional dos pacientes hospitalizados, onde 
evidencia-se que, segundo a classificação do IMC12,13, 
27,5% eram eutróficos; 77% dos adultos não apresentaram 
risco nutricional e 46,4% dos idosos eram desnutridos. A 
desnutrição evidenciada em pacientes idosos pode estar 
relacionada às mudanças da composição corporal e alimen-
tação que acompanham esse processo de envelhecimento23. 
Uma pesquisa realizada para investigar a prevalência da 
desnutrição, usando diferentes indicadores nutricionais, iden-
tificou que 34,7% apresentavam risco nutricional segundo 
a NRS-2002; 64,4% foram classificados como desnutridos 
pela MAN e, utilizando o IMC, 11,5% dos pacientes foram 
classificados com baixo peso21. Carvalho et al.24 encon-
traram que 60,9% dos pacientes eram eutróficos, segundo 
a classificação do IMC. Em outro estudo para identificar o 
risco nutricional em pacientes hospitalizados no Rio Grande 
do Sul foi verificado que, segundo o IMC, 45% eram eutró-
ficos e 82% não apresentaram risco nutricional, segundo a 
NRS-200225.

Diferentemente da pesquisa realizada por Lucchesi et al.17 
em que os pacientes desnutridos permaneceram mais tempo 
em jejum pré-operatório do que os pacientes eutróficos, o 
presente estudo não demonstrou essa associação. O número 
encontrado de triagens nutricionais pode ter sido um fator 
relevante para esse resultado. Sendo assim, faz-se neces-
sária uma adequação no procedimento atual de triagem 
nutricional realizado no local do estudo.

As principais limitações encontradas neste estudo foram: 
diminuição do número de cirurgias eletivas em virtude da 
pandemia; dependência do relato baseado na informação 
do paciente sobre o tempo de jejum realizado e/ou infor-
mações incompletas em relação ao registro do tempo 
de jejum nos prontuários; falta de registro das medidas 
antropométricas e ausência da aplicação das ferramentas 
de triagem na admissão do paciente. Deste modo, o 
tamanho da amostra não foi de acordo com o planejado, 
pois devido às limitações citadas, vários pacientes foram 
excluídos do estudo.

CONCLUSÃO

Na avaliação do tempo de jejum pré-operatório, 
pode-se observar que este ultrapassou o recomendado 
na literatura e não foi encontrada significância estatística 
na associação entre o tempo de jejum pré-operatório, o 
risco e o estado nutricional. Foi encontrada uma asso-
ciação inversa fraca entre o tempo de jejum realizado e o 
tempo de internação, demonstrando que, quanto maior o 
tempo que o paciente não se alimenta, menos tempo ele 
permanece internado. Os demais resultados mostraram-
se parcialmente semelhantes aos estudos disponíveis até 
o momento. A abreviação do jejum pré-operatório e a 
implantação do Protocolo ACERTO é viável em situa-
ções como a encontrada neste estudo. Diante disso, a 
implantação do protocolo de abreviação do jejum nesta 
instituição torna-se necessária para acelerar a recuperação 
pós-operatória do paciente.
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Introdução: O rastreamento através da mamografia é uma forma de prevenção secundária do 
câncer de mama feminino. Mulheres com BIRADS 0 apresentam diagnóstico inconclusivo, sendo 
necessário exames adicionais. Dessa forma, foi interesse do estudo verificar se há processo 
inflamatório crônico nessas mulheres. A relação neutrófilo/linfócito (RNL) é um biomarcador 
inflamatório utilizado como fator prognóstico para algumas doenças crônicas, inclusive o câncer 
de mama e obesidade. O estudo teve por objetivo verificar a presença de inflamação crônica em 
mulheres atendidas em serviço de mastologia, com BIRADS 0 e sua relação com medidas antro-
pométricas. Método: Este estudo é do tipo transversal, quantitativo, com 116 pacientes mulheres 
atendidas em um serviço de saúde especializado em mastologia vinculado ao SUS, no período de 
setembro a novembro de 2016. Todas as pacientes tinham BIRADS 0. A RNL foi calculada através 
da divisão entre número absoluto de neutrófilos por linfócitos, sendo considerados elevados 
valores de RNL > 3,53. Os dados antropométricos utilizados foram índice de massa corpórea, 
circunferência da cintura e percentual de gordura. Resultados: A média de idade das mulheres 
é de 52,1 anos (± 9,1).  Foi encontrado média da RNL de 1,94, valor considerado baixo para 
inflamação. A maioria das mulheres apresenta excesso de peso. Não foi encontrada associação 
significativa entre as variáveis antropométricas e a RNL. Conclusão: A RNL é uma ferramenta 
simples, de baixo custo e de fácil utilização na prática profissional, sendo utilizada como marcador 
para inflamação subclínica; além de poder ser incluída na detecção precoce do câncer de mama, 
adicionalmente ao exame clínico e mamografia, contribuindo para ações de intervenção.

ABSTRACT
Introduction: Screening through mammography is a form of secondary prevention of female 
breast cancer. Women with BIRADS 0 have an inconclusive diagnosis, requiring additional tests. 
Thus, it was of interest to the study to verify whether there is a chronic inflammatory process 
in these women. The neutrophil/lymphocyte ratio (NRL) is an inflammatory biomarker used as 
a prognostic factor for some chronic diseases, including breast cancer and obesity. The aim of 
the study was to verify the presence of chronic inflammation in women attended at a mastology 
service, with BIRADS 0 and its relationship with anthropometric measurements. Methods: This is a 
cross-sectional, quantitative study, with 116 female patients treated at a health service specialized 
in mastology linked to the SUS, from September to November 2016. All the patients BIRADS 0. 
The NLR was calculated by dividing the absolute number of neutrophils per lymphocytes, with 
NLR values   > 3.53 being considered high. The anthropometric data used were body mass index, 
waist circumference and fat percentage. Results: The average age of women is 52.1 years (± 
9.1). A mean NLR of 1.94 was found, a value considered low for inflammation. Most women are 
overweight. No significant association was found between anthropometric variables and NLR. 
Conclusion: The NLR is a simple, low-cost and easy-to-use tool in professional practice, being 
used as a marker for subclinical inflammation; in addition to being able to be included in the early 
detection of breast cancer, in addition to clinical examination and mammography, contributing 
to intervention actions.
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INTRODUÇÃO

O câncer de mama (CM) é o tumor maligno mais 
prevalente no mundo, com exceção do câncer de pele não 
melanoma. Já no Brasil, é o que mais acomete mulheres e a 
segunda causa mais comum de morte entre as brasileiras1,2.

O diagnóstico e tratamento precoce são essenciais 
para a redução da mortalidade das mulheres por CM. A 
mamografia, ou radiografia da mama, é uma forma de 
rastrea mento para detecção precoce do CM2,3. Para clas-
sificação dos achados mamográficos e diferenciação dos 
tumores benignos e malignos foi proposta, em 2003, pelo 
American College of Radiology (ACR) a classificação conhe-
cida como BIRADS (Breast Imaging Reporting and Data 
System), como forma de padronizar a interpretação dos 
resultados e lesões. Essa padronização já se encontra na 5ª 
edição Americana do ACR e 2ª edição Brasileira do Colégio 
Brasileiro de Radiologia (CBR)4,5.

De acordo com o BIRADS, a categoria 0 é considerada 
de interpretação inconclusiva. Categoria 1 é considerada 
negativa para malignidade e com 0% de risco de CM. A 
categoria 2 é considerada benigna e também com 0% de 
risco de CM. Categoria 3 é provavelmente benigna e até 
2% de risco de cancer. Categoria 4 apresenta diagnóstico 
suspeito e 2 a 95% de malignidade. A categoria 5 é consi-
derada altamente sugestiva de malignidade e com proba-
bilidade superior a 95% de risco de cancer. Já a categoria 
6 é considerada lesão maligna comprovada. Mulheres 
com BIRADS 0 apresentam diagnóstico inconclusivo, sendo 
necessários exames adicionais.

A incidência de câncer entres as mulheres aumenta, 
principalmente, quando associadas obesidade e fase pós- 
menopausa. A obesidade, inflamação e estado de resistência 
à insulina aumentam o risco de desenvolvimento de câncer 
e/ou pioram o prognóstico de mulheres, principalmente na 
pós-menopausa6-8.

Dentro desse contexto, o marcador mais utilizado na 
prática clínica para avaliação da inflamação subclínica é a 
proteína C reativa (PCR), bem como a PCR ultrassensível9. 
Entretanto, novos marcadores têm surgido, como a relação 
neutrófilo/linfócito (RNL), que é um biomarcador inflamatório 
utilizado como fator prognóstico para algumas doenças 
crônicas, inclusive o CM10,11.

A RNL, que consiste na divisão do valor absoluto de 
neutrófilos pelo de linfócitos, é uma ferramenta simples, de 
baixo custo e de fácil utilização na prática profissional12.

Forget et al.13 propõem que a RNL em pacientes com 
carcinoma mamário pode auxiliar na identificação de pacientes 
de alto risco, pautando-se na relação da inflamação com a 
carcinogênese, onde verifica-se que, quanto maior a RNL, 
maior o risco de mortalidade e menor sobrevida dos pacientes. 
De forma semelhante, foi visto em estudo de Azab et al.14, o 
qual evidenciou que RNL acima de 3,3 foi associada a pior 

prognóstico do câncer de mama, além de maior tamanho do 
tumor e estadiamento da doença13,14.

Assim, o objetivo do presente estudo foi verificar a 
associação entre inflamação crônica em mulheres aten-
didas em serviço de mastologia, com BIRADS 0 e medidas 
antropométricas.

MÉTODO

Desenho do Estudo e Amostra
Este estudo é do tipo transversal, quantitativo e analí-

tico. A amostragem foi por conveniência e incluiu 116 
pacientes atendidas em um serviço de saúde especializado 
em mastologia, vinculado ao SUS, no período de setembro 
a novembro de 2016.  Os indivíduos incluídos na pesquisa 
foram mulheres com idade ≥ 18 anos na data da coleta, 
em atendimento pelo SUS, com laudo mamográfico, sem 
presença de CM, com BIRADS 0 e sem presença evidente 
de doença psiquiátrica que impossibilitasse sua participação 
na pesquisa.

Dados Clínicos e Antropométricos
Em relação aos achados mamográficos, as mulheres 

foram classificadas de acordo com o sistema Breast Imaging 
Reporting and Data System (BIRADS): resultados nas cate-
gorias 4, 5 e 6 apresentam alguma alteração mamária ou 
a presença comprovada de neoplasia mamária (categoria 
6); e os resultados nas categorias 1 ou 2 são considerados 
achados normais. As categorias 0 e 3 apresentam resul-
tados inconclusivos, respectivamente, por demandar exames 
adicionais e por não descartar a possibilidade de alguma 
alteração não benigna4.

A RNL foi calculada através da divisão entre número 
absoluto de neutrófilos por linfócitos. Para tanto, foi coletada, 
com auxílio de uma técnica de enfermagem treinada, uma 
alíquota de 10 mL de sangue através de punção venosa das 
pacientes, no mesmo dia da realização da mamografia. O 
sangue foi coletado em ácido etilenodiamina tetracetico 
(EDTA) Vacutainers®, centrifugado a 3000 rpm (rotações por 
minuto) durante 20 minutos, e espécimes de plasma foram 
aliquotados e armazenados a -80°C até serem analisados.  
Esta variável foi analisada como contínua e categórica, sendo 
considerados elevados valores de RNL > 3,5315. 

As medidas antropométricas aferidas foram peso, altura e 
circunferência da cintura (CC). O peso foi obtido utilizando 
a balança antropométrica da marca Filizola® com estadi-
ômetro acoplado, capacidade de 200 kg e 2 metros16. O 
índice de massa corpórea (IMC) foi calculado de acordo com 
a relação entre o peso atual (PA) da paciente e a sua altura 
(A) ao quadrado (IMC = PA/A²) e os resultados expressos 
em quilograma por metro quadrado (kg/m²). Os critérios de 
classificação de IMC foram os propostos pela Organização 
Mundial da Saúde17, para adultos, e pela OPAS18, para 
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idosos (OPAS, 2002). A CC foi classificada de acordo com 
o WCRF/AICR19 que define que valores maiores que 80cm 
configuram risco para CM. 

Além das medidas antropométricas e de adiposidade, 
foi avaliado, através de ultrassom, o percentual de gordura 
corporal, utilizando-se o equipamento BX2000 (BodyMetrix 
Pro – IntelaMetrix, Inc.), através do protocolo de Jackson, 
Pollock e Ward, que utiliza os pontos anatômicos de aferição 
das dobras cutâneas do abdome, tríceps e região suprailíaca, 
sendo considerado adequado até 32% de acúmulo de 
gordura20.

Análise Estatística
A análise estatística foi realizada no programa SPSS, 

versão 20.0®. O teste de Kalmogorov-Smirnov foi utilizado 
para verificar a normalidade das variáveis quantitativas. 
Para associação entre RNL e medidas antropométricas foi 
utilizado o teste ANOVA. Foi adotado p < 0,05 como nível 
de significância.

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética 
da Universidade Estadual do Ceará, sob CAAE de número: 
18054613.0.0000.5534, com Parecer nº 314351, e todas 
as participantes assinaram o termo de consentimento livre 
e esclarecido.

RESULTADOS

O estudo foi integrado por mulheres, com idade média 
de 52,1 ± 9,1 anos. 49,1% dessas mulheres eram casadas 
e apresentavam pelo menos o 2º grau incompleto (52,5%). 
Foi encontrada média da RNL de 1,94, valor considerado 
baixo para inflamação. Das 116 mulheres avaliadas, apenas 
6% (7) apresentaram valores RNL acima do ponto de corte, 
variando entre 3,65 a 9,22.

Em relação ao estado nutricional, de acordo com o IMC, 
a mediana encontrada foi de 28,9 kg/m2, da CC 86,5cm e 
percentual de gordura 34,7%; 79,7% das mulheres adultas 
estão com sobrepeso ou obesidade; já entre as idosas 76,4% 
apresentavam excesso de peso de acordo com o IMC. Já 
em relação ao percentual de gordura, 69,8% das mulheres 
apresentavam acúmulo de gordura (percentual acima de 32).

Não foi encontrada associação significativa entre as 
variáveis antropométricas e a RNL (Tabela 1).

Tabela 1 – Distribuição das mulheres avaliadas quanto às características 
antropométricas, segundo a relação neutrófilo/linfócito (RNL). Fortaleza, 
Brasil, 2022. 

Variáveis² RNL1 p2

Índice de Massa Corpórea (kg/m²) 28,9 0,54

Circunferência da Cintura (cm) 86,5 0,20

Percentual de Gordura (%) 34,7 0,24
1Teste ANOVA; 2Valores expressos em mediana. 

DISCUSSÃO

Este trabalho avaliou a relação entre medidas antropo-
métricas e um marcador de inflamação (RNL) em mulheres 
com achado mamográfico BIRADS 0.

A RNL vem sendo indicada para acompanhamento de 
vários tipos de câncer. Zhou et al.21 verificaram que pacientes 
com a RNL maior que 5 apresentavam maior tamanho do 
tumor esofágico avançado em comparação àqueles com 
razão inferior a 5. Achado similar foi encontrado associando-
se o marcador com o câncer cervical e câncer hepático22-24.

Estudos mostram que o aumento da RNL pode elevar 
a mortalidade e diminuir a sobrevida dos pacientes com 
CM13,25,26. Além deste, outros tipos de câncer também estão 
relacionados, como o câncer colorretal27, de pulmão28,29, 
gástrico30, cólon31, fígado32 e pâncreas33. 

Em estudo realizado com 195 mulheres com diagnóstico 
de CM, a RNL foi dividida nas seguintes categorias: menor 
que 1,8, entre 1,8 e 2,45, entre 2,45 e 3,3, e maior que 
3,3, e foi verificado que aquelas mulheres com maior RNL 
apresentavam também estágio mais avançado da doença34. 
Já em meta-análise sobre CM realizada com 15 estudos, 
totalizando 8563 pacientes, foi verificada variação da RNL de 
1,9 a 5,0. Aquelas mulheres que tiveram RNL acima de 3,0, 
considerado ponto de corte, apresentavam pior sobrevida 
do câncer e menor tempo de sobrevida livre de doença35.

Ainda não há um ponto de corte definido para a RNL, 
porém é importante ressaltar que o presente estudo não 
investigou mulheres com diagnóstico de CM e sim com 
possíveis alterações mamárias, sendo saudáveis a maioria 
das mulheres do estudo.

Diante disso, o ponto de corte definido por Forget et 
al15, RNL acima de 3,53, foi utilizado como indicativo de 
inflamação, pois foi um dos poucos estudos realizados 
com indivíduos sem diagnóstico de doença, não havendo 
publicações associando a RNL com achados mamográficos 
alterados.

A obesidade se caracteriza por uma inflamação 
subclínica, através da liberação de citocinas inflamatórias, 
como interleucina 6, 1β e fator de necrose tumoral alfa 
(TNFα). O status de inflamação subclínica tem ação mais 
intensificada na fisiopatologia do CM quando associado 
ao excesso de peso e menopausa36,37. Assim, o aumento de 
marcadores inflamatórios está relacionado a um ambiente 
favorável para a carcinogênese, favorecendo a iniciação 
tumoral, progressão e metástase38,39.

Não foi verificada associação entre a RNL e as medidas 
antropométricas, como IMC, CC e percentual de gordura. 
Entretanto, não se pode descartar a presença do excesso 
de peso na maioria das pacientes, além da existência de 
possível dieta inflamatória, o que pode mascarar uma possível 
associação existente.
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CONCLUSÕES

 A RNL é uma ferramenta simples, de baixo custo e de 
fácil utilização na prática profissional, sendo utilizada como 
marcador para inflamação subclínica; além de poder ser 
incluída na detecção precoce do CM, adicionalmente ao 
exame clínico e mamografia, contribuindo para ações de 
intervenção. 
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DOI: 10.37111/braspenj.2022.37.4.13 RESUMO
Introdução: A paralisia cerebral (PC) é caracterizada por alterações neurológicas permanentes 
e progressivas, que por diversas vezes ocasionam disfunções alimentares, gerando uma redução 
da ingestão de calorias e nutrientes necessários para manutenção do estado nutricional, cujos 
portadores são constantemente submetidos a gastrostomia. O nutricionista tem papel funda-
mental na construção de conceitos sobre alimentação saudável, nos processos de escolha, 
higienização, armazenamento, preparo e oferta da dieta para essas crianças gastrostomizadas. 
Método: Trata-se de um relato de experiência da vivência de nutricionistas, no período de 2 
meses em um hospital filantrópico pediátrico situado em Salvador/BA, com o objetivo de relatar 
rotinas, condutas e treinamentos nutricionais em uma unidade de terapia para desospitalização 
pediátrica, visando à segurança alimentar e nutricional pós alta hospitalar. Resultados: As 
estratégias adotadas possibilitaram aos cuidadores maior percepção quanto à necessidade e 
à importância das práticas de higiene diária, habitualmente negligenciadas. Conclusões: É 
de extrema importância o planejamento dietoterápico para desospitalização, tendo em vista 
o contato dos cuidadores com a via de alimentação alternativa, podendo acarretar riscos nos 
processos de preparo e oferta, assim como na qualidade nutricional da dieta, caso o cuidador 
não tenha instrução adequada. 

ABSTRACT
Introduction: Cerebral palsy (CP) is characterized by permanent and progressive neurological 
changes, which often cause eating disorders, leading to a reduction in the intake of calories and 
nutrients needed to maintain the nutritional status, being constantly submitted to gastrostomy. 
The nutritionist has a fundamental role in the construction of concepts about healthy eating, in 
the processes of choice, hygiene, storage, preparation and supply of the diet for these children 
with gastrostomy. Methods: This is an experience report of the experience of nutritionists, in a 
period of 2 months in a pediatric philanthropic hospital located in Salvador/BA, with the objective 
of reporting routines, behaviors and nutritional training in a therapy unit for pediatric dehospi-
talization, aiming at food and nutritional security after hospital discharge. Results: The adopted 
strategies enabled caregivers to have a greater perception of the need and importance of daily 
hygiene practices, which are usually neglected. Conclusions: It is extremely important to plan a 
therapeutic diet for hospitalization in view of the caregiver’s’ contact with the alternative feeding 
route, which may entail risks in the preparation and supply processes, as well as in the nutritional 
quality of the diet if the caregiver does not have adequate instruction.
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INTRODUÇÃO

A paralisia cerebral (PC) é caracterizada por alterações 
neurológicas permanentes, progressivas ou não, que afetam 
o desenvolvimento motor e cognitivo1. Caracterizada como 
uma deficiência mais prevalente na infância, e diante dos 
avanços tecnológicos em saúde, foi observada uma modi-
ficação no cenário epidemiológico de morbimortalidade 
infantil, onde antes eram vistas altas taxas de enfermidades 
agudas e infecciosas2.

Crianças portadoras de PC podem apresentar limi-
tações secundárias à doença, gerando restrições ao 
processo de aprendizagem, portanto, ações como andar, 
falar, alimentar-se e deglutir podem ser comprometidas3. 
A disfunção alimentar presente nessas crianças está direta-
mente relacionada a uma redução da ingestão de calorias e 
nutrientes necessários para manutenção do estado nutricional 
adequado, como resultado dessas deficiências observa-se 
depleção de tecido muscular e adiposo, tornando-se um 
desafio PC pediátrica4.

Diante do fato dessa população apresentar comprome-
timento no ato de alimentar-se ou deglutir, por muitas vezes 
essas crianças são submetidas à gastrostomia. A realização 
da gastrostomia se dá a partir da inserção de um cateter 
diretamente no estômago, através de uma abertura na parte 
anterior da parede abdominal, podendo este ser realizada 
cirurgicamente, radiologicamente ou endoscopicamente5. 
O nutricionista tem papel fundamental na construção dos 
conceitos, junto aos cuidadores, de alimentação saudável, 
nos processos de escolha, higienização, armazenamento, 
preparo e oferta da dieta para essas crianças gastrostomi-
zadas, tendo como base a segurança alimentar e nutricional 
no processo de recuperação ou manutenção do estado 
nutricional.

Diante disso, este relato de experiência tem como objetivo 
descrever rotinas, treinamentos e condutas nutricionais em 
uma unidade de terapia para desospitalização pediátrica 
para portadores de PC, visando à segurança alimentar e 
nutricional no domicílio. 

MÉTODO

Trata-se de um estudo do tipo relato de experiência, diante 
da vivência de nutricionistas, no período de 2 meses, em 
um hospital filantrópico pediátrico no contexto de atuação 
da equipe de nutrição durante a pandemia do COVID-19, 
situado em Salvador/BA. O estudo foi realizado na unidade 
de treinamento para desospitalização, de um hospital filantró-
pico, onde são atendidos crianças e adolescentes de 0 a 19 
anos, com via de alimentação alternativa e/ou traqueostomia. 
Compõem o quadro técnico de referência 2 nutricionistas, 
sendo uma assistencial fixa, e outra assistencial facultativa do 

programa de assistência ventilatória domiciliar (PAVD), além 
de um nutricionista residente com rodízio de 2 meses.

Este estudo foi realizado no período de março a abril de 
2021, participaram da produção do material, um nutricio-
nista a partir de um rodízio, no segundo ano da residência 
multiprofissional em saúde da criança e do adolescente, a 
nutricionista referência da unidade e a nutricionista referência 
PAVD.

RELATO DA EXPERIÊNCIA  

O processo de desospitalização pela equipe de nutrição 
é dividido em três etapas: assistência nutricional, treinamento 
nutricional teórico prático, e entrega de cardápio persona-
lizado. Para pacientes que necessitam de uma assistência 
maior da equipe são inseridos no programa do PAVD. 

O PAVD tem como objetivo favorecer uma assistência 
continuada a portadores de doenças neurodegenerativas 
infantis, acometidos por insuficiência respiratória crônica 
(IRC) ou comorbidades similares que necessitem de cuidados 
especializados. Os pacientes portadores de hipoxemia 
crônica apresentam comprometimento físico, psíquico e 
social importante, com deterioração da qualidade de vida, 
necessitando frequentemente de internação hospitalar, prin-
cipalmente pelos períodos de exacerbação, mas também 
pela própria condição da hipoxemia que necessitam de um 
atendimento nutricional individualizado e personalizado. 

Quanto maior a gravidade da lesão cerebral, maiores 
são as repercussões a nível alimentar, prejudicando o estado 
nutricional do indivíduo. Essa intervenção é fundamental para 
a melhoria da qualidade de vida desses indivíduos, bem como 
as estratégias implementadas, a nível alimentar e nutricional, 
para solucionar ou, pelo menos, atenuar as complicações.

Devido à lesão neurológica, é muito frequente a existência 
de graves problemas de mastigação e deglutição de alimentos, 
o que vai determinar a terapêutica nutricional a ser implemen-
tada, levando em conta o estado nutricional do indivíduo, além 
da sua capacidade de ingerir quantidades satisfatórias (<70% 
da taxa calórica prescrita, deve-se iniciar um suplemento oral), 
considerando o risco de aspiração pulmonar avaliado pela 
equipe de fonoaudiologia. Porém, se a aceitação pela via oral 
for muito baixa (<60% das metas nutricionais traçadas e/ ou 
em casos de disfagia grave), deve-se avaliar uma possível via 
alternativa de alimentação, tendo como primeira opção a 
sonda nasoenteral (SNE) em um período curto, em média 6 
a 8 semanas. Seguindo sem regressão do quadro de disfagia, 
inicia-se uma avaliação para realizar a gastrostomia (GTT), 
indicada para períodos prolongados, por apresentar menor 
índice de complicações clínicas. 

O profissional nutricionista deve acompanhar de modo 
individualizado a necessidade da indicação terapêutica 
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mediante prescrição nutricional. Tendo em vista o advento 
do crescimento da indústria alimentícia, temos à disposição 
possibilidades de fórmulas infantis e suplementos nutricionais, 
tornando possível aumentar o aporte energético e proteico, 
bem como a ingestão de micronutrientes, colaborando, desta 
forma, para a recuperação, manutenção e adequação do 
estado nutricional.

DISCUSSÃO

Treinamento Teórico-Prático
Diante da perspectiva de uma nova via de alimen-

tação, se instaura um cenário de insegurança por parte 
dos genitores, que possuem o importante papel de auxi-
liar o paciente, que é parte ou totalmente dependente de 
cuidados. Tanta informação de uma só vez pode até assustar 
na maioria dos casos, porém o diálogo com profissionais 
capacitados é recebido como uma palavra de conforto 
em meio a tantas incertezas. O perfil socioeconômico da 
unidade de treinamento para desospitalização possibilita 
avaliar pacientes que possuem maior grau de insegurança 
alimentar no ambiente domiciliar, mas, independentemente 
desse perfil, todos devem ser treinados para oferecer uma 
alimentação adequada do quesito higiênico-sanitário e 
nutricionalmente completa, de acordo com a alimentação 
habitualmente utilizada pela família.

Para iniciar o processo de treinamento é primordial 
explicar aos genitores o que é uma gastrostomia, e escutar 
suas expectativas e inseguranças quanto a essa via de 
alimentação, gerando um ambiente de confiança no profis-
sional que ministrará o treinamento. Dentre as medidas que 
visam garantir a segurança alimentar e nutricional destes 
pacientes no domicílio estão os hábitos de higiene pessoal, 
dos alimentos, utensílios e ambientes. Promover essa prática, 
ajuda a prevenir o contato com agentes patógenos, como 
vírus e bactérias, que podem ocasionar quadros infecciosos. 
A falta de esclarecimentos entre os cuidadores que lidam 
com a higiene e manipulação de alimentos contribui de 
forma significativa para a sua contaminação, tornando assim 
imprescindível a sua capacitação para essa prática.

A alimentação do paciente que possui uma via alternativa 
para alimentação de longa permanência deve garantir os 
nutrientes essenciais para cada fase do desenvolvimento, a 
escolha de uma dieta artesanal, com alimentos de qualidade, 
devidamente adaptada às necessidades individuais, dita 
como dieta artesanal. Essa é uma ótima alternativa, visando 
à adequação ao perfil socioeconômico dos pacientes, exis-
tindo o cuidado na escolha dos alimentos, manipulação, 
cuidado ao triturar e peneirar esses alimentos devidamente, 
de modo que apresentem na sua versão final uma caracterís-
tica homogênea e textura suficientemente fluida para passar 
na luz da sonda. 

Programa de Assistência Ventilatória Domiciliar 
(PAVD)
O PAVD tem como objetivo dar continuidade à assis-

tência em domicílio, promovendo conforto, funcionalidade 
e manutenção da saúde, incluindo promoção da qualidade, 
reduzindo efeitos adversos da própria doença, assim como 
garantir fim de vida digno junto à família, quando no período 
de terminalidade da vida.

Dentre os atendimentos fornecidos pelo PAVD, o acom-
panhamento nutricional domiciliar é determinado a partir 
do nível de assistência ou demanda específica do paciente, 
acompanhando seu estado nutricional, auxiliando na 
prevenção e detecção precoce do risco nutricional, além do 
tratamento de possíveis carências nutricionais detectadas 
pela avaliação nutricional. O PAVD tem como base a análise 
dos indicadores diretos, que permitem identificar as mani-
festações orgânicas relacionadas aos desfechos nutricionais 
(medidas antropométricas, exames laboratoriais, exame 
físico, entre outros), e indiretos (consumo alimentar, renda 
familiar, disponibilidade de alimentos, perfil socioeconômico 
e demográfico), que têm como conclusão o diagnóstico 
nutricional do paciente.

Com base no protocolo institucional de atendimento 
nutricional domiciliar do PAVD, a periodicidade do atendi-
mento é realizada de acordo com o estado nutricional do 
paciente, onde é preconizado acompanhamento nutricional 
semanal, entre aqueles que apresentam desnutrição ou 
obesidade, acompanhamento quinzenal, para aqueles 
em risco nutricional, e mensal, nos pacientes que estejam 
eutróficos e assistência nutricional individualizada e 
personalizada, considerando as suas necessidades a cada 
visita. A frequência do atendimento poderá ser modificada 
a qualquer momento, a depender da condição clínica e 
avaliação da nutricionista.

É incumbência do nutricionista do PAVD realizar avaliação 
nutricional, calcular necessidades energéticas e oferta 
nutricional, indicar junto à equipe multiprofissional terapia 
nutricional oral (TNO), terapia nutricional enteral (TNE) 
ou nutrição parenteral (NP), supervisão do domicílio com 
aplicação de checklist sobre condições de higiene, arma-
zenamento dos alimentos e potabilidade da água. Também 
é necessário realizar a administração da dieta e o treina-
mento nutricional sobre higienização antes, durante e após 
o preparo da dieta, seu armazenamento e a aplicação de 
registro alimentar. Por fim, também é necessário estabelecer 
de forma detalhada os processos adequados para realização 
das atividades com sucesso, bem como garantia da huma-
nização assistencial, qualidade no serviço, e segurança do 
paciente, além de assegurar a continuidade da terapêutica, 
contribuindo para o desenvolvimento e crescimento desse 
paciente. 
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continuidade nesse cuidado, realizado de forma contínua 
durante as visitas domiciliares. 

O planejamento dietoterápico para desospitalização é 
extremamente importante, tendo em vista que os cuidadores 
terão contato com uma via de alimentação alternativa nunca 
antes utilizada pelos mesmos. Isso pode acarretar em riscos 
tanto pela qualidade higiênico sanitária, quanto pela oferta 
de uma dieta nutricionalmente incompleta. Garantir a alta 
segura é propiciar a esses pacientes a oferta de alimentos 
de qualidade, em quantidade suficiente, tendo como base 
práticas alimentares promotoras de saúde, que respeitem 
a diversidade cultural e que sejam ambientais, culturais, e 
economicamente viáveis, proporcionando, assim, melhor 
qualidade de vida. 
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Teleconsulta Nutricional 
Durante o enfrentamento da emergência de saúde pública 

decorrente da epidemia de COVID-19, o Ministério da 
Saúde reconheceu a ética na utilização da telemedicina. O 
Conselho Federal de Nutricionistas (CFN) determinou que a 
assistência nutricional por meio não presencial é facultativa 
aos profissionais. Esta medida garante a continuidade da 
assistência nutricional, mesmo no isolamento social exigido, 
como medida preventiva ao coronavírus, como descrito na 
Resolução RDC Nº 666. Sendo assim, foi implementada no 
PAVD, de modo eletivo, a realização de consulta multiprofis-
sional por teleconsulta, visando manter o gerenciamento e 
suporte aos pacientes atendidos pelo programa, mantendo 
as visitas presenciais conforme demanda clínica. 

Considerações Finais
As estratégias adotadas possibilitam aos cuidadores 

uma maior percepção e verbalização após o treinamento 
sobre as práticas de higiene, como hábitos que deve-
riam estar presentes no dia a dia, mas por diversas vezes 
eram negligenciados. É perceptível que há uma grande 
preocupação quanto à manutenção do estado nutricional 
adequado na criança em domicílio, e com isso, os cuida-
dores expressam maior cuidado na realização de práticas 
alimentares saudáveis, demonstrando maior facilidade na 
escolha dos alimentos, com o objetivo de melhorar a quali-
dade de vida para esses indivíduos. Deve ser considerado 
também o vínculo que já é estabelecido entre nutricionista 
e cuidador ainda no processo da alta hospitalar, onde o 
profissional consegue iniciar o processo de conscientização 
de um domicílio seguro do ponto de vista higiênico sanitário, 
treinamento sobre o processo de escolhas alimentares, higie-
nização, armazenamento, preparo e oferta de um alimento 
seguro e nutricionalmente adequado para o paciente, dando 
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DOI: 10.37111/braspenj.2022.37.4.14 RESUMO
Objetivo: Identificar os desafios da terapia nutricional enteral em pacientes críticos acometidos 
pela COVID-19. Método: Revisão integrativa a partir da busca sistemática da literatura científica, 
realizada nas bases de dados MEDLINE, LILACS, SciELO e NCBI. Resultados: Foram encontrados 
179 artigos e, após a fase de seleção, restaram 14 artigos, que apresentaram como desafios 
a intolerância gastrointestinal, as comorbidades associadas como agravante no tratamento, o 
posicionamento prona, as intercorrências não nutricionais provocadas pela terapia medicamen-
tosa e a relação do estado nutricional precário dos pacientes infectados pelo SARS-CoV-2, que 
influenciaram diretamente no desfecho clínico, tais como: desnutrição, tempo de internação 
hospitalar, permanência prolongada em ventilação mecânica e mortalidade. Conclusões: A 
oferta nutricional preconizada na primeira onda de infecções subestimou as necessidades ener-
géticas, além disso, os desafios enfrentados no tratamento apresentam diversos efeitos adversos 
que afetaram diretamente o cuidado nutricional, no entanto, a revisão das diretrizes promoveu 
adequação da oferta nutricional.

ABSTRACT
Objective: To identify the challenges of enteral nutritional therapy in critically ill patients affected 
by COVID-19. Methods: Integrative review based on a systematic analysis by searching MEDLINE, 
LILACS, SciELO and NCBI databases. Results: 179 articles were found and after the selection phase, 
14 articles presented as challenges, gastrointestinal intolerance, associated comorbidities as an 
aggravating factor in the treatment, prone positioning, non-nutritional complications caused by 
drug therapy and the relationship between the precarious nutritional status of patients infected with 
SARS-CoV-2, which directly influenced the clinical outcome, such as: malnutrition, length of hospital 
stay, prolonged stay on mechanical ventilation and mortality. Conclusions: The nutritional recom-
mendations in the first wave of infections underestimated the energy requirements, furthermore 
the challenges faced in the treatment have several adverse effects that directly affected nutritional 
care, however the revision of the guidelines promoted adequacy of the nutritional requirements.
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INTRODUÇÃO

A Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) é uma doença 
respiratória contagiosa, causada por um vírus da família 
Coronaviridae, denominado Severe Acute Respiratory 
Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). O primeiro surto 
da doença foi relatado em Wuhan, na China, em dezembro 
de 2019, porém a rápida propagação do vírus afetou todos 
os continentes, levando a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) a declará-la como pandemia, em março de 2020. No 
Brasil, o primeiro caso de COVID-19 foi notificado em 26 
de fevereiro de 2020 e, em 30 de maio, a doença já havia 
atingido todos os 26 estados e o Distrito Federal1,2.

Desde janeiro de 2020, a OMS, em associação com 
entidades de saúde reconhecidas mundialmente, monitora 
a evolução do SARS-CoV-2, a fim de estimar a transmissi-
bilidade, a virulência, o surgimento de novas cepas, o risco 
de reinfecção e o impacto global da doença, assim como 
avalia se as medidas sociais e de saúde pública, incluindo 
a vacinação, são eficazes para a redução do número de 
casos, de hospitalizações e mortes pela COVID-19. Foram 
identificadas, em ordem cronológica, cinco variantes efeti-
vamente infecciosas do vírus, as chamadas variantes de 
preocupação (VOC - Variants of Concern), designadas: Alfa 
(B.1.1.7), Beta (B.1.351), Gama (P.1), Delta (B.1.617.2) e 
a Omicron (B.1.1.529), que mantêm o status de pandemia 
até o presente momento, junho de 20223. 

Ainda, de acordo com Choi e Smith3, existem outras 
variantes sob análise, denominadas variantes de interesse 
(VOI - Variants of Interest), que não apresentam risco para 
a saúde pública global e as variantes sob monitoramento 
(VUM - Variants under monitoring), que podem representar 
risco futuramente, mas a evidência de impacto fenotí-
pico ou epidemiológico não é clara, exigindo vigilância 
sistemática. 

Na maioria dos casos, a infecção pelo SARS-CoV-2 
pode ser assintomática ou se manifestar de forma branda, 
com sintomas leves a moderados, característicos da 
síndrome gripal, como febre, rinorreia, tosse, mialgia e 
dor de garganta. Alterações no trato gastrointestinal, como 
diarreia, náuseas, hiporexia, ageusia e anosmia, também 
se apresentam como sinais e sintomas nos indivíduos 
infectados4,5.

No entanto, a forma mais grave da doença, que acomete 
indivíduos vulneráveis, principalmente idosos, imunodepri-
midos, diabéticos, cardiopatas e hipertensos, pode evoluir 
para pneumonias secundárias, distúrbios da coagulação, 
dispneia com hipoxemia e síndrome respiratória aguda 
grave (SRAG), levando o paciente à internação em unidade 
de terapia intensiva (UTI), por necessidade de ventilação 
mecânica invasiva, procedimentos de alta complexidade e 
estabilização hemodinâmica6. 

Considerando que as vias aéreas superiores e o epitélio 
respiratório apresentam-se como ponto crítico para a infecção 
por COVID-19, o estabelecimento da lesão pulmonar leva 
a uma complexa resposta humoral exacerbada, ativando a 
síndrome da tempestade de citoninas (STC), caracterizada 
pela liberação descontrolada de citocinas pró-inflamatórias, 
que aumentam a permeabilidade do endotélio pulmonar e 
reduzem a barreira protetora, o que permite a disseminação 
e infiltração infecciosa para outros órgãos7,8.

A progressão da infecção local para a patologia em 
nível sistêmico acarreta desequilíbrio e ocorrência de lesões 
teciduais, eventos trombóticos e insuficiência de órgãos, 
caracterizando a síndrome da resposta inflamatória sistêmica 
(SIRS). Essa síndrome pode estar relacionada à sepse, ao 
choque séptico e à morte em curto espaço de tempo, uma 
vez que SRAG induz um estado catabólico acentuado, devido 
à ineficiência do metabolismo da glicose e da mobilização 
dos aminoácidos do músculo esquelético para recuperação 
do sistema imune, reparação de tecidos, síntese hepática de 
proteínas de fase aguda e uso como substrato na gliconeo-
gênese, resultando no aumento significativo da proteólise9,10.

Nesse contexto, a terapia nutricional enteral (TNE), em 
pacientes com COVID-19, constitui-se importante elemento 
integrado à estratégia terapêutica geral, por meio da comu-
nicação multidisciplinar, sendo necessário o planejamento 
dos cuidados nutricionais precocemente11. 

A desnutrição no ambiente hospitalar é altamente preva-
lente e varia de 20% a 50% em adultos, podendo chegar 
a 60% em hospitais da América Latina, elevando o risco 
de complicações clínicas, tais como lesões por pressão, 
infecções secundárias, sepse, readmissão hospitalar, reabor-
dagem cirúrgica, atelectasia, traqueobronquite, deiscência 
de feridas, entre outras disfunções, aumentando o tempo de 
internação, o risco de mortalidade e os custos hospitalares12.

Diversos estudos apontam que pacientes internados em 
UTIs dificilmente recebem o aporte total da prescrição nutri-
cional, independente da via de administração, o que contribui 
para o agravamento do estado nutricional induzido pela 
condição hipermetabólica e pela insuficiência da ingestão 
calórica e proteica13.

Os principais motivos para a oferta inadequada da TNE 
estão relacionados com distúrbios gastrointestinais, jejum 
para procedimentos, atraso na administração da dieta, 
obstrução e perda acidental da sonda, assim como a falta de 
protocolos nutricionais para pacientes admitidos em UTIs e a 
carência na implementação de equipes multiprofissionais que 
reconheçam a importância do impacto positivo da atuação 
do nutricionista no ambiente hospitalar14,15.

Diante das adversidades para o tratamento da COVID-
19, outros fatores parecem ter prejudicado a oferta da TN, 
principalmente da nutrição enteral contínua, como a suposta 



Desafios da terapia nutricional enteral em pacientes críticos acometidos pela COVID-19

BRASPEN J 2022; 37 (4): 413-24

415

intolerância alimentar e o receio de broncoaspiração durante 
o posicionamento em decúbito ventral (pronação) - manobra 
de fisioterapia respiratória executada em pacientes com 
SRAG - e o uso de propofol, um sedativo endovenoso em 
forma de emulsão lipídica que tem densidade calórica de 
1,1 kcal por mililitro, fornecendo calorias consideradas não 
intencionais, que durante a pandemia podem ter chegado 
a mais de 500 kcal/dia em pacientes em ventilação mecâ-
nica, por proporcionar melhor acoplamento e sincronia ao 
ventilador, sendo necessário o monitoramento intensivo, de 
forma a evitar a superalimentação mesmo na ausência de 
TN efetiva16-18.

Além disso, a pandemia promoveu um desafio ainda 
maior para os nutricionistas intensivistas, uma vez que os 
protocolos de assistência remota, adotados para mitigar a 
disseminação da doença, implicaram na redução da equipe 
circulante dentro das UTIs, dificultando a atuação do nutri-
cionista à beira leito para a aplicação das ferramentas de 
planejamento adequado da TN, como a triagem e avaliação 
nutricional completa, assim como o monitoramento das 
metas de infusão das dietas prescritas19,20.

Considerando esse cenário, o objetivo deste estudo foi 
identificar os principais desafios que impactaram na oferta 
TNE para pacientes críticos, durante a pandemia causada 
pela COVID-19.

MÉTODO

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, com 
abordagem sistemática, executada a partir da seguinte 
pergunta norteadora: “Quais são os desafios da terapia nutri-
cional enteral em pacientes acometidos pela COVID-19?”. 

Para a elaboração da presente revisão integrativa foram 
determinadas as seguintes etapas: definição do tema, iden-
tificação da pergunta de pesquisa, definição dos critérios de 
inclusão e exclusão, pesquisa nas bases de dados, seleção 
dos estudos, extração dos resultados, organização dos dados 
em tabela, análise e discussão dos resultados. 

A seleção dos dados relevantes dos artigos selecionados 
foi executada de forma sistemática, utilizando um quadro 
sinóptico, que apresenta a autoria, o local e o ano, a popu-
lação investigada, o objetivo do estudo, o tipo do estudo, a 
metodologia aplicada e os resultados encontrados.

As publicações foram obtidas a partir de pesquisa 
estruturada na base de dados Medical Literature Analysis 
and Retrieval System Online (MEDLINE), Literatura Latino-
Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), 
Scientific Electronic Library Online (SciELO) e National Center 
for Biotechnology Information (NCBI), utilizando os Descritores 
em Ciências da Saúde (DeCS) e Medical Subject Headings 
(MeSH): “enteral nutrition”, “COVID-19”, “critical care” 

e “intensive care unit”. Foi empregada a lógica booleana 
(and, or e not), em português e inglês, e as possíveis combi-
nações, sinônimos e derivações das palavras-chave, além 
de aplicação do filtro para idade (adultos >18 anos) e 
espécie humana. Foram excluídos da pesquisa: estudos in 
vitro, estudos de casos isolados e estudos com desfecho 
insatisfatório ou inconclusivo.

RESULTADOS

Na pesquisa inicial, foram encontradas 179 publicações 
nas bases de dados selecionadas. Após a leitura de títulos 
e resumos, eliminação dos artigos duplicados, artigos que 
não apresentavam relação com o tema abordado ou com 
objetivos da pesquisa e a aplicação dos critérios de inclusão 
e exclusão, foram selecionados 14 artigos de grande impacto 
no meio acadêmico para o presente estudo, publicados 
no período entre fevereiro de 2020 e março de 2022, em 
conformidade com a metodologia de pesquisa indicada, 
nos quais empreendeu-se a leitura minuciosa do conteúdo 
na íntegra, que proporcionou a organização e estruturação 
da revisão proposta. A Figura 1 demonstra o fluxograma das 
etapas desempenhadas para seleção dos artigos e a Tabela 
1 apresenta a compilação dos dados coletados nos estudos 
que integram esta revisão.

Figura 1 - Fluxograma de seleção dos artigos para revisão integrativa sobre os 
desafios da terapia nutricional enteral em pacientes acometidos pela COVID-19.
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Tabela 1 – Estudos sobre nutrição enteral em pacientes críticos com COVID-19 e seus desfechos.

Autor / 
data da 
publicação

Objetivos População / 
Local

Tipo de estudo / 
Metodologia

Desfechos / 
Resultados

Yu PJ 
et al.21, 
2020

Avaliar se pacien-
tes críticos podem 
desenvolver um estado 
hipermetabólico, 
devido às demandas 
extraordinárias de 
ventilação e oxigena-
ção em pacientes com 
COVID-19

Foram avaliados 7 pacientes 
acometidos pela COVID-19, 
com hipercapnia e (ou) hipóxia 
contínuas no MGC, centro de 
diagnóstico de Saint Paul.
Minnesota, Estados Unidos da 
América

Série de casos.
O GER foi previsto 
usando a equação de 
Penn State e medido por 
calorimetria indireta (CI). 
Todos os pacientes apre-
sentavam fração inspirada 
de oxigênio ≤ 60% e não 
necessitaram de terapia 
renal substitutiva e (ou) 
tubos de toracostomia 
para garantir a precisão 
das medidas de CI

A mediana do GER medido foi de 4.044 kcal/
dia, que foi de 235,7% ± 51,7% do previsto. A 
produção média de dióxido de carbono (VCO2) 
foi de 452 ml/min (variação 295–582 ml/min), e 
o consumo médio de oxigênio (VO2) foi de 585 
ml/min (variação 416–798 ml/min). Os níveis 
de marcadores inflamatórios demonstram que 
não houve fortes correlações positivas entre a 
proteína C reativa e o D-dímero, tanto para o 
GER medido, quanto para o GER medido/GER 
previsto (p = < 0,5).

Rouget A 
et al.22, 
2021

Avaliar a prevalência 
de desnutrição em pa-
cientes hospitalizados 
com COVID-19

Foram avaliados 80 pacientes, 
entre março e abril de 2020, em 
um hospital de nível terciário.
Toulouse, França  

Estudo de coorte pros-
pectivo.
Os pacientes foram divi-
didos em dois grupos, de 
acordo com o diagnóstico 
de desnutrição. Em segui-
da, os dados foram apre-
sentados como medianas 
e o intervalo interquartil 
(IIQ) ou médias e desvios-
padrão. Para destacar as 
covariáveis associadas à 
desnutrição, uma parte da 
população foi representa-
da usando uma análise de 
classificação e árvore de 
regressão

Do total de indivíduos, 30 (37,5%) pacientes 
apresentavam critérios para desnutrição, dos 
quais 21 (70%) estavam gravemente desnutri-
dos. Os pacientes relataram disgeusia (27,8%), 
anorexia (27,8%), astenia (21,5%) e anosmia 
(20,3%). Trinta e sete (46,2%) declararam in-
gestão alimentar inferior a 50%. A necessidade 
de internação em UTI foi semelhante nos dois 
grupos. Três (3,75%) pacientes que morreram 
estavam desnutridos. A análise multivariada 
exibiu que baixo índice de massa corporal 
(IMC) (p = 0,0083), dislipidemia (p = 0,0031), 
redução da ingestão oral <50% (p =0,0422) 
e taxa de filtração glomerular calculada pela 
fórmula Chronic Kidney Disease Epidemiolo-
gy Collaboration (CKD-EPI) na admissão (p= 
0,0297) foram associados à ocorrência de 
desnutrição. Foi demonstrada a existência de 
alta prevalência de desnutrição nesta coorte de 
pacientes, de acordo com os critérios da Glo-
bal Leadership Initiative on Malnutrition (GLIM)

Watteville A 
et al.23, 
2021

Avaliar o impacto de 
um protocolo nutri-
cional simplificado 
para pacientes críticos 
com COVID-19, que 
não passaram por 
avaliação nutricional, 
devido à necessidade 
de isolamento, durante 
a primeira onda da 
pandemia

Foram avaliados 119 pacientes 
admitidos na UTI dos hospitais 
universitários por pelo menos 4 
dias, entre 9 de março e 19 de 
maio de 2020. 
Genebra, Suíça

Estudo observacional 
retrospectivo.
Foram coletados dados 
nutricionais diários 
durante toda a perma-
nência na UTI sobre o 
tipo de terapia nutricional 
(enteral, parenteral ou 
mista), volume prescrito 
e recebido (ml/24 h), 
ingestão calórica (kcal/24 
h), ingestão proteica (g/24 
h)), quantidade de insulina 
(unidade/24 h), infusão 
de propofol (ml/24 h) e 
infusão de glicose (G5%, 
G10%, G20% ml/24 h)

Dos 119 pacientes, 48 estavam internados 
na UTI antes da implantação do protocolo 
nutricional, 47 durante e 24 após a implanta-
ção. Observou-se alta prevalência de co-
morbidades: obesidade (40%), hipertensão 
(49,6%), diabetes (27,7%) e tabagismo (16%). 
A implementação do protocolo levou a um 
aumento na ingestão calórica de 1070 kcal/dia 
(±461.5) para 1357 kcal/dia (±397) (p = 0,018). 
A ingestão diária média de proteína aumen-
tou significativamente de 37,0 g/dia (±18,4) 
para 51,4 g/dia (±17,3) (p = 0,002). Calorias 
provenientes de propofol diminuíram 13,6% (p 
= 0,438). Não foi observada diferença signifi-
cativa na porcentagem de dias dentro da meta 
proteica (80 a 100%). A média de permanência 
na UTI para pacientes internados no grupo 
antes foi de 11,7 (±4,4) dias e de 18,7 (±7,9) 
dias no grupo pós (p < 0,001)
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Continuação Tabela 1 – Estudos sobre nutrição enteral em pacientes críticos com COVID-19 e seus desfechos.

Autor / 
data da 
publicação

Objetivos População / 
Local

Tipo de estudo / 
Metodologia

Desfechos / 
Resultados

Alencar ES 
et al.24, 
2022

Analisar o suporte 
por meio da oferta de 
fórmulas enterais e a 
evolução clínica de 
pacientes internados 
com COVID-19, em 
um hospital de refe-
rência em cardiologia 
e pneumologia, no 
Ceará – Brasil

Foram avaliados 200 pa-
cientes com COVID-19, 
no período de março e 
maio de 2020, internados 
em hospital de referência 
em cardiologia e pneu-
mologia.
Fortaleza, Brasil

Estudo observacional retrospectivo.
Os dados sociodemográficos, clíni-
cos e nutricionais foram coletados 
de prontuários eletrônicos e as 
associações entre os desfechos e 
o uso da posição corporal prona 
com variáveis nutricionais foram 
analisadas

112 pacientes estavam em via de alimen-
tação enteral. A mediana de permanência 
hospitalar foi de 14 dias, principalmente 
em UTIs (mediana: 9 dias). Pacientes 
pronados, 54 (48%) no total, receberam 
menor aporte calórico e proteico, e menor 
porcentagem de adequação da dieta. Os 
9 (29%) pacientes que foram a óbito em 
até 7 dias de internação sofreram interrup-
ções da oferta de NE devido a compli-
cações ou procedimentos hospitalares. 
Até o final do estudo, 98 pacientes foram 
a óbito, sendo que 77 (78,6%) destes 
receberam menos do que 25 kcal/kg/
dia e menos de 1,2 g/kg/dia de proteína, 
enquanto os outros 21 pacientes (21,4%) 
receberam mais do que 25 kcal/kg/dia e 
mais de 1,2 g/kg/dia de proteína

Ansu V 
et al.25,
2021

Avaliar o estado nu-
tricional e a sobrevi-
vência de pacientes 
com COVID-19, de 
acordo com o método 
sistemático de atenção 
nutricional Nutrition 
Care Process (NCP), 
que inclui 4 etapas: 
avaliação, diagnóstico, 
intervenção e monito-
ramento e avaliação

Foram avaliados 101 
pacientes inscritos por 
nutricionistas oficialmen-
te registrados na base 
de dados da Academy 
Health Informatics Infras-
tructure (ANDHII), entre 
19 de maio e 2 de julho 
de 2020.
Chicago, Estados Unidos 
da América

Estudo de coorte prospectivo.
Os dados foram coletados em 
formulários estruturados e de texto 
livre

Os 101 pacientes desta coorte eram 
idosos, com IMC elevado (média 28.4 kg/
m2 - (p = 0,1384). O valor P foi calculado 
pelo teste χ2, usando estimativas da 
população dos EUA para grupos de IMC. 
Os problemas nutricionais mais frequentes 
foram ingestão energética inadequada 
(18,9%) e desnutrição (18,4%). Esses 
problemas foram tratados predominante-
mente com NE, suplementos alimentares 
e terapia com suplementos multivitamíni-
cos e multiminerais.
Condições preexistentes, como sobrepe-
so e obesidade, hipertensão e diabetes, 
aumentam o risco de os pacientes mani-
festarem sintomas moderados ou graves

Arrieta F 
et al.26, 
2021

Estudar a possível 
associação da hiper-
glicemia de estresse 
em pacientes críticos 
com COVID-19 com 
prognóstico, nutrição 
artificial, níveis de 
osteocalcina circulante 
e outros marcadores 
séricos de inflama-
ção e compará-los 
com pacientes não 
COVID-19

Foram avaliados 49 
pacientes (23 com 
COVID-19 e 26 não CO-
VID-19, foram incluídos), 
no Hospital Universitario 
Ramón y Cajal.
Madri, Espanha.

Estudo observacional retrospectivo.
Foram consideradas as concen-
trações séricas de glicose e outras 
variáveis bioquímicas aferidas com 
o analisador multiensaios e HbA1. 
Foram realizados os exames de 
proteína C-reativa (PCR), procalci-
tonina e D-dímero, interleucinas 6 
(IL-6) e 12 (IL- 12), osteocalcina na 
admissão na UTI

Os pacientes com COVID-19 tiveram 
maior permanência na UTI, permanece-
ram mais tempo em nutrição artificial (p 
= 0,004) e necessitaram de terapia de 
infusão de insulina com maior frequência 
(p = 0,022), para controlar a hiperglicemia 
de estresse. A necessidade de terapia de 
infusão de insulina foi associada a maior 
energia (p = 0,001) e glicose fornecida 
por meio de nutrição artificial (p = 0,040). 
Aqueles pacientes com hiperglicemia de 
estresse apresentaram maior permanên-
cia na UTI (23 ± 17 vs. 11 ± 13 dias, p = 
0,007). A osteocalcina sérica foi um bom 
marcador de hiperglicemia, pois se corre-
lacionou inversamente com a glicemia na 
admissão na UTI (p = 0,001) e nos dias 2 
(p = 0,007) e 3 (p = 0,049)
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Autor / 
data da 
publicação

Objetivos População / 
Local

Tipo de estudo / 
Metodologia

Desfechos / 
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Farina N 
et al.27, 
2021

Associar o forneci-
mento de NE preco-
ce em pacientes e, 
secundariamente, 
descrever práticas 
nutricionais em 
pacientes mecani-
camente ventilados 
com COVID-19

Foram avaliados 155 
pacientes com COVID-19 
em ventilação mecânica, 
em um centro médico 
acadêmico de nível 
terciário.
Michigan, Estados Uni-
dos da América

Estudo observacional retrospec-
tivo.
Para controlar as diferenças de 
linha de base entre os grupos, foi 
realizada a correspondência de 
pontuação de propensão. O pa-
reamento do escore de propen-
são controlava qualquer uma das 
seguintes variáveis se o valor P 
fosse < 0,1 quando os grupos 
foram comparados no início 
do estudo: APACHE II, SOFA, 
idade, índice de massa corporal, 
bloqueio neuromuscular, uso do 
anti-inflamatório (tocilizumabe), 
posição prona e oxigenação 
por membrana extracorpórea 
(ECMO). Na análise final, foram 
incluídos 100 pacientes na análi-
se do escore de propensão final, 
com base em uma tolerância de 
correspondência de 0,1. Após 
a conclusão do pareamento do 
escore de propensão, 100 pa-
cientes foram incluídos para aná-
lise. Após a correspondência do 
escore de propensão, não foram 
encontradas discrepâncias nas 
diferenças médias padronizadas 
e a cada covariável avaliada

Os pacientes que receberam NE dentro de 24 
horas receberam uma quantidade diária signi-
ficativamente maior de calorias (17,5 vs. 15,2 
kcal/kg, p = 0,015) e proteína (1,04 vs. 0,85 g/
kg, p = 0,003). Não houve diferença no tempo 
de permanência (18,5 vs. 23,5 dias, p = 0,37). 
A análise do escore de propensão incluiu 100 
pacientes. Após a pontuação de propensão, 
diferenças significativas nas calorias diárias 
(17,7 [4,6] vs. 15,1 [5,1] kcal/kg/d, p = 0,009) 
e proteína (1,03 vs. 0,86 g/kg/d, (p = 0,014), a 
provisão permaneceu. Não foram observadas 
diferenças no tempo de permanência ou outros 
resultados na análise do escore de propensão. 
Os resultados deste estudo sugerem que a nu-
trição pode desempenhar apenas um pequeno 
papel na sobrevivência dos pacientes mais 
graves com pneumonia por COVID-19 e que 
o início da nutrição enteral dentro de 24 horas 
após o início da ventilação mecânica pode 
não melhorar o desfecho em pacientes com 
COVID-19, porém não causa danos. O estudo 
sugere que mais pesquisas devem esclarecer o 
momento ideal do início da nutrição enteral em 
pacientes com COVID-19 que necessitam de 
ventilação mecânica

Karayiannis D 
et al.28,
 2021

Descrever as práticas 
de alimentação de 
pacientes intuba-
dos com COVID-19 
durante a segunda 
semana de interna-
ção na UTI e avaliar 
possíveis associa-
ções com todas as 
causas de morta-
lidade em 30 dias, 
tempo de internação 
e duração da ventila-
ção mecânica

Foram avaliados 192 pa-
cientes admitidos entre 
setembro de 2020 e julho 
de 2021. 
Hospital de nível terciário 
na Grécia

Estudo observacional prospec-
tivo.
Foram avaliados 192 pacientes 
internados em UTI, intubados e 
monitorados prospectivamente 
até a alta hospitalar

Do total de indivíduos, 117 pacientes foram ali-
mentados por via enteral, enquanto os demais 
foram alimentados por via parenteral. Houve 
reduções significativas no grupo enteral em 
comparação com o grupo parenteral no tempo 
de internação hospitalar (p = 0,039), dias de 
ventilação (p = 0,043) e enzimas hepáticas 
elevadas (p = 0,022). Também houve diferenças 
significativas nas taxas de eventos adversos 
gastrointestinais entre o grupo parenteral e en-
teral (32,3% vs. 22,1% para vômitos e 37,2% 
vs. 29,2% para diarreia (p < 0,05). A presença 
de comorbidades foi observada em 71 pacien-
tes em TNE. Não houve diferença significativa 
na duração da sobrevivência até 60 dias. O 
início da alimentação foi tardio em 37 pacien-
tes no grupo de nutrição parenteral e em 41 
pacientes no grupo de nutrição enteral. A meta 
energética de 25-30 kcal/kg/dia foi alcança-
da na maioria dos pacientes, em ambos os 
grupos, e a ingestão calórica média foi quase 
idêntica em ambos os grupos (p = 0,098). Dos 
pacientes que foram a óbito, 45 recebiam NP, 
enquanto ocorreram 38 óbitos nos pacientes 
em NE (p = 0,120).
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Osuna-Padilla 
I et al.29, 
2021

Descrever a asso-
ciação entre risco 
nutricional e dias de 
internação, dias de 
ventilação mecânica 
e mortalidade em 
pacientes críticos 
com COVID-19

Foram avaliados 52 pa-
cientes com COVID-19, 
sob ventilação mecânica, 
no National Institute of 
Respiratory Diseases. 
Cidade do México, 
México

Estudo de coorte retrospectiva.
O risco nutricional foi avaliado 
por meio da ferramenta NUTRIC-
Score. Regressões lineares e 
logísticas foram utilizadas para 
avaliar a associação entre risco 
nutricional e desfechos clínicos 
(dias de ventilação mecânica, 
dias de internação e mortalidade 
hospitalar). As curvas de Kaplan-
Meier foram usadas para analisar 
a sobrevida

Dos 112 pacientes incluídos, 39,3% estavam 
acima do peso e 47,3% eram obesos. Com 
base no NUTRIC-Score, 66% apresentavam 
alto risco nutricional. O alto risco foi associa-
do a maior risco de mortalidade (p = 0,036) 
e maior risco de mortalidade em 28 dias (p 
= 0,04) em comparação com indivíduos com 
baixo risco nutricional

Osuna-Padilla 
IA et al.30, 
2021

Analisar a incidência 
de intolerância gas-
trointestinal asso-
ciada à NE (diarreia, 
vômito, gastroparesia 
e constipação) e 
descrever o aporte 
energético e proteico 
juntamente com as 
alterações bioquími-
cas durante a primei-
ra semana de NE

Foram avaliados 112 pa-
cientes com COVID-19, 
no National Institute of 
Respiratory Diseases. 
Cidade do México, 
México

Estudo de coorte retrospectivo.
O déficit energético e proteico no 
dia 7 foi dicotomizado (sim/não), 
de acordo com a média obser-
vada na amostra (2586,4 kcal/dia 
ou 133,3 g/dia, respectivamente). 
A intolerância gastrointestinal foi 
considerada como qualquer sinal 
ou sintoma gastrointestinal du-
rante os primeiros 7 dias de NE. 
Modelos de regressão logística 
foram usados para analisar as 
associações entre diagnóstico 
clínico e prescrição de medica-
mentos com déficit energético-
protéico e intolerância gastroin-
testinal, durante os primeiros 7 
dias de NE, ajustado para idade 
e escala SOFA

A média de idade foi de 55,7 ± 14,3 anos, 
sendo que 33% dos pacientes tinham acima de 
60 anos. Houve predominância geral do sexo 
masculino (83%), e a média de idade do sexo 
feminino (65,1 ± 17,8 anos) foi significativamen-
te maior que a do sexo masculino (p < 0,02). 
O IMC médio dos pacientes foi de 29,5 kg/
m2; 40% estavam acima do peso e 46% eram 
obesos. As comorbidades mais comuns foram 
diabetes (39%) e hipertensão (37%). Os esco-
res médios do APACHE II e SOFA foram 21 ± 5 
e 9 ± 2, respectivamente. Qualquer grau de le-
são renal aguda foi diagnosticado em 21 (40%) 
pacientes. Enquanto nenhum dos pacientes 
necessitou de NP, apenas 2 dos pacientes não 
receberam NE nos primeiros 3 dias, iniciando 
até o dia 4. Durante a primeira semana de 
internação, os pacientes receberam alguns 
medicamentos que afetam o metabolismo dos 
nutrientes e a motilidade gastrointestinal. Um 
total de 30 (57%) pacientes foram a óbito. Os 
pacientes sobreviventes permaneceram em 
ventilação mecânica por 15,5 dias, para uma 
permanência total de 27,5 dias de internação

Lakenman 
PLM et al.31, 
2021

Avaliar o gasto ener-
gético de repouso 
(GER), práticas 
de alimentação e 
tolerância durante as 
fases aguda e tardia 
da doença crítica 
em pacientes com 
COVID-19

Foram avaliados 62 
pacientes críticos com 
COVID-19 em ventilação 
mecânica, em um centro 
médico.
Holanda

Estudo observacional retrospec-
tivo.
Foi utilizada calorimetria indireta 
(CI) para determinar o GER 
durante a fase aguda (dia 0 ao 
dia 7) e tardia (mais de 7 dias). 
Dados sobre ingestão nutricio-
nal, tolerância alimentar e perda 
urinária de nitrogênio foram 
coletados simultaneamente 

Não foi observada diferença significativa no 
GER entre as fases (p = 0,529). Em ambas as 
fases, 65% dos pacientes estavam em estado 
hipermetabólico. A entrega mediana de energia 
foi maior na fase tardia (94%) em comparação 
à fase aguda (70%) (p = 0,001). As perdas 
urinárias de nitrogênio foram significativamen-
te maiores na fase tardia (p = 0,003). Na fase 
aguda, os pacientes foram alimentados por via 
enteral hipocalórica, enquanto, na fase tardia, a 
oferta foi normocalórica, conforme as diretrizes 
da European Society for Clinical Nutrition and 
Metabolism (ESPEN)



Bodas DR et al.

BRASPEN J 2022; 37 (4): 413-24

420

Continuação Tabela 1 – Estudos sobre nutrição enteral em pacientes críticos com COVID-19 e seus desfechos.

Autor / 
data da 
publicação

Objetivos População / 
Local

Tipo de estudo / 
Metodologia

Desfechos / 
Resultados

Larrazabal 
RBJ et al.32, 
2021

Determinar o desfecho de 
pacientes com COVID-19 
admitidos em um hospital 
público terciário, de acor-
do com o estado e o risco 
nutricional

Estudo observacional retrospec-
tivo.
Foram avaliados 355 pacientes 
com COVID-19, admitidos de 
15 de julho a 15 de setembro de 
2020, em hospital público das Fi-
lipinas, rastreados pela avaliação 
subjetiva global modificada, da 
Sociedade Filipina de NP e NE

Pacientes classificados com alto risco 
para desnutrição tiveram maior tempo 
médio de internação hospitalar (20 dias), 
enquanto aqueles com moderado e baixo 
permaneceram 16 e 13 dias, respectiva-
mente. Dos pacientes acompanhados, 
255 (71,83%) foram considerados desnu-
tridos e mais de 70% de todos os pacien-
tes receberam alta para casa. No entanto, 
o acompanhamento adicional pós-alta 
demonstrou que 9,9% dos pacientes 
desnutridos foram readmitidos, como 
pacientes não COVID-19 (76,92%). Os 
pacientes classificados como de alto risco 
nutricional apresentaram a maior taxa de 
mortalidade (20,75%), taxa de internação 
em UTI e maior tempo de ventilação me-
cânica (mediana de 7 dias) (p < 0,0001). 
Pacientes com risco nutricional moderado 
ou alto tiveram a mesma mediana de 6 
dias de internação (p < 0,0001)

Wu S et al.33, 
2021

Avaliar o estado nutricional 
de pacientes críticos com 
COVID-19 e determinar 
qual via de suporte nutri-
cional é a mais vantajosa

Foram avaliados 27 pa-
cientes com necessidade 
de ventilação mecânica, 
choque e falência múlti-
pla de órgãos no Wuhan 
Union Hospital Tumor 
Center. 
Wuhan, China

Estudo observacional retrospec-
tivo.
Os pacientes foram divididos 
em grupo de NE e NP, de acordo 
com a via inicial de suporte 
nutricional. Foram usadas as fer-
ramentas NRS-2002 e NUTRIC 
Score para avaliar o estado nutri-
cional. Os marcadores nutricio-
nais do sangue, como albumina, 
proteínas totais e hemoglobina, 
foram comparados no início do 
estudo e sete dias depois.

Um total de 27 pacientes foram incluídos 
no estudo - 14 no grupo NE e 13 no grupo 
NP (não houve diferenças demográficas 
significativas entre os grupos). A maioria 
dos pacientes (96,3% NRS2002 score ≥5, 
85,2% NUTRIC Score ≥5) apresentava 
alto risco nutricional. 23 pacientes (85,2%) 
tinham doenças crônicas de base, sendo 
14 (51,9%) hipertensão, 10 (37%) cardio-
patia e 7 (25,9%) diabetes. Não houve 
diferença significativa nos níveis basais 
de albumina, proteína total e hemoglobina 
entre os grupos. Após 7 dias, os níveis 
de albumina foram significativamente 
maiores no grupo NE do que no grupo NP 
(p =0,03). Não houve diferença significati-
va nos outros dois indicadores (proteínas 
totais e hemoglobina). A mortalidade em 
28 dias foi de 50% no grupo NE e 76,9% 
no grupo NP (p = 0,002)

Ojo O et al.34, 
2022

Avaliar os efeitos e desfe-
chos da nutrição enteral 
(NE) precoce e tardia em 
pacientes críticos com 
COVID-19

Revisão sistemática e meta-
análise realizada.
A revisão foi realizada com base 
nos itens estruturados da meto-
dologia PICO, com artigos publi-
cados até 3 de abril de 2022.
Foram selecionados 7 estudos 
de revisão sistemática e 4 meta-
análises

Pacientes que receberam NE precoce 
obtiveram risco reduzido de mortalidade 
entre pacientes críticos com COVID-19 (p 
< 0,05). No entanto, não reduziu significa-
tivamente o tempo de internação, tempo 
de permanência na unidade de terapia 
intensiva (UTI) e dias em ventilação me-
cânica em comparação com NE tardia ou 
nutrição parenteral (NP)



Desafios da terapia nutricional enteral em pacientes críticos acometidos pela COVID-19

BRASPEN J 2022; 37 (4): 413-24

421

DISCUSSÃO

Os desafios relacionados com a terapia nutricional de 
pacientes críticos com COVID-19 podem ser agrupados em 
4 competências dominantes35, sendo a primeira, as barreiras 
relacionadas aos pacientes com idade avançada, às comor-
bidades existentes, ao estado nutricional no momento da 
admissão e à ocorrência de sintomas gastrointestinais; em 
segundo lugar, a gravidade da doença e o risco de compli-
cações secundárias; em seguida, os obstáculos relacionados 
às habilidades, conhecimentos e o risco potencial de infecção 
dos profissionais da linha de frente, e, por fim, propriamente, 
o desafio da terapia nutricional, que incluem os efeitos das 
várias medicações administradas concomitantemente, tal 
como o posicionamento em prona, que se tornou de forma 
súbita uma prática recorrente na rotina de procedimentos 
executados em UTIs, consideradas condutas que implicam 
diretamente na oferta nutricional.

No início da pandemia, a ausência da história natural 
da doença, como facilitadora para medidas de tratamento 
eficazes, além da necessidade de isolamento dos pacientes 
em quarentena, que permitia o acesso de apenas de alguns 
profissionais de saúde dentro da UTI, como médicos, equipe 
de enfermagem e fisioterapeutas, restringindo o acesso aos 
nutricionistas, impediu o cuidado nutricional intensivo à beira 
leito, prejudicando o acompanhamento e desdobramento da 
terapia nutricional. Esta restrição promoveu uma disparada 
na produção de protocolos nutricionais desenvolvidos pelas 
principais entidades relacionadas ao cuidado nutricional em 
todo mundo, inclusive no Brasil23,27,28. 

Desta forma, a American Society for Parenteral and 
Enteral Nutrition (ASPEN), a ESPEN, a Sociedade Brasileira 
de Nutrição Parenteral e Enteral (BRASPEN) e a Associação 
de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB), entre outras insti-
tuições de relevância internacional, lançaram protocolos 
logo no início da primeira onda de infecções, considerando 
quais critérios poderiam ser mais eficazes para mitigar a 
intolerância gastrointestinal, a disfunção renal e o descontrole 
pressórico e glicêmico comum em quase todos os casos, tais 
como: a via nutricional de escolha, o volume ofertado, o 
controle de energia não intencional proveniente da infusão 
de propofol e os critérios da oferta durante a execução da 
manobra de pronação23.

Assim como qualquer paciente crítico, a avaliação nutri-
cional e o manejo nutricional precoce devem ser integrados à 
estratégia terapêutica geral e são essenciais para a prevenção 
da desnutrição. No entanto, pacientes acometidos pela 
COVID-19 podem apresentar um quadro de desnutrição 
abrupto, uma vez que o consumo extraordinário de oxigênio, 
a produção de dióxido de carbono, o estado hipermetabó-
lico, a ruptura da barreira intestinal e a inflamação genera-
lizada afetam a fisiologia de órgãos vitais e desregulam a 

homeostase, aumentando significativamente a necessidade 
energética da população avaliada nesse estudo34.

A hiperglicemia de estresse, que ocorre em grande parte 
dos pacientes internados em UTIs, também esteve presente 
em pacientes com COVID-19. Nesse sentido, o estudo 
conduzido com 49 indivíduos recebendo nutrição artificial, 
22 deles com COVID-19 (46,9%), objetivou demonstrar a 
associação da hiperglicemia de estresse com a infecção 
pelo SARS-CoV-2, definida pelo nível de glicose plamástica 
≥140 mg/dL, e também com outros marcadores séricos de 
inflamação, como a interleucina-6, interleucina-12, proteína 
C-reativa e, principalmente, a osteocalcina, uma proteína  
da matriz óssea que favorece a proliferação das células β 
pancreáticas, promovendo a produção de insulina pelo 
pâncreas e maior sensibilidade periférica à insulina. O estudo 
concluiu que a baixa concentração de osteocalcina circulante 
foi um bom marcador para hiperglicemia de estresse, neces-
sitando inclusive de infusão de insulina com maior frequência 
para o controle glicêmico. Estes pacientes também permane-
ceram por mais dias na UTI (23 ± 17 vs. 11 ± 13). Apesar 
disso, os outros marcadores não demonstraram alterações 
significativas, nem nos pacientes com hiperglicemia e nem 
nos pacientes do grupo normoglicêmico26.

Os estudos relacionados com o estado nutricional 
identificaram que os pacientes infectados pelo SARS-CoV-2 
encontravam-se em risco nutricional, independente da 
ferramenta de avaliação nutricional empregada, já como 
consequência primária da doença, uma vez que diversos 
eventos adversos relacionados com alterações gastrointesti-
nais estão associados aos sintomas iniciais da doença, como 
astenia, disfunção olfativa e gustativa, diarreia, gastroparesia 
e náuseas, o que leva à hiporexia e iniciam, desta forma, o 
processo de desnutrição mesmo antes da internação22,29. De 
um total de 80 pacientes, 30 (37,5%) apresentavam crité-
rios para desnutrição, dos quais (n=21) 70%, desnutrição 
grave22.

No mesmo sentido, outro estudo indicou que 255 (71,8%) 
dos 355 indivíduos incluídos estavam desnutridos, dos quais 
47,3% apresentavam moderado risco nutricional e 14,93%,  
alto risco. Os pacientes com alto risco permaneceram mais 
tempo na UTI, determinado em 20 dias, além de apresen-
tarem maiores taxa de mortalidade e tempo de ventilação 
mecânica, enquanto os indivíduos com risco moderado e 
baixo risco permaneceram 13 e 16 dias, respectivamente, 
o que reforça a importância do início da terapia nutricional 
nas primeiras 24 horas após a admissão na UTI. A maioria 
dos pacientes recebeu alta para casa (n=274) 72,2%, no 
entanto, no acompanhamento pós-hospitalar conduzido por 
este estudo, dentre os pacientes considerados como desnu-
tridos que receberam alta (n=20), 9,9% foram readmitidos já 
como pacientes não COVID-19, devido às sequelas deixadas 
pela doença32.   
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Em uma coorte de 101 indivíduos, a maioria era idosa 
(n=77; 76,2% e apresentava IMC de sobrepeso (média 28,4 
kg/m2). As intercorrências nutricionais mais frequentes foram 
ingestão energética inadequada (18,9%) e desnutrição 
(18,4%), mesmo com IMC elevado, devido à sarcopenia 
e ao aumento da adiposidade relacionada com a idade, 
uma vez que a população idosa normalmente apresenta 
redução do apetite, perda de massa muscular e redução da 
capacidade imunológica. Além das condições preexistentes, 
como hipertensão e diabetes, que aumentam o risco destes 
pacientes manifestarem sintomas moderados ou graves. 
A escolha de tratamento para este grupo foi alimentação 
por via enteral total ou mista, oral e enteral, e terapia com 
multivitamínicos e multiminerais. O estudo demonstrou que 
o estabelecimento do Nutrition Care Process (NCP), por 
meio sistemático da prestação de cuidados nutricionais, 
que inclui 4 etapas: avaliação, diagnóstico, intervenção e 
monitoramento e avaliação, de forma precoce, apresentou 
potencial para resolver os principais desafios nutricionais 
enfrentados por pacientes com COVID-1925. 

Apenas dois estudos utilizaram a calorimetria indireta 
(CI), considerado padrão ouro como método para a deter-
minação do gasto energético de repouso (GER). O trabalho 
mostrou que o GER aferido estava, em média, 230% abaixo 
do previsto da oferta nutricional, de acordo com os proto-
colos preconizados na primeira onda de infeções, sendo 
necessário acréscimo de quilocalorias por quilo de peso 
(kcal/kg) atual de forma a atender à demanda energética21. 
No outro estudo, com 62 indivíduos, o resultado da CI 
também demonstrou que a oferta nutricional protocolar 
era hipocalórica, tanto na fase aguda (dia 0-7) quanto na 
fase tardia da doença (>7 dias), uma vez que 65% dos 
pacientes permaneceram em estado hipermetabólico em 
ambas as fases da doença31.

Outra dificuldade apresentada está relacionada com as 
doenças pré-existentes, que indicou obesidade em 40% dos 
pacientes, 49,6% pacientes com hipertensão, 27,7% com 
diabetes e 16% de tabagistas23. Observou-se que 46% dos 
pacientes estavam obesos, 39% com diabetes, e 37% hiper-
tensos e, ainda, que 40% dos pacientes apresentaram algum 
grau de lesão renal aguda30. Esse impasse também foi rela-
tado em outro estudo, considerando que 50% dos pacientes 
apresentavam alguma doença pré-existente, como câncer, 
doença renal, doença cardíaca, diabetes tipo 2, entre outras24.

O estudo que avaliou 27 indivíduos, destes, 23 (85,2%) 
pacientes tinham doenças crônicas de base, sendo 14 
(51,9%) com hipertensão, 10 (37%) com cardiopatia e 
7 (25,9%) com diabetes. A maioria apresentou alto risco 
nutricional, sendo 14 deles em NP e 13 deles em NE, os 
resultados demonstram que o grupo NE apresentou níveis 
significativamente maiores de albumina, 7 dias após do 
início da TNE33.   

Num grupo de 162 indivíduos, 72,3% foram alimentados 
por via enteral. Neste grupo, a ocorrência de comorbidades 
esteve presente em 60,7% dos sujeitos, sendo a diabetes a 
mais prevalente, ocorrendo em 52 pacientes, seguindo de 
16 com doença pulmonar obstrutiva crônica e 3 com lesão 
renal crônica. O início da alimentação foi tardio em 35% 
dos pacientes em TNE, devido aos sintomas gastrointestinais, 
principalmente gastroparesia, entretanto, a meta energética de 
25-30 kcal/kg/dia foi alcançada pela maioria dos indivíduos28.

Pacientes que receberam NE precoce apresentaram 
menor risco de mortalidade, porém o tempo de permanência 
na UTI e o tempo de ventilação mecânica não foram redu-
zidos34. Em outro estudo conduzido, dos 112 indivíduos, 
47,3% dos pacientes eram obesos, 66% estavam com alto 
risco nutricional e apresentaram maior risco de mortalidade 
em comparação aos pacientes de baixo risco30. Porém um 
único estudo que ofertou nutrição precoce, oferecendo maior 
aporte calórico e proteico, não demonstrou diferença no 
tempo de permanência na UTI27.

Um dos estudos, que incluiu 200 participantes, sendo 112 
em TNE, as complicações relacionadas à doença e a neces-
sidade de pronação em 48% dos pacientes, para melhora 
da hipoxemia, ofereceu menor aporte nutricional. Em contra-
partida, entre os pacientes sobreviventes, a adequação da 
oferta foi maior do que nos pacientes que foram a óbito. 
Durante os 60 dias do estudo, (n=98) 49% pacientes foram 
a óbito, (n=77), sendo que 78,6% receberam menos do 
que 25 kcal/kg/dia e menos de 1,2 g/kg/dia de proteína, 
enquanto entre os pacientes que sobreviveram (n=21), 21,4% 
receberam mais do que 25 kcal/kg/dia e mais de 1,2 g/kg/
dia de proteína30.

Um estudo que demonstrou os desafios apresentados em 
relação ao isolamento de pacientes infectados, impedindo 
o cálculo adequado das necessidades nutricionais, propôs 
a adaptação do protocolo estabelecido pela ESPEN para 
um protocolo simplificado, de forma a aumentar a oferta 
energética desses pacientes. O incremento proposto pelo 
protocolo representou um aumento na ingestão calórica de 
1070 kcal/dia (±461.5) para 1357 kcal/dia (±397) e a 
ingestão diária de proteína aumentou significativamente, de 
37,0 g/dia (±18,4) para 51,4 g/dia (±17,3)23. 

CONCLUSÃO

A terapia nutricional enteral precoce é fundamental para 
mitigar os danos multissistêmicos causados pela COVID-19, 
uma vez que SRAG induzida pelo SARS-CoV-2 apresenta 
peculiaridades que fogem ao padrão das pneumonias virais, 
afetando de forma grave pacientes com estado nutricional 
precário e com comorbidades associadas, que, na sua 
maioria, apresentam aumento do GER, principalmente entre 
os pacientes críticos. 
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As diretrizes preconizadas por associações nacionais 
e internacionais de assistência nutricional no início da 
pandemia previam baixa oferta calórica na fase aguda, com 
acréscimo progressivo na fase de recuperação. No entanto, o 
uso de fórmulas de bolso subestimou as necessidades nutri-
cionais e eram mais restritivas em pacientes que necessitavam 
de pronação, além de outros procedimentos que previam 
jejum prolongado, o que promoveu grandes desafios no 
manejo nutricional de pacientes críticos.  

Contudo, as diretrizes e pareceres revistos e publicados 
em 2021, a partir do aprendizado observado nas UTIs, 
demonstrou maior segurança no aumento da oferta calórica e 
proteica e do volume de dieta por via enteral, principalmente 
durante o posicionamento prona, tornando possível atingir as 
metas nutricionais em curto prazo e impedir possíveis agravos 
de origem nutricional.

O legado construído durante a pandemia viabilizou 
assertividade no cuidado nutricional, no entanto, é necessária 
a revisão constante dos protocolos, de forma a melhorar o 
estado nutricional, a diminuição do tempo de internação e 
de ventilação mecânica, menor utilização de recursos de 
alto custo por longo período e a morbimortalidade, além de 
evitar a reinternação de pacientes pelas sequelas causadas 
pela COVID-19. 
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DOI: 10.37111/braspenj.2022.37.4.15 RESUMO
Introdução: A pandemia da COVID-19 iniciou-se em dezembro de 2019, quando foi notificada a 
ocorrência de um surto de pneumonia na cidade de Wuhan, China. Em curto tempo, o patógeno 
foi identificado e denominado de Coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave 2 (SARS-
CoV-2), sendo este vírus a causa da Doença de Coronavírus 2019 (COVID-19). No Brasil, 39% 
dos pacientes hospitalizados com diagnóstico de COVID-19 foram internados em unidade de 
terapia intensiva (UTI). Estes pacientes apresentavam um risco maior de desnutrição devido ao 
aumento das necessidades metabólicas associadas a um estado de inflamação aguda. Diante deste 
cenário, o início precoce da terapia nutricional (TN) promove inúmeras vantagens para o paciente 
hospitalizado, tais como a melhora na resposta imunológica, diminuição de complicações clínicas, 
assim como reduções de custos, do tempo de internação e até mesmo taxa de mortalidade. Com 
o objetivo de produzir um arcabouço teórico que contribua para o melhor entendimento da TN 
e o seu uso em pacientes com COVID-19, elaborou-se uma revisão integrativa. Método: Para 
tal, foi realizada uma busca nas bases de dados CAPES, PubMed, Lilacs e Medline, utilizando-se 
descritores e termos livres referentes a nutrição enteral e COVID-19. Resultados: Do total de 167 
artigos, foram selecionados 12 manuscritos que abordavam especificamente o manejo clínico e 
nutricional de pacientes com COVID-19 ou o uso da nutrição enteral em pacientes com COVID-19. 
Conclusão: A partir desses artigos, foram identificadas as abordagens nutricionais em pacientes 
hospitalizados com COVID-19, como a escolha do método de avaliação e triagem nutricional, 
manejo dos profissionais de saúde no cuidado com esses pacientes, as consequências nutricio-
nais do vírus SARS-CoV-2, assim como as escolhas da terapia nutricional quanto à dieta enteral, 
composição e influência dos macro e micronutrientes na evolução do paciente com COVID-19.

ABSTRACT
Introduction: The COVID-19 pandemic began on December, 2019, when an outbreak of 
pneumonia was reported in Wuhan City, China. In a short time, the pathogen was identified and 
named Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2), and this virus causes 
Coronavirus 2019 Disease (COVID-19). In Brazil, 39% of hospitalized patients diagnosed with 
COVID-19 were admitted to the intensive care unit (ICU). These patients were at increased risk 
of malnutrition due to increased metabolic needs associated with a state of acute inflammation. 
In this scenario, the early start of nutritional therapy (NT) promotes numerous advantages for 
the hospitalized patient, such as an improvement in the immune response, a reduction of clinical 
complications, as well as reductions in costs, length of stay and even on the mortality rate. In order 
to produce a theoretical framework that contributes to a better understanding of NT and its use 
in patients with COVID-19, an integrative review was carried out. Methods: To this end, a search 
was performed in the CAPES, PubMed, Lilacs and Medline databases, using descriptors and free 
terms referring to enteral nutrition and COVID-19. Resultads: From a total of 167 articles, 12 
manuscripts that specifically addressed the clinical and nutritional management of patients with 
COVID-19 or the use of enteral nutrition in patients with COVID-19 were selected. Conclusion: 
From these articles, nutritional approaches in hospitalized patients with COVID-19 were identified, 
such as the choice of the nutritional assessment and screening method, management of health 
professionals in the care of these patients, the nutritional consequences of the SARS-CoV-2 virus 
as well as nutritional therapy choices regarding enteral diet, composition and influence of macro 
and micronutrients in the evolution of patients with COVID-19.
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INTRODUÇÃO

A doença COVID-19 foi notificada pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) no final de 2019. O patógeno 
responsável foi identificado como SARS-Cov-2, denominado 
de Coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave 21. A 
sintomatologia da doença também foi descrita como seme-
lhante à de outras viroses respiratórias, podendo apresentar 
sintomas como febre, tosse geralmente seca, cansaço e, em 
casos mais graves (5%), dispneia, sangramento pulmonar e 
insuficiência renal2.

Dados epidemiológicos apontam que, já em 6 de feve-
reiro de 2020, foi notificado um total de 28.276 casos 
confirmados, com 565 mortes, envolvendo, pelo menos, 25 
países1. De acordo com dados de acesso online do Centro 
de Ciência e Engenharia de Sistemas (CSSE) da Universidade 
Johns Hopkins, registrados e atualizados diariamente, até 
novembro de 2021 haviam sido registrados no Brasil mais 
de 22 milhões de casos e 614 mil mortes.

Em um estudo que avaliou a caracterização das primeiras 
250.000 internações hospitalares por COVID-19 no Brasil, 
foi descrito que, cerca de 39% dos pacientes que receberam 
resultado positivo para a doença foram internados em 
unidades de terapia intensiva (UTIs), com um tempo médio 
de 7 dias desde o início dos sintomas para admissão nesta 
unidade hospitalar. Além disso, a mortalidade foi observada 
em 38% dos pacientes hospitalizados, sendo que a taxa de 
mortalidade cresceu proporcionalmente conforme o aumento 
da idade desses pacientes3.

No cenário de pandemia da COVID-19, a desnutrição 
é uma comorbidade frequente, que pode ser explicada 
pelo aumento das necessidades nutricionais e presença 
de um estado inflamatório agudo e grave4,5. Assim, a 
nutrição enteral se torna uma alternativa de terapia nutri-
cional no manejo clínico dos pacientes hospitalizados com 
COVID-196,7.

A utilização da terapia nutricional (TN) se faz importante 
em um contexto de hospitalização, já que a desnutrição é uma 
condição comum em pacientes hospitalizados, com preva-
lência variando entre 30% e 65%, e podendo estar presente 
no momento da admissão hospitalar ou desenvolver-se no 
decorrer da internação8.

Segundo o Manual de Terapia Nutricional na Atenção 
Especializada Hospitalar do SUS, a indicação de nutrição 
enteral (NE) deve estar associada ao funcionamento do 
trato gastrointestinal (TGI), associado a uma ingestão oral 
insuficiente que não consegue atingir < 60% das necessi-
dades nutricionais e um grau de desnutrição/catabolismo/
percentual de perda de peso e presença de disfagia9.

A utilização da terapia nutricional enteral (TNE) é descrita 
como extremamente vantajosa para pacientes hospitalizados, 
como melhora na resposta imunológica, diminuição de 

complicações clínicas, assim como reduções de custos e do 
tempo de internação10.

Segundo estudos de Osuna-Padilla et al.11, NE é viável 
em pacientes hospitalizados com COVID-19 e bem tolerada 
em pacientes graves recebendo ventilação mecânica invasiva 
na primeira semana de intubação.

Segundo o Protocolo de Terapia Nutricional Enteral e 
Parenteral da Comissão de Suporte Nutricional do Hospital 
das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, a associação 
de Nutrição Parenteral é promovida quando o aporte de 
Nutrição Enteral é insuficiente após 5 dias de aporte TNE12.

Dessa forma, este estudo tem como objetivo realizar 
uma revisão integrativa acerca da importância do uso da 
NE no manejo nutricional dos pacientes hospitalizados com 
COVID-19 e suas características principais, como avaliação 
nutricional, via de acesso preferencial, cuidados no manejo 
do paciente e composição da dieta considerando macro e 
micronutrientes e suas respectivas influências na evolução 
do paciente.

MÉTODO

O presente trabalho foi desenvolvido a partir de uma 
revisão de literatura realizada durante o mês de junho de 
2021, abordando o manejo nutricional de pacientes hospi-
talizados com COVID-19. A busca foi realizada no portal 
CAPES, utilizando como assunto: “enteral nutrition” and 
“COVID-19” e nas fontes secundárias de informação PubMed, 
da biblioteca Medical Literature Analysis and Retrieval System 
Online (Medline) e Literatura Latino-Americana e Caribe em 
Ciências da Saúde (Lilacs). Para a realização das buscas foi 
utilizada a seguinte estratégia de combinação de descritores 
e termos livres como: (“enteral nutrition” OR “nutrition” OR 
“lipid” OR “protein” OR “carbohydrate”) AND (“covid-19” 
OR “coronavirus” OR “SARS-Cov-2”). O período de busca 
foi entre abril e julho de 2021, sendo a busca realizada por 
apenas 1 pesquisador e sem restrição do tipo de estudo a 
ser selecionado.

Os seguintes filtros foram utilizados na seleção dos 
artigos: tipo de publicação artigos científicos, período 2020-
2021, linguagem inglês e COVID-19. O limite de tempo foi 
determinado segundo o período de início da pandemia do 
COVID-19 até o dia 31 de julho de 2021. As informações 
disponibilizadas pela Sociedade Americana de Nutrição 
Parenteral e Enteral (American Society of Parenteral and 
Enteral Nutrition - ASPEN) em diretrizes acerca do manejo 
clínico e nutricional com pacientes hospitalizados com 
COVID-19 e o Parecer BRASPEN/AMIB para o Enfrentamento 
do COVID-19 em Pacientes Hospitalizados disponibilizado 
pela Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral 
(BRASPEN)13 também foram utilizadas como fonte conside-
rando sua relevância nesse assunto (Tabela 1).
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A seleção dos artigos foi composta por três etapas: 
inicialmente pelo título da obra; em seguida, pela análise 
do resumo; e, por último, pela leitura do texto na íntegra. 
Cada um dos trabalhos selecionados foi analisado com 
foco na obtenção dos dados descritos na Tabela 1, sendo 

Tabela 1 – Dados pesquisados nos artigos selecionados.

Núcleo Subtemas

A desnutrição em pacientes com COVID-19 Impactos da COVID-19 no TGI, consequências metabólicas e nutricionais da  
doença, a desnutrição em pacientes com COVID-19

A avaliação nutricional em pacientes com COVID-19 Importância da avaliação nutricional em pacientes com COVID-19, a avaliação  
nutricional no contexto de pandemia, adaptações da avaliação nutricional em  
pacientes com COVID-19

Métodos de avaliação nutricional em pacientes com 
COVID-19

Métodos mais utilizados na rotina hospitalar na avaliação nutricional, métodos  
mais indicados para pacientes com COVID-19, influência dos métodos no rastreio 
nutricional dos pacientes, cuidados acerca do controle da transmissão do vírus 
durante a realização dos métodos de avaliação nutricional

A nutrição enteral em pacientes com COVID-19 Importância do uso da NE em pacientes com COVID-19, influências da dieta no 
estado nutricional do paciente e na evolução da doença, via de administração  
mais indicada, cuidados no manejo desses pacientes durante o uso da NE

Composição da dieta de nutrição enteral em pacientes 
com COVID-19

Recomendações acerca da composição da NE em relação a cálculo calórico,  
consumo de proteínas, lipídeos, carboidratos, vitaminas e suplementos

selecionados para este trabalho os artigos que apresentaram 
ao menos um desses assuntos (Tabela 2). Os critérios de 
exclusão foram artigos que não abordaram nenhum desses 
assuntos ou temas e, portanto, foram excluídos do presente 
trabalho.

Tabela 2 – Artigos selecionados organizados por título, autores, ano de publicação, tipo de estudo e Qualis de acordo com a Plataforma Sucupira.

Título Autores Ano Periódico Tipo Estudo Qualis

A review of nutrition support guidelines for individuals 
with or recovering from COVID-19 in the Community

Cawood et al.7 2020 Nutrients Revisão A1

COVID-19 and its effects on the digestive system and 
endoscopy practice

Aguila et al.14 2020 Journal of Gastroenterology 
and Hepatology Foundation

Revisão B1

Endocrine and metabolic aspects of the COVID-19 
pandemic

Marazuela et al.5 2020 Journal of Endocrine and 
Metabolic Disorders

Revisão A1

Lipid profile features and their associations with disea-
se severity and mortality in patients with COVID-19

Sun et al.15 2020 Frontiers in 
Cardiovascular Medicine

Revisão B1

Key aspects in nutritional management of COVID-19 
patients

Fernández-Quintela 
et al.16

2020 Journal of Clinical Medicine Revisão B5

Gut, metabolism and nutritional support for COVID-19 
experiences from China

Jiang et al.17 2020 International Journal of 
Burns and Trauma

Revisão B2

Nutrition management for critically and acutely unwell 
hospitalised patients with coronavirus disease 2019 
(COVID-19) in Australia and New Zealand

Chapple et al.18 2020 Nutrition & Dietetics Revisão B2

Nutritional support in coronavirus 2019 disease Stachowska et al.19 2020 Medicina Revisão B2

Oral nutrition during and after critical illness: SPICES 
for quality of care!

Fadeur et al.20 2020 Nutrients Revisão A1

Pharmaconutrition in the clinical management of CO-
VID-19: a lack of evidence-based research but clues to 
personalized prescription

Santos et al.21 2020 Journal of Personalized 
Medicine

Revisão B2

Relevant nutrition therapy in COVID-19 and the cons-
traints on its delivery by a unique disease process

Patel et al.22 2020 Nutrition in Clinical 
Practice

Revisão B3

Nutrition therapy in critically ill patients with 
coronavirus disease 2019

Martindale et al.23 2020 JPEN Journal of Parenteral 
and Enteral Nutrition

Revisão A2
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Figura 1 - Fluxograma de seleção dos artigos.

RESULTADOS 

No total foram encontrados 167 artigos de acordo com 
os descritores e palavras-chave pesquisados, os quais 20 
artigos foram filtrados para atender a relação entre NE e 
COVID-19, e 12 artigos foram selecionados para o presente 
trabalho (Figura 1).

A partir dos artigos selecionados, levantaram-se cinco 
núcleos temáticos: Núcleo 1: A desnutrição em pacientes com 
COVID-19; Núcleo 2: Avaliação nutricional em pacientes 
com COVID-19; Núcleo 3: Métodos de avaliação nutricional 
em pacientes com COVID-19; Núcleo 4: Uso da NE em 
pacientes com COVID-19 e Núcleo 5: Composição da dieta 
enteral para pacientes com COVID-19.

DISCUSSÃO

Núcleo 1: A desnutrição em pacientes com COVID-19

Dentre os artigos selecionados, 75% abordaram que 
um dos impactos da COVID-19 nos pacientes enfermos é 
a ocorrência da desnutrição. Esses estudos evidenciaram 
como os sintomas e processos recorrentes à infecção pelo 
SARS-CoV-2 influenciam no estado metabólico e nutricional 
dos pacientes, assim como alterações em exames de rotina.

Cawood et al.7, ao avaliarem as diretrizes de suporte 
nutricional para indivíduos com ou em recuperação de 
COVID-19, identificaram que a doença do COVID-19 afeta 

negativamente o estado nutricional em muitos níveis; ocorre 
um aumento das necessidades nutricionais induzidas por 
pirexia, sepse, dispneia e redução da ingestão nutricional 
devido à tosse excessiva, disfagia, disgeusia, fadiga crônica 
e falta de apetite.

Em um outro estudo, que avaliou os efeitos da COVID-19 
no sistema digestivo, foi demonstrado que a manifestação da 
infecção por COVID-19 é agravada por seus efeitos sobre 
a nutrição, como aumento das necessidades metabólicas, 
especialmente para os criticamente enfermos, nos quais a 
perda de massa e função do músculo esquelético é visível14.

De acordo com Marazuela et al.5, que conduziram um 
estudo acerca dos aspectos endócrinos e metabólicos da 
COVID-19, pacientes com diabetes, em particular, estão entre 
as categorias de alto risco de desenvolver modalidade de 
doença grave de infecção por COVID-19 se eles adquirirem 
o vírus, mas aqueles portadores de outras doenças endócrinas, 
como obesidade, desnutrição e insuficiência adrenal, também 
podem ser fortemente afetados pelo COVID-19.

Em apenas um estudo foi avaliado o perfil lipídico dos 
pacientes com COVID-19, no qual foi evidenciada uma 
diminuição contínua dos níveis de HDL-C, mediadores 
inflamatórios também participam na síntese prejudicada de 
LDL-C. Dessa forma, a hipercolesterolemia pode refletir a 
desnutrição e um estado inflamatório hiperativo em pacientes 
COVID-19 graves15.
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em recuperação de COVID-19 na comunidade devem ter 
seu risco de desnutrição avaliado em primeiro contato com 
o profissional de saúde e, posteriormente, quando houver 
uma preocupação clínica7.

No estudo de Marazuela et al.5, que avaliou os aspectos 
endócrinos e metabólicos da COVID-19, foi abordada 
a importância da avaliação do fenótipo metabólico. Isso 
inclui o índice de massa corporal, circunferências da cintura 
e quadril e níveis de glicose. Tais medições não podem ser 
esquecidas de serem feitas, tanto no ambiente de cuidados 
primários, como no ambiente hospitalar, para avaliar com 
precisão o risco desses pacientes5.

Stachowska et al.19, em seu estudo acerca do suporte 
nutricional em pacientes com COVID-19, afirmam que a 
avaliação e o estabelecimento dos objetivos do suporte 
nutricional deve ser realizado na admissão à UTI e durante 
a implementação da nutrição enteral, nas primeiras 24-48h. 
Os autores afirmam também que a avaliação da desnutrição 
deve ser repetida regularmente e frequentemente, devido 
à dinâmica da doença e aumento do risco de disfagia em 
idosos após pneumonia e após prolongada terapia respira-
tória (disfagia pós-extubação).

Núcleo 3: Métodos de avaliação nutricional em 
pacientes com COVID-19
Apenas 25% dos artigos selecionados abordaram de 

forma detalhada quais métodos de avaliação nutricional 
devem ser utilizados em pacientes hospitalizados com 
COVID-19, levando em conta os riscos de infecção do vírus 
e manejo desses pacientes na rotina hospitalar.

Chapple et al.18 não recomendam o uso de calorimetria 
indireta (CI) em pacientes com COVID-19, pois esse método 
requer a desconexão do circuito do ventilador que corre o 
risco de expor a equipe ao vírus transportado pelo ar. Além 
disso, essa abordagem leva um tempo considerável para ser 
executada, o que também aumenta a exposição.

Os autores afirmam, ainda, que os pacientes em alto 
risco nutricional que provavelmente necessitarão ou se bene-
ficiarão da avaliação nutricional individualizada na admissão 
são definidos como aqueles com desnutrição ou suspeita de 
desnutrição, determinada por meio de ferramenta de triagem 
MST ≥ 3, IMC < 18,5 kg/m2, recente perda de peso ≥ 10%18. 

Quanto aos métodos empregados, o estudo recomenda 
o formulário de triagem de risco nutricional (NRS 2002). A 
pontuação NUTRIC modificada é recomendada para triagem 
sempre que a história de peso corporal e hábitos alimentares 
em pacientes criticamente enfermos estiverem disponíveis 
para consulta. As recomendações básicas seguindo o estudo 
são as seguintes:

A desnutrição é provavelmente devido à anorexia, 
náuseas, vômitos e diarreia (que prejudicam ingestão e 
absorção de alimentos), hipoalbuminemia, hipermetabolismo 
e perda excessiva de nitrogênio16. O manejo nutricional 
nesses pacientes tem como objetivo a prevenção da desnu-
trição que pode levar à progressão para um estado de doença 
mais grave ou até mesmo ao óbito17.

Segundo Chapple et al.18, os pacientes acometidos por 
COVID-19 apresentam alto risco de desnutrição durante o 
período crítico de cuidados, bem como na fase de recupe-
ração desta doença e podem permanecer no hospital por 
um período de tempo significativo.

Estes mesmos parâmetros foram abordados em estudo 
que avaliou o suporte nutricional durante a evolução da 
COVID-19. Foi observado que o desenvolvimento de desnu-
trição entre pacientes graves com COVID-19 é causado por 
desequilíbrios na ingestão e gasto de energia secundários 
a: (1) aumento do consumo de energia devido à febre, 
ventilação mecânica, atividade exacerbada de músculos 
respiratórios e hipercatabolismo e (2) ingestão insuficiente de 
nutrientes devido ao declínio do apetite, dispneia, ventilação 
mecânica, e perturbação da consciência19.

Em um estudo realizado em hospital geral não público em 
São Paulo com 200 pacientes que receberam exclusivamente 
TNE, foi observado que as complicações mais frequentes 
com o uso da TNE e que ocasionaram inadequação entre 
prescrição e recebimento de TNE foram: distensão abdominal 
(3,1% dos casos), obstrução de acesso enteral (8,6%), vômitos 
(10,5%), diarreia (17,9%), perda acidental de acesso enteral 
(34%) e estase gástrica (34%)24.

Ao avaliarem a nutrição oral em pacientes gravemente 
enfermos, Fadeur et al.20 afirmaram que muitos pacientes 
são admitidos com um estado nutricional e metabólico 
anterior alterado, que pode ser ainda mais agravado por 
subalimentação (ou seja, ingestões insuficientes dos nutrientes 
necessários).

Núcleo 2: A avaliação nutricional em pacientes 
com COVID-19
A avaliação nutricional foi abordada em cerca de 50% 

dos artigos selecionados nesta revisão. No entanto, nesse 
núcleo será descrito apenas a importância e os cuidados 
na avaliação nutricional em pacientes com COVID-19. O 
próximo núcleo abordará, de forma detalhada, as ferra-
mentas que podem ser utilizadas, com suas devidas adap-
tações, em pacientes hospitalizados com COVID-19.

Em um estudo, que avaliou as diretrizes de suporte nutri-
cional para indivíduos com ou em recuperação de COVID-
19, os autores afirmaram que todos os indivíduos com e/ou 
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• NRS: pontuação ≥ 3 pontos, intervenção de risco nutri-
cional necessária; pontuação ≥ 5 riscos nutricionais 
elevados, intervenção o mais cedo possível.

• NUTRIC: ≥ 5 pontos (sem considerar IL-6), sugerindo 
que os pacientes têm maior risco nutricional e precisam 
de suporte nutricional o mais cedo possível.

Além disso, é de grande importância lembrar que o estado 
nutricional de pacientes criticamente enfermos pode mudar 
rapidamente, portanto, essa estratégia deve ser contínua. 
Recomenda-se a triagem de pacientes com baixa risco nutri-
cional novamente após 3 dias19.

Em outro estudo, de Fernández-Quintela et al.16, ao 
avaliaram os principais aspectos do manejo nutricional em 
pacientes com COVID-19, discutiu-se que diferentes métodos 
podem ser utilizados na avaliação nutricional desses pacientes, 
como: Nutrition Risk Screening 2002 (NRS 2002), Malnutrition 
Universal Screening Tool (MUST), MNA short formulário (MNA-
sf) e Índice de Risco Nutritivo (NRI) e, independentemente do 
método utilizado, todos são eficazes em identificar o inade-
quado estado nutricional ou desnutrição nesses pacientes. 
Os mesmos autores, ao compararem o uso desses métodos 
em pacientes com e sem risco nutricional hospitalizados com 
COVID-19, observaram que os métodos IMC, NRS 2002, 
MNA-sf e NRI demonstraram que os pacientes do grupo de 
risco nutricional apresentaram maior tempo de internação, 
menor apetite, pior gravidade da doença e maior perda de 
peso do que os pacientes sem risco nutricional. Ao usar os 
métodos NRS 2002 e NRI, os pacientes com risco nutricional 
também apresentaram maiores despesas hospitalares do que 
pacientes sem risco nutricional16.

Nesse sentido, a avaliação dos riscos nutricionais de um 
paciente deve ser de rotina na admissão, e isso requer a 
seleção de uma ferramenta de avaliação de risco nutricional 
adequada: para isso, sugere-se o NRS-2002. O NRS-2002 
é uma ferramenta fácil de usar, eficiente e sensível, que é 
aceita por profissionais de saúde em todo o mundo17.

Apenas Jiang et al.17, em seu estudo, abordaram de forma 
específica as relações entre o trato gastrointestinal, e deter-
minaram diretrizes de seguimento nutricional nos pacientes 
com COVID-19. Os autores afirmaram que os pacientes que 
apresentam estado nutricional adequado na admissão têm o 
primeiro escore de triagem NRS-2002 geralmente <3. No 
entanto, à medida que a doença progride e os regimes anti-
virais são iniciados, sintomas gastrointestinais irão aparecer. 
Redução da ingestão, náuseas, diarreia e ficar confinado à 
cama irá causar uma perda rápida massa corporal magra; 
portanto, triagem de admissão, com nova triagem na semana 
seguinte, é mandatória. De acordo com nossas observações, 
as pontuações NRS-2002 de pacientes tendem a aumentar 

3-5 dias após a admissão. Portanto, recomenda-se que 
todos os pacientes hospitalizados com COVID-19 sejam 
examinados periodicamente, usando o NRS-2002 (uma vez 
a cada 3–5 dias). Quando a pontuação é ≥3, a intervenção 
nutricional deve ser iniciada imediatamente17.

Núcleo 4: O uso da NE em pacientes hospitaliza-
dos com COVID-19
Todos os artigos selecionados abordaram a necessidade 

da terapia de nutrição enteral para os pacientes hospitali-
zados com COVID-19, assim como orientações acerca da 
administração da NE e cuidados no manejo desses pacientes.

De acordo com o guia de recomendações da ASPEN 
(American Society for Parenteral and Enteral Nutrition) sobre 
o uso da TN em pacientes hospitalizados em UTI, a nutrição 
enteral deve ser primeira escolha e deve-se iniciar dentro de 
24-36 horas após a admissão na UTI ou dentro de 12 horas 
após a intubação e introdução da ventilação mecânica no 
paciente25. A via enteral deve ser a primeira escolha e a NE é 
recomendada caso as necessidades nutricionais não possam 
ser atendidas oralmente14,17. Caso a alimentação enteral não 
seja possível devido à tolerância gastrointestinal inadequada, 
o paciente deve ser colocado em nutrição parenteral5.

A intolerância à NE deve-se à própria infecção pelo vírus 
SARS-Cov-2, já que, apesar de vários agentes farmacoló-
gicos dedicados à promoção da motilidade gastrointestinal 
serem fornecidos aos pacientes COVID-19 no momento da 
admissão à UTI, sua motilidade intestinal permanece preju-
dicada durante a internação16.

Em um estudo, que avaliou o perfil lipídico dos pacientes 
com COVID-19, relatou-se que esses indivíduos geralmente 
apresentam níveis de colesterol total baixo, sendo um fator 
de desnutrição, já que a nutrição ideal permite a síntese de 
colesterol. Dessa forma, a nutrição enteral precoce é relatada 
para acelerar a recuperação dos níveis de TC15.

Fernández-Quintela et al.16 reiteram que as recomenda-
ções específicas para pacientes hospitalizados em UTIs são a 
administração de nutrição enteral precoce e uso de agentes 
que promovam o esvaziamento gástrico. Ainda afirmam que 
a NE pode ser adiada, caso o paciente apresente hipoxemia.

A nutrição enteral suplementar deve ser considerada em 
pacientes que não são capazes de ingerir alimentos oralmente 
ou que por meio da ingestão oral não seja possível atingir 
as metas de macronutrientes necessárias20. Estes autores 
destacaram que, após a extubação, quando há uma alta 
incidência de distúrbios de deglutição e fraqueza, a sonda 
nasogástrica não deve ser removida apressadamente, pelo 
menos até que a ingestão oral possa garantir o fornecimento 
adequado de energia e proteína20.
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Aguila et al.14 descrevem que a colocação de acesso 
enteral, como uma sonda nasogástrica, é um procedi-
mento de geração de aerossol (AGP), pois pode provocar 
tosse. Recomenda-se o uso de equipamento de proteção 
individual (EPI) adequado, para evitar a contaminação 
com o vírus.

Quanto ao acesso da NE, a dilatação gástrica é muito 
comum em casos graves e em pacientes com ventilação 
mecânica, especialmente aqueles que são ventilados em 
posição prona. A alimentação por sonda por via gástrica 
pode causar falha na entrega de NE, logo, recomenda-se 
estabelecer a rota jejunal o mais cedo possível17.

Ainda sobre o manejo desses pacientes, é recomendada 
a manutenção da cabeceira da cama elevada ou em uma 
posição de Trendelenburg reversa para, pelo menos 10-25º, 
para diminuir o risco de aspiração14.

Cawood et al.7 destacam a importância de suporte 
nutricional durante o curso da doença ou em pacientes em 
recuperação. Além disso, relataram que, após a alta hospi-
talar, poucos pacientes continuam com a terapia de nutrição 
enteral, exceto se apresentarem disfagia ou disfunção 
neurológica.

Segundo a revisão sistemática do uso prona em pacientes 
com diagnóstico de COVID-19, conclui-se que o método 
da posição prona é um grande aliado no tratamento de 
pacientes com COVID-1926. Os estudos demonstram que 
a posição prona proporciona diminuição da mortalidade e 
melhora da oxigenação, sendo recomendada pelos profis-
sionais que a utilizaram durante a pandemia26.

Núcleo 5: Composição da dieta enteral para pa-
cientes hospitalizados com COVID-19
Cerca de 58,3% dos artigos selecionados abordaram 

a composição da dieta enteral, os macro e micronutrientes 
necessários e adaptados para a entrega da NE aos pacientes 
hospitalizados com COVID-19.

5.1 Aporte calórico
As necessidades nutricionais estimadas para estes 

pacientes são de 25-30 kcal/kg de peso e 1,5 g de proteína/
kg/dia5. Essa recomendação é reiterada por Jiang et al.17, 
que estabelecem que a NE atual pode atender à necessidade 
calórica de 1,5-2,0 g/kg/dia.

Para os pacientes criticamente enfermos internados na 
UTI, aconselha-se iniciar a NE precocemente, com pres-
crição hipocalórica14. Já Cawood et al.7 afirmam que, para 
alcançar objetivos nutricionais, a NE deve fornecer pelo 
menos 400 kcal.

Segundo Osuna-Padilla et al.11, 90% dos pacientes que 
receberam NE atingiram >80% de suas necessidades de 
meta no dia 7 (22,8 ± 7,3 kcal/kg), o que ajuda a descartar 
preocupações clínicas comuns em relação à intolerância 
gastrointestinal nesses pacientes.

De acordo com o guia de recomendações da ASPEN 
acerca da terapia nutricional em pacientes hospitalizados 
com COVID-19, a alimentação deve ser iniciada lentamente, 
hipocalórica. Na fase aguda (considerada até o 4º dia de 
internação), a nutrição deve atender até 75% do valor ener-
gético total, que pode ser calculado em aproximadamente 
15-20 kcal/kg e 1,3g de proteína/kg25.

O mesmo guia estabelece que, aqueles pacientes com 
excesso de peso ou obesidade estão mais suscetíveis a 
um estado clínico delicado e, nesses casos, recomenda-se 
que o cálculo das necessidades seja feito de acordo com 
o índice de massa corporal (IMC), para prevenir hipo ou 
hiper-alimentação25. Em pacientes com IMC de 30 a 50, 
recomenda-se uso de 11-14 kcal/kg peso atual e em casos 
de IMC>50, considerar 22-25 kcal/kg de peso ideal. Para 
pacientes eutróficos na fase pós-aguda, considerar 30 kcal 
e 1.5-2 g de proteína e, após a alta hospitalar, 35 kcal e 2 
a 2,5 g de proteína/kg25.

A NE precoce é recomendada que seja realizada com 
fornecimento de energia na primeira semana de internação 
na UTI, com meta de 20 kcal/kg/dia. Para pacientes em 
ventilação mecânica, a meta deve ser reduzida para 10-15 
kcal/kg/dia13,17.

Segundo o guia de recomendações da ASPEN, conside-
rando que pacientes gravemente doentes com COVID-19 
são mais idosos com múltiplas comorbidades, geralmente 
estão mais susceptíveis ao risco de síndrome de realimen-
tação25. Nesses casos, a recomendação é iniciar aproxima-
damente com 25% da recomendação calórica, combinada 
com o monitoramento frequente de fosfato sérico, níveis de 
magnésio e potássio à medida que as calorias aumentam. As 
primeiras 72 horas de alimentação costumam ser o período 
de maior risco25.

5.2 Proteínas
Uma dieta rica em nutrientes é recomendada em pacientes 

hospitalizados, incluindo suplementos de alta quantidade de 
proteína, administrados em 2-3 doses por dia e contendo 
pelo menos 18 g de proteína por ingestão5.

A recomendação de ingestão de proteínas em pacientes 
em UTI é de 1,5–2 g/kg/dia, corroborado pelas diretrizes da 
ESPEN que estabelecem 1,2–2,0 g/kg/dia25. 

Aguila et al.14 apontam que a fórmula enteral deve ser 
de elevado padrão, tipo isosmótico de proteína polimérica. 
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À medida que o paciente e a disfunção TGI melhoram, 
deve-se adicionar fibra para esses pacientes, pois promovem 
benefícios para a microbiota intestinal.

No entanto, ensaios clínicos randomizados indicam que 
o fornecimento de 1,5 g/kg/dia de proteína por dia não 
melhorou significativamente os resultados em comparação 
com 1,0 g/kg/dia17.

Considerando-se os processos inflamatórios observados 
em pacientes gravemente enfermos, elevados níveis de 
ingestão de proteínas podem agravar a situação. Portanto, o 
guia de recomendações da terapia nutricional em pacientes 
em UTI recomenda um fornecimento moderado de proteína, 
em torno de 1,0-1,2 /kg/dia, que é semelhante ao reco-
mendado nas diretrizes ESPEN17,25.

É estimado em 1,0 g de proteína/kg de peso corporal/
dia em pessoas idosas ou 1,3 g de proteína/kg de peso 
corporal/dia com aumento do fornecimento de aminoácidos 
de cadeia ramificada (até 50% em pacientes poli mórbidos 
internados), a fim de prevenir a perda muscular e fortalecer 
a respiração16. Os mesmos autores recomendam 1,5 g de 
proteína/kg por peso corporal/dia. Esses valores devem ser 
ajustados individualmente em relação ao estado nutricional, 
estado da doença, e tolerância16.

5.3 Carboidratos
O controle glicêmico do paciente com COVID-19 é 

fundamental, para evitar longas internações e necessi-
dade de UTI, bem como reduzir a mortalidade5. Já acerca 
da ingestão de carboidratos em pacientes hospitalizados 
com COVID-19, deve ser adaptada às necessidades 
de energia, considerando uma relação energética de 
gordura e carboidratos entre 30:70%, para indivíduos 
sem deficiência respiratória, e 50:50%, para pacientes 
ventilados16.

5.4 Lipídeos
Um estudo que abordou as recomendações nutricionais 

em pacientes críticos acometidos pela COVID-19 evidencia 
que a necessidade de lipídeos no paciente crítico está em 
torno 1,5 g/kg de peso corporal/dia, priorizando o uso 
de ácidos graxos de cadeia média e longa17. Segundo 
Fernández-Quintela et al.16, um fornecimento de 2,0 g/
kg de peso corporal/dia, não excedendo 150 g/dia, deve 
ser considerado. Isso se deve à sua alta taxa de produção 
de CO2, que deve ser limitada no caso de insuficiência 
respiratória.

Ainda, ressaltam-se os benefícios de fórmulas contendo 
óleo de peixe, pois influenciam na modulação imunológica 
e podem auxiliar na eliminação de infecções virais14.

5.5 Vitaminas 
No estudo de Santos et al.21 sobre o uso da farmaconu-

trição em pacientes com COVID-19, a vitamina C é sugerida 
como um antioxidante potente, que elimina os radicais livres 
de oxigênio e restaura outros antioxidantes celulares. Assim, 
a vitamina C é sugerida para melhorar a lesão oxidativa 
induzida por vírus21. 

As informações relatadas são corroboradas com o guia da 
ASPEN de manejo nutricional para pacientes hospitalizados 
com COVID-19, pois as vitaminas C e D tiveram destaque 
ao influenciar o sistema imune inato, a suplementação 
intravenosa de vitamina C foi associada com a melhora da 
inflamação e redução da mortalidade em pacientes com 
COVID-19, quando feita com dose de 24 g/dia, durante 
7 dias. Já a vitamina D abaixo de 50 nmol/l foi associada 
a aumento do risco de pneumonia adquirida e, por isso, a 
meta de concentração deste nutriente deve ser de 75-125 
nmol/L, em pacientes com risco dessa deficiência25.

5.6 Suplementos 
O zinco em teores adequados é essencial para o desen-

volvimento e função da resposta imune inata e humoral. 
Experimentos in vitro demonstram que o zinco prejudica a 
replicação viral e tem efeitos benéficos em vírus de RNA, 
como o coronavírus. A suplementação de zinco em crianças 
com deficiência comprovada diminui a mortalidade por 
sarampo, embora os dados sejam inconsistentes25. 

Santos et al.21 também afirmam que a suplementação 
de zinco é recomendada para o tratamento de várias 
doenças, como um meio de modulação das vias anti-
inflamatórias e antioxidantes em vários sistemas, bem 
como regulando o sistema imunológico por funções 
mediadas por células T.

O mesmo estudo afirma que dados pré-clínicos sugerem 
que o zinco intracelular inibe a replicação do SARS-CoV. 
Em geral, um grande corpo de evidências mostra que doses 
farmacológicas de zinco (220 mg/d ou 660 mg/d na forma 
quelada, correspondendo a aproximadamente 50 mg a 150 
mg de zinco elementar) parecem ser uma estratégia segura 
em várias condições e populações de pacientes (ou seja, de 
crianças a idosos)21.

Assim como o selênio, nenhuma recomendação para 
suplementação de zinco, acima dos níveis recomendados 
para qualquer paciente de UTI, pode ser apoiada até que 
mais dados estejam disponíveis25. 

Santos et al.24 destacam que a suplementação de 
glutamina é uma estratégia que pode ser útil em ambientes 
clínicos devido aos seus efeitos imunomoduladores. A 
“tempestade de citocinas” observada em pacientes com 
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COVID-19 refere-se a uma resposta precoce de cito-
cinas pró-inflamatórias, especificamente fator de necrose 
tumoral-α (TNF-α), IL-6 e IL-1β.

Entretanto, um estudo que avalia o suporte nutricional 
em pacientes hospitalizados com COVID-19 evidencia que 
o uso de glutamina não é recomendado rotineiramente17.

Em outro estudo, que avaliou o papel da suplementação 
oral com imunonutrientes na resposta inflamatória nos 
pacientes com COVID-19, conclui-se que utilização de suple-
mentação com imunonutrientes, como arginina, ácidos graxos 
ω-3 e nucleotídeos, é uma forma de melhorar a resposta imune 
de indivíduos já afetados pelo COVID-1927. Já em relação ao 
consumo de fibras alimentares, está associado a uma redução 
significativa dos níveis de glicose, pressão arterial e de lipídeos 
séricos. Adicionalmente, há dados sobre redução de doenças 
crônicas, incluindo DCV, DM e neoplasia de cólon, em indiví-
duos com maior ingestão de fibras28.

Em relação às limitações do presente trabalho, ressalta-
se a existência de poucas publicações referentes aos dois 
assuntos alvo: COVID-19 e nutrição enteral. Contudo, é 
compreensível devido à pandemia e à dificuldade de realizar 
estudos mais complexos. Entretanto, os artigos selecionados 
foram suficientes para levantar questões importantes refe-
rentes à terapia de nutrição enteral em ambiente hospitalar 
relacionado com a COVID-19.

CONCLUSÃO

A análise dos estudos selecionados permitiu concluir que 
o uso da nutrição enteral é de extrema importância para o 
manejo clínico e nutricional dos pacientes hospitalizados, 
visto os benefícios adquiridos, como menor tempo de inter-
nação, melhora do perfil imunológico e progressão no curso 
da doença.

Diante da doença COVID-19, tem-se um grande desafio, 
os cuidados da equipe multiprofissional em relação à 
proteção da infecção pelo vírus SARS-CoV-2, tendo alter-
nativas de via de administração da NE para reduzir esses 
riscos. Outras adaptações, quanto à composição da dieta, 
demonstram um obstáculo na rotina hospitalar, mas estudos 
já revelam que o uso da NE é muito similar ao uso em 
pacientes hospitalizados ou em ambiente de UTI.
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recomendações do International Committee of Medical Journal Editors. Dessa forma, apenas 
as pessoas que contribuíram diretamente para o conteúdo do estudo devem ser listadas 
como autores.

Os autores devem satisfazer os seguintes critérios, a fim de ser capaz de assumir a 
 responsabilidade pública pelo conteúdo do estudo:
•	 Ter	concebido	e	planejado	as	atividades	que	levaram	ao	estudo	ou	interpretados	os	

dados que ela apresenta, ou ambos;
•	 Ter	escrito	o	estudo	ou	revisado	versões	sucessivas	e	participou	no	processo	de	revisão;	
•	 Ter	aprovado	a	versão	final.
As pessoas que não preencham os requisitos acima e que tiveram participação puramente 

técnica ou de suporte geral devem ser mencionadas na seção de agradecimentos.
Na submissão, o tipo de contribuição de cada autor ao realizar o estudo e preparação 

do manuscrito nas seguintes áreas deve ser explicitado:
•	 Design	de	estudo
•	 Coleta,	análise	e	interpretação	de	dados
•	 Elaboração	e	revisão	final	do	manuscrito

Estrutura do Artigo

O BRASPEN JOURNAL adota os Requisitos de Vancouver - Uniform Requirements for 
Manuscripts Submittedto Biomedical Journals, organizados pelo International Committee of 
Medical Journal Editors - “Vancouver Group”,	disponíveis	em	www.icmje.org.	A	obediência	às	
instruções	é	condição	obrigatória	para	que	o	trabalho	seja	considerado	para	análise.
a) Página de Rosto
b)	 Resumoe	Abstracte	Palavras-chaves	(unitermos,	keywords)	em	Português	e	Inglês
c) Manuscrito
d)	 Referências
e) Tabelas e Figuras

1. Página de Rosto
Deve assinalar o título do artigo, que não deve ultrapassar 200 caracteres. 
Devem ser informados nome completo dos autores com respectivas titulações, e-mail 

e	serviço	ao	qual	estão	vinculados	(até	três	níveis	hierárquicos	institucionais	e	apresen-
tado em ordem decrescente, por exemplo, universidade, faculdade e departamento), 
cidade, estado e país em que está localizada. Quando um autor é afiliado a mais de uma 
instituição, cada afiliação deve ser identificada separadamente. Quando dois ou mais 
autores	estão	afiliados	à	mesma	instituição,	a	identificação	da	instância	é	feita	uma	única	
vez.	 Informar	o	nome	e	endereço	completo	do	autor	correspondente	(não	esquecer	
telefone, celular e fax). 

Deve ser informada a instituição em que o trabalho foi desenvolvido. As afiliações não 
devem vir acompanhadas das titulações ou minicurrículos dos autores.
Caso	 o	 trabalho	 tenha	 sido	 apresentado	 em	 eventos	 científicos,	 como	 congresso	 ou	

simpósios, devem ser mencionados: nome do evento, local e data da apresentação. 
Acrescentar contagem de palavras do Resumo, e do Manuscrito, bem como número de 

Tabelas, Figuras e Anexos. 

2. Resumo e Palavras-chaves
Os	resumos	devem	ser	estruturados	(Introdução,	Método,	Resultados	e	Conclusões)	e	

não devem exceder a 300 palavras.
Nesta mesma página, devem ser incluídos 3 a 10 unitermos (palavras-chaves) que 

definam	o	assunto	do	trabalho,	assim	com	a	respectiva	tradução	para	o	inglês	(abstract and 
keywords). Esses unitermos podem ser consultados nos endereços eletrônicos: http://decs.
bvs.br/	que	contém	termos	em	português,	espanhol	ou	inglês,	ou	www.nlm.nih.gov/mesh,	
para	termos	somente	em	inglês.

3. Formatação
Os trabalhos devem ser apresentados em Microsoft Word (.doc / .docx). Utilizar letra 

tamanho 11 e fontes: Times, Times New Roman, Helvetica, Arial, e Symbol para caracteres 
especiais. Por favor, use espaçamento duplo em todo o texto e adicionar numeração de 
linha em todas as páginas. Padrão Tipo 10 ou 12 pontos e espaçamento são preferidos ao 
espaçamento proporcional. 

4. Manuscrito
Os	 manuscritos	 podem	 ser	 submetidos	 nos	 idiomas	 português,	 inglês	 e	 espanhol,	

obedecendo	 à	 ortografia	 vigente,	 empregando	 linguagem	 fácil	 e	 precisa	 e	 evitando-se	 a	
informalidade da linguagem coloquial. Só serão aceitos artigos originais, de revisão sistemática 
ou de revisão a convite do corpo editorial.
Os	manuscritos	devem	ser	divididos	em	Introdução,	Método,	Resultados,	Discussão	e	

Conclusão	(Artigos	Originais).	
Os manuscritos não poderão exceder a 5.000 palavras (Artigos Originais) e 7.500 palavras 

(Artigos	de	Revisão	Sistemática)	no	total,	incluindo	Referências.	
É	mandatória	a	inserção	do	item	Conflito	de	Interesse	imediatamente	antes	das	Referências.
O	número	de	referências	não	deve	superior	a	25	para	Artigos	Originais	e	50	para	Revisão	

Sistemática.
Agradecimentos sucintos são opcionais, entretanto, a indicação de financiamento da 

	pesquisa,	o	nome	da	agência	financiadora	e	o	número	do	processo	são	requeridos.
Recomenda-se	aos	autores	que,	previamente	à	submissão	de	seu	manuscrito,	utilizem	o	

check list	correspondente	à	categoria	de	artigo:
•	 CONSORT	(CONsolidated	Standards	of	Reporting	Trials)	check	list	e	fluxograma	para	

ensaios controlados e randomizados, disponível em http://www.consort-statement.org/
•	 STARD	(Standards	for	Reporting	of	Diagnostic	Accuracy)	check	list	e	fluxograma	para	

estudos de acurácia diagnóstica, disponível em: http://www.stard-statement.org/
•	 PRISMA	 (Preferred	 Reporting	 Items	 for	 Systematic	 Reviews	 and	 Meta-analyses)	

check list e fluxograma para revisões sistemáticas, disponível em: http://www.prisma-
statement.org/

•	 STROBE	 check	 list	 para	 estudos	 observacionais	 em	 epidemiologia,	 disponível	 em:	
http://www.strobe-statement.org/index.php?id=strobe-home

5. Referências
As	 referências	 dos	 documentos	 impressos	 e	 eletrônicos	 devem	 ser	 normalizadas	 de	

acordo com o estilo Vancouver, elaborado pelo International Committee of Medical Journal 
Editors,	disponível	em:	http://www.icmje.org
Títulos	de	periódicos	devem	ser	abreviados	de	acordo	com	o	List	of	Journals	Indexed	for	

MEDLINE	(disponível	em:	http://www.nlm.gov/tsd/serials/lji.html).
As	 referências	 serão	 limitadas	a	25	 (Artigos	Originais)	e	50	 (Artigos	de	Revisão,	Siste-

mática).Com	esses	números	 reduzidos,cabe	 restringir	 ao	máximo	 introduções	históricas,	
metodologias pormenorizadas, discussões com revisão da literatura e citações repetitivas. 
Os autores devem se concentrar nos achados centrais do protocolo e na sua comparação 
com a literatura recente, preferencialmente dos últimos 3-5 anos. 

As citações bibliográficas, no texto, devem ser sobrescritas e numeradas na ordem em 
que são citadas. 
Caso	haja	até	6	autores,	devem	todos	ser	listados,	sendo	que	para	maior	número,	os	

primeiros	6	seguidos	de	et	al.	devem	ser	utilizados.	Salvo	circunstâncias	excepcionais,	não	
será admitida citação de resumo, comunicação pessoal, literatura comercial ou outras fontes 
que não revistas e livros científicos, bem como artigos e portais eletrônicos reconhecidos.

Nas citações de pesquisadores ao longo do texto, deve-se citar o primeiro autor, seguido 
da	expressão	“et	al.”	ou	o	autor	único	se	for	o	caso,	sempre	com	a	respectiva	referência	
em sobrescrito.
Reproduzimos	 abaixo	 alguns	 exemplos	mais	 comuns	 de	 referências	 empregadas	 nos	

artigos. Outros modelos podem ser acessados no site: http://www.nlm.nih.gov/bsd/ 
uniform_requirements.html

Modelos de referências

– Artigo padrão
Burjonrappa	SC,	Miller	M.	Role	of	trace	elements	in	parenteral	nutrition	support	of	the	

surgical	neonate.	J	Pediatr	Surg.	2012;47(4):760-71.
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– Artigo com mais de 6 autores
Moriya	T,	Fukatsu	K,	Maeshima	Y,	Ikezawa	F,	Hashiguchi	Y,	Saitoh	D,	et	al.	The	effect	of	

adding fish oil to parenteral nutrition on hepatic mononuclear cell function and survival after 
intraportal bacterial challenge in mice. Surgery. 2012;151(5):745-55. 

– Artigo cujo autor é uma organização
Diabetes Prevention Program Research Group. Hypertension, insulin, and proinsulin in 

participants	with	impaired	glucose	tolerance.	Hypertension.	2002;40(5):679-86.

– Livro padrão
Braunwald	E,	Zipes	DP,	Libby	P,	Bonow	R.	A	textbook	of	cardiovascular	medicine.	8th	

ed.	Philadelphia:	Saunders	Elsevier;	2008.

– Capítulo de livro
Meltzer	PS,	Kallioniemi	A,	Trent	JM.	Chromosome	alterations	in	human	solid	tumors.	In:	

Vogelstein B, Kinzler KW, eds. The genetic basis of human cancer. New York: McGraw-Hill; 
2002.	p.93-113.

– Website
Brasil.	 Ministério	 da	 Saúde.	 DATASUS.	Mortalidade	 para	 causas	 selecionadas	 –	 2006	

[Internet].	 Brasília;	 2007	 [citado	 2010	 jul.	 16].	Disponível	 em:	 http://www2.datasus.gov.
br/DATASUS/index.php
Para	outros	 exemplos	 de	 referências,	 acesse	o	 site:	 https://www.nlm.nih.gov/bsd/uni-

form_requirements.html

6. Tabelas e Figuras
Todas as figuras e tabelas devem ser inseridas após o texto, numeradas sequencialmente, 

em algarismos arábicos, seguindo sua ordem de citação.
As tabelas devem ser apresentadas apenas quando necessárias para a efetiva compreensão 

do	trabalho,	não	contendo	informações	redundantes	já	citadas	no	texto.
O corpo do texto deve trazer a indicação de onde as tabelas e figuras deverão ser inseridas. 
As figuras e tabelas devem vir acompanhadas de suas respectivas legendas. Os símbolos 

e abreviações empregados devem ser explicados na primeira vez em que utilizados, tanto 
no texto quanto nas tabelas.

Tabelas e figuras devem ser autoexplicativas, não sendo necessário ao leitor retornar ao 
texto para seu completo entendimento.

POLÍTICA EDITORIAL

Avaliação pelos pares (peer review) 
Previamente	à	publicação,	 todos	os	artigos	enviados	ao	BRASPEN	 JOURNAL	passam	

por processo de revisão e arbitragem, como forma de garantir seu padrão de qualidade 
e	a	isenção	na	seleção	dos	trabalhos	a	serem	publicados.	Inicialmente,	o	artigo	é	avaliado	
pela administradora da ferramenta de publicação, para verificar se está de acordo com 
as normas de publicação e completo. Após verificação estrutural inicial, será acusado o 
recebimento por e-mail com a devida numeração, iniciando-se o processamento editorial. 
Todos	os	trabalhos	são	submetidos	à	avaliação	pelos	pares	(peer review) por pelo menos dois 
revisores	selecionados	dentre	os	membros	do	Conselho	Editorial.	A	aceitação	é	baseada	na	
originalidade,	significância	e	contribuição	científica.	Os	revisores	preenchem	um	formulário,	
no qual fazem uma apreciação rigorosa de todos os itens que compõem o trabalho. Ao 
final, farão comentários gerais sobre o trabalho e opinarão se o mesmo deve ser publicado, 
corrigido segundo as recomendações. De posse desses dados, o editor toma a decisão 
final.	Em	caso	de	discrepâncias	entre	os	avaliadores,	pode	ser	solicitada	uma	nova	opinião	
para	melhor	julgamento.

Quando são sugeridas modificações pelos revisores, as mesmas são encaminhadas 
ao autor principal e, a nova versão encaminhada aos revisores para verificação se as 
sugestões/exigências	 foram	 atendidas.	 Em	 casos	 excepcionais,	 quando	 o	 assunto	 do	
manuscrito assim o exigir, o Editor poderá solicitar a colaboração de um profissional que 
não	conste	da	relação	do	Conselho	Editorial	para	fazer	a	avaliação.	Todo	esse	processo	
é realizado por e-mail. 

O sistema de avaliação é o duplo cego, garantindo o anonimato em todo processo de 
avaliação. A decisão sobre a aceitação do artigo para publicação ocorrerá, sempre que pos-
sível,	no	prazo	de	três	meses	a	partir	da	data	de	seu	recebimento.	As	datas	do	recebimento	
e da aprovação do artigo para publicação são informadas no artigo publicado com o intuito 
de respeitar os interesses de prioridade dos autores. Assim que uma decisão de Aceitação, 
Revisão	ou	Rejeição	for	alcançada,	o	autor	correspondente	será	informado	eletronicamente.

O BRASPEN JOURNAL sugere aos seus revisores que sigam as diretrizes propostas pelo 
COPE	Ethical	Guidelines	for	Peer	Reviewers,	disponível	em:	http://publicationethics.org/files/
Ethical_guidelines_for_peer_reviewers_0.pdf

Direitos Autorais e Responsabilidade pelo Conteúdo do Artigo
O texto dos trabalhos é de inteira responsabilidade dos autores que o assinam. Assim, ao 

enviar uma submissão, esta deverá vir acompanhada de uma autorização para a publicação 
do trabalho e cessão de direitos autorais para o BRASPEN JOURNAL, constando local, 
data e assinatura original de todos os autores. No texto deve constar que todo conteúdo, 
incluindo gráficos e figuras, é próprio ou devidamente autorizado conforme documentação 
anexa,	sendo	que	os	autores	se	responsabilizam	pela	veracidade	das	informações.	Caso	um	
ou mais autores possua conflito de interesse, seu nome, da empresa e a natureza do vínculo 
ou benefício deverão ser informados. Na hipótese contrária, deverá ser esclarecido que 
nenhum dos autores possui conflito de interesse. É proibida a inserção de qualquer texto, 
figura ou esquema obtidos da internet, salvo aqueles acompanhados de permissão escrita, 
ou mediante comprovação de que se trata de portal de livre acesso. Fica ressalvada a citação 
de	artigos	ou	portais	eletrônicos	científicos,	devidamente	referenciados	na	seção	Referências.

Todos os manuscritos publicados tornam-se propriedade permanente do BRASPEN 
JOURNAL e não podem ser publicados sem o consentimento por escrito de seu editor.

Os trabalhos submetidos ao BRASPEN JOURNAL não devem estar sendo simultanea-
mente submetidos a outro periódico e nem devem ter sido publicados anteriormente, com 
conteúdo	semelhante	ao	apresentado	ao	BRASPEN	JOURNAL.	Caso	os	autores	desejem	
inserir tabela, gráfico ou outro material publicado anteriormente, deverá ser anexada 
autorização assinada por representante legal da editora da Revista ou Livro em questão, 
permitindo a utilização pelo BRASPEN JOURNAL. Em se tratando de protocolo ou rotina 
de	Hospital	 ou	 Instituição	 Acadêmica,	 documento	 equivalente	 autorizando	 a	 transcrição	
deverá ser providenciado.

Os autores são responsáveis pelo conteúdo e informações contidas em seus manuscritos.O 
BRASPEN	JOURNAL	rejeita	com	veemência	o	plágio	e	o	autoplágio.

Pesquisa com Seres Humanos e Animais 
Os estudos envolvendo humanos e animais devem informar, no item Método, o nome 

da	Comissão	Ética	 Institucional	que	aprovou	o	protocolo	(enviar	declaração	assinada	que	
aprova	a	pesquisa),	consoante	à	Declaração	de	Helsinki	[World	Medical	Association	(http://
www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/)]	e	da	Resolução	a	Resolução	466/2012	do	
Conselho	Nacional	de	Saúde	(http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf),	
lembrando-se	da	necessidade	de	TCLE	(termo	de	consentimento	livre	e	esclarecido	para	
todos os participantes da pesquisa em duas vias assinadas e ficando uma com o  participante e 
outra com o pesquisador. As pesquisas com prontuários ou banco de dados necessitam de au-
torização,	por	escrito,	do	responsável	legal	pelos	documentos	ou	diretor	clínico	da	Instituição.	
Na	experimentação	com	animais,	os	autores	devem	seguir	o	CIOMS	(Council for Inter-

national Organization of Medical Sciences) Ethical Code for Animal Experimentation (WHO 
Chronicle	1985;	39(2):51-6)	e	os	preceitos	do	Colégio	Brasileiro	de	Experimentação	Animal	
-	COBEA	(www.cobea.org.br).	O	Corpo	Editorial	da	Revista	poderá	recusar	artigos	que	não	
cumpram	rigorosamente	os	preceitos	éticos	da	pesquisa,	seja	em	humanos	seja	em	animais.	
Os	autores	devem	identificar	precisamente	todas	as	drogas	e	substâncias	químicas	usadas,	
incluindo os nomes do princípio ativo, dosagens e formas de administração. Devem, também, 
evitar nomes comerciais ou de empresas.

Fotos de pacientes só poderão ser incluídas mediante nome, documento e assinatura 
do	envolvido	autorizando	publicação,	mesmo	que	os	olhos	estejam	vendados	ou	o	rosto	
desfocado. 

Política para Registro de Ensaios Clínicos 
A	Revista	Brasileira	de	Nutrição	Clínica,	em	apoio	às	políticas	para	registro	de	ensaios	

clínicos da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do International Committee of Medical 
Journal Editors	 (ICMJE),	 reconhecendo	 a	 importância	 dessas	 iniciativas	 para	 o	 registro	 e	
divulgação internacional de informação sobre estudos clínicos, em acesso aberto, somente 
aceitará para publicação artigos de pesquisas clínicas que tenham recebido um número de 
identificação	em	um	dos	Registros	de	Ensaios	Clínicos	validados	pelos	critérios	estabelecidos	
pela	OMS	e	ICMJE,	disponível	no	endereço:	http://clinicaltrials.gov	ou	no	site	do	PubMed	ou	
registro na Plataforma Brasil (www.saude.gov.br/plataformabrasil). O número de identificação 
deve ser registrado ao final do resumo.
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