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EEditorial

Mais uma edição focada em atualização e 
aprimoramento profissional

Another edition focused on updating and professional improvement

Caros leitores, estamos às vésperas do XXIV Congresso Brasileiro de Nutrição 
Parenteral e Enteral BRASPEN, em Maceió. Estamos preparando esse congresso 
com muito carinho e dedicação desde 2020. Depois de 2 anos desafiadores, esta-
remos juntos para trocar conhecimentos, estimular a interação e o networking. E o 
nosso BRASPEN Journal segue sua meta, de entregar conteúdo atualizado na área 
da terapia nutricional.

Nesse número, a revista publica 2 artigos de posicionamento BRASPEN, espe-
cialmente preparados para promover a atualização e o aperfeiçoamento de todos 
os profissionais. 

O primeiro artigo “Dieta oral no ambiente hospitalar: posicionamento da 
BRASPEN” é uma iniciativa pioneira da BRASPEN, com o objetivo de alertar os 
profissionais quanto à importância da dieta via oral servida aos pacientes internados 
nos hospitais brasileiros. Discorre sobre os tipos e as consistências de dieta oral 
ofertada nos hospitais, buscando uma uniformização.

Outro artigo que destacamos aqui é o “Posicionamento BRASPEN: manejo da 
disfunção do trato gastrointestinal na UTI”, que ressalta o importante papel do 
trato gastrointestinal na doença grave, destacando que a identificação precoce da 
disfunção pode otimizar a implementação de cuidados individualizados, incluindo 
a terapia nutricional, maximizando a absorção e a tolerância da nutrição enteral.

No total, são 12 artigos de excelente nível e esperamos que nossos leitores 
apreciem a todos. 

Aproveitamos para solicitar que nossos leitores, especialmente os ligados à pós-
graduação, que enviem produtos de dissertações e teses, que certamente engrande-
ceriam o nosso BRASPEN Journal.

José Eduardo de Aguilar-Nascimento1 e Paula Pexe A Machado2

1Editor Chefe
2Editora Executiva
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RESUMO
Introdução: A dieta oral hospitalar (DOH) é parte essencial do tratamento clínico e nutricional 
e garantir e mensurar a sua aceitação é de extrema importância no ambiente hospitalar. Obje-
tivo: Alertar os nutricionistas, quanto à importância da DOH servidas nos hospitais brasileiros 
e melhorar a qualidade e a padronização das dietas orais servidas nas unidades hospitalares. 
Método: Este posicionamento foi realizado junto à BRASPEN por 10 nutricionistas. Os tópicos 
foram desenvolvidos e consensuados entre os participantes com recomendações pautadas em 
evidência científica e na opinião dos especialistas. Desenvolvimento: O documento contempla 
uma evolução histórica da DOH; destaca a importância da DOH dentro do contexto hospitalar; 
contextualiza e padroniza a DOH modificada em relação às consistências, calorias e nutrientes; 
enfatiza a proteção da hora da refeição “mealtime” e fatores que interferem na ingestão da DOH; 
aborda como implementar a DOH através da gastronomia hospitalar; destaca a importância de 
evitar restrições desnecessárias e o impacto destas no quadro clínico; sintetiza como associar a 
terapia nutricional (oral, enteral e parenteral) e sugere como avaliar a ingestão da DOH. Consi-
deração final: O posicionamento veio alertar os nutricionistas quanto ao importante papel 
que a DOH tem no tratamento do paciente e espera-se que venha contribuir para o sucesso do 
tratamento nutricional dos pacientes hospitalizados por meio da DOH, melhorando os desfechos 
clínicos e combatendo a desnutrição hospitalar nos hospitais brasileiros.
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INTRODUÇÃO

A alimentação por via oral (VO), além de ser a mais 
fisiológica, está associada ao maior conforto e satisfação 
do paciente durante a sua trajetória hospitalar1,2. A oferta 
de alimentos pela VO deve sempre ser estimulada e, acima 
de tudo, ser a primeira via de escolha para a oferta de 
nutrientes e calorias1,3,4. Garantir que os pacientes recebam 
uma nutrição adequada é reconhecido como parte essencial 
do tratamento clínico e nutricional5. 

Entretanto, a hospitalização altera completamente a rotina 
do paciente e o obriga a interagir com profissionais desconhe-
cidos e ainda com outros pacientes, muitas vezes, dividindo seu 
espaço com eles6. Nesse universo hospitalar, o paciente ainda 
precisa aceitar as modificações da sua alimentação como parte 
integrante do seu tratamento. A alimentação passa a chamar 
“dieta hospitalar”, que, durante o período de internação, pode 
sofrer adaptações de acordo com os fatores relacionados à 
doença e particularidades individuais2,3.

A dieta oral hospitalar (DOH) deve ser planejada e indi-
vidualizada, levando em consideração a doença, sinais e 
sintomas, intolerâncias e alergias, as preferências e aspectos 
psicológicos e sensoriais2,6,7. Deve garantir que todos os 
nutrientes, calorias, fibra alimentar e água sejam ofertados 
ao paciente, respeitando suas condições clínicas e, ao mesmo 
tempo, ser palatável, o que resulta em melhores desfechos 
“combatendo a desnutrição hospitalar”7,8. 

Dentro desse cenário, a gastronomia hospitalar, cada 
dia mais valorizada nas unidades hospitalares, é uma forte 
aliada dos serviços de nutrição e dietética (SND), agre-
gando alimentos, preparações e apresentação “gourmet”, 
ao mesmo tempo que respeita os preceitos da dietoterapia, 
devendo ser implementada sempre que possível9. 

Outro ponto que deve ser considerado é a necessidade 
do paciente ser um agente proativo e engajado nesse 

processo, entender a importância da ingestão ideal da 
dieta VO, para assim colaborar para o sucesso do seu 
tratamento1,10,11. O profissional nutricionista deve avaliar 
o consumo e adequar diariamente a prescrição conforme 
a evolução do paciente, além de valorizar a qualidade das 
preparações servidas. 

Sabe-se que a desnutrição está presente em 30% a 50% 
dos pacientes internados e que este quadro não mudou nos 
últimos 20 anos8,12-14. A inadequação da dieta hospitalar, 
associada à baixa ingestão oral, contribuiu e contribui 
sobremaneira para esses resultados. Uma ingestão em torno 
de 50% da dieta oral está associada à desnutrição e é fator 
de risco independente para maior tempo de internação15. 
Entretanto, mesmo diante dessa realidade, a importância da 
dieta VO tem sido negligenciada no ambiente hospitalar16,17. 

Nesse sentido, uma ação importante para melhorar esse 
cenário é a visita nutricional à beira leito. Essa visita deve 
ser diária e contemplar a avaliação do quanto realmente o 
paciente ingere da DOH ofertada e, assim, fazer adaptações 
na conduta de acordo com o percentual ingerido, avaliando 
a necessidade ou não da associação de vias para a cobrir o 
objetivo nutricional do paciente2,4,7,8,18,19. 

Durante a monitorização, refeições perdidas devem ser 
repostas e as rejeitadas devem ser substituídas. É fundamental 
que o paciente receba assistência para comer e beber, 
quando necessário. E, ainda, que os alimentos sejam apre-
sentados de forma adequada e em um ambiente agradável20.  

O SND é um componente essencial nessa engrenagem 
do cuidado nutricional, e deve ser flexível às necessidades 
do paciente1,2,21. Diante dessa realidade, para uma melhor 
assistência nutricional e mudanças nas taxas da desnutrição 
hospitalar, é necessário mudar a cultura do cuidado nutri-
cional com maior valorização na qualidade da dieta VO 
servida nos hospitais brasileiros. Para que isso aconteça, 
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deve haver melhora significativa nos cardápios e preparações 
servidas aos pacientes9,22. 

Outro ponto importante é o paciente ter a opção de 
escolher algumas preparações, bem como a valorização 
do momento para realizar as refeições11,22,23. O ato de se 
alimentar é um evento complexo e sofre várias influências 
dentro do ambiente hospitalar. Da mesma forma que o 
indivíduo saudável, o paciente vai apresentar uma melhor 
ingestão se for oferecido o que ele gosta e prefere. 

Diante de todos esses fatos, um dos mecanismos para 
iniciar o processo de mudança na qualidade da dieta 
hospitalar servida no Brasil é a criação de um documento 
que resgate e alerte a equipe quanto ao valor e poder da 
DOH. Baseado nesses preceitos, este documento se propõe 
resgatar a importância e valorização da DOH no tratamento 
nutricional de pacientes internados, conceituando e padro-
nizando suas características, sugerindo formas de melhorias 
na qualidade e, ainda, mostrando maneiras de aperfeiçoar, 
incrementar, monitorar e avaliar o quanto o paciente ingere 
da dieta VO oferecida.  

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO 

Este documento, denominado “Dieta oral no ambiente 
hospitalar: posicionamento da BRASPEN”, versa sobre a 
DOH. É uma iniciativa pioneira de um grupo de nutricionistas 
membros da Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e 
Enteral (SBNPE/BRASPEN). O objetivo principal é alertar os 
profissionais nutricionistas, tanto da área da nutrição clínica 
quanto o gestor/administrador do SND, quanto à importância 
da dieta VO servida aos pacientes internados nos hospitais 
brasileiros. Este posicionamento vai ao encontro da neces-
sidade de um documento que auxilie a equipe na melhoria 
da qualidade e padronização das dietas orais servidas nas 
unidades hospitalares, para “Prevenir e Combater a Desnu-
trição Hospitalar” no Brasil. 

MÉTODO

Este documento/posicionamento teve sua concepção 
junto à BRASPEN, por meio da iniciativa de nutricionistas que 
coordenaram o seu desenvolvimento. Dentro dos primeiros 
passos, as coordenadoras recrutaram um grupo de trabalho 
formado por nutricionistas representativas dos usuários-alvo, 
de diferentes regiões do País. O grupo final foi formado por 
10 nutricionistas, incluindo as coordenadoras, todos membros 
da BRASPEN. Inicialmente, o grupo definiu os principais temas 
sobre a DOH no Brasil, para pacientes adultos e idosos. Todos 
os tópicos abordados foram desenvolvidos e, finalmente, 
consensuados entre os participantes. As recomendações 
aqui apresentadas são pautadas em evidência científica e na 
opinião destes especialistas, partindo da premissa que servem 

para nortear os nutricionistas da área clínica hospitalar e do 
SND, contudo, as condições clínicas e individualidades de 
cada paciente e serviço devem ser soberanas. 

DIETA ORAL HOSPITALAR (DOH)

Evolução Histórica da Dieta Oral Hospitalar
A história das dietas orais nos hospitais é muito antiga 

e caminha com a história da enfermagem. Contudo, no 
início, sob a direção da Igreja, a alimentação era baseada 
na caridade, com distribuição de alimentos e esmolas aos 
pacientes. Em muitos hospitais, a base da dieta hospitalar era 
constituída por uma única refeição ao dia, complementada 
pelos alimentos trazidos pelos familiares e amigos. Em 1860, 
ocorreu uma evolução devido ao impacto da profissão de 
enfermagem no engajamento e defesa da saúde pública. 
Isso ocorreu pelo trabalho da renomada enfermeira Florence 
Nightingale. Nightingale’s Notes on Nursing (1860) ilustrou 
suas observações de determinantes sociais para saúde, 
bem-estar e doença. Ela defendeu os esforços para o acesso 
da comunidade à água potável e ao saneamento público 
e enfatizou a importância da nutrição e da higiene na cura 
e no bem-estar24. 

Quando, em 1853, eclodiu a Guerra da Criméia, as 
condições dos hospitais militares eram sombrias. Durante 
a guerra, um grupo de enfermeiras, liderado por Florence, 
conseguiu viabilizar uma cozinha, fornecendo alimentação 
adequada aos doentes, incluindo vegetais frescos, pagos com 
doações. Este grupo ainda montou uma lavanderia, onde as 
roupas dos pacientes eram desinfetadas, acreditando que a 
higiene pessoal e do ambiente, boa alimentação e repouso 
poderiam manter o vigor resultando na cura. Esse conjunto 
de ações fez com que a taxa de mortalidade dos internados 
caísse de 40% para 2%25,26. 

A partir do século XX, o progresso e busca pela verdade 
em todas as ciências direcionou as forças para as questões 
relacionadas ao metabolismo, e a ciência da alimentação 
assumiu um ponto de partida distinto e certamente novo, 
que o professor von Noorden chamou de “a nova ciência 
da nutrição”27. Os métodos antigos e o arranjo geral das 
dietas hospitalares sofreram mudanças definitivas. As listas 
de dietas passaram gradualmente para os quadros de avisos 
dos hospitais mais conservadores. Nos relatórios anuais de 
muitos hospitais, lia-se: “Mudanças notáveis foram feitas no 
sistema de dietas”; “pacientes especiais são cuidadosamente 
tratados de acordo com as necessidades do metabolismo”; e 
isso se tornou necessário com as mudanças nos métodos de 
alimentação dos pacientes. Enfermeiras foram ensinadas a 
preparar e calcular dietas e a cuidar do “trabalho do meta-
bolismo”27. Em 1926, o médico argentino Pedro Escudero 
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criou o Instituto Nacional de Nutrição, a Escola Nacional de 
Dietistas, em 1933, e o curso de médicos “dietólogos” da 
Universidade de Buenos Aires e difundiu fortemente a nutrição 
em toda a América Latina. No Brasil, segundo apontam 
alguns estudos, a nutrição teria emergido nos anos de 1930 
a 1940, como parte integrante do projeto de modernização 
da economia brasileira28. 

Importância da Dieta Oral Hospitalar
O ato de se alimentar envolve experiências adquiridas 

ao longo dos anos, aspectos socioeconômicos, culturais 
e religiosos, exemplificadas pela lembrança do cheiro do 
bolo na casa da avó, o panetone de Natal e as reuniões 
realizadas na cozinha da casa em volta da mesa. Entretanto, 
na presença de doenças, o prazer de alimentar é substi-
tuído por momento de dor, mal-estar, náuseas, vômitos, 
cólicas abdominais, diarreia, dentre outras manifestações 
de sofrimento2. 

Mesmo diante dessas condições clínicas, a DOH deve 
ter como principal objetivo o oferecimento de uma alimen-
tação que atenda às necessidades fisiológicas/nutricionais 
decorrentes do estado físico, nutricional e patológico, 
contribuindo, portanto, para manutenção ou recuperação 
da saúde do paciente. Porém, adequar a dieta ao paciente 
pode representar modificações qualitativas e quantitativas na 
alimentação normal. Pode ocorrer mudanças na consistência, 
temperatura, volume, no valor calórico, ainda alterações nas 
proporções, nos macronutrientes e até restrições16. 

Desse modo, conhecer as características, indicações, 
contraindicações, alimentos/preparações permitidos e 
evitados das dietas orais são primordiais à assistência nutri-
cional de excelência. Nesse sentido, a padronização das 
dietas no ambiente hospitalar possibilita o estabelecimento de 
condutas sistematizadas, facilita o trabalho entre a produção 
e sua distribuição. Por outro lado, a oferta de alimentos espe-
cíficos, para cada situação, deve ser sempre flexível, permi-
tindo adequações conforme as necessidades individuais do 
paciente3. A grande importância da DOH é tratar o paciente 
frente a sua condição clínica. Esse tratamento contempla a 
oferta de uma refeição saborosa, equilibrada, que garanta 
a cobertura das suas necessidades nutricionais diária.

Dieta Oral Hospitalar Modificadas
Dietas modificadas em relação à consistência são pres-

critas na rotina hospitalar e servem como base para outras 
modificações, de acordo com a doença e a condição clínica 
do paciente. No Brasil, não existe uma padronização para os 
diferentes tipos de DOH, o que resulta em grande divergência 
de nomenclaturas para prescrição nos hospitais. Cada SND 
interpreta a consistência de uma forma, liberando alimentos 

distintos para cada prescrição – como, por exemplo, a dieta 
pastosa, que, em alguns serviços, inclui alimentos triturados 
e moídos e, em outros, apenas alimentos na forma cremosa. 

Ainda, alguns manuais de dieta oral utilizam nomes das 
doenças de base para denominar a dieta prescrita, como, 
por exemplo, “dietas para diabético”, “dieta para renal 
crônico dialítico”, enquanto outros utilizam nomes para 
classificar as dietas que são impossíveis de serem realizadas, 
como as “dietas assódicas”. Neste sentido, este documento 
propõe uma padronização na nomenclatura da DOH. Para 
isso, foram consideradas diferentes consistências da dieta 
(dieta hospitalar progressiva - DHP), já utilizadas em muitos 
hospitais, destacando as características adotadas para cada 
uma delas. 

Assim, o profissional que utilizar as posições deste docu-
mento, deve encontrar, conforme o nome/nomenclatura 
adotado, para cada dieta, as características conceituadas que 
mais se enquadram à rotina do seu SND. A padronização da 
nomenclatura utilizada visa uniformizar os termos utilizados 
e capacitar toda equipe envolvida no processo de preparo, 
bem como a de prescrição da DOH. Esta padronização foi 
baseada nos conceitos básicos da nutrição e dietética, princi-
palmente acadêmicos, e da prática clínica dos nutricionistas 
que elaboraram o documento. 

Este documento traz as modificações da DOH quanto 
à consistência e/ou composição de nutrientes e calorias, 
conforme abaixo:

•	 DOH modificadas em consistência: Tem como obje-
tivo alterar a textura dos alimentos e preparações, sendo 
adequados para cada condição clínica e neuropsicomo-
tora do paciente. As dietas modificadas em consistência 
não visam à restrição de nutrientes e calorias. A modi-
ficação da consistência foi realizada a partir da dieta 
normal/geral/livre, com adequação em quantidade e 
qualidade de cada refeição. A padronização das dietas 
visa prestar um atendimento nutricional seguro, eficiente 
e de qualidade, facilitando o trabalho do SND. Isso 
permite a capacitação contínua de pessoal, respeitando o 
cardápio, a disponibilidade de alimentos, hábitos e prefe-
rências do paciente e as necessidades nutricionais frente 
à doença. Dessa forma, sempre que necessário, a dieta 
pode ser adaptada conforme a consistência e a compo-
sição de carboidratos, lipídios, proteínas, micronutrientes, 
fibras alimentares, líquidos, ou restrição/exclusão de 
algum alimento. O termo “dietas modificadas conforme 
a consistência” contempla sete estágios de progressão, 
que são, conforme nomenclatura adotada nos serviços: 
“normal, geral ou livre”, “branda”, “pastosa” ou semis-
sólida”, “pastosa homogênea ou cremosa”, “semilíquida 
ou cremosa”, “líquida ou líquida completa” e “líquida 
restrita” (Quadro 1). 
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Quadro 1 – Características da dieta oral hospitalar modificadas conforme a consistência. 

Dieta 
nomenclatura

Característica Alimentos 
permitidos

Alimentos 
evitados

Calorias e proteínas
(aproximadamente)

Número de 
refeições ao dia 

Normal ou  
Geral ou
Livre 

Inclui todos os alimentos 
e texturas recomenda-

dos em uma alimentação 
saudável1

Não se aplica Não se aplica 2200 a 2500 kcal/dia

85 a 105 g de 
proteína/dia

5-6 refeições

Branda Composta por 
alimentos sólidos 
abrandados pela 

cocção
Caracteriza-se, 

principalmente, pela 
mudança da textura 
através da cocção 

das fibras alimentares 
das verduras, legumes, 

frutas e tecido 
conectivo 

das carnes

Pães, bisnagas, tapioca, 
cuscuz, biscoitos (sem 

recheio), bolos simples e 
massas

Cereais cozidos 
(arroz, aveia entre outros)
Leguminosas ou apenas 
caldo das leguminosas

Legumes e verduras cozidos
Frutas cozidas, assadas, 

sem casca. 
Frutas in natura de consis-
tência macia e sem casca

Leite e derivados
Carnes, frango ou

 peixe cozidos, 
assados ou grelhados

Ovos cozidos, mexidos, 
pochê e omeletes

Sobremesas: seguir as 
características da dieta e os 

alimentos permitidos

Legumes e 
verduras 

cruas
Frutas cruas, 

exceto as permitidas
Queijos gordurosos 

e ou salgados
Carnes e peixes 
ricos em gordura 
e os embutidos

Frituras em 
geral

2000 a 2300 kcal/dia
75 a 100 g de
proteína/dia

5-6 refeições

Pastosa ou 
Semissólida

Composta por  
alimentos bem  

cozidos e macios  
que requerem pouca 

mastigação
Alimentos e  
preparações  

apresentam-se na  
forma de purês,  
cremes, papas e  
carnes moídas,  

trituradas ou  
desfiadas e  

suflês1,2

Pães macios e bisnagas, bis-
coitos amolecidos em leite 

tipo papa, bolo simples
Cereais e massas bem cozi-
dos isolados ou em prepa-
rações (arroz papa, sopas, 

mingaus)
Caldo de leguminosas ou 
leguminosas liquidificadas
Legumes e verduras, bem 
cozidos, suflês, cremes ou 
purês. Sopas com pedaços 

pequenos
Frutas cruas macias, 

picadas, frutas cozidas ou 
assadas, purês, vitaminas, 

smoothies e sucos
Leite, iogurtes e queijos 

cremosos
Carnes, frango ou peixe co-
zidos ou ensopados, moídos 

ou desfiados
Ovos cozidos, mexidos ou 

omeletes ou pochê
Sobremesas: seguir as 

características da dieta e os 
alimentos permitidos

Pães não macios,  
biscoito seco, torrada, 

tapioca
Cereais integrais e  

em grãos

Leguminosas  
integrais e em  

grãos
Legumes e verduras  

cruas
Frutas cruas com  
casca, frutas com  
polpa dura, frutas  

secas ou  
desidratadas
Queijos duros

Carnes, frango ou 
 peixe grelhados  

ou assados, secos  
em pedaços grandes  

ou inteiro.  
Embutidos

Frituras em geral

1800 a 2100 kcal/dia
70 a 95 g de  
proteína/dia

5-6 refeições/dia
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Continuação Quadro 1 – Características da dieta oral hospitalar modificadas conforme a consistência. 

Dieta 
nomenclatura

Característica Alimentos 
permitidos

Alimentos 
evitados

Calorias e proteínas
(aproximadamente)

Número de 
refeições ao dia 

Pastosa Homo-
gênea ou
Cremosa

Composta por alimentos 
e preparações bem cozi-
dos e batidos ou liquidi-
ficados, na consistência 
de purê, formando uma 
preparação homogênea 

e espessa1,2

Obs.: as preparações 
podem ser ofertadas 

separadamente

Cereais bem cozidos 
liquidificados ou bem 

triturados, na forma de 
mingaus, purês ou 

cremes
Leguminosas 

liquidificadas ou 
trituradas

Legumes e verduras 
bem cozidos na 
forma de cremes 

ou purês
Frutas na forma de purês, 

vitaminas, smoothies e 
sucos espessos

Leite em preparações: min-
gaus, vitaminas e iogurtes 

cremosos. Queijos cremosos 
em preparações

Carnes, frango ou peixe 
cozidos liquidificados

Ovos nas preparações ade-
quadas às características da 

dieta cremosa
Sobremesas: seguir as 

características da dieta e os 
alimentos permitidos

Pães e biscoitos em 
geral, bolos, torradas, 

tapioca
 Cereais integrais 

e em grãos
Leguminosas integrais 

e em grãos
Legumes e verduras 

cruas
Frutas cruas com 
casca, frutas com 
polpa dura, frutas 

secas ou desidratadas
Iogurtes com 

pedaços. Queijos 
duros, carnes, frango 
ou peixe grelhados ou 

assados, secos em 
pedaços grandes ou 
inteiro. Embutidos

Ovos cozidos, mexidos 
ou omeletes ou pochê

Frituras em geral

1800 a 2100 kcal/dia
70 a 95 g de 
proteína/dia

5-6 refeições/dia

Pastosa Homo-
gênea
ou
Cremosa

Composta por alimentos 
e preparações bem  

cozidos e batidos ou 
liquidificados, na  

consistência de purê,  
formando uma  

preparação  
homogênea e  

espessa1,2

Obs.: as preparações 
podem ser ofertadas 

separadamente

Cereais bem cozidos
liquidificados ou bem 

triturados, na forma de 
mingaus, purês ou 

cremes
Leguminosas 

liquidificadas ou 
trituradas

Legumes e verduras 
bem cozidos na forma 
de cremes ou purês

Frutas na forma de purês,
 vitaminas, smoothies e 

sucos espessos
Leite em preparações: 

mingaus, vitaminas e iogur-
tes cremosos. 

Queijos cremosos em 
preparações

Carnes, frango ou 
peixe cozidos 
liquidificados

Ovos nas preparações 
adequadas às 

características da 
dieta cremosa
Sobremesas: 

seguir as características 
da dieta e os alimentos 

permitidos

Pães e biscoitos 
em geral, bolos, 
torradas, tapioca
 Cereais integrais 

e em grãos
Leguminosas 

integrais e em grãos
Legumes e verduras 

cruas
Frutas cruas com 
casca, frutas com 
polpa dura, frutas 

secas ou desidratadas
Iogurtes com pedaços. 

Queijos duros
Carnes, frango ou 
peixe grelhados ou 
assados, secos em 

pedaços grandes ou 
inteiro. Embutidos

Ovos cozidos, mexidos 
ou omeletes ou pochê

Frituras em geral

1350 a 1500 kcal/dia 6 refeições



Dieta oral no ambiente hospitalar: posicionamento da BRASPEN

BRASPEN J 2022; 37 (3): 207-27

213

Quadro 1 – Características da dieta oral hospitalar modificadas conforme a consistência. 

Dieta 
nomenclatura

Característica Alimentos 
permitidos

Alimentos 
evitados

Calorias e proteínas
(aproximadamente)

Número de 
refeições ao dia 

Semilíquida ou 
Cremosa

Composta por 
alimentos de 
consistência 

semilíquida cremosa e 
homogênea, permitindo 

a adição de água
Considerar o uso de 

espessantes para 
adequação da 
consistência

Cereais bem cozidos 
liquidificados na forma 

de mingaus ou 
cremes

Leguminosas na 
forma cremosa

Legumes e verduras 
na forma cremosa
Frutas na forma de 

vitaminas, smoothies 
e sucos espessos

Leite em preparações: min-
gaus, vitaminas, 

sorvete e iogurtes 
cremosos. Queijos

cremosos em 
preparações

Carnes, frango ou 
peixe cozidos 

liquidificadas nas 
preparações

Ovos em 
preparações 

na forma cremosa
Sobremesas: 

preparações na 
forma cremosa

Pães e biscoitos em 
geral, bolos, torradas, 

tapioca
Cereais integrais 

e em grãos
Leguminosas 

integrais e em grãos
Legumes e verduras 

cruas
Frutas cruas com 

casca, frutas com polpa 
dura, frutas secas ou 

desidratadas
Iogurtes com pedaços. 

Queijos duros
Carnes, frango ou 

peixe grelhados ou assa-
dos, secos em 

pedaços grandes ou 
inteiro. Embutidos.

Ovos cozidos, mexidos 
ou omeletes ou 

pochê
Frituras em geral

1200 a 1500 kcal/dia
50 a 75 g de proteína

6 refeições

Líquida
ou
Líquida 
completa

Composta por todos os 
alimentos e preparações 

na forma líquida

Cereais em 
preparações líquidas 

máximo a 3%
Leguminosas na 
forma de caldo

Legumes e verduras 
na forma de caldo ou 
sopas liquidificadas
Frutas na forma de 
vitaminas ralas e 

sucos
Leite in natura ou 
em preparações 

líquidas
Carnes, frango ou
 peixe cozidos na 
forma de caldo ou 

sopas liquidificadas
Sobremesas: 

preparações na 
forma líquida

Pães e biscoitos em 
geral, bolos, 

torradas, tapioca
Cereais em 
preparações 
cremosas ou

 sólidas
Leguminosas em 

preparações 
cremosas
 ou sólidas
Legumes e 

verduras em 
preparações 

cremosas 
ou sólidas

Frutas em preparações 
cremosas ou sólidas
Leite e derivados em 

preparações cremosas 
ou sólidas

Carnes, frango ou peixe 
em preparações 

cremosas ou sólidas. 
Embutidos.

Ovos
Sobremesas 

cremosas ou sólidas
Frituras em geral

1000 a 1300 kcal/dia
50 a 60 g de proteína

6 a 8 refeições
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Quadro 1 – Características da dieta oral hospitalar modificadas conforme a consistência. 

Dieta 
nomenclatura

Característica Alimentos 
permitidos

Alimentos 
evitados

Calorias e proteínas
(aproximadamente)

Número de 
refeições ao dia 

Líquida restrita Composta por 
preparações líquidas 
pobre em resíduos

Caldo de legumes 
coados pobre em

resíduos
Suco de frutas coados, 

água de coco, 
isotônicos

Caldo de carnes, 
frango ou peixe 

coados
Sobremesas: gelatina

 sem açúcar
Chá de ervas e 

frutas

Qualquer alimento 
que esteja na 

consistência sólida, 
cremosa ou 

liquidificada não 
coada

Cereais
Leguminosas
Verduras em 

qualquer 
preparação

Leite e 
derivados

Ovos
Açúcar de

adição e mel
Café, chá mate, 
preto, verde e

outros ricos em 
cafeína

300 a 500 kcal/dia
Proteína: não se 

aplica

6 a 8 refeições

Observação: 
1- A avaliação clínica e dietética, realizada pelo nutricionista, é soberana quanto às sugestões e recomendações desse quadro.
2- Avaliar a individualidade do paciente, preferências, alergias, intolerâncias e restrições alimentares.
3- Evitar restrições desnecessárias sem evidência científica.

•	 DOH modificadas em calorias e ou nutrientes: Tem 
como objetivo adequar em qualidade e quantidade de 
calorias e nutrientes destinados às particularidades da 
doença e seu tratamento. Podem ser reduzidas (hipo) ou 
aumentadas (hiper), com exclusão total ou parcial de 
um determinado alimento/nutriente/caloria. O Quadro 
2 classifica a DOH de acordo com as modificações em 
calorias, carboidratos, proteínas, lipídios, fibra alimentar, 
líquidos, sódio, potássio, glúten, lactose, outros nutrientes 
e “dieta para condições especiais”. 
É importante destacar que as duas classificações são 

independentes e utilizadas de maneira concomitante, uma vez 
que consideram aspectos diferentes. Ainda, estas prescrições 
devem ser individualizadas e, independente da dieta prescrita, 
o nutricionista deve evitar restrições desnecessárias. A equipe 
deve se guiar pela evidência científica atual, evitando ao 
máximo privar o paciente de alimentos e preparações e, com 
isso, reduzir o risco de desnutrição hospitalar, complicações 
e mortalidade29. Ao contrário, tentativas para atender às 
preferências do paciente devem ser implementadas. 

Em relação aos nutrientes e às calorias, a DOH padrão, 
que não necessita de modificação, deve fornecer entre 25 e 
30 kcal-kg e 0,8 a 1,0 g de proteína/kg peso atual-dia. Em 
relação à distribuição de macronutrientes da DOH, propomos 
a seguinte distribuição:
•	 50%	a	60%	do	VET	proveniente	de	carboidratos	 (dieta	

normoglicídica); 

•	 30%	a	35%	do	VET	proveniente	de	lipídios	(dieta	normo-
lipídica) e;

•	 15%	 a	 20%	 do	 VET	 proveniente	 de	 proteínas	 (dieta	
normoproteica)30. 
Também, a DOH deve ser reavaliada sistematicamente 

e adaptada conforme a necessidade individual de cada 
paciente. Quaisquer valores percentuais, acima ou abaixo 
dessa faixa recomendada, exigem reajustes nas proporções 
de outros macronutrientes. 

O SND deve assegurar que todas as informações da 
DOH estejam contidas em um manual de dietas, para fácil 
acesso de toda equipe médica multiprofissional assisten-
cial, independente se o serviço é próprio ou terceirizado. 
Esse manual deve conter informações nutricionais, como: 
número de refeições servidas, características e consistências, 
quantidade de calorias, proteínas e fibra alimentar e outros 
micronutrientes por cada refeição servida/dia. 

Além disso, o manual deve informar sobre alimentos 
permitidos, evitados e as dietas especiais com suas caracte-
rísticas. As características modificadas/restritas/isentas, por 
exemplo, na quantidade de sódio, potássio, líquidos, glúten, 
para alergia, entre outras, também devem estar descritas no 
manual. Todas essas informações são essenciais e possibi-
litam que o nutricionista da área clínica possa avaliar se o 
que está sendo prescrito/fornecido atende ou não às necessi-
dades individuais do paciente conforme a doença, sintomas, 
intolerâncias e estado nutricional. 



Dieta oral no ambiente hospitalar: posicionamento da BRASPEN

BRASPEN J 2022; 37 (3): 207-27

215

Quadros 2 – Dieta oral hospitalar modificadas em calorias, nutrientes, fibra alimentar, líquidos e para condições especiais.

Conteúdo Tipo Descrição

Líquida restrita Dieta hipercalórica Esta dieta deve fornecer uma quantidade calórica maior que 30 kcal-kg/dia de peso atual, com a 
 seguinte composição: carboidratos entre 45% e 50%, lipídeos entre 35-40% e proteína em 20%30

Dieta hipocalórica Esta dieta deve fornecer menos de 20* kcal-kg/dia de peso atual e deve garantir consumo de, no 
mínimo, 1,0 g de proteína/kg/dia de peso atual, para pacientes com IMC<30 kg/m2.
Para os pacientes com obesidade (IMC>30kg/m2), utilizar o peso ajustado.
Esta dieta não deve ser indicada de rotina, por aumentar o risco de desnutrição, mesmo em pacientes 
com obesidade. Quando indicada, deve ser por um curto período de tempo, como, por exemplo, em 
caso de síndrome de realimentação, obesidade com resistência à insulina grave e os críticos30.

Carboidratos Dieta reduzida em 
carboidratos

Esta dieta deve fornecer 40% a 45% do VET na forma de carboidratos. Atenção: não deve fornecer 
menos de 40% do VET, sendo que a quantidade de CHO não deve ser inferior a 130 g/dia.
Esta dieta deve ser prescrita com cautela, uma vez que o controle glicêmico não deve ser usado 
como critério para redução do consumo de alimentos, pois isso aumenta o risco de desnutrição 
hospitalar. Por esse motivo, a dieta deve ser individualizada, evitando restrições desnecessárias. 
Os lanches, assim como refeições principais, devem associar carboidratos com proteína e 
gorduras. Os pacientes insulinizados devem receber suporte para identificar e quantificar o 
consumo de carboidratos, para melhorar o controle30.

Dieta com baixo teor 
de lactose

Esta dieta dever ser restrita em lactose e conter menos de 12 g por refeição. 
Está indicada apenas para os pacientes com intolerância à lactose comprovada.
Observar os casos graves e fazer adaptações individualizadas30.

Proteínas Dieta hiperproteica Esta dieta fornece, no mínimo, 1,2 g de proteína/kg de peso atual-dia30.

Dieta hipoproteica Esta dieta fornece 0,6 a 0,8 g de proteína-kg de peso atual-dia. 
Está indicada apenas para os pacientes com doença renal crônica em tratamento conservador30.
De acordo com a evidência atual, esta dieta não é indicada para os pacientes com lesão renal 
aguda e cirróticos, com ou sem encefalopatia hepática30.

Lipídios Dieta hipolipídica Esta dieta deve conter até 20% de lipídios e fornecer uma quantidade menor que 5% do VET de 
triglicerídeos de cadeia longa e ser enriquecida com uma quantidade maior que 20% do VET de 
triglicerídeos de cadeia média30.
Está indicada apenas para pacientes com ascite quilosa, linfagiectasia intestinal com enteropatia 
perdedora de proteínas e desordem da oxidação de ácidos graxos30.

Dieta cetogênica Esta dieta fornece entre 50% e 90% do VET na forma de gordura, ou seja, a prescrição segue a 
evolução na proporção de gordura em relação a proteínas mais carboidratos - 1:1; 2:1; 3:1; 4:1.
Esta dieta está indicada apenas para os pacientes com diagnóstico de epilepsia refratária, com o 
objetivo de reduzir as crises convulsivas31.

Líquidos Normal Nesta dieta, a recomendação de ingestão hídrica fica em torno de 1 ml/kcal/dia ou 30 a 35 ml/kg/dia.

Restrito Nesta dieta, a ingestão hídrica deve ser rigorosamente controlada conforme prescrição médica, 
normalmente indicada em insuficiência cardíaca congestiva, insuficiência hepática ou doença renal 
crônica, de acordo com balanço hídrico e peso do paciente30.

Outros
 nutrientes

Hipossódica ou sal 
controlado

Esta dieta deve fornecer em torno de 6 g/sal/dia, em pacientes com hipertensão arterial, insuficiência 
cardíaca congestiva, doença renal crônica e cirrose hepática. Restrição maior que esta não apresenta 
benefícios e aumenta o risco e a desnutrição hospitalar30.
Para os pacientes com falência cardíaca descompensada, não está indicada restrição menor que 2,8 g 
de sal por dia.
Nesta dieta, deve-se restringir alimentos processados e ultraprocessados30.
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Continuação Quadro 2 – Dieta oral hospitalar modificadas em calorias, nutrientes, fibra alimentar, líquidos e para condições especiais.

Conteúdo Tipo Descrição

Outros
 nutrientes

Hipocalêmica ou 
Pobre em potássio

Nesta dieta, a restrição ou suplementação de potássio deve ser individualizada e baseada nos resulta-
dos dos exames laboratoriais32,33.

Pobre em fósforo Nesta dieta, a restrição ou suplementação de fósforo deve ser individualizada para manter os níveis 
séricos com variações normais. Está recomendada na presença de hiperfosfatemia persistente e pro-
gressiva, e após a avaliação de níveis séricos de cálcio e PTH32,33.

Pobre em iodo Esta dieta está indicada para pacientes em tratamento com iodo radioativo (iodoterapia), com a fina-
lidade de aumentar a eficácia do tratamento. O sal iodado deve ser substituído pelo sal não iodado e 
deve ser restrito os alimentos ricos em iodo e sal iodado34,35.

Isenta de Glúten Esta dieta está indicada apenas para pacientes com diagnóstico de doença celíaca comprovada. Deve 
ser isenta de trigo, centeio e cevada e alimentos que contém glúten35,36.

Dieta para 
condições 
especiais

Rica em fibras Esta dieta deve fornecer quantidades superiores a 14 g de fibra alimentar para cada 1000 kcal por 
dia37,38.

Pobre em fibras Esta dieta está indicada para preparo para exame de colonoscopia. Não existe uma recomendação 
definida quanto à quantidade, porém é considerado, usualmente, até 10 g de fibra30.

Pobre em FODMAP Esta dieta está indicada aos pacientes com síndrome do intestino irritável.
A dieta com baixo teor de FODMAPs deve excluir alimentos com alto teor de carboidratos não dige-
ridos pelo trato digestivo humano, como os oligossacarídeos, fruto-oligossacarídeos (FOS), galacto-
oligossacarídeos (GOS), dissacarídeos (lactose), monossacarídeos (frutose) e os polióis39.
Produtos sem glúten costumam ser mais bem tolerados porque não possuem trigo, que é rico em 
FODMAP, mas a restrição de glúten não apresenta benefícios adicionais quando a dieta já é restrita em 
FODMAPs40.

Para pacientes 
neutropênicos

Esta dieta para pacientes neutropênicos deve ser evitada e criteriosamente avaliada pela equipe, uma 
vez que não há consenso na literatura para essa recomendação30,41.
É fundamental destacar, entretanto, que o preparo de alimentos deve seguir as normas da RDC Nº 216 
ano: 2004 para segurança alimentar42.

Para alergia alimentar Esta dieta está indicada para o paciente com alergia alimentar comprovada.

Alimentar Alergia alimentar: resposta imunológica que ocorre após a ingestão de determinado alimento. O pa-
ciente deve receber uma dieta de exclusão do alérgeno específico. 
Investigar, na anamnese alimentar, a associação da alergia com o látex e pólen (reatividade cruzada 
com alérgenos alimentares).
Principais reações: 
• Latex-fruta (risco de 35% de reatividade clínica): kiwi, banana, abacate, maracujá, pêssego, avelã, 
tomate, batata, mandioca e pimentão
• Pólen-fruta (risco de 55% de reatividade clínica): frutas e vegetais crus30,35.

Para intolerância 
alimentar

Esta dieta está indicada para o paciente com intolerância alimentar comprovada.
São reações não imunológicas apresentadas após a ingestão de determinados alimentos. O paciente 
deve receber uma dieta isenta ou reduzida no alimento intolerante30,35.

Crenças religiosas As crenças religiosas (por exemplo, Kosher, vegetarianismo e Halal) devem ser atendidas, mesmo sem 
justificativa médica. Todos os pacientes têm o direito de seguir os preceitos de sua religião. 
Deve compor o padrão de dietas hospitalar e elaborada para cobrir as necessidades nutricionais do 
paciente30.

Vegetariana Esta dieta visa atender à alimentação que exclui os produtos de origem animal. Deve compor o padrão 
de dietas hospitalar e elaborada para cobrir as necessidades nutricionais do paciente30.
Os principais tipos de vegetarianismo são43:
• Ovolactovegetarianismo: utiliza ovos, leite e laticínios na sua alimentação;
• Lactovegetarianismo: utiliza leite e laticínios na sua alimentação;
• Ovovegetarianismo: utiliza ovos na sua alimentação;
• Vegetarianismo estrito: não utiliza nenhum produto de origem animal na sua alimentação.
A dieta vegana não é recomendada em ambiente hospitalar pelo risco de desnutrição. Os veganos têm 
maior risco de deficiência em ferro, cálcio, vitaminas B12 e D30.
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Hora da Refeição “Mealtime” e Fatores que Inter-
ferem na Ingestão da Dieta Oral Hospitalar
Os sinais e sintomas apresentados pelo paciente, a 

qualidade da dieta servida e o ambiente hospitalar podem 
influenciar na ingestão da DOH44. Muitos pacientes podem 
apresentar anorexia, dor, demência, transtornos digestó-
rios, sofrimento e medo, que levam a menor ingestão, com 
consequente prejuízos na condição nutricional, o que resulta 
em piores desfechos ao longo da internação45-47. A anorexia 
é, sem dúvida, um sinal que contribui sobremaneira para a 
perda de peso e para desnutrição hospitalar44,48,49 e aumento 
na mortalidade hospitalar50. 

Além dos fatores relacionados às condições do 
paciente, o ambiente hospitalar, no momento das refei-
ções, também influencia na quantidade ingerida. Esses 
fatores são denominados, na literatura, de barreiras que 
dificultam o acesso e a ingestão da dieta oral no momento 
da refeição “mealtime”.

Muitos pacientes podem experienciar diversas barreiras 
(físicas ou organizacionais) que dificultam o acesso e a ingestão 
de alimentos e preparações durante a internação20,23,44,51. 
Como exemplo dessas barreiras, podemos citar: 

•	 Porcionamento	inadequado	de	alimentos	e	preparações;

•	 Dificuldade	para	cortar	alimentos	e	abrir	as	embalagens;

•	 Impossibilidade	e/ou	inflexibilidade	do	paciente	escolher	
as preparações do cardápio, conforme preferências;

•	 Refeição	incompleta	(faltando	algum	item	do	cardápio);

•	 Oferta	de	um	alimento	ou	dieta	diferente	do	adequado	
ou solicitado;

•	 Visitas	à	beira	leito	no	momento	das	refeições;

•	 Realização	de	procedimentos	(exames,	curativos,	insta-
lação de medicações, troca de acesso, etc.) no horário 
das refeições;

•	 Ambiente	 perturbador	 (ruídos	 de	 equipamentos,	
sons emitidos por outros pacientes, etc.) e com odor 
desagradável;

•	 Posição	 desconfortável	 do	 paciente	 para	 realizar	 as	
refeições;

•	 Alimentos	servidos	em	mesas	de	apoio	fora	do	alcance	
do paciente;

•	 Falta	 de	 auxílio	 para	 realizar	 as	 refeições,	 quando	
necessário;

•	 Curativos,	ostomias,	sondas,	drenos,	acessos	entre	outros	
que interferem na realização das refeições.

Essas barreiras são, muitas vezes, negligenciadas, porém, 
são fatores que estão diretamente associados à baixa 
ingestão da DOH. Cerca de 70% dos pacientes relatam 
vivenciar algum tipo de barreira, sendo os idosos e os desnu-
tridos mais suscetíveis52.

Keller et al.44 avaliaram quais dessas barreiras foram 
experienciadas pelos pacientes e que interferiam na ingestão 
em 18 hospitais, no Canadá. Os autores encontraram que 
41,8% dos pacientes eram interrompidos pela equipe do 
hospital, no momento das refeições e 69,2% não recebiam 
a refeição substituta quando era perdida por motivos de 
jejum para exames. Ainda, os pacientes idosos foram os mais 
propensos a barreiras físicas, como a dificuldade para abrir 
embalagem e a falta de ajuda para realizar as refeições. 

Um outro tipo de barreira de acesso aos alimentos 
refere-se à qualidade da refeição servida. Muitas vezes, as 
refeições são avaliadas como monótonas, sem gosto, frias 
e servidas em porções pequenas. Dessa forma, avaliar a 
perceção do paciente sobre a qualidade (sabor, aroma, apre-
sentação, temperatura e tamanho da porção) das refeições 
constitui uma estratégia para melhorar a aceitabilidade da 
DOH20,22,44,50,52,53.

É indispensável reconhecer que, durante a internação, 
o paciente experiencie condições diversas que impactam 
negativamente na ingestão alimentar. Pequenas mudanças 
no cardápio e acréscimos de lanches e preparações podem 
resultar em aumento da ingestão calórico proteica54. Estudos 
demonstram que os serviços de alimentação hospitalar 
necessitam ser mais flexíveis e responsivos, para entregar 
a refeição certa aos pacientes certos no momento certo. 
Isso melhora os indicadores nutricionais e a experiência do 
paciente durante a internação47,49,55,56.

É fundamental considerar que muitos pacientes necessitam 
de assistência para abrir embalagens, cortar os alimentos e 
até para segurar os talheres46,47,49. Nesses casos, alguns 
necessitam de assistência diária para realizar as refeições. 
Roberts et al.57 mostraram que, em um total de 407 pacientes, 
com idade média de 87 anos, 57% precisaram de auxílio na 
hora das refeições e cerca de 50% apresentaram confusão 
nesse momento.

Também, Larsen et al.58 identificaram experiências dos 
pacientes internados relacionadas às refeições e destacaram 
que a falta de companhia, a presença de bolsas coletoras 
(colostomia ou ureterostomia), de cateter, de soro intravenoso 
e interrupções durante a refeição, comprometeram o desejo 
de alimentar-se.

Estudos demonstram que a insatisfação do paciente com 
o SND é frequentemente relatada47,49,59 e está associada à 
baixa ingestão alimentar, aumento no tempo de internação 

e a desnutrição iatrogênica23. Thibault et al.60 mostraram 
que menos de 10% dos pacientes estudados consideraram 
as refeições hospitalares ‘‘aceitáveis’’ e mais 85% não 
comeram todos os alimentos fornecidos. Aliado a isso, os 
autores encontraram que os serviços de produção de refei-
ções não avaliam a satisfação do paciente no momento da 
refeição20,47,61. 
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A insatisfação do paciente, com concomitante baixa 
ingestão, resulta em piores desfechos clínicos. Estudo 
publicado por Correia et al.14 demonstrou que mais de 
50% dos pacientes comeram metade, menos da metade ou 
menos que o normal na semana anterior à internação, ou 
experimentaram perda de peso nos três meses anteriores. 
Os autores, ainda, encontraram que o risco de óbito foi de 
3,63 vezes maior para os pacientes que comeram 25% da 
refeição servida em comparação àqueles que comeram a 
refeição completa, aumentando para 6,6 vezes para aqueles 
que nada comeram. 

Em linhas gerais, estudos demonstram que existe uma 
baixa valorização da dieta oral, tanto no planejamento de 
cardápios quanto no tipo de preparações servidas52 e, ainda, 
que muitas barreiras interferem na ingestão, principalmente 
entre os idosos62. Ainda, pode-se inferir que, com o advento 
da terceirização dos serviços de alimentação hospitalar, 
ocorreu uma piora na qualidade das dietas servidas aos 
pacientes. Os serviços de alimentação geralmente subvalo-
rizam esse atendimento47,49,63. Por outro lado, o adequado 
gerenciamento dos serviços de refeições com melhoria no 
cardápio e nas preparações resulta em melhor ingestão da 
DOH, com menor resto ingestão e consecutiva redução dos 
custos5,47,49,64,65. 

Dentro desse contexto, os serviços de produção de 
refeições devem confeccionar dietas atrativas e saborosas, 
respeitando as restrições de cada paciente. Todo o serviço de 
nutrição, seja ele terceirizado ou não, deve empreender ações 
para minimizar as barreiras e melhorar a DOH, aliando-se 
à gastronomia hospitalar.

É fundamental que o nutricionista adote como rotina 
a avaliação dessas barreiras66. Para isso, o serviço 
de alimentação hospitalar e de assistência nutricional 
necessita ser remodelado, com o objetivo de atender às 
demandas dos pacientes e a sua evolução clínica. Abaixo, 
destacamos alguns exemplos de medidas que podem ser 
eficientes em minimizar as barreiras que interferem na 
ingestão da DOH59:

1. Assistência na hora das refeições (protocolo “mealtime”): 
com objetivo de auxiliar os pacientes nas dificuldades e 
limitações físicas durante as refeições. Pode ser realizado 
por acompanhantes, voluntários e equipe de enfermagem;

2. Refeições protegidas: promover um ambiente livre de 
distrações e barulhos. Evitar interromper o paciente 
durante as refeições para realização de procedimentos/
exames;

3. Refeitórios supervisionados: permite a interação social 
entre os pacientes no momento das refeições. Além disso, 
os profissionais responsáveis pela supervisão devem 
encorajar verbalmente como estímulo para o paciente se 
alimentar. Esses locais permitem aos pacientes sentarem 

em uma posição adequada e confortável, tornam as 
refeições mais acessíveis (ao alcance do paciente) e 
promovem um ambiente confortável livre de ruídos e 
odores desagradáveis;

4. Identificação dos pacientes que necessitam de auxílio ou 
estão em risco: uma estratégia é oferecer as refeições 
em bandejas na cor vermelha, para sinalizar a equipe 
que o paciente necessita de auxílio ou está enfrentando 
dificuldades na ingestão alimentar;

5. Opção de cardápios, incluindo vegetariano ou para 
escolha de alguma preparação do cardápio, como, por 
exemplo, do prato proteico (carne, peixe, ovos). Essa 
estratégia mostrou ser eficaz em aumentar a ingestão de 
calorias e proteínas, uma vez que possibilita ao paciente 
realizar a escolha dos alimentos que deseja e pode 
consumir;

6. Ofertas de snacks e lanches intermediários (queijos, 
sanduiches, bolinhos, docinhos, castanhas entre 
outros), adaptados à consistência que o paciente 
tolera, de sabor variado, ao longo do dia. O objetivo é 
aumentar a oferta de nutrientes e calorias e a satisfação 
do paciente67.

Para atingir esse objetivo, o nutricionista deve ter em mente 
e entender que a ingestão dos alimentos e das preparações 
vai além das “Leis Fundamentais de Alimentação de Escudero 
(quantidade, qualidade, harmonia e adequação)”. Para que 
haja mais adesão do paciente ao tratamento dietético, o 
nutricionista deve proporcionar alimentos e preparações que 
ele aprecia e gosta e, com isso, garantir a ingestão satisfa-
tória de pelo menos 80% das suas necessidades nutricionais 
diárias1,4,8,30,63,68,69. O SND deve considerar que “o acesso a 
uma variedade de alimentos seguros e saudáveis é um direito 
humano fundamental”19. 

Para pacientes com ou em risco de desnutrição 
devem ser asseguradas informações sobre as escolhas 
dos alimentos e o tamanho das porções. Igualmente, 
porções reduzidas e com maior densidade energética 
devem estar disponíveis. As limitações mecânicas devem 
ser consideradas para oferecer estratégias que possibilitem 
a alimentação do paciente30.

O acesso a alimentos nutricionalmente adequados deve 
ser assegurado durante todo o dia30. Em paralelo, o horário 
da refeição deve ser entendido como um momento reservado 
para este fim, onde não haja interrupções para exames, 
higienização, visitas médicas, entre outros, possibilitando a 
chance do paciente completar sua refeição30. 

Ainda, devemos modificar e quebrar o antigo paradigma 
que “comida do hospital” é sem sabor, cor e de aparência 
ruim. O serviço de nutrição deve agregar sabor, aroma, cor, 
transformar as texturas, modificando o termo “comida de 
hospital” para uma refeição “gourmetizada”15,18. 
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Como Implementar a DOH Através da Gastrono-
mia Hospitalar
A dietética nasceu da necessidade de fazer planos 

alimentares como parte do tratamento integral do paciente, 
atendendo às demandas nutricionais específicas de cada 
paciente durante toda a sua trajetória no hospital.

Recentemente, tem se destacado a importância da 
melhoria na qualidade gastronômica das dietas, para 
assegurar a aceitação alimentar, reduzindo a desnutrição 
e eventos adversos30,55,69,70. Tentativas inovadoras vêm 
contribuindo para o bem-estar dos pacientes no ambiente 
hospitalar em áreas, até então, pouco exploradas. Atual-
mente, a satisfação é primordial para a manutenção da 
qualidade do hospital, bem como para a recuperação do 
paciente71. Contudo, em muitas instituições, a DOH é vista 
como “comida ruim e sem sabor”, o que representa umas 
das principais queixas relatadas pelos pacientes71. Erronea-
mente, as unidades de alimentação e dietética priorizam a 
terapêutica, se esquecendo frequentemente dos sentimentos e 
do apelo sensorial, indispensáveis para consumir a refeição, 
sobretudo no ambiente hospitalar71. Ainda, muitos profis-
sionais esquecem que a alimentação costuma ser o único 
momento em que os pacientes podem desfrutar do prazer 
oferecido pelo alimento71. A dieta não pode ser tratada da 
mesma forma que a medicação, como uma imposição, é 
preciso convencer e esclarecer o paciente da sua importância 
e, nesse sentido, a gastronomia pode com louvor ajudar 
nessa tarefa diária72. 

Neste sentido, a gastronomia visa considerar o acon-
chego, amparo e as extensões simbólicas e sensoriais da 
alimentação, implementando na cozinha dietética a gastro-
nomia hospitalar73. Gastronomia é uma palavra originada do 
grego antigo gaster, que é estômago, e nomia, que é forma 
de lei. E, ainda, é uma das mais importantes expressões 
culturais, que instiga os cinco sentidos básicos humano73. 

A gastronomia pode ser definida como a arte de cozinhar, 
com pratos atraentes, preservando sabores, com diferentes 
componentes para apreciação. Dessa forma, a implemen-
tação da gastronomia com técnicas culinárias modernas e 
clássicas adaptadas, mesmo diante das restrições dietéticas, 
pode tornar a alimentação mais atrativa, saborosa, saudável 
e equilibrada72. É possível trabalhar com alimentos usual-
mente já utilizados, sem aumento dos custos30. Desta forma, 
a gastronomia hospitalar torna-se uma grande aliada das 
unidades de alimentação hospitalar, contribuindo para uma 
boa evolução dos pacientes, acelerando a sua recuperação72. 
Os fatores relacionados aos aspectos gastronômicos e 
sensoriais que podem influenciar na percepção dos pacientes 
sobre o alimento recebido são: temperatura, sabor, cheiro, 
cor, textura, variedade, apresentação na bandeja e tamanho 
da porção73. 

Dentro do conceito de gastronomia, não há ingrediente 
ou receita específica, o foco são os alimentos ou bebidas 
que promovam sensações individuais. A inclusão desses 
alimentos no cardápio, aliada à liberação de alimentos 
específicos desejados, é enfatizada como potencial elemento 
para aumentar a satisfação do paciente74. O melhor prato 
é aquele que é mais bem aceito, ou seja, aquele que é 
completamente consumido71.

Diante desse cenário, o SND é considerado um compo-
nente chave na assistência ao paciente75. Por outro lado, em 
muitos serviços, a equipe da cozinha dietética não possui 
treinamento técnico suficiente. Isso, infelizmente, colabora 
para a baixa aceitabilidade com a ingestão alimentar 
inadequada76-82.

Um estudo publicado avaliou informações de mais de 
155 mil pacientes e concluiu que a baixa ingestão alimentar 
aumentou as taxas de mortalidade hospitalar e reduziu a 
chance de alta, independentemente estado nutricional76. 
Recentemente, a European Society for Clinical Nutrition 
and Metabolism (ESPEN)30 propôs uma abordagem onde o 
serviço de alimentação hospitalar proporcione um padrão 
de atendimento que seja adequado e adaptado a todos os 
pacientes. De acordo com a ESPEN, as dietas especiais, 
as consistências dos alimentos, a presença de alergias e 
aspectos culturais, devem ser considerados no cuidado 
nutricional. Também a temperatura, a apresentação e 
o aroma dos alimentos são fatores importantes, assim 
como o ambiente e a equipe que entrega a refeição até 
o paciente30. 

Como parte da dietoterapia, um modelo centrado no 
paciente deve ser instituído no serviço de produção de 
refeições do hospital83. Ou seja, o serviço deve avaliar 
a satisfação do paciente, o que possibilita identificar o 
que necessita ser melhorado para alcançar uma maior 
ingestão30,83,84. Podem ser utilizados inquéritos que avaliem 
as características dos alimentos e preparações servidas 
em relação a gosto/sabor, aroma, cocção, apresentação, 
tamanho da porção, qualidade, quantidade, variedade e 
temperatura70. 

Assim, sugere-se ao SND implantar cardápios que 
contemplem os preceitos gastronômicos, principalmente para 
os pacientes em risco nutricional ou desnutridos. Dessa forma, 
durante toda a jornada do paciente hospitalizado, deve-se 
aliar a dietoterapia à gastronomia hospitalar, por meio de 
um modelo que valorize o paciente, conforme suas pecu-
liaridades, necessidades, desejos, cultura, crenças, medo, 
sinais e sintomas e, por fim, o quanto realmente ele ingere 
da DOH. Isso pode contribuir com o aprimoramento contínuo 
da assistência nutricional, reduzindo o risco de desnutrição. 
O Quadro 3 exemplifica sugestões que podem melhorar o 
consumo da DOH em hospitais. 
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padronização em relação a consistência, conteúdo, quanti-
dade, qualidade e restrições. Em geral, as restrições dieté-
ticas são baseadas em recomendações sem comprovações/
evidências científicas. O guideline destaca, ainda, que as 
dietas específicas, como hipossódica e algumas alterações na 
textura/consistência, estão associadas à redução do conteúdo 
calórico e proteico e, por isso, ao aumento da desnutrição. 

Com relação a dietas específicas e restrições, o guideline30 
faz algumas considerações importantes, como, por exemplo, 
que tanto a dieta sem glúten quanto a com restrição de 
lactose só podem ser prescritas/indicadas para o paciente 
com diagnóstico comprovado, respectivamente para doença 
celíaca e intolerância à lactose. Também, as dietas hipo-
calóricas para o paciente obeso não devem ser indicadas, 
exceto em situações raras e extremas e, mesmo assim, o 
paciente deve receber pelo menos 1 g de proteína-kg de 
peso ajustado-dia30. 

Uma outra orientação importante e comum, na rotina do 
SND, é a prescrição dieta hipossódica. O guideline30 orienta 
para que a restrição não seja menor que 6 g de sal por 
dia. Isso está baseado na baixa aceitabilidade dessa dieta, 
sua fraca evidência em benefícios e, ainda, a relação com 
os prejuízos na condição nutricional. Dessa maneira, essa 
restrição de sódio está indicada somente em casos de falência 
cardíaca aguda descompensada e, ainda, com sugestão de 
2,8 g por dia. Um estudo analisou o consumo de sódio em 
833 pacientes com insuficiência cardíaca crônica e demons- pacientes com insuficiência cardíaca crônica e demons-
trou que a baixa ingestão de sódio (<2.500 mg/dia) não 
reduziu o risco de morte ou hospitalização em comparação 
à	ingestão	elevada	de	sódio	(≥2.500	mg/dia)	e,	ainda,	a	
baixa ingestão de sódio foi associada ao aumento do risco 
de hospitalização por insuficiência cardíaca86. 

Outra situação frequente abordada no guideline30 foi a 
restrição para pacientes com diabetes mellitus tipo 1 ou 2 
(DM1 e 2). Os autores sugerem a oferta da dieta padrão 
hospitalar de acordo com o estado nutricional, e que os 
diabéticos não devem receber dietas low-carb (<40% do 
VET). Modic et al.87 avaliaram o consumo da dieta oral em 
pacientes adultos com DM1 e 2 insulinizados. Foi mensurado 
o consumo por quatro dias e comparado às necessidades 
calóricas estimadas. Os pacientes receberam dieta contro-
lada em carboidratos com menu pré-definido, onde era 
permitido escolher as opções de prato principal, acompa-
nhamento, bebida e sobremesa em todas as refeições. Os 
resultados demonstraram que mais da metade dos pacientes 
consumiram menos de 50% das refeições servidas. Diante 
desses resultados, pode-se deduzir que, em hospitais onde 
o paciente não tem direito a escolher as refeições, a acei-
tabilidade possa ser ainda menor. O Congresso Americano 
de Especialistas em Educação e Cuidados em Diabetes 
(ADCES 2021), em uma sessão sobre nutrição hospitalar, 
enfatizou a importância de evitar dietas restritivas e, ainda, 

Quadro 3 – Sugestões para melhorar a ingestão do paciente baseado na 
gastronomia hospitalar.

Treinar a equipe quanto à importância da DOH; 
Implementar técnicas culinárias/dietética baseadas na gastronomia 
hospitalar, principalmente para os pacientes que requerem restrições 
dietéticas, como, por exemplo, de sal ou açúcar;

Humanizar o cuidado por meio da oferta de uma dieta saborosa, atrativa 
e nutritiva, visando sua maior ingestão;

Orientar o paciente quanto à importância da alimentação como parte 
do tratamento e ainda que ele tem o direito de expressar seus desejos, 
preferências e intolerâncias;

Ofertar preparações saborosas, coloridas, bem apresentadas, com aro-
ma adequado e que atenda às necessidades nutricionais do paciente;

Promover qualidade sensorial para as dietas restritivas, com agregação 
e combinação de ingredientes, uso ervas aromáticas (por exemplo, sal 
de ervas para dietas hipossódicas);

Adaptar as texturas, consistências e a quantidade de líquidos e 
caldos nas preparações;

Garantir que a temperatura esteja adequada a cada tipo de preparação;

Oferecer aos pacientes dietas com porcionamento adequado;

Incrementar as refeições com uso de louças, utensílios, copos de vi-
dro, talheres e bandejas bem apresentados e de acordo com o tipo de 
preparação;

Respeitar a cultura, crenças, religião e hábitos do paciente; 

Considerar o ambiente como parte da alimentação: iluminação, sons 
como música suave, cheiros e cores;

Implementar cardápios variados, de acordo com a estação do ano, e 
sempre que possível proporcionar ao paciente opção de escolha de uma 
ou mais preparações, incluindo menu vegetariano, por exemplo, prato 
proteico e acompanhamentos.

Restrições Desnecessárias
Uma das causas frequentes para baixa ingestão da DOH 

são as inúmeras restrições impostas ao paciente durante a 
internação, o que exerce influência direta na sua aceitabi-
lidade. Um estudo com 67 pacientes desnutridos, idosos e 
com doença cardíaca, revelou que 39% tinham pelo menos 
uma restrição alimentar e apenas 21% estavam recebendo 
dieta hiperproteica e hipercalórica85. Kondrup et al.85 encon-
traram que apenas 25% dos pacientes hospitalizados, por 
mais de uma semana, consumiram entre 75% e 99% da sua 
necessidade calórico proteica, sendo que o recomendado 
é o consumo de, no mínimo, 75% para que o paciente não 
apresente perda de peso. 

Para enfatizar os prejuízos das restrições nutricionais 
no ambiente hospitalar, o guideline da ESPEN30 destaca o 
papel das dietas hospitalares e que não há no mundo uma 
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utilizar o momento da internação para educar o paciente 
diabético. Um exemplo citado nesse evento foi o do New York-
Presbyterian Hospital, que oferece aos pacientes diabéticos o 
mesmo cardápio que é oferecido para os demais, incluindo 
opções para escolhas inclusive de alimentos/preparações 
com açúcar. Essa conduta visa melhorar a aceitabilidade 
da DOH, sempre associada com ajuste do consumo de 
carboidratos por refeição e adequação com horários de 
medicações e aferições da glicemia. 

Outro ponto importante é que as dietas modificadas não 
devem ser prescritas em combinações, focando em diversas 
situações clínicas que requerem restrições. As múltiplas restri-
ções reduzem muito a aceitabilidade e aumentam o déficit 
calórico proteico30. Contudo, na prática clínica, é comum 
encontrar pacientes com inúmeras restrições alimentares, 
muitas vezes, impostas de maneira iatrogênica e com negli-
gência na verificação do consumo real em relação ao que 
foi ofertado.  

Assim, o nutricionista deve sempre se basear na evidência 
científica antes de submeter os pacientes a restrições dieté-
ticas. Dentro dos resultados esperados, deve-se atentar 
também à prevenção e ao tratamento da desnutrição, uma 
vez que as dietas restritas impactam na aceitabilidade e 
no aumento da desnutrição e complicações. Os hospitais 
precisam atualizar, inovar, melhorar a qualidade e a compo-
sição das refeições e dos lanches. A responsabilidade da 
DOH é de todos, desde os diretores, gestores, médicos, 
nutricionistas, funcionários da cozinha e, até mesmo, da 
indústria alimentar. 

Dieta Oral Hospitalar e Terapia Nutricional 
A alimentação VO deve ser sempre a primeira opção de 

alimentação para o paciente internado. Ela deve ser adap-
tada de acordo com o curso da doença e considerada como 
parte essencial do tratamento. Deve ser prescrita de acordo 
com a condição clínica e o estado nutricional do paciente, 
considerando as suas individualidades. Também, deve ser 
reavaliada diariamente à beira leito, tendo como um dos 
objetivos quantificar a aceitação alimentar. 

Como descrito anteriormente, infelizmente, nem todos os 
pacientes aceitam, de forma adequada, a DOH. O impor-
tante é estar atento a esse problema para agir o mais rápido 
possível. O racional é evitar o déficit calórico proteico e, com 
isso, a evolução com prejuízos do seu estado nutricional 
durante trajetória hospitalar8,30. 

Dessa forma, o paciente pode, em muitas situações 
clínicas, necessitar associar a DOH com suplemento nutri-
cional oral (SNO), ou com a terapia nutricional enteral (TNE) 
ou a parenteral (TNP). A terapia nutricional (TN) está, muitas 
vezes, indicada para os pacientes que não conseguem ou não 
podem ingerir toda a sua necessidade nutricional pela via 

oral. Dentro da primeira opção, enfatizamos a importância 
do SNO hiperproteico (20% de proteínas) e hipercalórico 
pelo menos duas vezes ao dia. O SNO deve ser a primeira 
estratégia para reduzir o déficit calórico proteico, otimizando 
os desfechos combatendo a desnutrição hospitalar4,7,8,10,16,19. 

Porém, uma dúvida frequente é qual o melhor momento 
para a indicação/prescrição do SNO. De forma geral, o 
SNO está indicado quando o paciente não consegue ingerir 
entre 70% e 80% das suas necessidades nutricionais, mesmo 
para os pacientes com ou sem risco nutricional10,30,68. O SNO 
também está indicado quando o paciente está com prescrição 
de dieta VO de baixa caloria, devido a sua consistência, 
com o intuito de complementar a dieta oral e atingir a meta 
nutricional pré-estabelecida. Algumas consistências da DOH, 
principalmente as dietas de transição, apresentam baixo valor 
calórico proteico (por exemplo: líquida, semilíquida, pastosa, 
pastosa cremosa) e, por isso, podem estar associadas ao SNO 
quando prescritas por longo tempo3,8,11,88. Também, alguns 
pacientes em risco nutricional pela própria condição clínica, 
como os idosos, os oncológicos, as gestantes em condições 
patológicas graves, os em cuidados intensivos, como as lesões 
por pressão e os cirúrgicos, candidatos a operações de médio 
e grande porte podem necessitar do SNO em algum momento 
da internação4,8,10,19,89-92Assim, todo paciente deve ser moni-
torado diariamente pelo nutricionista, principalmente os em 
risco nutricional e/ou desnutridos. Isso é necessário para que 
seja calculado/estimado o quanto efetivamente da DOH foi 
ingerida para, em seguida, determinar a necessidade ou não 
da TN. Para as situações acima, cabe um alerta importante: 
o nutricionista deve evitar ao máximo o acúmulo de déficit 
nutricional pela baixa ingestão oral. Quanto mais rápida a 
intervenção for iniciada, melhores serão desfechos clínicos com 
menor morbidade, menor tempo de internação, mortalidade 
e menor custo hospitalar4,10,16,91,92.

A indicação do SNO deve ser realizada seguindo proto-
colos individualizados. Deve-se considerar os diferentes tipos 
de SNO disponíveis, o quadro clínico, o estado nutricional, 
estresse metabólico e dias de déficit nutricional4,8,89,93. É 
imprescindível, para a melhor aderência ao tratamento, 
que a prescrição do SNO seja aliada ao aconselhamento 
nutricional, ou seja, o paciente deve ser proativo e estar 
ciente da importância da ingestão da dieta e do SNO10,91,93. 

Com relação à prescrição de TNE em pacientes que 
recebem VO, a recomendação é que em pacientes que 
internam em risco nutricional ou desnutridos, com ingestão 
menor que 60% (das necessidades nutricionais diárias), por 
3 dias consecutivos, a TNE está indicada em associação com 
a DOH8,30. Independente da condição nutricional, para os 
pacientes com ingestão da dieta oral em torno de 60% das 
suas necessidades, a TNE em conjunto com a VO é uma 
excelente alternativa para prevenir o déficit nutricional e 
prejuízos na condição nutricional. 
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Além da indicação precoce da TNE, é importante analisar 
o momento ideal para início do seu desmame. Deve-se 
tentar restabelecer uma alimentação oral segura, assim que 
possível, para o desmame da TNE e reabilitação da dieta oral 
exclusiva. Para isso, é necessário assegurar uma adequada 
consistência da dieta VO, com nenhuma ou com o mínimo 
de restrição alimentar. Muitas vezes, nesse momento de tran-
sição, e baseada nas necessidades individuais, a presença 
do fonoaudiólogo passa a ser importante, a fim de garantir 
uma ingestão adequada30,94,95. Nessa fase de desmame da 
TNE com retorno da DOH, o SNO pode vir a ser novamente 
necessário. Outra situação comum vivenciada na prática 
clínica é a necessidade da TNP associada à VO ou à TNE. A 
TNP está indicada quando o trato gastrointestinal não pode 
ser utilizado ou quando a dieta enteral for incapaz de atingir 
as metas nutricionais96. 

Diante das diferentes condições que levam ao déficit 
de calorias e proteínas, o nutricionista deve ser proativo, 
avaliando dia a dia, à beira leito, o paciente da internação 
até a alta hospitalar. É fundamental avaliar e reavaliar, 
monitorando diariamente para intervir no momento certo, 
aproveitando a janela de oportunidades, a fim de prevenir 
e minimizar os prejuízos na condição nutricional e no desen-
volvimento da doença mais prevalente em todo o mundo, a 
desnutrição hospitalar97-99.

Avaliação da Ingestão da Dieta Oral Hospitalar
A avaliação criteriosa da ingestão alimentar deve ser reali-

zada, pelo menos, uma vez por semana, para os pacientes 
sem risco nutricional, e todos os dias, para os pacientes com 
risco ou desnutridos30. Com base nos resultados do inquérito 
multicêntrico europeu NutritionDay®, o consumo alimentar 
menor ou igual a 50% das porções oferecidas (almoço ou 
jantar) foi fator de risco independente para a mortalidade.

O acesso diário, pelo menos das 7h às 19h, a alimentos 
ricos nutricionalmente e bem preparados devem ser obrigató-
rios, e as porções servidas devem ser e parecerem apetitosas 
aos pacientes. Porções de tamanho pequeno e densas em 
calorias devem estar disponíveis como opção para pacientes 
em risco nutricional30. Todos os pacientes devem ter o direito 
de escolher o que desejam consumir, assim como as porções/
lanches e as grandes refeições devem ser asseguradas. Uma 
refeição de qualidade pode contribuir para a maior ingestão e 
satisfação do paciente30. Para os desnutridos que apresentam 
baixa ingestão, uma estratégia é aumentar o número de 
refeições (por exemplo, 8 refeições/dia), porém em pequenas 
porções, na tentativa de reduzir o déficit calórico proteico54.

Das 56 recomendações propostas pela ESPEN30, as 
primeiras referem ao fornecimento da dieta VO ao paciente. 
Essa sociedade recomenda fortemente que cada hospital 
deva ter uma lista de dietas disponíveis visíveis para pacientes 

e funcionários, devendo a refeição estar associada ao 
prazer, com menus disponíveis para escolhas. Recomenda, 
ainda, que a dieta prescrita deve seguir as necessidades do 
paciente em relação ao horário e às preferências alimentares, 
considerando a disponibilidade do paciente (exames, visita 
médica, procedimentos cirúrgicos, entre outros) e que cada 
membro, da cadeia de produção da DOH, tenha um papel 
e responsabilidades claras formalmente protocolados, para 
otimização da organização30. Dentro desse protocolo de 
ações, é fundamental o registro da ingestão/aceitação da 
DOH em especial para os pacientes em risco nutricional ou 
previamente desnutridos8,30,100.

A DOH deve ser verificada, reavaliada e adaptada para 
cada paciente em intervalos regulares, de acordo com o 
curso da doença, monitorando a ingestão e aceitação do 
paciente dia a dia, à beira leito. Essa adequação da ingestão 
está associada à percepção e satisfação do paciente quanto 
à dieta, no que se refere a sua apresentação, temperatura, 
aroma e sabor21,101-103. 

Porém, alguns fatores podem interferir nessa avaliação da 
ingestão oral, prejudicando os resultados encontrados. Os 
erros podem estar relacionados ao entrevistado, entrevistador 
e metodologia do registro alimentar, que podem, ao final, 
subestimar ou superestimar a ingestão da dieta VO2,4,9,29. Por 
isso, os profissionais devem ter habilidades e treinamento 
para esse monitoramento. Destaca-se a importância de 
utilizar ferramentas de fácil aplicação à beira-leito, assim 
como a capacidade de identificar/triar os pacientes. Aqueles 
com baixa ingestão/aceitabilidade ou com relato de perda 
de apetite ou perda de peso necessitam de monitoramento 
mais rigoroso à beira leito104.

O nutricionista deve garantir uma prescrição dietética 
adequada para cada paciente, padronizar o que é servido 
e calcular a adequação calórica ofertada versus ingerida. 
Para que isso flua de forma contínua, o SND do hospital deve 
disponibilizar um manual de dietas padronizado, conforme 
já citado anteriormente. Em consonância com isso, o valor 
energético das refeições servidas aos pacientes deve ser 
informado pela equipe. Um estudo demonstrou uma perda 
de peso significativa, mesmo entre os pacientes com boa 
ingestão da dieta oral (p=0,0022). Esse resultado levou 
os autores concluírem que o total de calorias da DOH era 
inferior à necessidade dos pacientes105.

Também é fundamental, para que o paciente seja bem 
assistido durante a internação, que os profissionais do SND 
sejam treinados periodicamente. A equipe assistencial, os 
pacientes, familiares e cuidadores devem estar engajados e 
serem proativos para garantir que a ingestão da dieta seja 
a mais próxima dos 100%8,104,106.

A partir de 2008, a iniciativa GLIM (Global Leadership 
Initiative on Malnutrition)107 apontou a redução da ingestão 
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alimentar como um dos cinco critérios que devem ser obser-
vados para o diagnóstico de desnutrição. Em pacientes com 
risco nutricional, ingestão alimentar igual ou inferior a 50%, 
das necessidades nutricionais, ao longo dos 3 dias, durante 
a internação hospitalar, devem receber intervenção nutri-
cional imediata. Para avaliar a ingestão alimentar, o GLIM 
preconizou o uso de métodos semiquantitativos. 

De acordo com a ESPEN30, a avaliação da ingestão pode 
ser realizada por meio de métodos semiquantitativos, que são 
simples, úteis e fáceis de serem implementados na prática 
diária. O uso de escala visual ou analógica, para avaliação 
da ingestão alimentar, é comparado por Thibault et al.107, 
em um estudo com 114 pacientes desnutridos ou em risco de 
desnutrição em hospitais franceses. A escala analógica, de 10 
pontos, considera a ingestão atual com uma pontuação de 
0 a 10, onde 10 corresponde à ingestão usual do paciente 
em boa condição de saúde, enquanto, na escala visual, os 
pacientes indicam na imagem o quanto consumiram em uma 
determinada refeição, variando de ‘‘nada’’ (lado esquerdo 
da escala) a ‘‘como sempre’’ (lado direito da escala)107. 

Um instrumento que une essas duas escalas é o Simple 
Evaluation of Food Intake (SEFI®, https://www.sefi-nutrition.
com/) que pode ser traduzido como Avaliação Simples da 
Ingestão Alimentar – ASIA (Figura 1). É uma escala visual e/
ou analógica que permite uma avaliação visual da ingestão 
alimentar ou escolha entre as porções consumidas (analó-
gica). Estudos apontam a ASIA/ SEFI® como uma importante 
ferramenta para auxiliar no diagnóstico de desnutrição, bem 
como sua capacidade prognóstica108,109. 

A interpretação dos resultados da ASIA/SEFI® está 
baseado em estudos clínicos a partir dos quais o risco de 
desnutrição é definido a partir de escores abaixo de 7 na 
escala analógica de 10 pontos ou indicação de ingestão 
alimentar menor ou igual a 50% da porção oferecida de 
acordo com a avaliação visual das porções51,109,110. O uso 
dessa escala é recomendado após 48 horas de internação107.

Outra sugestão, para avaliar a ingestão no ambiente 
hospitalar, é o acompanhamento dos pacientes por meio 
do registro da ingestão alimentar como apresentado no 
Quadro 4 3.

Figura 1 - Escala visual e analógica traduzida e adaptada de https://www.sefi-nutrition.com/utiliser-sefi . *A reprodução da ferramenta em português pode ser obtida através 
do contato com o fabricante (Knoë, le Kremlin Bicêtre, França).
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Quadro 4 – Modelo de formulário para registrar o consumo alimentar no 
momento da realização da refeição.

√ Registrar, em impresso próprio, no momento da refeição, o consumo 
alimentar da dieta VO, que pode ser feito pelo próprio paciente e/ou 
familiares;

√ Anotar dados sobre os alimentos/preparações e quantidades consu-
midas em cada refeição (desjejum, lanche da manhã, almoço, lanche 
da tarde, jantar e ceia) ao longo do dia;

√ Preencher o formulário continuamente durante o período de hos-
pitalização, ou por pelo menos três dias consecutivos para maior 
assertividade na conduta;

√ Após o preenchimento, cabe ao nutricionista avaliar a aceitação 
alimentar e realizar o cálculo da ingestão alimentar realizada pelo 
paciente.

Refeição Horário Local Alimento Quantidade

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Acreditamos que este posicionamento venha alertar e 
estimular os nutricionistas do SND e da área clínica hospi-
talar quanto ao importante papel que a DOH tem em tratar 
o paciente internado. É fundamental a implementação da 
técnica dietética aliada à gastronomia hospitalar e dieto-
terapia, para garantir uma refeição de melhor qualidade 
e palatabilidade. Enfatizamos que a DOH deve atender às 
necessidades nutricionais do paciente e, ao mesmo tempo, 
contemplar as suas preferências e tolerâncias, ser atrativa, 
ofertada no horário determinado, em ambiente calmo e na 
quantidade adequada. Todas as características da DOH 
devem estar contidas no manual e acessível à equipe. Além 
disso, para combater a desnutrição hospitalar, a equipe não 
deve medir esforços para que a DOH seja realmente ingerida 
na quantidade que venha cobrir as necessidades nutricionais 
individuais do paciente. Esperamos que este documento 
seja uma importante ferramenta para o nutricionista e possa 
contribuir para o sucesso do tratamento nutricional dos 
pacientes hospitalizados por meio da DOH.
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nistas em gastronomia hospitalar. Nutrivisa. 2017;4:32-8.

 73. Silva ADC, Silva RS, Garcia LRS. Benefícios da gastronomia 
no serviço hospitalar: uma revisão de literatura. Rev Cult Cient 
UNIFACEX. 2019;17:1-14. 

 74. Wright OR, Connelly LB, Capra S, Hendrikz J. Determinants 
of foodservice satisfaction for patients in geriatrics/rehabili-
tation and residents in residential aged care. Health Expect. 
2013;16(3):251-65.

 75. Dijxhoorn DN, Mortier MJMJ, van den Berg MGA, Wanten GJA. 
The currently available literature on inpatient foodservices: 
systematic review and critical appraisal. J Acad Nutr Diet. 
2019;119(7):1118-41.

 76. Cardenas D, Bermúdez C, Pérez A, Diaz G, Cortés LY, Contreras 
CP, et al. Are traditional screening tools adequate for moni-
toring the nutrition risk of in-hospital patients? An analysis 
of the nutritionDay database. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 
2022;46(1):83-92.

 77. Agarwal E, Ferguson M, Banks M, Bauer J, Capra S, Isenring 
E. Nutritional status and dietary intake of acute care patients: 
results from the Nutrition Care Day Survey 2010. Clin Nutr. 
2012;31(1):41-7.

 78. Agarwal E, Ferguson M, Banks M, Batterham M, Bauer J, Capra 
S, et al. Malnutrition and poor food intake are associated with 
prolonged hospital stay, frequent readmissions, and greater 

in-hospital mortality: results from the Nutrition Care Day Survey 
2010. Clin Nutr. 2013;32(5):737-45. 

 79. Oliveira MR, Leandro-Merhi VA. Food intake and nutritional 
status of hospitalised older people. Int J Older People Nurs. 
2011;6(3):196-200.

 80. Patel MD, Martin FC. Why don't elderly hospital inpatients eat 
adequately? J Nutr Health Aging. 2008;12(4):227-31.

 81. Mudge AM, Ross LJ, Young AM, Isenring EA, Banks MD. 
Helping understand nutritional gaps in the elderly (HUNGER): 
a prospective study of patient factors associated with inade-
quate nutritional intake in older medical inpatients. Clin Nutr. 
2011;30(3):320-5.

 82. Lai H, Gemming L. Approaches to patient satisfaction measure-
ment of the healthcare food services: a systematic review. Clin 
Nutr ESPEN. 2021;42:61-72.

 83. Capra S, Wright O, Sardie M, Bauer J, Askew D. The acute 
hospital foodservice patient satisfaction questionnaire: the 
development of a valid and reliable tool to measure patient 
satisfaction with acute care hospital foodservices. Food Serv 
Res Int. 2005;16:1-14.

 84. Lee RJ, Collins PF, Elmas K, Bell JJ. Restrictive diet in older 
malnourished cardiac inpatients: a cross-section study. Nutr 
Diet. 2021;78(2):121-7.

 85. Kondrup J, Johansen N, Plum LM, Bak L, Larsen IH, Martinsen 
A, et al. Incidence of nutritional risk and causes of inadequate 
nutritional care in hospitals. Clin Nutr. 2002;21(6):461-8. 

 86. Doukky R, Avery E, Mangla A, Collado FM, Ibrahim Z, Poulin 
MF, et al. Impact of dietary sodium restriction on heart failure 
outcomes. JACC Heart Fail. 2016;4(1):24-35.  

 87. Modic, MB, Kozak A, Siedlecki SL, Nowak D, Parrela D, Morris 
MP, et al. Do we know what our patients with diabetes are eating 
in the hospital? Diabetes Spectrum. 2011;24:100-6.

 88. Matsuba CST, Serpa LF, Pereira SRM, Barbosa JAG, Corrêa 
APA, Antunes MS, et al. Diretriz BRASPEN de enfermagem 
em terapia nutricional oral, enteral e parenteral. BRASPEN J. 
2021;36:2-62.

 89. Cawood AL, Elia M, Stratton RJ. Systematic review and meta-
analysis of the effects of high protein oral nutritional supple-
ments. Ageing Res Rev. 2012;11(2):278-96.

 90. Li M, Zhao S, Wu S, Yang X, Feng H. Effectiveness of oral 
nutritional supplements on older people with anorexia: a syste-
matic review and meta-analysis of randomized controlled trials. 
Nutrients. 2021;13(3):835.

 91. Wobith M, Weimann A. Oral nutritional supplements and enteral 
nutrition in patients with gastrointestinal surgery. Nutrients. 
2021;13(8):2655. 

 92. de van der Schueren MAE. Use and effects of oral nutritional supple-
ments in patients with cancer. Nutrition. 2019;67-68:110550. 

 93. Massanet PL, Petit L, Louart B, Corne P, Richard C, Preiser 
JC. Nutrition rehabilitation in the intensive care unit. JPEN J 
Parenter Enteral Nutr. 2015;39(4):391-400. 

 94. Thibault R, Seguin P, Tamion F, Pichard C, Singer P. Nutrition 
of the COVID-19 patient in the intensive care unit (ICU): a 
practical guidance. Crit Care. 2020;24(1):447. 

 95. Soguel L, Revelly JP, Schaller MD, Longchamp C, Berger MM. 
Energy deficit and length of hospital stay can be reduced by a 
two-step quality improvement of nutrition therapy: the inten-
sive care unit dietitian can make the difference. Crit Care Med. 
2012;40(2):412-9. 

 96. Tappenden KA, Quatrara B, Parkhurst ML, Malone AM, 
Fanjiang G, Ziegler TR. Critical role of nutrition in improving 
quality of care: an interdisciplinary call to action to address adult 
hospital malnutrition. J Acad Nutr Diet. 2013;113(9):1219-37.

 97. Lovesley D, Parasuraman R, Ramamurthy A. Combating hospital 
malnutrition: Dietitian-led quality improvement initiative. Clin 
Nutr ESPEN. 2019;30:19-25. 

 98. Correia MITD, Laviano A. Cost-effectiveness of nutrition 
therapy. Nutrition. 2018;50:109-11.



Dieta oral no ambiente hospitalar: posicionamento da BRASPEN

BRASPEN J 2022; 37 (3): 207-27

227

 99. Santos GFCG, Garcia DSFB, Lopes GG, Alaminos D, Piovacari 
SMFP. Prescrição dietética no âmbito hospitalar. In: Piova-
cari SMF, ed. Nutrição Hospitalar. Rio de Janeiro: Atheneu; 
2021.p.53-64.

100.Johns N, Hartwell H, Morgan M. Improving the provi-
sion of meals in hospital. The patients' viewpoint. Appetite. 
2010;54(1):181-5.

101.Stroebele N, De Castro JM. Effect of ambience on food intake 
and food choice. Nutrition. 2004;20(9):821-38.

102.Sorensen J, Holm L, Frøst MB, Kondrup J. Food for patients 
at nutritional risk: a model of food sensory quality to promote 
intake. Clin Nutr. 2012;31(5):637-46. 

103.National Institute for Clinical Excellence 2012, “Oral Nutrition 
Support”, NICE Pathway last updated: 08 August 2017, NICE, 
London. Disponível em: http://pathways.nice.org.uk/pathways/
nutrition-support-in-adults. 

104.Leandro-Merhi VA, Srebernich SM, Gonçalzes GM, Aquino JL. 
In-hospital weight loss, prescribed diet and food acceptance. Arq 
Bras Cir Dig. 2015;28(1):8-12.  

105.Conselho Federal de Nutricionistas. Resolução CFN Nº 600, de 
25 de fevereiro de 2018. Dispõe sobre a definição das áreas de 
atuação do nutricionista e suas atribuições, indica parâmetros 
numéricos mínimos de referência, por área de atuação, para 
a efetividade dos serviços prestados à sociedade e dá outras 
providências. Brasília: Conselho Federal de Nutricionistas; 

2018. Disponível em: http://resolucao.cfn.org.br/. Acessado em 
03/04/2022. 

106.Cederholm T, Jensen GL, Correia MITD, Gonzalez MC, 
Fukushima R, Higashiguchi T, et al; GLIM Core Leadership 
Committee; GLIM Working Group. GLIM criteria for the diag-
nosis of malnutrition: a consensus report from the global clinical 
nutrition community. Clin Nutr. 2019;38(1):1-9.

107.Thibault R, Goujon N, Le Gallic E, Clairand R, Sébille V, Vibert 
J, et al. Use of 10-point analogue scales to estimate dietary intake: 
a prospective study in patients nutritionally at-risk. Clin Nutr. 
2009;28(2):134-40.

108.Bouëtté G, Esvan M, Apel K, Thibault R. A visual analogue 
scale for food intake as a screening test for malnutrition in the 
primary care setting: prospective non-interventional study. Clin 
Nutr. 2021;40(1):174-80. 

109.Jouneau S, Rousseau C, Lederlin M, Lescoat A, Kerjouan M, 
Chauvin P, et al. Malnutrition and decreased food intake at diag-
nosis are associated with hospitalization and mortality of idiopa-
thic pulmonary fibrosis patients. Clin Nutr. 2022;41(6):1335-42.

110.Guerdoux-Ninot E, Flori N, Janiszewski C, Vaillé A, Forges 
H, Raynard B, et al. Assessing dietary intake in accordance 
with guidelines: useful correlations with an ingesta-Verbal/
Visual Analogue Scale in medical oncology patients. Clin Nutr. 
2019;38(4):1927-35. 

Local de realização do estudo: Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral (BRASPEN), São Paulo, SP, Brasil.

Conflito de interesse: Os autores declaram não haver.



Barreto P et al.

BRASPEN J 2022; 37 (3): 228-43

228

Posicionamento BRASPEN – Manejo da disfunção 
trato gastrointestinal na UTI
Positioning BRASPEN: Management of gastrointestinal tract dysfunction in the ICU

AArtigo Especial

Unitermos: 
Constipação Intestinal. Diarreia. Gastroparesia. Mo-
tilidade Gastrointestinal.

Keywords:
Constipação Intestinal. Diarreia. Gastroparesia. Mo-
tilidade Gastrointestinal.

Endereço para correspondência
Priscilla Alves Barreto
R. Abílio Soares, 233 - cj 144 - Paraíso - São Paulo, 
- SP, Brasil - CEP 04005-000
E-mail: prisnut@gmail.com

Submissão: 
6 de agosto de 2022

Aceito para publicação: 
13 de setembro de 2022

Priscilla Barreto1

Thaisa de Assis2

Melina Gouveia Castro3

Ricardo Schilling Rosenfeld4

Guilherme Duprat5
Rodrigo Costa6

Haroldo Falcão7

Liane Brescovici Nunes de Matos8 
Thiago José Martins Gonçalves9

DOI: 10.37111/braspenj.2022.BRASPEN_posicionamentofibras RESUMO

A relevância clínica e prognóstica da função do trato gastrointestinal em pacientes graves vêm 

sendo reconhecida e impulsionada pelo grau em que o intestino pode modular o desfecho clínico. 

A doença grave pode provocar mudanças significativas no seu funcionamento, contribuindo para 

que a disfunção gastrointestinal seja um problema comum no ambiente de terapia intensiva. A 

falta de reconhecimento dos mecanismos da disfunção e de padronização das abordagens diag-

nósticas e terapêutica contribuem para a dificuldade do manejo na prática clínica. Considerando o 

importante papel do trato gastrointestinal na doença grave, se justifica o reconhecimento precoce 

da disfunção e a implementação de cuidados individualizados, incluindo a terapia nutricional, 

com estratégias que busquem maximizar a absorção e a tolerância da nutrição enteral.

ABSTRACT

The clinical and prognostic relevance of gastrointestinal tract function in critically ill patients has 

been recognized and driven by the degree to which the gut can modulate clinical outcome. Severe 

illness can cause significant changes in its functioning, contributing to gastrointestinal dysfunction 

being a common problem in the intensive care setting. The lack of recognition of the mechanisms 

of dysfunction and the standardization of diagnostic and therapeutic approaches contribute to the 

difficulty of management in clinical practice. Considering the important role of the gastrointestinal 

tract in severe disease, early recognition of the dysfunction and the implementation of individua-

lized care, including nutritional therapy, with strategies that seek to maximize the absorption and 

tolerance of enteral nutrition are justified.
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INTRODUÇÃO

Na saúde, a motilidade gastrointestinal (GI) é regulada 
por uma grande variedade de influências. Estas incluem: 
tipo de alimentação, capacidade de digestão e absorção 
intestinal, secreções gastrointestinais, sinais neuro-
hormonais e o microbioma intestinal, que produz fatores 
de proteção contra doenças, com efeitos positivos sobre a 
resposta imune e oxidativa, como o butirato1. Na doença 
grave, esses fatores são alterados. Em particular, a resposta 
fisiológica ao estresse provoca alterações nas contrações 
musculares do intestino, secreção e absorção e na compo-
sição e comportamento da flora intestinal1. Esse cenário faz 
com que os pacientes da unidade de terapia intensiva (UTI) 
tenham maior probabilidade de sofrer mudanças  significa-
tivas na função intestinal1.

A relevância clínica e prognóstica da função GI em 
pacientes graves tem sido repetidamente reconhecida2. Espe-
cialistas em terapia intensiva têm um importante interesse e 
apreciação pelo grau em que o intestino pode modular o 
desfecho em doenças críticas3. As evidências mostram que o 
paciente grave apresenta disbiose, com alteração do micro-
bioma para patobioma, tem a função de barreira intestinal 
comprometida e aumento da permeabilidade intestinal, 
contribuindo para resposta imune pró-inflamatória (derivada 
do intestino), que está potencialmente inter-relacionada com 
o avançar da gravidade da doença e o desenvolvimento de 
falência de múltiplos órgãos3-5.  

As bactérias intestinais podem ser disseminadas sistemi-
camente via linfonodos mesentéricos ou ativando o sistema 
imunológico intestinal4,5. O termo translocação bacteriana, 
foi descrito pela primeira vez por Berg e Garlington, em 
1979, como fenômeno da passagem de bactérias viáveis 
do trato gastrointestinal (TGI) através da mucosa epitelial 
para a lâmina própria e, em seguida, para os linfonodos 
mesentéricos e, possivelmente, para outros órgãos normal-
mente estéreis3.  

A disfunção gastrointestinal (DFGI) é um problema 
complexo, frequentemente observado nos doentes graves, 
com a incidência em torno de 60% e está associada a 
piores desfechos clínicos. Diversos estudos relatam uma 
associação entre os transtornos de motilidade GI e o 
aumento da incidência de infecção, duração da ventilação 
mecânica (VM), tempo de internação hospitalar e aumento 
da mortalidade2,4.

Sintomas sugestivos de DFGI, como retardo de esva-
ziamento gástrico, alterações na motilidade, gastroparesia, 
diarreia e constipação, comumente observadas nos pacientes 
internados em UTI estão associados à intolerância da nutrição 
enteral (NE), menor volume de dieta infundida, falha em 
atingir as metas, com aporte calórico/proteico insuficientes e 
maior risco de desnutrição, imunossupressão, má cicatrização 

de feridas, fraqueza muscular adquirida na UTI e outros 
desfechos negativos6,7. A Tabela 1 demonstra a frequência de 
aparecimento dos sintomas GI em pacientes críticos.

Um intestino funcional no paciente grave é de consi-
derável importância e relevância clínica. Estratégias que 
busquem restaurar a função da barreira intestinal, a simbiose 
e a homeostase podem contribuir com a recuperação, 
enquanto a falha em reverter o ciclo vicioso de aumento da 
permeabilidade, disbiose e inflamação pode levar a piores 
desfechos3.

Tabela 1 – Frequência de aparecimento dos sintomas GI em pacientes 
críticos.

Sinais e sintomas Frequência
Sangramento GI 2,6%

Diarreia 4% - 21%

VRG elevado 8% - 67%

Intolerabilidade enteral 2% - 75%

HIA 20%-40%

Adaptado de Blaser  et al.6.

IMPACTO DA DOENÇA GRAVE NO TRATO 
GASTROINTESTINAL 

Refluxo Gastroesofágico e Gastroparesia
A doença crítica impacta o TGI superior na medida em que 

fatores relacionados à doença, intervenções ou medicamentos 
podem prejudicar a motilidade gástrica. Dentre estes fatores, 
é possível mencionar a resposta inflamatória gerada durante 
a doença grave, como o trauma intestinal e a sepse, que 
desencadeiam a liberação de citocinas inflamatórias, levando 
à migração de monócitos para a musculatura do TGI. Deste 
modo, ocorre um processo inflamatório celular levando à 
perda ou disfunção das células intersticiais de Cajal – deno-
minadas marcapasso gástrico, que são células do sistema 
nervoso autônomo e desencadeiam a contração GI.8-10.

Outros fatores relacionados à dismotilidade gástrica do 
paciente grave incluem o edema de alças intestinais asso-
ciado à sobrecarga de líquidos, a hipoperfusão dos tecidos 
gástricos, a hiperglicemia relacionada ao estresse metabó-
lico, os distúrbios hidroeletrolíticos (potássio, sódio, fósforo 
e magnésio, que potencialmente prejudicam a função dos 
nervos e músculos intestinais) e a secreção diminuída de 
hormônios responsáveis   pela regulação da motilidade, como 
a grelina.9,10. Além disso, pacientes graves, frequentemente, 
recebem uma quantidade significativa de medicamentos, 
como sedativos e analgésicos, para controle de dor, bem 
como vasopressores para suporte circulatório, que possuem 
potente efeito na motilidade gástrica9,10.
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Nesse sentido, um estudo que buscou caracterizar a 
motilidade antropiloroduodenal no paciente grave, durante 
o jejum e em resposta aos nutrientes em nível gástrico e 
duodenal, bem como avaliar a relação entre o esvaziamento 
gástrico e a motilidade, encontrou respostas antropilóricas 
anormais à NE de baixo volume, incluindo motilidade antral 
suprimida e tônus   pilórico aumentado11. Ademais, a contra-
tilidade gástrica prejudicada tem sido relacionada aos níveis 
de glicose mal controlados, uma vez que a hiperglicemia 
apresenta efeitos negativos na função do marcapasso gástrico 
e à motilidade antroduodenal10,12,13. 

Esta alteração na motilidade gástrica, na ausência de 
obstrução mecânica identificável, pode ocasionar retardo 
no esvaziamento do conteúdo gástrico, condição clínica 
denominada gastroparesia9. O Quadro 1 resume as 
possíveis causas relacionadas à gastroparesia no paciente 
grave. 

Os sintomas cardinais que caracterizam esta condição 
incluem a plenitude pós-prandial, saciedade precoce, 
náuseas, vômitos, distensão e dor abdominal, sendo a 
náusea e a dor abdominal reconhecidas como os sintomas 
mais comuns8–10.

definição. Algumas definições propostas são baseadas na 
avaliação dos volumes residuais gástricos (VRG), na presença 
de sintomas GI e na incapacidade de fornecer o volume 
nutricional prescrito9.

O padrão ouro para diagnóstico da gastroparesia é a 
cintilografia, porém, por se tratar de um método demo-
rado, é pouco utilizado na prática. O método mais comum 
de avaliação do esvaziamento gástrico em UTI é a medida 
do VRG por aspiração ou drenagem por gravidade passiva. 
A utilidade desse parâmetro, no entanto, é controversa, 
devido à falta de padronização adequada da medida e 
ao impacto de fatores de confusão (diâmetro da sonda 
utilizada, técnica de aspiração, tempo de observação, 
densidade do conteúdo administrado e/ou posicionamento 
do paciente)9.

Entre as consequências da gastroparesia, a mais grave é 
o refluxo gastroesofágico (RGE), decorrendo em aspiração 
de conteúdo alimentar e pneumonia aspirativa, principal-
mente em pacientes submetidos à VM9. Um estudo que 
explorou os mecanismos que resultaram em RGE, em 15 
pacientes críticos em VM, revelou que 60% da amostra, 
que não estava em tratamento para refluxo, apresentavam 
RGE, predominantemente devido à baixa pressão do 
esfíncter esofágico inferior, muitas vezes, com tosse ou 
tensão sobreposta14. 

O RGE é o retorno do conteúdo gástrico no esôfago, 
sendo uma resposta fisiológica normal que ocorre ao 
longo do dia em todos os indivíduos de forma transitória e 
espontânea por diversas razões. Normalmente mecanismos 
de proteção intactos envolvendo os esfíncteres esofágicos 
devolvem o conteúdo refluído ao estômago, porém algumas 
situações que afetam estes mecanismos são fatores de risco 
para microaspiração15. 

Estes fatores estão associados à presença de tubo 
traqueal (relacionado à incapacidade de fechamento 
das cordas vocais e insuflação inadequada do balonete 
traqueal), VM (concatenado à falta de uso de pressão 
expiratória final positiva e necessidade de aspiração 
traqueal) e NE (sendo a distensão gástrica o principal 
motivo)15.

Além da sobreposição de tensão sob o esfíncter esofá-
gico inferior, com risco para RGE ocasionada pela distensão 
gástrica em casos de gastroparesia, relata-se que o estômago 
excessivamente distendido, em alguns casos, pode causar 
síndrome compartimental abdominal9.

Outra consequência da gastroparesia é o risco de 
deficiências nutricionais e subsequente má nutrição, uma 
vez que a lentificação do esvaziamento gástrico pode levar 
à intolerância à nutrição gástrica, sendo este um grande 
obstáculo para fornecer nutrientes em tempo hábil e atingir 
as metas na UTI10. 

Quadro 1 – Causas de gastroparesia em pacientes graves.

•	 Doença	crítica	(hipotermia,	ventilação	mecânica,	sepse,	queimadu-
ras,	trauma,	insuficiência	renal,	insuficiência	cardíaca	e	traumatis-
mo	craniano)	

•	 Anormalidades	eletrolíticas	(hipocalemia,	hipomagnesemia)
•	 Distúrbios	metabólicos	(hiperglicemia,	acidose	ou	hipóxia)	
•	 Medicamentos	(opiáceos,	anticolinérgicos,	levodopa,	antagonistas	

dos	canais	de	cálcio,	betabloqueadores,	vasopressores	ou	octreotide)	
•	 Doença	viral	(gastroenterite)	
•	 Íleo	pós-operatório	
•	 Hiperglicemia	(diabetes	mellitus,	induzida	por	estresse)	
•	 Cirurgia	(vagotomia,	transplante	cardíaco)
•	 Inflamatória	(cirurgia	recente,	sepse,	pancreatite	aguda,	peritonite	

ou	hemorragia	intra-abdominal)

Adaptado de Rangan et al.10.

Alguns fatores são condições de risco para a gastropa-
resia como a presença de lesão do nervo vago associada 
a procedimentos cirúrgicos antirrefluxo e bariátricos, o uso 
de drogas que inibem o peristaltismo, como os opioides, 
e, em destaque, o diabetes mellitus (DM). No entanto, a 
gastroparesia idiopática, sem causa determinada, constituiu 
a etiologia mais comum8-10.

Estima-se, em UTI, uma alta prevalência de gastroparesia, 
variando de 38% a 57%10. Entretanto, a real incidência 
é difícil de ser avaliada devido à ausência de critérios de 
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DIARREIA 

A diarreia no paciente crítico é um acometimento de etio-
logia múltipla e que tem repercussão não só na progressão 
da terapia nutricional (TN) pelo TGI, mas impacta no conforto 
e no aumento da chance do surgimento de desfechos 
clínicos desfavoráveis. Nessa última categoria, é importante 
mencionar a hipovolemia, distúrbios eletrolíticos, acidose 
metabólica, desnutrição, surgimento de feridas e diminuição 
da taxa de cicatrização16.

 Alguns estudos com indivíduos graves indicam a preva-
lência de diarreia entre 14% e 21%, mas existem relatos 
de até 68% devido não só a heterogeneidade da amostra, 
mas principalmente pela enorme variedade de definições 
desse conceito. Os principais fatores a serem levados em 
consideração na definição da diarreia são a quantidade 
de eventos evacuatórios, a consistência das evacuações, 
o volume de fezes e o tipo de alimentação que o paciente 
está submetido16.

Na população saudável, a diarreia é definida como a 
ocorrência de 3 ou mais evacuações com fezes líquidas 
por dia17, no entanto, para o paciente crítico, esse é um 
conceito ainda em construção. O uso de escalas, como a 
de Bristol, é frequente na prática clínica, mas esse modelo 
necessita de adaptação para a realidade do paciente 
grave, uma vez que ele foi avaliado inicialmente em popu-
lação saudável, com ingestão de alimentos convencionais 
e, sabe-se que a maioria dos pacientes graves se alimenta 
por TNE e pode estar utilizando uma enorme gama de 
medicamentos via TGI que possuem alta osmolaridade 
ou que são constipantes18. 

Reintam et al. sugerem que a diarreia na UTI seja definida 
como a presença simultânea de mais de 3 evacuações por 

dia, com peso maior que 200g/dia e pontuação na escala de 
Bristol de consistência equivalente aos tipos 5, 6 e 7 (Figura 
1)17. Uma proposta para essa abordagem seria a adoção 
dos conceitos mencionados, mas com um ponto de corte de 
350g/dia, uma vez que Wierdsma et al.19 identificaram, em 
um estudo prospectivo, que a produção de mais de 350g/dia 
de fezes é um biomarcador de aumento do déficit energético 
e da absorção intestinal em indivíduos críticos.

Classificação e Etiologia da Diarreia no Paciente 
Crítico 
As diarreias podem ser classificadas segundo uma série 

de parâmetros, como, por exemplo, a classificação quanto 
a sua duração (aguda com < 14 dias e crônica quando 
maior que esse parâmetro). Em relação ao mecanismo 
causal, a diarreia pode estar relacionada à doença, aos 
medicamentos e à alimentação. Outra opção útil é clas-
sificar a diarreia em infecciosa e não infecciosa. Nesse 
sentido, a infecção por Clostridium difficile (CD) é a mais 
comum, e pode representar por volta de 4% a 6% dos casos 
totais de diarreia no ambiente de UTI. Foi identificado que 
os indivíduos com diarreia motivada por CD evoluem com 
maior tempo de hospitalização e custo quando compa-
rados àqueles com diarreia não relacionada ao CD20,21. 
A forma mais tradicional de classificar a diarreia envolve 
o seu mecanismo e a etiologia, conforme apresentado 
no Quadro 2. 

Figura 1 - Adaptado de 17 - Lewis SJ,. Scand J Gastroenterol. 1997.

Quadro 2 – Classificação da diarreia e manejo.

Mecanismo Condição relacionada

Osmótica Uso	de	medicamentos	com	alta	osmolaridade,	deficiência	
de	enzimas	como	a	lactase,	uso	de	compostos	com	mag-
nésio,	 fosfato	e	 laxativos.	No	manejo,	sugere-se	 revisão	
da	prescrição	quanto	 a	medicações	 hiperosmolares	 na	
anamnese	alimentar.

Secretória Quando	a	presença	e	a	produção	de	 líquidos	no	 lúmen	
são	superiores	à	capacidade	absortiva.	Pode	ser	motiva-
da	por	agentes	infecciosos,	como	Clostridium difficile	ou	
Salmonela,	por	exemplo.	No	manejo,	é	sugerido	o	exame	
de	toxinas	e	tratamento	específico.

Exsudativa Presente	nos	casos	de	colite	ulcerativa	e	enterite	por	ra-
diação.	Observa-se	lesão	de	mucosas	com	secreção	de	
muco	e	sangue	presente	nas	fezes.

Motora Pouca	área	de	absorção	intestinal	ou	aceleração	do	trânsito	
intestinal	regular,	resultando	em	pouco	contato	dos	fluidos	
com	a	mucosa	intestinal.	Ela	se	relaciona	com	os	diagnósti-
cos	de	doença	inflamatória	intestinal	e	pós-operatórios	com	
ressecção	de	partes	do	trato	gastrointestinal.

Fonte:  Adaptado de Brito-Ashurst et al.18 e Wisen et al.22
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e para o estímulo do TGI inferior e a motilidade colônica, a 
neostigmina pode ser indicada.26

Íleo Adinâmico
Essa condição representa, em termos gerais, a ausência 

de motilidade do TGI e a falta de progressão do bolo fecal. 
Uma definição mais detalhada para o íleo adinâmico do 
paciente grave é marcada pela ausência de evacuações por 
um período ≥ a 3 dias com tratamento para constipação já 
implementado e a presença de uma das seguintes situações 
a) confirmação com exame de imagem, b) intolerância 
alimentar, c) distensão abdominal ou d) necessidade de 
descompressão gástrica. Essa situação deve ser diferen-
ciada da obstrução mecânica do TGI, também chamada de 
abdome agudo, que é uma urgência cirúrgica de etiologia 
diferente, mas com mecanismos de ação similares27. O 
abdome agudo pode ser diferenciado do íleo adinâmico 
por exame de imagem, onde na primeira condição é 
verificada a presença de ar no segmento colônico. O íleo 
adinâmico geralmente tem duração maior que 6 dias, sua 
taxa de ocorrência gira em torno de 20 até 50% na UTI 
e uma das suas consequências é o aumento do tempo de 
internação27-29.

O desbalanço entre estímulo simpático e parassimpático 
que está presente na doença grave é um dos precipitadores 
do íleo adinâmico, que pode ocorrer devido a situações como 
cirurgia abdominal, sepse, hipocalemia, hipomagnesemia, 
acidose, quadros de instabilidade hemodinâmica e falência 
renal30.

Etiologia da Paralisia do TGI Inferior no Doente 
Grave 
Foi verificado que o início tardio da NE, uso de sedativos 

e procedimentos cirúrgicos em TGI inferior seriam fatores 
preponderantes para a paralisia do TGI inferior31. Outros 
autores mostraram que a idade avançada, desbalanço 
hidroeletrolítico e quadros de sepse também podem estar 
envolvidos na etiologia dessa condição32. 

Complicações Relacionadas a Paralisia do TGI 
Inferior
Devemos ter em mente que as complicações relacionadas 

à paralisia do TGI inferior podem ir além do desconforto e a 
sensação de plenitude. Um estudo publicado por Smoning 
et al.25 mostrou uma média de 5 dias para a primeira 
evacuação em indivíduos na UTI, e que essa demora em 
evacuar está associada à presença de delirium por volta do 
7º dia de permanência na UTI. Outros estudos mostraram 
consequências ainda mais graves da paralisia do TGI infe-
rior, como maior tempo de internação, maior tempo em VM 
e dificuldade de atingir a meta programada pela NE2,23,33.

Complicações Relacionadas à Diarreia no Doente 
Grave
Os prejuízos para os pacientes que cursam com diar-

reia durante a passagem na UTI são diversos. Estes estão 
relacionados tanto com o não recebimento do aporte de 
nutrientes necessários para a manutenção da saúde e das 
funções corporais, quanto ao manejo da produção e da 
liquefação das fezes. Nesse último quesito, podemos citar 
como consequências negativas: a perda de eletrólitos, a 
hipovolemia, o surgimento de lesões provocadas pelo pH das 
fezes e a dificuldade de cicatrização de lesões de pressão em 
certas regiões que entram em contato com as fezes, como 
a região sacral.16,18.

Alguns estudos identificaram que a diarreia pode ter 
repercussões até mais graves para o paciente crítico, como o 
aumento em até 8 dias na média de internação comparado 
àqueles que não evoluem com diarreia, bem como o aumento 
da taxa de mortalidade (9,5 % x 18,1%; p-valor 0,005)21.

CONSTIPAÇÃO E ÍLEO ADINÂMICO 

Constipação: Prevalência e Definição
A diminuição da frequência normal de evacuações é um 

padrão bem frequente na UTI, sendo verificada uma preva-
lência de 62 até 72% nessa população23-25. Isso pode ter 
consequências, como desconforto abdominal, melhor iden-
tificado em pacientes não sedados, e outras complicações 
mais graves, como o aumento da pressão intra-abdominal 
(PIA) e síndrome compartimental abdominal, um evento 
potencialmente fatal23-25. 

Por essas situações peculiares que permeiam o estado 
crítico, os termos constipação e obstipação (ao menos 3 
dias sem evacuar, evacuações enrijecidas e dor ao evacuar) 
não se aplicam ao doente grave segundo Reitamt al.26, 
que formaram uma força tarefa da ESPEN para elaborar 
definições para o tema neste cenário.  Esse grupo sugere 
adotar o termo paralisia do TGI inferior e a manutenção do 
ponto de corte de 3 dias sem evacuar, a mesma referência 
adotada atualmente na maioria dos estudos epidemioló-
gicos26. Alguns aspectos que não são claramente mencio-
nados, mas poderiam ser analisados e considerados como 
complementares, são a quantidade de TN recebida pelo 
paciente durante o período, a presença ou não de fibras e 
outros resíduos alimentares não digeridos, a consistência 
desses alimentos e o alcance da meta nutricional. 

O manejo dessa condição envolve, quando possível, a 
suspensão de drogas que diminuem a motilidade do TGI 
(catecolaminas, sedativos e opioides) e a avalição de medidas 
laxativas precocemente ou de forma profilática. Drogas 
procinéticas podem ser usadas para estimular o TGI superior 
(por exemplo domperidona, metoclopramida e eritromicina) 
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COMO AVALIAR E MONITORAR A DISFUNÇÃO 
DO TGI

O início da doença grave modifica imediatamente o 
ambiente e a homeostase intestinal, e isso pode ser deter-
minante da evolução clínica, produzindo complicações 
abdominais e extra-abdominais, disfunção orgânica e maior 
mortalidade.3

A partir do ano 2000, por iniciativa da European Society of 
Intensive Care Medicine (ESICM) foi criado o Working Group 
of Abdominal Problems. Na mesma época, foi realizada a I 
Conferência de Especialistas em Hipertensão Intra-abdominal 
e Síndrome Abdominal Compartimental, criando a World 
Society of the Abdominal Compartment Syndrome. O resul-
tado destas iniciativas foi a criação de estudos e documentos 
sobre a DFGI e problemas associados, estabelecendo defi-
nição, instruções de diagnóstico e procedimentos. A evidência 
encontrada foi a associação dos problemas abdominais à 
maior morbidade e mortalidade a partir da primeira semana 
de internação34. 

Sinais, sintomas e problemas associados à agressão 
gastrointestinal aguda (AGA) ficaram melhor definidos 
(Quadro 3). Assim, produziram uma maneira de identificar 
e classificar a intensidade da agressão, com consequente 
associação com o prognóstico da doença grave35. Dentro 
destas diretrizes, para saber se o intestino está em condições 
de receber NE ou contraindicá-la, é necessário utilizar a 
avaliação do VRG, da peristalse, da PIA, além dos demais 
sintomas e sinais. Desta maneira, é possível construir escores, 
identificando o risco, a disfunção ou a falência GI35.

A atenção aos sintomas e sinais de AGA devem alertar 
o intensivista para a disfunção gastrointestinal e, por esse 
motivo, ser parte integral da clínica na UTI7. 

Peristalse Gastrointestinal
O distúrbio da motilidade intestinal é a principal e mais 

comum característica da agressão ao intestino. Representa 
a intensidade da doença grave, abdominal ou não abdo-
minal, ou um sinal precoce de deterioração, sendo um 
fator independente de prognóstico36. Ocorre por diversas 
razões, como na isquemia, hipovolemia, uso excessivo de 
líquidos, acidose, drogas vasopressoras, analgésicos opio-
ides, sedativos, hiperglicemia ou doenças pré-existentes, 
como o DM37. As drogas vasopressoras têm forte ação 
sobre a circulação esplâncnica, devendo ser avaliado 
o uso e a dose quando for escolhida a via de nutrição, 
principalmente nos estados de choque e hipoperfusão38. 
As manifestações clínicas de dismotilidade são a náusea, 
vômito, refluxo, aspiração, cólica, diarreia e distensão 
abdominal39.

Frequentemente, o distúrbio de motilidade é chamado 
de “íleo”, mas essa terminologia deveria ser abandonada, 
pois não define o problema, tampouco auxilia a estabelecer 
a causa e o tratamento. A estase motora leva à intolerância 
alimentar, que pode ser diagnosticada quando os sinais 
digestivos se associam a impossibilidade de administrar 
mais do que 20 kcal/hora de nutrição.40, 41 

Quadro 3 – Definição e descrição do grau de agressão gastrointestinal aguda (AGA).

Grau Definição Definição clínica, sinais, sintomas, PIA
Grau	I Risco	de	desenvolver	disfunção	GI,	

sintomas	GI	após	uma	agressão,	
autolimitada

Náusea	pós-operatória	e/ou	vômito	após	cirurgia	abdominal,	trauma	ou	intervenção	endos-
cópica
Ausência	de	peristalse,	principalmente	nos	primeiros	dias,	com	analgesia	por	opioides,	seda-
ção	profunda,	primeiros	dias	de	UTI	em	paciente	com	choque
Diarreia	leve	(sem	requerer	correção	eletrolítica	ou	líquidos)
Distensão	abdominal

Grau	II Disfunção	GI	que	requer	intervenção,	 
sintomas	variados	e	graves,	não	 
levando	à	deterioração	da	condição	base

Sintomas	GI	que	requerem	intervenção
Gastroparesia	com	VRG	elevado/refluxo;	paralisia	do	trato	GI	inferior;	diarreia	grave	(requer	
correção	eletrolítica/hídrica);	sangue	visível	no	conteúdo	gástrico	ou	fezes
PIA	12-15	mmHg	(Grau	I)

Grau	III Falência	GI,	sintomas	persistem	ou	 
progridem,	apesar	das	intervenções,	 
piora	da	disfunção	de	órgãos

Apesar	do	tratamento,	os	sintomas	continuam
Elevado	VRG;	vômito;	aperistalse	prolongada;	distensão	abdominal	presente	ou	pior;	diarreia	
grave;	íleo	mecânico;
Progressão	da	hipertensão	abdominal
Persistência	da	sepse	por	peritonite	complicada,	pancreatite	e	demais	problemas	GI.

Grau	IV Falência	GI	grave,	ameaça	à	vida Isquemia	intestinal	com	necrose
Sangramento	GI	produzindo	choque	hemorrágico;	síndrome	de	Ogilvie;	síndrome	comparti-
mental abdominal
Síndrome	compartimental	abdominal	necessitando	intervenção

AGA,	agressão	gastrointestinal	aguda;	VRG,	volume	de	resíduo	gástrico;	PIA,	pressão	intra-abdominal.	Adaptado	de	Reintam	Blaser	et	al.6.
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Resíduo Gástrico
A avaliação do esvaziamento gástrico é uma importante 

medida auxiliar e auxilia como indicador clínico de problema, 
pois pode indicar a presença da disfunção GI42. A frequência 
da monitoração e intensidade do tratamento do retardo do 
esvaziamento são questões em debate43. A medida direta do 
VRG pela aspiração é limitada e sujeita a críticas, mas tem 
a vantagem de ser simples, disponível a qualquer momento 
e sem risco44. As principais críticas caem sobre a produção 
normal de secreção GI, que pode interferir na avaliação do 
volume, e a falta de padronização dos limites superiores38. Em 
condições normais de esvaziamento, o resíduo gástrico tem 
baixo volume, sendo que volumes entre 200 e 500mL podem 
ser considerados anormais no doente grave, sendo importante 
dicotomizar VRG elevado de intolerância GI44. Em um único 
incidente de alto VRG (entre 200 e 500mL), deve-se aumentar 
a vigilância, mas não precipitar a suspensão da NE44. 

Cada local deve estabelecer o próprio limite de tole-
rância ao VRG, mas diretrizes recomendam que VRG na 
faixa entre 200 e 500mL requer maior atenção e devem 
ser instituídas medidas para reduzir o risco de aspiração, 
mas sem suspender a NE na ausência de outros sinais de 
intolerância, e que a NE deva ser adiada ou suspensa se o 
VRG for >500mL em 6 horas26,27.. Realizar a medida do VRG 
não se justifica para reduzir a pneumonia por aspiração, 
evitar vômito ou refluxo, a importância está em identificar a 
gastroparesia como sinal precoce de lesão gastrointestinal 
aguda e/ou disfunção gastrointestinal45,46. Não há evidência 
sobre o benefício de descartar ou retornar o VRG aspirado45.  

Pressão Intra-abdominal (PIA)
O monitoramento da PIA é barato, fornece informações 

clínicas importantes e deve ser considerada como monito-
rização de rotina na UTI (Tabela 2). A síndrome comparti-
mental abdominal (SCA) é o ponto final de um processo pelo 
qual um edema intersticial maciço no abdome ou o rápido 
desenvolvimento de uma lesão de preenchimento de espaço 
(ascite ou hematoma) levam ao aumento patológico da 
pressão. Essa situação pode ser considerada como falência 
gastrointestinal crítica. Além disso, o aumento da PIA é a 
única situação responsável pela DFGI que pode ser tratada 
e monitorada diretamente.

A hipertensão intra-abdominal (HIA) está presente em 38 - 
45% dos pacientes na UTI. A prevalência de HIA na admissão 
pode ser de 30%, sendo que outros 15% desenvolvem HIA 
durante a permanência na UTI48. Fatores associados a HIA são: 
IMC ≥ 27 kg / m2, Apache II ≥ 18, presença de distensão 
abdominal, ausência de sons intestinais, pressão expiratória 
final positiva (PEEP) > 7 cmH2O, sepse, cirurgia abdominal e 
ressuscitação com grandes volumes (Quadro 4)49,50. Até 12% 
dos pacientes desenvolvem HIA sem fatores predisponentes.

A HIA e a SCA estão associadas a substancial aumento da 
morbidade e mortalidade no doente crítico. A HIA é frequente 
em pacientes com doenças agudas ou crônicas, e pode levar 
ao maior tempo de internação na UTI e à disfunção orgânica48.

Nos pacientes com PIA ≥ 12 mmHg, devem ser iniciadas 
medidas de redução da PIA, procurando manter a pressão 
menor do que 15 mmHg. A SCA  é considerada como 
a PIA sustentada maior do que 20 mmHg (com ou sem 

Tabela 2 – Valores da Pressão Intra-abdominal.

Normal < 12 mmHg

Grau	I 12 – 15 mmHg

Grau	II 16 – 20 mmHg

Grau	III 21 – 25 mmHg

Grau	IV > 25 mmHg

Adaptado de Kirkpatrick et al. 47.

Quadro 4 – Fatores de risco para hipertensão intra-abdominal.

Diminuição	da	complacên-
cia	da	parede	abdominal

Cirurgia	abdominal
Trauma
Queimadura
Posição	pronada

Aumento	do	conteúdo	
intra-abdominal

Pancreatite	aguda
Distensão	abdominal
Hemoperitônio
Pneumoperitônio
Coleções	intra-abdominais
Infecções	intra-abdominais
Tumores	intra-abdominais	e	retroperitoniais
Disfunção	hepática	com	ascite

Aumento	do	conteúdo	
intraluminal

Acidose
Laparotomia	para	controle	de	dano
Hipotermia
Pontuações	elevadas	de	APACHE	II	e	SOFA
Balanço	hídrico	positivo
Ressuscitação	maciça	com	líquidos
Politransfusão

Diversas Idade
Coagulopatia
Elevação	da	cabeceira	do	leito
Reparo	maciço	de	hérnia	incisional
Ventilação	mecânica
Obesidade
PEEP	>	10	cmH2O
Peritonite
Pneumonia
Sepse
Choque
Hipotensão

56 Kirkpatrick AW et al. Intens Care Med 2013
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pressão de perfusão abdominal < 60 mmHg) associada a 
uma nova disfunção orgânica51 A SCA é uma urgência e 
deve ter tratamento imediato como: 1) evacuar o conteúdo 
intestinal intraluminal; 2) esvaziar a cavidade abdominal 
e/ou conteúdo extraluminal retroperitoneal; 3) melhorar a 
complacência abdominal; 4) otimizar a administração de 
fluidos (ressuscitação balanceada citação/vasopressor); 5) 
otimizar a perfusão tecidual; 6) indicar intervenção cirúrgica 
precoce. Nesta situação, a NE está contraindicada50,51.

A pressão de perfusão abdominal (PPA) é calculada como 
a diferença entre a pressão arterial média (PAM) e a PIA, e 
pode ser um preditor mais preciso de perfusão visceral52. 
Estudos com a medida da complacência abdominal indicam 
que a complacência abdominal reduzida pode ser um 
indicador melhor de disfunção ou agressão GI, mesmo em 
indivíduos com a PIA em valores abaixo de 15 mmHg53.
]

Escores e Marcadores de Disfunção Intestinal
Escores de prognóstico são frequentes em UTI. Dos 

escores de pontuação de disfunção orgânica o mais utilizado 
é a Avaliação Sequencial da Falência de Órgãos (SOFA), que 
não leva em consideração os sinais de DFGI. A pontuação 
de falência gastrointestinal (GIF – Quadro 5) foi produzida 
a partir de sinais, sintomas abdominais e a medida da 
pressão intra-abdominal (PIA)55. Sinais simples e utilizados 
à beira leito tornam relativamente fácil a identificação da 
disfunção, sendo os principais: VRG (máximo acima de 500 
ml pelo menos uma vez); ruídos intestinais ausentes; vômito/
regurgitação (vômito visível ou regurgitação em qualquer 
quantidade); diarreia (fezes líquidas três ou mais vezes por 
dia); distensão abdominal (dilatação suspeita ou confirmada 
radiologicamente do intestino em qualquer segmento); e o 
sangramento gastrointestinal (identificação de sangue em 
vômitos, aspirado nasogástrica ou fezes). A presença de 3 
ou mais sintomas, independente da pressão intra-abdominal, 
tem valor prognóstico6.

Não tolerar a administração de NE é um dos sinais que 
deve ser levado em consideração, quando for avaliada a 
DFGI. Não tolerar mais de 20 kcal/h ou menos do que 50% 
do requerimento é um sinal importante de que o intestino 
está em risco ou em disfunção41, 53.

A medida da PIA é considerada como critério para a 
pontuação, mas a sua presença isolada não é suficiente para 
estabelecer o diagnóstico de DFGI56. O objetivo principal do 
GIF é fazer o diagnóstico precoce da disfunção, estabelecer 
o diagnóstico e tratamento da causa do problema. Essa 
conduta permite manter ou suspender o uso do tubo GI para 
NE e decidir o início sem retardo da nutrição parenteral (NP). 

Alguns marcadores de dano aos enterócitos podem ser 
potenciais indicadores da DFGI: proteína de ligação a ácidos 
graxos do tipo intestinal (I-FABP), glutationa s-transferase alfa 
(a-GST), d-lactato, albumina modificada pela isquemia (IMA) 
e citrulina47. No entanto, ainda não existem estudos clínicos 
suficientes que tenham gerado evidência sobre a associação 
dos marcadores e o prognóstico da agressão GI.

A DFGI tem sido associada a um valor preditivo seme-
lhante à disfunção cardíaca quando incluído no SOFA6. 
Para analisar a importância da disfunção no SOFA foi 
realizado um estudo prospectivo, incluindo 540 indivíduos, 
em 11 UTIs2. O escore de disfunção gastrointestinal (GIDS – 
Quadro 6) baseado na AGA se mostrou associado de forma 

Quadro 5 – Escore de falência gastrointestinal (GIF).

Pontos Sintomas e sinais

0 Função	gastrointestinal	normal

1 Administração	<	50%	da	alimentação	 enteral	 calculada	para	
as	necessidades	ou	não	 receber	alimentação	no	3º	dia	após	
cirurgia	abdominal

2 Intolerabilidade	alimentar	(não	administrar	alimentação	enteral	
devido	a	elevado	VRG,	vômito,	distensão	abdominal	ou	diarreia	
intensa)	ou	HIA

3 Intolerabilidade	alimentar	com	HIA

4 Síndrome	compartimental	abdominal

Adaptado de Reintam Blaser et al.2.

Quadro 6 – Escore de disfunção gastrointestinal (GIDS).

0 – sem risco 1 – Risco 
aumentado

2 – Disfunção 
GI

3 – Falência 
GI

4 – Ameaça à 
vida

Sem	sinto-
mas	ou	1	

dos	sintomas	
abaixo	sem	
alimentação	

oral

2	dos	
sintomas	
abaixo

3	ou	mais	
sintomas	do	
escore	1	ou	
até	2	sinto-
mas	abaixo

3	ou	mais	
dos	

sintomas	
abaixo

1	dos	sinais	
abaixo

•	Ausência	
de	peristalse
•	Vômito
•	VRG	>	200	
mL
•	Paresia	GI/	
“Íleo	
adinâmico
•	Diarreia	
(não	grave)
•	Sangramento	
GI	sem	
transfusão
•	PIA	12	a	20	
mmHg

•	Sem	
alimentação	
oral
•	Ausência	
de	peristalse
•	VRG	>	200	
mL
•	Paresia	GI/	
“Íleo	
adinâmico
•	Diarreia	
(não	grave)
•	Sangramento	
GI	sem	
transfusão
•	PIA	12	a	20	
mmHg

•	Diarreia	
grave
•	Sangramento	
GI	com	
transfusão
•	PIA	>	200	
mmHg

•	Uso	de	
pró-cinéticos
•	Paresia	GI/	
“Íleo	
adinâmico”
•	Distensão	
abdominal
•	Diarreia	
grave
•	Sangramento	
GI	com	
transfusão
•	PIA	>	20	
mmHg

•	Sangramento	
GI levando 
ao	choque	
hemorrágico
•	Isquemia	
mesentérica
•	Síndrome	
compartimental	
abdominal

Adaptado de Reintam Blaser et al.2.
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independente à mortalidade em 28 e 90 dias, e quando 
adicionado ao SOFA total, melhorou o poder preditivo do 
SOFA em todas as análises2 Adaptado de Reintam Blaser et al.2.

IMPACTO DA DFGI NA TOLERABILIDADE DA TNE

Sabe-se que diversos protocolos e diretrizes recomendam 
a introdução da NE no paciente grave, nas primeiras 24 a 
48 horas de admissão na UTI, com benefício nutricionais e 
não nutricionais57-60. Dentre os pontos positivos, esta prática 
favorece o trofismo intestinal, contribuindo para a manu-
tenção da função de barreira dos enterócitos e a manutenção 
da integridade funcional e estrutural da mucosa do TGI, 
tendo associação com atenuação do estresse oxidativo e 
das respostas inflamatórias e, por consequência, melhores 
desfechos com impacto na morbimortalidade57-60. 

Iniciar TNE precocemente é um desafio, já que fatores 
como instabilidade hemodinâmica, sinais de má perfusão 
intestinal (Tabela 3), DFGI e suas diferentes nuances de 
apresentação, que podem ocorrer na fase aguda da doença 
grave, levam à dificuldade do início e manutenção de jejum, 
redução do volume de NE ou pausas frequentes na infusão 
da dieta61-65. O impacto do déficit calórico e proteico tem 
consequências não só a curto, mas a médio e longo prazos. 
Pacientes que recebem menos calorias e proteínas do que o 
programado têm maior risco de desnutrição, consequente-
mente associação com maior mortalidade, perda de massa 
muscular e funcionalidade, o que impacta na qualidade de 
vida, na reabilitação e no retorno às atividades funcionais 
após a alta hospitalar61-65.

ou desconforto abdominal), e observaram a ocorrência em 
30,5% dos 1888 indivíduos em VM nos primeiros 3 dias 
de UTI e isto foi associado a uma menor adequação caló-
rica da NE, aumento do tempo de internação na UTI e de 
mortalidade. Em uma análise de mais de 15 mil indivíduos 
graves em VM, 24% apresentaram intolerância à NE, sendo 
mais prevalente naqueles com sepse, queimados e patolo-
gias abdominais prévias67. Os indivíduos com intolerância 
enteral receberam cerca de 10% da meta programada e 
foram associados a maior tempo de VM, permanência na 
UTI e mortalidade67.

A literatura científica demonstra que a monitorização do 
TGI de forma sistemática e protocolada por toda a equipe 
interdisciplinar tem impacto positivo na tolerabilidade à NE, 
progressão e alcance de metas e início mais precoce da TN, 
mas ainda existe uma lacuna considerável entre as recomen-
dações de diretrizes internacionais e a prática clínica real68-70.

Um estudo com mais de 5000 indivíduos críticos concluiu 
que a implementação de protocolos de TN levou a inicio mais 
breve da NE, maior utilização de procinéticos (sendo o uso 
associado a maior monitoramento de sintomas de DFGI) e 
melhor adequação da infusão da dieta68.  Um estudo recente, 
multicêntrico randomizado em cluster, controlado e realizado 
em 90 UTIs da China,  concluiu que nas UTIs que seguiram 
um protocolo de alimentação baseado em evidências, que 
incluía monitorar a intolerância alimentar a cada 4 a 6 horas,  
a NE foi iniciada mais precocemente do que nas UTIs sem 
protocolo70.

Portanto, sugere-se a monitorização rotineira e siste-
matizada de DFGI por todos os profissionais envolvidos no 
cuidado com o paciente. Deve-se monitorar e avaliar cons-
tantemente sinais e sintomas de intolerância à NE e iniciar 
tratamento precoce, se evidenciada alguma anormalidade. 
Importante salientar que, em alguns casos de DFGI, pode ser 
avaliada a manutenção de dose baixa/trófica de NE, devido 
a potencial benefício, a menos que a disfunção progrida para 
condições de contraindicação à NE. Não se deve suspender 
a NE sem uma evidência clara de intolerância. 

MANEJO NÃO NUTRICIONAL DA DFGI

Cabeceira Elevada
A elevação da cabeceira entre 30º e 45º está associada 

à redução na incidência de pneumonia associada à VM 
quando comparada à posição supina (5% vs. 23%)71,72. 

Diretrizes sugerem que a cabeceira seja mantida elevada em 
todos os pacientes intubados e recebendo NE58,59. Nos casos 
em que este grau de elevação for contraindicado, deve-se 
considerar a tentativa de elevar a cabeceira do leito o máximo 
permitido e/ou otimizar medidas para minimizar o risco de 
aspiração como infusão da dieta em bomba infusora e uso 
de procinéticos58.

Tabela 3 – Indicadores de risco de hipoperfusão intestinal.

Frequência	cardíaca ≥	120	bpm;	<	40	bpm

Pressão	sistólica	 ≤ 90 mmHg

Índice	cardíaco <	2,2	L/min/m2

Pressão	capilar	pulmonar > 18 mmHg

Diurese <	0,5	ml/kg/h

Estado	ácido-base pH	<	7,35

Lactato	plasmático >	2	mmol/L

Adaptado de Ponikowski et al.52.

Conforme já mencionado, cerca de 60% dos pacientes 
críticos têm algum sintoma de DFGI, em algum momento da 
internação, sendo que a presença de três ou mais sintomas 
na primeira semana de UTI tem associação com maior 
mortalidade61,55.

Gungabissoon et al.66 definiram intolerância alimentar 
como interrupção da dieta devido a algum sintoma do TGI 
(aumento do VRG, distensão abdominal, vômitos, diarreia 
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Posicionamento da Sonda
Embora não haja indicação da passagem de sonda pós-

pilórica em todos os doentes graves, sendo recomendada a 
posição gástrica como a primeira escolha nessa população, 
estudos demonstram que a oferta pós-pilórica da NE parece 
estar associada à redução da taxa de pneumonia em doentes 
críticos, comparada com a oferta gástrica58,73.

Para pacientes que apresentam gastroparesia como um 
sintoma de DFGI, a sonda pós-pilórica deve fazer parte do 
arsenal terapêutico. Assim, a inserção endoscópica de sonda 
nasoduodenal ou nasojejunal, se faz necessária74.

Uso de Procinéticos
As opções atuais para o tratamento do retardo de esva-

ziamento gástrico incluem drogas como metoclopramida, 
eritromicina e domperidona7, sendo que uma recente meta-
análise confirmou a eficácia dos procinéticos no tratamento 
da gastroparesia75. Dentre os medicamentos elencados 
como procinéticos, a metoclopramida é um antagonista do 
receptor D2 com algum agonismo do receptor 5-HT4 que 
exerce efeitos procinéticos e antieméticos76. Uma vez que 
podem atravessar a barreira hematoencefálica, pode exercer 
efeitos centrais, como ansiedade, depressão, tremores e 
outros efeitos extrapiramidais mais graves. Já a domperidona 
não atravessa a barreira hematoencefálica o suficiente para 
causar tais sintomas, todavia, seu efeito procinético parece 
inferior76.

Os antibióticos macrolídeos são agonistas dos receptores 
de motilina, sendo capazes de acelerar o esvaziamento 
gástrico. Neste contexto, a eritromicina vem sendo utilizada 
em casos de gastroparesia refratária a outras medidas. 
Devido à preocupação com efeitos adversos relacionados à 
eritromicina (potencial cardiotoxicidade, taquifilaxia e resis-
tência bacteriana), seu uso rotineiro ainda é controversos.77,78  

Diretrizes sugerem o uso de procinéticos e agentes pró-
motilidade (metroclopramida ou eritromicina) para pacientes 
com risco elevado de aspiração ou com sinais de intolerância 
GI58,59. A combinação de metoclopramida e eritromicina 
pode ter efeitos sinérgicos e ser superior a qualquer droga, 
no entanto, taquifilaxias e arritmias são as limitações7.

Vale ressaltar que estudos que avaliaram o uso de proci-
néticos associados à TN em doentes críticos não constataram 
melhores desfechos clínicos, como mortalidade, taxa de 
infecção e tempo de permanência71-76. No entanto, o uso 
de procinéticos tem demonstrado melhora do esvaziamento 
gástrico e da tolerância à NE, com alcance de maior ingestão 
calórica em indivíduos graves79,80.

Em relação à paralisia do cólon, a neostigmina vem se 
mostrando eficaz e, consequentemente, sendo usada como 
tratamento para pseudo-obstrução aguda do cólon (síndrome 
de Ogilvie)7.

Correção de Disglicemia
A disglicemia do paciente diabético ou aquela associada 

ao estresse metabólico pode alterar o esvaziamento gástrico. 
Até 50% dos pacientes com DM tipo 1, tipo 2 ou com controle 
glicêmico subótimo apresentam retardo do esvaziamento 
gástrico, que pode ser documentado com cintilografia81. 

Assim, manter a meta glicêmica entre 140 e 180 mg/dL 
para pacientes sob cuidados intensivos deve ser um dos alvos 
dentro do tratamento da gastroparesia59,80.

Correção de Distúrbios Eletrolíticos
Anormalidades eletrolíticas, especialmente hipocalemia 

e hipomagnesemia, têm o potencial de interferir na função 
motora gástrica. Assim, faz-se necessária a avaliação 
bioquímica, bem como a reposição eletrolítica de pacientes 
sintomáticos81.

MANEJO NUTRICIONAL DA DFGI

Macronutrientes
A intolerância à NE em doentes graves é um problema 

comum nas UTIs e estima-se que ocorra em cerca de 1/3 
(um terço) dos pacientes, sendo associada à menor oferta de 
NE e piores desfechos clínicos. Apesar de ainda não haver 
uma definição padronizada de intolerância GI, o termo é 
frequentemente usado para descrever o resultado da variedade 
de sinais e sintomas de DFGI, quando paciente recebendo 
NE41,82,83. Vários fatores comuns ao paciente crítico favorecem 
a intolerância à NE, como as alterações nos sistemas nervosos 
entérico e autônomo e nas vias de regulação hormonal, a 
utilização de múltiplas drogas que interferem no TGI, distúrbio 
eletrolítico, variabilidade glicêmica e a inflamação41.

As fórmulas de NE são tradicionalmente avaliadas por 
informações gerais, como densidade calórica e percentual 
de macronutrientes, porém sua composição deve sempre ser 
avaliada84. Os nutrientes variam em composição química, 
molecular, solubilidade e qualidade e essas características 
podem afetar a osmolaridade, absorção, taxa de utilização 
e têm impacto na tolerância e nos sintomas de DFGI.83 

Estudos avaliando tolerabilidade digestiva a diferentes 
fórmulas enterais são escassos. A composição lipídica e 
proteica que resulta em melhor digestibilidade ainda não 
está definida e embora geralmente considerados inócuos, 
os carboidratos podem ser uma das principais causas de 
intolerância84.

As diretrizes orientam o uso de fórmula polimérica 
padrão, mas considerando sinais e sintomas de DFGI e a 
recomendação de utilizar a NE como TN de primeira linha 
em pacientes adultos críticos, é importante, nestes casos, 
avaliar a necessidade de escolha de nutrientes que possam 
maximizar a tolerância e a absorção85.
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A literatura aponta o risco de coagulação da caseína 
em contato com pH gástrico, atrasando seu esvaziamento 
do estômago86,87. A conversão para caseinato reduziria a 
coagulabilidade86. Já as proteínas do soro do leite não seriam 
susceptíveis à coagulação, sendo de melhor digestibilidade, 
mais rápido esvaziamento gástrico e rápida absorção no 
intestino delgado87-89. Como resultado, o tempo total de 
esvaziamento gástrico para caseína é maior e há uma menor 
disponibilidade pós-prandial de aminoácidos plasmáticos em 
comparação com a proteína de soro de leite não coagulante, 
podendo apresentar benefícios no manejo da DFGI e na 
síntese de proteína muscular88-91.

Estudo randomizado avaliou a tolerância GI em 49 
doentes críticos referente à nutrição oligomérica (proteína 
do soro do leite e caseinato hidrolisados) e nutrição polimé-
rica (caseinato). Distensão abdominal e obstipação foram 
menores no grupo oligomérico, mas sem diferença com 
relação à incidência de náuseas, vômitos ou diarreia92. 
Estudo randomizado envolvendo 195 doentes críticos com 
trauma cranioencefálico, avaliou tolerância a dieta polimé-
rica hiperproteica versus dieta oligomérica hiperproteica, já 
que, em indivíduos com lesão cerebral grave, a dismotili-
dade antropiloroduodenal é comum. O consumo diário de 
proteínas foi significativamente maior no grupo oligomérica 
durante o período de estudo, mas não encontrou diferenças 
em gastroparesia e diarreia93.

Em outro estudo randomizado duplo cego, que avaliou o 
tempo de esvaziamento gástrico por ressonância magnética 
em 21 voluntários saudáveis submetidos à ingestão de 3 
fórmulas distintas, o esvaziamento gástrico foi mais rápido 
em 74% dos indivíduos com uso de fórmula com combinação 
de diferentes tipos de proteínas em relação às outras duas 
contendo somente caseinato94. Apesar de ser uma coorte 
de voluntários saudáveis, deve-se levar em consideração 
a relevância clínica do efeito, o estudo demonstra que ao 
reduzir a oferta de proteína coagulante (caseinato) há maior 
velocidade de esvaziamento.91

Um estudo cego, caso-controle, realizado em 180 
crianças graves em UTI, mostrou melhora significativa na 
tolerância à NE entre os pacientes que receberam fórmula 
baseada em peptídeo em comparação com as fórmulas 
poliméricas e isso se refletiu em ter significativamente menos 
interrupções da NE. Distensão abdominal, VRG e vômitos 
foram significativamente menos frequentes em pacientes na 
fórmula à base de peptídeos95.

A DFGI pode ser ainda mais frequente em pacientes 
graves que tenham sido submetidos à cirurgia abdominal 
e um estudo retrospectivo que comparou os efeitos de NE 
oligomérica versus polimérica demonstrou melhor tolerabili-
dade, menor VRG e tendência a menos episódios de diarreia 
com taxas significativamente maiores de pré albumina em 10 

dias de pós-operatório, no grupo que recebeu a formulação 
baseada em dipeptídio e tripeptídio96.

Já em relação à composição lipídica, estudo randomizado 
multicêntrico com 144 doentes críticos comparou a tolerância 
à fórmula enteral com conteúdo de lipídeo modificado (20% 
TCM/ 80% TCL) e fórmula padrão (100% TCL). A tolerância 
foi avaliada através da presença de diarreia, distensão 
abdominal, vômitos e avaliação de VRG. A formulação com 
lipídeo modificado foi superior em todos esses desfechos97.

Novos estudos são necessários para definir se a compo-
sição de NE em doentes críticos pode melhorar o esvazia-
mento gástrico, reduzir taxa de intolerância à NE e melhorar 
biodisponibilidade de aminoácidos aos tecidos periféricos.

Fibras e Probióticos
Os pacientes críticos estão em alto risco para desen-

volvimento de disbiose, seja pelas mudanças fenotípicas 
bacterianas decorrentes da doença grave, da exposição a 
antibióticos, opioides e bloqueadores de bomba de prótons. 
Além disso, a TNE, mesmo com todos os benefícios que traz, 
constitui padrão alimentar diferente daquele de indivíduos 
sadios, no que diz respeito ao grau de processamento do 
alimento e quantidade de fibras apresentados à mucosa 
intestinal. Fórmulas enterais contém emulsificantes e preser-
vativos como hidroximetil-celulose, lecitina de soja e goma 
arábica, entre outros, relacionados à disbiose intestinal98-100. 
Além disso, podem se apresentar sem a riqueza de fibras - 
componente importante para a nutrição da mucosa colônica 
– do indivíduo saudável.

A ideia de modificar o microbioma intestinal através da 
administração de probióticos ou de fibras é biologicamente 
plausível, mas esbarra nas dificuldades de se definir qual o 
tipo de fibra, quantidades, distribuição no tempo, e coorde-
nação com o momento da doença crítica. As sociedades de 
especialistas, de modo geral, não têm feito menção ao uso de 
regular de fibras ou probióticos em suas recomendações57, 59, 
à exceção da Sociedade Americana58, que considera a possi-
bilidade de utilização de fibras solúveis como abordagem do 
paciente grave hemodinamicamente estável, com diarreia.

Uma meta análise recente101 mostrou que há associação 
entre a utilização de fibras solúveis e controle ainda que 
discreto do quadro diarreico, recorrência de infecções e 
mesmo na mortalidade102-106.

No choque, seja séptico, cardiogênico ou distributivo, 
ocorre uma redução na entrega de oxigênio, muitas vezes 
devido à redução do volume sanguíneo circulante efetivo, e 
para preservar a oxigenação sistêmica, o sangue é desviado 
da circulação esplâncnica, com subsequente hipoperfusão 
intestinal107,108. Uma das manifestações do choque é a hipo-
tensão e a pressão arterial sistêmica pode ser sustentada por 
agentes vasoativos que levam à vasoconstrição esplâncnica. 
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Como resultado, enterócitos são submetidos à apoptose, há 
aumento da permeabilidade intestinal prejudicando a função 
da barreira epitelial. A perda de massa e função de enterócito 
reduz as capacidades absortivas do intestino107,108.

A oferta de nutrientes em um intestino hipoperfundido per 
si pode aumentar o risco de intolerância à NE e de isquemia 
mesentérica não oclusiva (IMNO), pelo desequilíbrio entre 
o aumento da demanda de oxigênio para absorção e 
menor oferta pelo choque107,108. Os estudos não avaliam 
especificamente o papel da fibra em pacientes com choque 
circulatório, mas pode haver maior risco de intolerância à 
NE e de IMNO108.

O mesmo racional para o uso de fibras pode ser consi-
derado em relação aos probióticos. A descoberta das modi-
ficações do microbioma no paciente crítico abre um novo e 
promissor campo para investigação. Porém, restam dúvidas 
sobre o tipo de probiótico, a dosagem, a duração do trata-
mento e o momento da doença grave em que o emprego 
do agente deve ser feito. 

Até o momento, os cenários de uso para prevenção de 
diarreia associada ao uso de antibióticos parecem ser os mais 
estudados. Uma meta análise com mais de 11.800 doentes 
críticos e não críticos mostrou que o uso de diferentes probió-
ticos associou-se à redução em 40% da incidência de diarreia 
associada a antibióticos109. Outra meta análise, da Cochrane, 
apontou a utilização de probióticos na prevenção da emer-
gência de colite por Clostridium neste mesmo contexto110.

Com base na opinião de especialistas, a utilização de 
fibras e probióticos pressupõe a estabilidade hemodinâ-
mica e um paciente livre de constipação ou transtorno de 
motilidade importante, a ser avaliado pelo especialista à 
beira do leito; a utilização de fibras solúveis isoladas ou 
na forma de mix de fibras solúveis e insolúveis pode ser 
considerado um adjuvante da abordagem de casos de 
diarreia no paciente grave elegível, sem risco de IMNO e 
a utilização de fibras solúveis isoladas ou na forma de mix 
de fibras, administrados como módulo ou nativos à própria 
formulação enteral podem ser consideradas no paciente 
grave crônico, com a intenção de combater a disbiose 
associada à doença crítica.

Diante da incerteza, a utilização destes recursos não deve 
ser feita por tempo indeterminado, mas de modo progra-
mado, na forma de prova terapêutica, acompanhado da 
avaliação diária do paciente em busca de sinais que possam 
sugerir melhora do quadro clínico. 

NP SUPLEMENTAR OU NPT, QUANDO UTILIZAR 

Em pacientes que não toleram a NE até atingir a meta 
calórica total durante a primeira semana na UTI, a segu-
rança e os benefícios de iniciar a NP devem ser ponderadas. 
Todavia, vale ressaltar que a NP não deve ser iniciada até 

que todas as estratégias para maximizar a tolerância GI 
sejam realizadas.57.

Em pacientes de UTI com sinais e sintomas de intolerância 
do TGI (distensão, vômitos, diarreia, volume de resíduo 
gástrico elevado) foi sugerido que, quando as necessidades 
energéticas fornecidas pela NE estão abaixo de 60% por 
mais de três dias consecutivos após a admissão na UTI, a NP 
suplementar deve ser iniciada para atingir a meta calórica de 
100% das necessidades energéticas, medidas, sempre que 
possível, por calorimetria indireta57.

Embora a TNE precoce seja recomendada na maioria 
dos casos, as metas calóricas e proteicas são difíceis de 
alcançar na UTI em pacientes com DFGI111. Numerosos 
estudos observacionais têm apontado os efeitos do balanço 
energético negativo e, em muitos deles, não há debate sobre 
a necessidade de complementar com NP. No entanto, o 
melhor momento para prescrever NP suplementar permanece 
discutível112,113. 

As diretrizes da ESPEN 2009 afirmam que, todos os 
pacientes que recebem metade do seu alvo calórico por via 
enteral após dois dias devem ser considerados para início 
de NP suplementar114. Casaer et al.115 observaram que a 
prescrição precoce de NP (suplementar ou exclusiva) está 
associada ao aumento da morbidade, incluindo tempo de 
permanência prolongado em UTI e maior tempo de VM, além 
de aumento das taxas de infecção e maior necessidade de 
terapia renal substitutiva. No entanto, os resultados desse 
estudo revelaram o dano potencial de uma intervenção 
nutricional agressiva, visando metas calóricas completas 
e, possivelmente, superestimadas durante a fase aguda da 
doença grave115. 

Atualmente, as diretrizes ESPEN 201957 demonstram que o 
momento ideal para iniciar a NP suplementar com o objetivo 
de atingir as necessidades calóricas e proteicas plenas ainda 
não está claro, mas embasado em estudos randomizados e 
controlados prévios e recomenda que o início deve ser entre 
o quarto e sétimo dia116,117.

As diretrizes da ASPEN 2016 recomendam que, em 
pacientes com risco nutricional baixo ou alto, o uso de NP 
suplementar deve ser considerado somente após sete a dez 
dias, se a NE não puder atender > 60% das necessidades 
de energia e proteína58. Esta recomendação é baseada na 
avaliação de que iniciar NP suplementar em conjunto da NE 
antes do 7º a 10º dia após a admissão em UTI, e portanto 
durante a fase aguda da doença grave, não melhora os 
resultados clínicos, e pode ter consequências prejudiciais no 
curso da doença crítica.   

O estudo Calories118 e NUTRIREA-2119, embora não 
tenham avaliado especificamente a NP suplementar, mas 
comparando NP precoce com NE, demonstraram que a via 
de suporte nutricional não foi associada à ocorrência de 
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complicações infecciosas e a quantidade de nutriente forne-
cida foi limitada. No estudo NUTRIREA-2, foi observado um 
aumento da IMNO no grupo de NE precoce119. Foi sugerido 
que as primeiras observações de aumento da morbidade 
infecciosa podem estar relacionadas com a carga calórica 
(superalimentação) que pode ocorrer com a NP, muito mais do 
que como consequência da administração de NP suplementar. 

Finalmente, o estudo EAT-ICU associando NP suplementar 
com NE desde o início da admissão na UTI para atingir uma 
meta definida por calorimetria indireta, prevenindo o déficit 
calórico por intolerância do TGI, não encontrou nenhum 
dano ou vantagem em termos de morbidade, função a longo 
prazo ou mortalidade120. 

Em relação à NPT exclusiva, a ASPEN recomenda que 
pacientes com baixo risco nutricional (NRS 2002 ≤ 3 ou 
pontuação NUTRIC < 5), a NPT exclusiva deve ser aguar-
dada para início após o 7º dia da admissão na UTI, se o 
paciente não conseguir a ingestão oral voluntária e/ou se 
a NE precoce não for viável58. Dois estudos abordaram o 
momento do início da NPT exclusiva, sendo que um subcon-
junto de pacientes do estudo EPaNiC para os quais havia 
uma absoluta contraindicação ao uso de NE (insuficiência 
intestinal grave), Casaer et al.115 mostraram que aqueles 
pacientes para os quais uso de NP foi iniciado no 3º dia 
de UTI tiveram pior morbidade infecciosa e eram menos 
propensos a terem alta da UTI do que aqueles pacientes 
para os quais a NP foi iniciada no 8º dia115.

Já para pacientes com alto risco nutricional (NRS 2002 
≥ 5 ou pontuação NUTRIC ≥ 5) ou gravemente desnutrido, 
quando a NE não for viável por intolerância GI, é recomen-
dável iniciar a NPT exclusiva, assim que possível, logo após 
a admissão na UTI58. Na meta-análise de Heyland et al, o 
uso de NPT em pacientes desnutridos na UTI foi associada à 
redução de complicações gerais (RR = 0,52; IC 95%, 0,30-
0,91; p < 0,05)121. Baunschweig et al.122 demonstraram que 
somente hidratação endovenosa em pacientes desnutridos 
de UTI foi associado com risco significativamente maior de 
mortalidade (RR = 3,0; IC 95%, 1,09–8,56; p < 0,05) e 
uma tendência de maior taxa de infecção comparado com 
o uso de NP precoce122.

MENSAGEM FINAL

O importante papel do trato gastrointestinal no curso da 
doença grave deve sempre ser levado em consideração. A 
disbiose, a apoptose de enterócitos, a perda da função de 
barreira epitelial intestinal e a possível translocação bacte-
riana estão entre os componentes que se associam com a 
patogênese da doença grave e disfunção de múltiplos órgãos. 
Devido ao impacto clínico e nutricional negativos, causados 
pela disfunção gastrointestinal, os seus sinais e sintomas 
devem ser reconhecidos e tratados precocemente, incluindo 

o manejo da terapia nutricional para maximizar a tolerância 
e absorção dos nutrientes. 
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DOI: 10.37111/braspenj.2022.37.3.03 RESUMO
As recomendações de exercícios físicos para a saúde e prevenção de doenças crônicas não 
transmissíveis incluem exercícios aeróbicos, de força, alongamentos e neuromusculares. Essas 
recomendações são adequadas para todas as pessoas, incluindo aquelas em tratamento de 
câncer e pré-habilitação cirúrgica. As recomendações atuais incluem 150 minutos por semana de 
exercícios cardiorrespiratórios de intensidade moderada (“aeróbico”), associados a treinamentos 
resistidos (força), flexibilidade e equilíbrio, 2-3 vezes por semana, em sessões de 20-30 minutos 
de duração. Porém, algumas das dificuldades para convencer as pessoas a aderirem a estas 
recomendações é o argumento de falta de tempo para atividade ou exercício físico. Será que as 
organizações médicas demandam muito tempo, para que a população mundial invista em saúde 
e em massa muscular? Um dia tem 24 horas, cada hora tem 60 minutos, logo um dia tem 1440 
minutos. Uma semana tem 7 dias. Portanto, o número de minutos por semana pode ser calculado 
multiplicando-se 1440 por 7, totalizando 10.080 minutos por semana. O que é recomendado de 
treinamento físico para a saúde? APENAS 2%.

ABSTRACT
Physical exercise recommendations for health and prevention of chronic noncommunicable diseases 
include aerobic, strength, stretching, and neuromuscular exercises. These recommendations are 
suitable for all people, including those undergoing cancer treatment and surgical prehabilita-
tion. Current recommendations include 150 minutes per week of moderate-intensity (“aerobic”) 
cardiorespiratory exercise plus resistance (strength), flexibility, and neuromuscular (balance), 
training 2-3 times a week, in 20-30-minute sessions. However, some of the difficulties to convince 
people to adhere to these recommendations is about lack of time. Are the medical organizations 
demanding too much time for people to invest in health and muscle mass? A day has 24 hours, 
each hour has 60 minutes, so a day has 1440 minutes. A week has 7 days. Therefore, the number 
of minutes per week can be calculated by multiplying 1440 by 7, for a total of 10,080 minutes per 
week. What is recommended physical training for health? One day has 24 hours, each hour has 
60 minutes, so one day has 1440 minutes. A week has 7 days. Therefore, the number of minutes 
per week can be calculated by multiplying 1440 by 7, for a total of 10,080 minutes per week. 
What is recommended physical training for health? ONLY2%.
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INTRODUÇÃO 

As recomendações de atividade física para saúde e 
prevenção de doenças crônicas não transmissíveis incluem 
atividades físicas aeróbicas, associadas a exercícios de força, 
alongamentos e treinamento neuromuscular1-4. Estas reco-
mendações são adequadas para todas as pessoas, inclusive 
aquelas em tratamentos oncológicos e em pré-habilitação 
cirúrgica5,6.

As recomendações atuais incluem 150 minutos por 
semana de exercícios cardiorrespiratórios de intensidade 
moderada (�aeróbico�), associados a treinamentos resis-�aeróbico�), associados a treinamentos resis-aeróbico�), associados a treinamentos resis-óbico�), associados a treinamentos resis-bico�), associados a treinamentos resis-�), associados a treinamentos resis-
tidos (força), flexibilidade e equilíbrio, 2-3 vezes por semana 
(Tabela 1)4,7.

Porém, dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) 
demonstram que, 1 em cada 4 pessoas da população 
mundial em geral e 3 em cada 4 adolescentes não conse-
guem ser fisicamente ativos8. Dados do Vigitel9 revelam que 
47,2% dos brasileiros com mais de 18 anos não conseguem 
atingir os 150 minutos de atividade física por semana. Com 
relação ao sexo, esta prevalência ocorre em 55,6% das 
mulheres e 33,7% dos homens adultos brasileiros9. Apro-
ximadamente 14,9% dos brasileiros foram considerados 
fisicamente inativos9. Outro dado relevante é que 26,5% 
do brasileiros com mais de 18 anos passam mais de 180 
minutos do tempo livre assistindo televisão9.

O Vigitel9 considerou fisicamente inativos aqueles 
brasileiros que não praticavam qualquer atividade física no 
tempo livre, nos últimos três meses, e que não realizavam 
esforços físicos relevantes no trabalho, não se deslocavam 
para o trabalho ou para a escola a pé ou de bicicleta 
(perfazendo um mínimo de 10 minutos por trajeto ou 20 
minutos por dia) e que não participavam da limpeza pesada 
de suas casas9.

Outro conceito é o de comportamento sedentário, que 
é definido como qualquer atividade em vigília, como sentar 

ou inclinar, com um gasto energético inferior ou igual a 1,5 
de tarefa de equivalente metabólico (MET)10. Ter um estilo de 
vida com atividade física insuficiente significa investir menos 
de 150 minutos por semana em atividades aeróbicas de 
moderada intensidade4,7. Dados coletados em participantes 
da pesquisa realizada nos Estados Unidos [(National Health 
and Nutrition Examination Survey (NHANES)] por meio de um 
monitor de movimento, acelerômetro, revelaram que crianças 
e adultos americanos passam aproximadamente 55% do seu 
tempo de vigília (7,7 horas por dia) sedentários11.

O sedentarismo é um problema de saúde pública, 
ocupa o quarto lugar do ranking da causa de morte no 
mundo. Gastos públicos anuais relacionados ao seden-
tarismo representam uma despesa de U$ 54 bilhões de 
dólares por ano, que podem ser acrescidos em mais U$ 
14 bilhões, por perda de produtividade por doenças ou 
aposentadorias precoces8.

O objetivo primário da campanha do Movimento Apenas 
2% é estimular a população brasileira e mundial a aban-
donar o comportamento sedentário e estimular a prática 
de atividade física e exercícios físicos regulares. Como 
proposta metodológica, o movimento objetiva ressignificar 
as recomendações atuais, a fim de torná-las mais atrativas e 
recompensadoras, já que propõe um investimento em saúde 
e massa muscular.

O CONCEITO DO MOVIMENTO APENAS 2%

O Apenas 2% foi idealizado para contra-argumentar 
aqueles que justificam a inatividade física por �falta de 
tempo�. Quando são propostas as recomendações da 
OMS, a maioria das pessoas processa estas recomen-
dações como uma carga horária excessiva. Será que a 
OMS e o Ministério da Saúde do Brasil exigem muito 
tempo para que as pessoas possam investir na saúde e 
na massa muscular? 

Tabela 1 – Recomendações de tempo semanal dedicado a atividade física e/ou exercício por semana para promoção de saúde.

Idade Organização Mundial de Saúde7 Guia de Atividade Física para População Brasileira 
(Ministério da Saúde)4

5 a 17 anos
60 minutos/dia moderado a vigoroso (aeróbico). Incorporar 
vigoroso, incluindo fortalecimento de músculo e osso, ao 
menos 3 x/semana 

60 minutos/dia(aeróbico) - Blocos ou contínuo. 
Incorporar vigoroso, incluindo fortalecimento de músculo 
e osso, ao menos, 3 x/semana 

18 a 64 anos

150 minutos/semana moderado ou 75 minutos/semana vigoroso 
(aeróbico). Sessões de, pelo menos, 10 minutos. 
Fortalecimento muscular dos principais grupos musculares 
maiores, ao menos, 2-3 x/semana

150 minutos/semana moderado ou 75 minutos/semana 
vigoroso (aeróbico). 
Fortalecimento muscular e ósseo, ao menos, 2x/semana. 
Blocos ou mais minutos por dia

> 64 anos

150 minutos/semana moderado ou 75 minutos/semana vigoroso 
(aeróbico). Sessões de, ao menos, 10 minutos.
Atividades que melhorem o equilíbrio, 3 ou mais dias. 
Fortalecimento muscular dos principais grupos musculares 
maiores, ao menos, 2-3 x/semana

150 minutos/semana moderado ou 75 minutos/semana 
vigoroso (aeróbico). 
Fortalecimento muscular dos principais grupos muscula-
res (costas, abdome, braços e pernas) e de equilíbrio, ao 
menos, 2-3 x/semana. Blocos ou mais minutos por dia
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O ressignificado da recomendação se baseia na seguinte 
percepção: um dia tem 24 horas, cada hora tem 60 minutos, 
logo, um dia tem 1440 minutos. Uma semana tem 7 dias. 
Portanto, o número de minutos por semana pode ser calcu-
lado multiplicando-se 1440 por 7, totalizando 10.080 
minutos por semana. O que é recomendado de treinamento 
físico para a saúde? 

A. Cardiovascular moderado 150 minutos por semana;

B. Resistido, flexibilidade e neuromuscular 2-3x/semana, 
em sessões que possibilitem estimular os principais 
grupos musculares, ou seja, cerca de 20-30 minutos 
por sessão.

Então, se somarmos os tempos de A com B, teremos 
o tempo necessário para investirmos em saúde e massa 
muscular: A+B = saúde.

SAÚDE = 150 minutos + 60 minutos = 210 minutos 
semanais

Em termos percentuais, o que isto representa? Será que é 
necessário investir em muito tempo para um hábito de vida 
mais saudável?

• Investimento Semanal = (Minutos de Exercício/ 
Minutos da Semana) x 100

•	 Investimento	Semanal	=	(210/10.080)	x	100

•	 Investimento	Semanal	=	2%

Ou seja, o investimento em saúde/músculo e para o 
combater ao sedentarismo e investir em saúde e massa 
muscular é de APENAS 2%! (Figura 1).

QUAL É A JUSTIFICATIVA DE ATIVIDADE 
FÍSICA INSUFICIENTE OU COMPORTAMENTO 
SEDENTÁRIO? QUAIS SÃO AS IMPLICAÇÕES 
PARA A SAÚDE?

Uma revisão sistemática aponta que, dentre os motivos 
mais frequentes para não alcançar as recomendações 
estão falta de tempo, �preguiça�, sexo feminino (47% mais 
frequente), idade (idosos/aposentado), países em desen-
volvimento, área urbana, baixa renda, baixa escolaridade, 
falta de conhecimento sobre atividade física (risco 3 vezes 
maior), falta de estrutura, inabilidades e dificuldades de 
locomoção12.

Alguns fatores ambientais, como congestionamento em 
trânsito, poluição, falta de parques ou pistas de caminhada, 
de quadras ou áreas estruturadas para lazer, também podem 
contribuir para a inatividade física8,13. O tempo de telas gasto 
com televisão, vídeos e telefones está também correlacionado 
com o aumento do comportamento sedentário8,13.

Pessoas com doenças já pré-estabelecidas, geralmente, 
não o fazem por causa de dores, fadigas, comorbidades, 
inacessibilidade, falta de acesso a especialistas e preocu-
pação com saúde8,12,14. Como citado anteriormente, este 
comportamento implica em maiores gastos com saúde 
pública e aumenta o risco de doenças crônicas não-
degenerativas, como: doenças cardiovasculares, diabetes 
mellitus, sobrepeso/obesidade, doenças mentais, doenças 
neuromusculares, déficits cognitivos, sarcopenia, câncer e 
aumenta o risco de mortalidade4,8,15.

Figura 1 - Representa o cálculo utilizado para considerar o percentual do tempo semanal recomendado para atividade e/ou exercício para saúde: Movimento Apenas 2%. 
Instagram: @movimentoapenas2porcento.
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No Brasil, dados do Sistema de Informação sobre 
Mortalidade de 2019 apontam que doenças do aparelho 
circulatório, neoplasias e diabetes mellitus estão entre as 
cinco principais causas de mortalidade15. Contribuem para 
1,8 milhões de internações e um gasto anual de, aproxima-
damente, R$ 8,8 bilhões de reais. As quedas acidentais que 
podem contribuir com fraturas, piora da sarcopenia  e da 
fragilidade do idoso são frequentes. Em 2019, contribuíram 
por aproximadamente 436 milhões de internações pelo 
Sistema Único de Saúde e um gasto com internação de, 
aproximadamente, R$ 483 milhões de reais15.

POR QUAL MOTIVO AS PESSOAS FAZEM 
EXERCÍCIOS? QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS?

Um estudo apontou como principais justificativas para 
ser fisicamente ativo os seguintes objetivos: melhorar a 
saúde (58,7%), aptidão (52,3%), relaxamento (39,6%), 
performance (33,4%), diversão (33,2%), controle de peso 
(30,4%), aparência (23,3%), estar com amigos (22,9%), 
retardar o envelhecimento (21,2%), autoestima (16,5%) e 
novas habilidades (9,7%)16.

Uma revisão sistemática demonstrou que a redução de 
64 minutos do comportamento sedentário diário diminui o 
risco de sobrepeso/obesidade, diabetes mellitus, doenças 
cardiovasculares e de doenças músculo-esqueléticas14.

Outro estudo, com 80,306 adultos britânicos, observou 
que a prática de exercícios físicos regulares reduz o risco de 
mortalidade, tanto por doenças cardiovasculares, quanto a 
mortalidade geral. As modalidades que mais contribuíram 
para maior redução de risco de mortalidade geral foram 
ciclismo (15%), exercícios aeróbicos (27%), natação (28%) 
e esportes com raquetes (47%)17. 

Estudo que elencou cinco fatores que contribuem para 
um estilo de vida saudável incluiu: não fumar, ter um índice 
de massa corpórea entre 18,5 a 24,9 kg/m2, praticar 3 
horas e meia (210 minutos) por semana de atividade física 
(�apenas2%�), consumo moderado de álcool (5-15 g/dia, 
para mulheres, e 5-30 g/dia, para homens) e uma dieta com 
boa qualidade (escore de qualidade > 40%)18. O objetivo 
deste estudo foi avaliar uma vida livre de doenças cardio-
vasculares, diabetes mellitus e câncer. A expectativa de vida 
total aos 50 anos aumentou com o aumento do número de 
fatores de estilo de vida de baixo risco: de 31,7 anos para 
41,1 anos, em mulheres, e de 31,3 anos para 39,4 anos, 
em homens18.

PLANO DE AÇÃO DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL 
DE SAÚDE E MINISTÉRIO DA SAÚDE

Global Action Plan on Physical Activity 2018–2030: More 
Active People for a Healthier World8: é o plano de ação 

publicado pela OMS, com objetivo de reduzir em 15% a 
prevalência global de inatividade física em adultos e adoles-
centes, com base nos resultados de prevalência de 2016. O 
slogan do plano é: �Let’s be active: everyone, everywhere, 
everyday�, que, em português, pode ser traduzido para: 
Vamos ser mais ativos: todo mundo, todos os lugares, todos 
os dias. Para alcançar o objetivo, a missão do plano de 
ação planeja garantir que todas as pessoas tenham acesso a 
ambientes seguros e propícios e diversas oportunidades para 
serem fisicamente ativas em sua vida diária, como forma de 
melhorar o indivíduo e a saúde da comunidade, além de 
contribuir para o desenvolvimento sociocultural e econômico 
de todas as nações. O programa tem quatro objetivos: criar 
sociedades, ambientes, pessoas e sistemas ativos.

Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das 
Doenças Crônicas e Agravos Não Transmissíveis no Brasil 
2021-2030 (Plano Dant)15: é o plano de ação publicado 
pelo Ministério de Saúde do Brasil, em 2021. Apresenta-se 
como diretriz para a prevenção dos fatores de risco das 
doenças não-transmissíveis e para a promoção da saúde da 
população com vistas a dirimir desigualdades em saúde. O 
escopo do projeto contempla a criação e o fortalecimento 
de políticas e programas intersetoriais, a estratégia de orga-égia de orga-gia de orga-
nização de serviços em rede, a construção de governança 
de processos, a produção de informações direcionadas 
à tomada de decisão baseada em evidências, o controle 
social e a inovação na gestão, na pesquisa e nos serviços de 
saúde. As metas estabelecidas para o controle dos fatores de 
risco são �reduzir a prevalência de obesidade em crianças 
e adolescentes em 2%�, �deter o crescimento da obesidade 
em adultos�, �aumentar a prevalência da prática de ativi-�aumentar a prevalência da prática de ativi-aumentar a prevalência da prática de ativi-
dade física no tempo livre em 30%�, �aumentar o consumo 
recomendado de frutas e de hortaliças em 30%�, �reduzir 
o consumo de alimentos ultraprocessados�, �reduzir em 
30% o consumo regular de bebidas adoçadas�, �reduzir o 
consumo abusivo de bebidas alcoólicas em 10%�, �reduzir a 
prevalência de tabagismo em 40%�, �reduzir a mortalidade 
por DCNT atribuída à poluição atmosférica� e �atingir 90% 
de cobertura vacinal contra o papilomavírus humano (HPV)�, 
no Brasil, até 2030. 

 

SOBRE O MOVIMENTO APENAS 2%

O Apenas 2% foi idealizado em julho de 2019, com 
objetivo de tornar mais atrativa a recomendação da OMS 
de atividade física (https://www.instagram.com/p/BzvrdZN
lZcK/?igshid=MDJmNzVkMjY%3D). Em agosto de 2021, 
um vídeo de divulgação foi desenvolvido, em parceria 
com a Nutrology Academy (https://www.youtube.com/
watch?v=yDo3ErcVqGw), pelo produtor de marketing 
Gustavo de Viera Giorelli. Desde então, o movimento busca 
incentivar os profissionais de saúde e a população em geral 
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a investir Apenas 2% em sua saúde. Em setembro de 2021, 
o Apenas 2% foi citado em artigo sobre o atendimento estru-
turado em Nutrologia19.

Como o objetivo do movimento é promover a saúde 
e por definição saúde é um bem-estar físico, mental e 
social, elaborou-se a estratégia de cativar os participantes 
a  buscarem a ESTRELA do Estilo de Vida, onde é aplicada 
a estratégia SMART para alcançar objetivos específicos, 
mensuráveis, com ações orientadas, realísticas e com tempo 
definido20 (Figura 2). 

Em junho de 2022, o Movimento Apenas 2% participou 
com expositor do curso Lifestyle Medicine Tools for Promoting 
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com a coordenação do Professor Edward Phillips, que citou 
o movimento (https://www.instagram.com/reel/CewZw9Ip
dWW/?igshid=MDJmNzVkMjY=) e estimula a prática de 
atividade física regular e propõe o treinamento de mudanças 
do estilo de vida para médicos e outros profissionais de 
saúde21,22.

O objetivo da campanha é divulgar o movimento a 
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CONCLUSÃO

O sedentarismo é um problema de saúde pública que 
contribui para aumento da morbimortalidade da população, 
além de aumentar custos para o sistema de saúde. Ações 
que tenham como objetivo o combate ao sedentarismo são 
necessárias e bem-vindas e necessitam de apoio. O Movi-
mento Apenas 2% é um projeto que visa estimular a atividade 
física regular, conscientizando a população de que o tempo 
semanal dedicado à atividade física é muito POUCO, pois 
com um investimento semanal de APENAS2%, é possível 
reduzir a morbi-mortalidade em até 47%.

Figura 2 - Estratégia para estimular a população a aplicar o Apenas 2%, utilizando o SMART.
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Introdução: A desnutrição é um importante desafio em pacientes hospitalizados e está relacio-
nada com a presença de sintomas gastrointestinais e com a aceitação da dieta hospitalar. Nesse 
contexto, o objetivo deste estudo foi avaliar a presença de sintomas gastrointestinais e a aceitação 
da dieta hospitalar por pacientes internados em um hospital do estado de São Paulo. Método: 
Trata-se de um estudo com dados retrospectivos de 2017 a 2019, referentes ao atendimento 
nutricional de 557 pacientes, de ambos os sexos. Foram coletadas as seguintes informações: 
presença de sintomas gastrointestinais, tipo de dieta hospitalar recebida e porcentagem de acei-
tação da dieta. Para a avaliação antropométrica, foram analisados o índice de massa corporal 
(IMC), a circunferência do braço e da panturrilha. Os dados foram expressos em médias e desvio 
padrão ou em valores absolutos e percentuais. A análise estatística foi realizada por meio dos 
testes t de Student e Qui-quadrado. Resultados: 51,9% dos pacientes eram do sexo feminino, 
o tempo médio de internação hospitalar foi de 2,04 ± 1,32 dias. De acordo com o IMC, 51,16% 
dos participantes apresentavam excesso de peso. A circunferência da panturrilha foi adequada 
na maioria dos pacientes (53,68%). A média da aceitação da dieta hospitalar foi de 78,25 ± 
27,26%. Os sintomas gastrointestinais relatados por 32,5% dos pacientes, em ordem de ocor-
rência, foram: constipação, náuseas, inapetência, vômitos, xerostomia, disfagia, diarreia, dor 
epigástrica, hiporexia, odinofagia, flatulência, alterações orais, dor ao evacuar e gastralgia. As 
variáveis circunferência da panturrilha e sintomas gastrointestinais foram estatisticamente dife-
rentes entre os grupos, com mais de 75% de aceitação da dieta e menos de 75% de aceitação 
da dieta. Conclusão: Os sintomas gastrointestinais foram relatados por, aproximadamente, um 
terço dos pacientes e foram estatisticamente relacionados à redução da aceitação da dieta, a 
qual se mostrou satisfatória entre a maioria dos indivíduos avaliados.

ABSTRACT
Introduction: Malnutrition is an important challenge in hospitalized patients and is related to 
the presence of gastrointestinal symptoms and acceptance of the hospital diet. In this context, the 
objective of this study was evaluating the presence of gastrointestinal symptoms and acceptance 
of the hospital diet of patients admitted to a hospital in the state of São Paulo. Methods: This is a 
study with retrospective data from 2017 to 2019, referring to the nutritional care of 557 patients of 
both genders. The following information was collected: presence of gastrointestinal symptoms, type 
of hospital diet received and percentage of diet acceptance. For the anthropometric assessment, 
the body mass index (BMI), arm and calf circumferences were analyzed. Data were expressed as 
means and standard deviations or as absolute values and percentages. Statistical analysis was 
performed using Student’s t and chi-square tests. Results: 51.9% of patients were female, mean 
hospital stay was 2.04 ± 1.32 days. According to BMI, 51.16% of participants were overweight. 
Calf circumference was adequate in most patients (53.68%). The mean acceptance of the hospital 
diet was 78.25 ± 27.26%. Gastrointestinal symptoms reported by 32.5% of patients, in order of 
occurrence, were: constipation, nausea, loss of appetite, vomiting, dry mouth, dysphagia, diar-
rhea, epigastric pain, hyporexia, odynophagia, flatulence, oral changes, pain when evacuating 
and gastralgia. The variables calf circumference and gastrointestinal symptoms were statistically 
different between groups with more than 75% diet acceptance and less than 75% diet acceptance. 
Conclusion: Gastrointestinal symptoms were present in approximately one third of the patients 
and were related to acceptance of the hospital diet, which was shown to be satisfactory among 
most of the individuals evaluated.
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INTRODUÇÃO 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde 
(OMS)1, a desnutrição é definida como o desequilíbrio 
entre o suprimento de energia, os nutrientes, e o uso destes 
para o crescimento, a manutenção e funções específicas do 
corpo. Dentre as especificidades da desnutrição, destaca-se 
a subnutrição, condição na qual existe um déficit nutricional, 
que pode estar associado ao emagrecimento. Nesta circuns-
tância, a subnutrição pode ainda ser dividida em primária, 
secundária e terciária2. 

A subnutrição primária é caracterizada pela escassez de 
macronutrientes e déficit de micronutrientes. Normalmente, 
sua etiologia está ligada a condições socioeconômicas 
desfavoráveis, que impedem uma alimentação adequada 
em qualidade, mas também em quantidade. Já a subnu-
trição secundária é decorrente de alguma enfermidade 
catabólica que, por elevar o gasto energético, colabora 
para a perda ponderal. Por fim, a subnutrição terciária 
ocorre pelo emagrecimento provocado pela internação 
hospitalar prolongada e, na maioria dos casos, coincide 
com as duas categorias anteriores, agravando ainda mais 
o prognóstico do paciente2.

Durante a internação hospitalar, são diversos os fatores 
que podem ameaçar o estado nutricional. Além da própria 
condição nutricional prévia, a situação clínica vigente e o 
seu efeito psicológico já são suficientes para elevar o risco 
nutricional. Ademais, outros fatores agravantes são comuns 
na hospitalização, como: períodos prolongados de jejum, 
efeitos colaterais das medicações, presença de sintomas 
gastrointestinais, restrições alimentares e, até mesmo, inape-
tência relacionada à dieta hospitalar3-5. 

As características da dieta hospitalar, muitas vezes 
preparada com menos sal, isenta de temperos ultraproces-
sados, e até com modificações de consistência, podem não 
ser atrativas ao paladar de pacientes acostumados com 
comidas muito temperadas, que passam a ter uma redução 
da ingestão energético-proteica na internação, com piora 
do estado nutricional6.  

Segundo um dos maiores estudos nacionais de inves-
tigação da desnutrição hospitalar, envolvendo 12 estados 
e cerca de 4.000 pacientes internados em rede pública de 
diversos hospitais do Brasil, a desnutrição esteve presente 
em 48,1% dos pacientes7. Em um estudo mais recente, uma 
revisão sistemática, incluindo 12 países latino-americanos, 
confirmou que a desnutrição permanece alta entre os 
pacientes no momento de sua admissão hospitalar, variando 
entre 40% e 60%, e tornando-se ainda maior, se prolongado 
o tempo de hospitalização8.

Verifica-se, portanto, a importância de se conhecer os 
fatores relacionados ao risco nutricional intra-hospitalar para 
que medidas preventivas e corretivas sejam implementadas, 
especialmente por meio da melhoria do consumo alimentar4,9.

Diante dos argumentos supracitados, o objetivo deste 
estudo foi avaliar a presença de sintomas gastrointestinais e 
a aceitação da dieta hospitalar em pacientes de um hospital 
do interior do estado de São Paulo. 

MÉTODO

Trata-se de um estudo retrospectivo com dados de 
atendimentos realizados no período de 2017 a 2019, por 
graduandos em Nutrição, durante o estágio hospitalar em 
um hospital público no interior do estado de São Paulo. A 
pesquisa foi aprovada em seus aspectos éticos e metodo-
lógicos pelo comitê de ética da mesma instituição, o qual 
aprovou a pesquisa sob o parecer de número 3.985.726 
(CAAE: 30617120.0.0000.5438). 

Os 705 registros de atendimento nutricional foram sele-
cionados cumprindo-se os seguintes critérios de inclusão: 
pacientes das enfermarias de neurologia, nefrologia, pneu-
mologia, pré e pós-cirúrgico. Foram excluídos os registros 
de pacientes impossibilitados de se alimentar pela via oral.

Após a seleção dos registros, as seguintes informações 
foram colhidas: presença de sintomas gastrointestinais, tipo 
de dieta hospitalar recebida e porcentagem de aceitação da 
dieta, a qual foi analisada por meio de uma escala visual. As 
medidas antropométricas de peso e estatura foram colhidas 
para o cálculo do índice de massa corporal (IMC), classifi-
cado de acordo com a OMS10, os indivíduos foram divididos 
em baixo peso, eutrofia e excesso de peso, a população não 
foi estratificada em níveis de obesidade, com o intuito de 
englobar tanto adultos, quanto idosos. Foram analisadas, 
também, as medidas de circunferência do braço e da pantur-
rilha, sendo esta última classificada de acordo com Pagotto 
et al.11, utilizando o ponto de corte 33 cm, para mulheres, 
e 34 cm, para homens. 

Após a tabulação dos dados, estes foram submetidos 
à análise descritiva. Na sequência, foi aplicada análise 
estatística para identificação de possíveis associações entre 
as variáveis investigadas. Os dados foram expressos em 
médias e desvio padrão ou em valores absolutos e percen-
tuais. A análise estatística foi realizada por meio dos testes 
t de Student e Qui-quadrado. Para a realização dos testes 
foi utilizado o programa Excel e considerou-se o nível de 
significância de 5%.

RESULTADOS

Dos 705 registros, 61 foram excluídos por tratarem de 
terapia nutricional enteral, 20 por não conterem a porcen-
tagem de aceitação da dieta, 2 por não possuírem identi-
ficação do sexo do paciente, assim como 62 registros sem 
preenchimento da medida da circunferência da panturrilha e 
mais 3 sem preenchimento do IMC.  



Nascimento LL & Maniglia FP

BRASPEN J 2022; 37 (3): 250-5

252

A amostra final do estudo foi composta pelo registro de 
557 pacientes, sendo 248 atendidos no ano de 2017, 261, 
no ano de 2018, e 48, no ano de 2019, dos quais 51,88% 
eram do sexo feminino e 48,11% do sexo masculino. 

A média do tempo de internação foi de 2,04 ± 1,32 dias, 
e, em relação ao tipo de tratamento hospitalar, observou-se 
que a maioria dos pacientes atendidos estava nas enfermarias 
de pneumologia e de cirurgia. 

Com relação às medidas antropométricas, as mulheres 
apresentaram média da circunferência do braço de 30,67 ± 
5,88 cm e 34,72 ± 5,67 cm de circunferência da panturrilha. 
Já, entre os homens, a média da circunferência do braço foi 
29,36 ± 4,87 cm e a média da circunferência da panturrilha 
foi de 35,23 ± 6,91 cm.

A Tabela 1 apresenta os dados antropométricos dos 
pacientes estudados.

A Figura 1 demonstra os sintomas gastrointestinais rela-
tados pelos pacientes, em ordem de ocorrência. 

Com relação à aceitação da dieta hospitalar, a média da 
porcentagem de aceitação da dieta foi de 78,25 ± 27,26%. 
Vale mencionar que 21 (3,9%) pacientes estavam em jejum 
(Figura 2). 

Quando aplicado o teste qui-quadrado, foram 
verificadas diferenças estatisticamente significativas 
em relação à presença de sintomas gastrointestinais 
e aceitação da dieta hospitalar (p<0,01). De acordo 
com o teste T de Student, os pacientes sem sintomas 
gastrointestinais apresentaram média de porcentagem de 

Tabela 1 – Distribuição dos pacientes quanto à classificação do índice de massa corporal (IMC) e adequação da circunferência da panturrilha e comparação 
quanto ao sexo (n = 557). Franca, SP, 2020.

Variável Total
n = 557

Feminino
n = 289

Masculino 
n = 268

Valor de p

Classificação do IMC < 0,0001

   Baixo peso 48 (8,62) 18 (6,22) 32 (11,94)

   Eutrofia 224 (40,21) 102 (35,29) 120 (44,77)

   Excesso de peso 285 (51,16) 169 (58,47) 116 (43,28)

Adequação da CP 0,41

   Adequada 455 (81,68) 160 (55,36) 139 (51,86)

   Inadequada 102 (18,31) 129 (44,63) 129 (48,13)

IMC = Índice de massa corporal; CP = Circunferência da panturrilha. 

Figura 1 - Sintomas gastrointestinais relatados pelos pacientes em ordem de ocorrência. n = (557). Franca, SP, 2020.
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com a circunferência da panturrilha. Resultados semelhantes 
foram encontrados no estudo de Sousa et al.14, que, ao 
avaliarem 88 pacientes assistidos em um hospital público, 
encontraram média da circunferência da panturrilha de 
35,38 ± 4,37 cm, sendo que, entre os pacientes do 
sexo masculino, nenhum indivíduo foi classificado como 
desnutrido, de acordo com os valores da circunferência 
da panturrilha, enquanto, no público feminino, 30% se 
encontravam com desnutrição.

No presente estudo, a maior parte da população 
encontrava-se sem risco de depleção muscular, fato que 
está diretamente relacionado ao baixo tempo de internação 
relatado, visto que estudos apontam correlação significativa 
entre circunferência da panturrilha inadequada e maior 
tempo de internação15. Com isso, evidencia-se a importância 
de um diagnóstico preciso e conduta nutricional efetiva para 
pacientes com circunferência da panturrilha inadequada, 
a fim de evitar um pior prognóstico e maior tempo de 
internação16.  

Além do exame físico e da avaliação antropométrica, 
sabe-se da importância de analisar os sintomas gastroin-
testinais, visto que estes podem influenciar na aceitação 
da dieta hospitalar e estado nutricional do paciente17. No 
presente estudo, os pacientes se queixaram de náusea, 
inapetência, vômito, xerostomia, disfagia, diarreia, dor 
epigástrica, hiporexia, odinofagia, flatulências, alterações 
bucais, dor ao evacuar, epigastralgia e constipação, sendo 
este último o sintoma de maior ocorrência, reportado por 
78 indivíduos. No estudo de Laffitte et al.18, que analisou 
23 pacientes hospitalizados, os pesquisadores encontraram 
resultados semelhantes e, dentre os sintomas gastrointesti-
nais, a obstipação foi a mais prevalente.

aceitação da dieta maior (84,7%) quando comparados 
àqueles com sintomas gastrointestinais (66,4%). Ao 
verificar a circunferência da panturrilha, notou-se que 
os indivíduos classificados com depleção apresentaram 
menor aceitação da dieta, em relação àqueles classifi-
cados em adequação (p= 0,03). 

A respeito do IMC, quando aplicado o teste qui-
quadrado, foram verificadas diferenças estatisticamente 
significativas, quando os indivíduos foram divididos nas 
categorias baixo peso e excesso de peso em relação à acei-
tação da dieta hospitalar (p= 0,02). Ao aplicarmos o teste t 
de Student, verificou-se que os pacientes da categoria baixo 
peso apresentavam média de porcentagem de aceitação 
menor (75,86%), quando comparados àqueles da categoria 
excesso de peso (81,35%).

DISCUSSÃO 

Nas últimas décadas, vem ocorrendo a transição nutri-
cional, caracterizada pelo aumento dos índices de excesso 
de peso e diminuição do número de pessoas subnutridas12. 
Esta mudança no perfil nutricional da população também 
tem sido vista no ambiente hospitalar. Os dados do presente 
estudo corroboram com este cenário, uma vez que a maior 
parte dos pacientes avaliados se encontrava acima do peso. 
Estes resultados também vão ao encontro dos achados de 
Azevedo et al.13, que avaliaram 39 pacientes adultos e 
idosos, também utilizando o IMC, e verificaram que 61,8% 
da população adulta hospitalizada estavam com excesso 
de peso.

Ainda sobre as medidas antropométricas, verificou-se, 
no presente estudo, que 81,68% da população avaliada 
apresentavam adequação da massa muscular, de acordo 

Figure 2 - Aceitação da dieta hospitalar. n = (536). Franca, SP, 2020.
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ingestão alimentar foi um dos fatores ligados à desnutrição 
nos pacientes analisados.

No presente estudo, notou-se que os indivíduos 
classificados com depleção muscular, de acordo com a 
circunferência da panturrilha, apresentaram menor acei-
tação da dieta em comparação àqueles classificados em 
adequação. 

O uso de suplementos alimentares, em casos em que 
a ingestão alimentar está sendo insuficiente, pode ser de 
grande valia, visando atingir as necessidades nutricionais 
do paciente e evitar uma piora em seu estado nutricional25.

Neste contexto, é nítida a importância do nutricionista 
no ambiente hospitalar, uma vez que o aporte nutricional 
adequado pode prevenir e amenizar a desnutrição em 
pacientes hospitalizados, diminuindo o tempo de internação 
e promovendo uma melhor recuperação27.

CONCLUSÃO

Os sintomas gastrointestinais estiveram presentes em, 
aproximadamente, um terço dos pacientes e se relacionaram 
com a aceitação da dieta hospitalar, a qual se mostrou satis-
fatória entre a maioria dos indivíduos avaliados. 

Houve predomínio de indivíduos com excesso de peso 
e foi observado que, entre aqueles classificados com baixo 
peso, a média da porcentagem de aceitação da dieta foi 
menor. 

Acredita-se que estudos como este devam ser incenti-
vados, para reforçar a importância da nutrição na manu-
tenção do peso adequado e na diminuição de sintomas 
gastrointestinais, que estão associados à ingestão alimentar 
durante a internação. 
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Objetivo: Avaliar o impacto da pandemia de COVID-19 na cobertura das consultas realizadas na 
atenção primária por nutricionista a crianças e adolescentes no estado do Mato Grosso (MT), por 
meio de comparação entre os anos de 2018-2021. Método: Estudo epidemiológico, observacional 
e de delineamento ecológico com dados do Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA-DATASUS). 
Resultados: O presente trabalho avaliou redução de 49,66% nos atendimentos realizados por 
nutricionistas a crianças e adolescentes, em 2020. Observa-se que, dentre os 141 municípios do 
MT, apenas 34 (24%) possuem registros de dados referentes a estes atendimentos. Discussão: 
A importante redução no número de atendimentos observada por este estudo, no ano de 2020, 
coincide com a instituição de medidas de restrição em todo o estado, inclusive para as unidades 
de atenção primária. Neste mesmo período, a literatura aponta aumento na incidência de obesi-
dade e desnutrição, o que deveria refletir positivamente no número de consultas nutricionais, 
diferente do concluído por este estudo. Conclusão: O trabalho observou uma redução de quase 
50% na cobertura das consultas com nutricionistas à população infantil na atenção primária, no 
primeiro ano da pandemia.

ABSTRACT 
Objective: To assess the impact of the COVID-19 pandemic on the coverage of nutritionist 
appointments in primary care for children and adolescents in the state of Mato Grosso (MT) 
through a comparison between the years 2018-2021. Methods: Epidemiological, observational 
and ecological design study with data from the Outpatient Information System (SIA-DATASUS). 
Results: The present study evaluated a 49.66% reduction in care provided by nutritionists to 
children and adolescents in 2020. It is observed that among the 141 cities in MT, only 34 (24%) 
have data records regarding to these calls. Discussion: The important reduction in the number of 
appointments observed by this study, in the year 2020, coincides with the institution of restriction 
measures throughout the state, including for primary care units. In the same period, the literature 
points to an increase in the incidence of obesity and malnutrition, which should reflect positively 
on the number of nutritional consultations, different from that concluded by this study. Conclu-
sion: The study observed a reduction of almost 50% in the coverage of nutritionist appointments 
for the child population in primary care in the first year of the pandemic.
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INTRODUÇÃO

O Sistema Único de Saúde (SUS) atua na atenção 
primária por meio da Estratégia de Saúde da Família (ESF), 
que é regido por seus princípios essenciais, a fim de promover 
a medicina preventiva, e não apenas curativa. Neste contexto, 
estão inseridos profissionais de diversas áreas da saúde, 
inclusive os nutricionistas1,2. Esses profissionais, segundo 
o Plano Nacional de Alimentação e Nutrição, operam em 
diversas etapas de intervenção para promoção da saúde, 
prevenção, diagnóstico, assistência, tratamento e reabili-
tação de doenças, além do compromisso com a segurança 
alimentar e nutricional e a garantia dos direitos humanos à 
saúde e à alimentação adequada e saudável3-5.

Os hábitos alimentares são desenvolvidos durante os 
primeiros anos de vida, sob influência do contexto social e 
comportamento dos pais, e se prolongam até a vida adulta. 
A alimentação saudável na infância é de suma importância 
para o crescimento e desenvolvimento adequados, sendo 
que distúrbios nutricionais, como desnutrição, obesidade e 
carências nutricionais, podem gerar diversos agravos à saúde 
atual e futura do indivíduo6,7. Nesse contexto, o principal 
papel do nutricionista durante a infância e adolescência é 
proporcionar alimentação saudável por meio de educação 
alimentar, promovendo saúde e qualidade de vida, além do 
tratamento e prevenção de doenças8,9. 

Na população pediátrica, o sobrepeso e a obesidade são 
entidades prevalentes. Segundo o Atlas da Obesidade Infantil 
no Brasil10, publicado em 2019, entre as crianças brasileiras 
de dois a quatro anos, 7,8% apresentavam obesidade e 6,5%, 
sobrepeso, enquanto na população entre cinco e nove anos, 
4,8% tinham obesidade grave, 8,4%, obesidade e 16,1%, 
sobrepeso. Em estudo realizado pela Agência Nacional de 
Saúde Suplementar, em 2015, a prevalência dessas comorbi-
dades na população com mais de 18 anos variava de 32% a 
59%11. Pode-se inferir que parcela importante dos distúrbios 
nutricionais tem início na infância e impacta diretamente o 
sistema de saúde, relacionando-se ao aumento de morbidade 
e, consequentemente, necessidade de serviços médicos e 
ônus financeiro ao sistema de saúde11,12..

Em contrapartida, apesar da redução da desnutrição, esta 
ainda se faz presente. De acordo com o Sistema de Vigilância 
Alimentar e Nutricional, em 2019, 4,3% das crianças com 
menos de 5 anos estavam abaixo do peso ideal para idade e 
13,5% não atingiram a altura adequada para idade, reflexo 
de um processo crônico13. 

Sendo assim, o Brasil possui um espectro epidemiológico 
que inclui as duas extremidades dos distúrbios nutricionais. 
Contudo, durante a pandemia do SARS-CoV-19, devido ao 
isolamento e à restrição de atividades de recreação, houve 
crescimento no sedentarismo infantil, com consequente 
aumento da obesidade14,15. Além disso, durante o período 

pandêmico, foi observada redução na procura de assistência 
médica e profissional na atenção básica, dificultando a iden-
tificação precoce de alterações nutricionais em crianças16. 

O presente estudo teve como objetivo avaliar o impacto 
da pandemia de COVID-19 na cobertura das consultas reali-
zadas na atenção primária por nutricionista para atendimento 
da população pediátrica, no período de 2018 a 2021.

MÉTODO

Foi realizado um estudo epidemiológico, observacional 
e de delineamento ecológico com dados do Sistema de 
Informações Ambulatoriais (SIA-DATASUS).

Foram incluídos na amostra indivíduos de até 19 anos, 
atendidos em unidades de atenção primária do estado de 
Mato Grosso, entre janeiro/2018 e dezembro/2021, com 
o procedimento ambulatorial preenchido com o código 
"03.01.01.003-0" (consulta de profissionais de nível superior 
na atenção primária, exceto médico) e CBO com o código 
"2237-10" (nutricionista). Foram excluídos os indivíduos com 
dados ausentes em alguma das variáveis selecionadas para 
o estudo.

O percentual de cobertura foi calculado utilizando por 
numerador a quantidade de consultas realizadas por ano e 
município de residência e, como denominador, a população 
deste mesmo município para o mesmo ano, segundo esti-
mativa do Ministério da Saúde.

A razão de taxas (RT) foi calculada junto com seu respec-
tivo intervalo de confiança a 95% (IC95%), para comparar a 
cobertura entre as faixas etárias para cada ano de estudo e 
a comparação estatística foi realizada por meio do p-valor 
obtido do teste qui-quadrado de Mantel-Haenszel no Epi Info 
7.2 (CDC, Atlanta, EUA).

A elaboração do mapa com a distribuição geográfica 
foi realizada por meio do software R 4.1.3 através do seu 
ambiente de desenvolvimento integrado RStudio 2022.02.0 
(Boston, Massachusetts, EUA).

RESULTADOS

Foram realizadas, no período de 2018 a 2021, 9426 
consultas, o equivalente a 22 consultas a cada 10.000 
pessoas de 0 a 19 anos. 

Em relação à evolução anual da cobertura, foi possível 
observar que, nos anos anteriores à pandemia, havia um 
pequeno crescimento da cobertura de consultas. Em contra-
partida, no primeiro ano de pandemia, em 2020, pode-se 
observar que houve uma queda de quase metade da cober-
tura do ano anterior. No ano seguinte, em 2021, pode-se 
perceber uma recuperação parcial da cobertura, com 
aumento significativo em relação ao ano do nadir (Tabela 1).
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Nota-se que, durante os anos analisados, houve inversão 
da faixa etária predominante em relação à cobertura de 
consultas nutricionais. No período 2018-2019, houve predo-
mínio no atendimento de crianças de 0 - 9 anos. No ano 
de 2020, apesar da redução no número total de consultas, 
essa relação foi invertida, com predomínio de consultas na 
faixa etária dos 10-19 anos, relação que permaneceu no 
ano seguinte (Figura 1). 

Indivíduos com 0 a 9 anos apresentaram maior taxa de 
consultas nos anos de 2018 e 2019, porém, menor taxa em 
2021 (Tabela 2). 

Os dez municípios com maior cobertura (consultas a cada 
10.000 pessoas de 0 a 19 anos) foram: Sapezal (657), Itaúba 
(444), Tabaporã (397), Ponte Branca (369), Colíder (314), 
Gaúcha do Norte (279), Nova Ubiratã (196), Carlinda (179), 
Nova Maringá (171) e Campos de Júlio (154) (Figura 2).

Tabela 1 – Evolução da cobertura anual de consultas com nutricionista na atenção primária realizadas em Mato Grosso em atendimento de população 
de 0 a 19 anos.

Ano Consultas População Por 10.000 hab. Variação
2018 2734 1.086.586 25,16 __

2019 2839 1.087.241 26,11 +3,78
2020 1431 1.088.576 13,15 -49,66%
2021 2422 1.089.556 22,23 +69,10%

Tabela 2 – Razão de taxas da cobertura da consulta com nutricionistas realizada na atenção primária em unidades do estado de Mato Grosso, segundo 
faixa etária e ano de atendimento.

Ano de atendimento e faixa etária RT IC95% p-valor

2018

   0 a 9 anos 1,63 1,51 – 1,76 <0,001
   10 a 19 anos 1,00
2019
   0 a 9 anos 1,52 1,41 – 1,63 <0,001
   10 a 19 anos 1,00
2020
   0 a 9 anos 0,92 0,83 – 1,02 0,13
   10 a 19 anos 1,00
2021
   0 a 9 anos 0,73 0,67 – 0,79 <0,001
   10 a 19 anos 1,00

Figura 1 - Cobertura da consulta com nutricionistas realizada na atenção primária em unidades do estado de Mato Grosso, segundo faixa etária e ano de atendimento.
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estudo realizado pelo Fundo das Nações Unidas para a 
Infância (Unicef) em parceria com o Instituto Brasileiro de 
Opinião Pública e Estatística (IBOPE), as famílias reduziram a 
frequência das visitas ao supermercado, tanto pelas medidas 
restritivas quanto pelas dificuldades financeiras decorrentes do 
aumento do desemprego19. Desta forma, houve preferência 
pelos alimentos processados e enlatados, devido ao maior 
prazo de validade e menor custo, contribuindo para o surgi-
mento ou agravamento da obesidade infantil e redução da 
oferta de nutrientes necessários para o desenvolvimento19,20. 

Somado a isso, a interrupção das aulas presenciais no 
período pandêmico teve impacto em dois pilares importantes 
na saúde das crianças: (1) o acesso à merenda escolar, uma 
fonte segura de alimentação equilibrada e, em alguns casos, 
a única fonte segura; (2) diminuição das interações grupais 
ativas, realização de esportes e atividades recreativas, que 
têm importante papel na manutenção do peso e da saúde 
em crianças e adolescentes21. Segundo Cabrera et al.22, 
estes fatores culminaram no aumento do sedentarismo nessa 
faixa etária.

Em janeiro de 2021, o estado de Mato Grosso deu início 
à campanha de vacinação contra a COVID-19. O aumento 
da cobertura vacinal e consequente sentimento de segurança 
para comparecer às consultas presenciais constituem uma 

DISCUSSÃO

Em 2020, foi decretada uma pandemia causada pelo 
novo coronavírus, exigindo a implantação de medidas 
sanitárias e restrição das atividades de diversos segmentos. 
Houve a necessidade de reorganizar os serviços de saúde, 
em detrimento dos pacientes com diagnóstico de COVID, e 
restringir diversos atendimentos eletivos, inclusive as consultas 
realizadas por nutricionistas17.

No Mato Grosso, a partir de março de 2020, o funcio-
namento da atenção básica foi regido pela nota técnica 
01/2020, publicada pela Secretaria de Saúde, que reco-
mendou os grupos prioritários para atendimento, dentre os 
quais não se enquadram a população pediátrica com distúr-
bios nutricionais18. Concordante a isso, este trabalho observa 
impacto negativo no número de crianças e adolescentes 
mato-grossenses atendidos por nutricionistas, no primeiro 
ano de pandemia, com redução na taxa de cobertura de 
49,66%, sem diferença nas faixas etárias de zero a nove e 
dez a dezenove anos. 

Além da restrição do acesso ao nutricionista, as estratégias 
impostas para contenção da disseminação do vírus impac-
taram diretamente nos hábitos alimentares. Essas medidas 
levaram a um crescimento ainda maior da ocorrência dos 
distúrbios nutricionais neste período. De acordo com um 

Figura 2 - Distribuição geográfica da cobertura da consulta com nutricionistas realizada na atenção primária, em Mato Grosso, entre 2018 e 2021, segundo local do estabele-
cimento.



 Moura NDO et al.

BRASPEN J 2022; 37 (3): 256-61

260

 2. Pucci VR, Weiller TH, Damaceno AN, Lima K, Souza R, Elesbão 
CS. Atenção primária à saúde: presença do nutricionista. Braz J 
Hea Rev. 2019;2(1):557-64. 

 3. Brasil. Ministério da Saúde. Departamento de Atenção Básica. 
Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN). Brasília: 
Ministério da Saúde; 2015.

 4. Spina N, Martins PA, Vedovato GM, Laporte ASC, Zangirolani 
LTO, Medeiros MAT. Nutricionistas na atenção primária no 
município de Santos: atuação e gestão da atenção nutricional. 
Demetra. 2018;13(1):117-34. 

 5. Cicco VLL, Zihlman KF. Concepções e práticas dos nutricionistas 
sobre cuidado em saúde: desafios da construção de um trabalho 
em rede. RBPG. 2021;17(37):1-20.  

 6. Jorge TP. Ensinar alimentação e nutrição na infância? Práxis 
de educação infantil em colégio de aplicação. Rev Educação e 
Infâncias. 2022;1(1).

 7. Gutierrez SM, Sales JC. Fatores que desencadeiam a obesidade 
infantil e a importância do papel do nutricionista em âmbito 
escolar. Braz J Develop. 2021;10(7):97539-50. 

 8. Castro MAV, Lima GC, Araújo GPB. Educação alimentar e 
nutricional no combate à obesidade infantil: visões do Brasil e 
do mundo. Rev Assoc Bras Nutr. 2021;12(2):167-83. 

 9. Costa MSS. Diálogos sobre a relevância do nutricionista na 
atenção básica: uma revisão narrativa. Rev Cient Multidisci-
plinar. 2021;2(8):e28668. 

 10. Brasil. Ministério da Saúde. Atlas da obesidade infantil no Brasil. 
Brasília: Ministério da Saúde; 2019.

 11. Guedes DP, Mello ERB. Prevalência de sobrepeso e obesidade 
em crianças e adolescentes brasileiros: revisão sistemática e 
metanálise. ABCS Health Sci. 2021;46:e021301. 

 12. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em 
Saúde. Vigilância de fatores de risco e proteção para doenças 
crônicas por inquérito telefônico: estimativas sobre frequ-
ência e distribuição sociodemográfica de fatores de risco 
e proteção de doenças crônicas nas capitais dos 2 estados 
brasileiros e no Distrito Federal em 2017. Brasília: Ministério 
da Saúde; 2017.

 13. Santos BS, Barros CNM, Ramalho EM, Crispim GAF, Nóbrega 
LF, Jatobá NAM, et al. Health and society: an analysis of primary 
protein-energy undernutrition in children. J Bras Rev Saúde. 
2021;4(3):9886-906. 

 14. Lamonier JA. Nutrição infantil, atividade física e a pandemia 
pelo coronavírus. Resid Pediatr. 2021;11(2):1-2. 

 15. Aguilar JAS. A influência da pandemia por COVID-19 no 
aumento da obesidade infantil [Dissertação]. Contagem: Centro 
Universitário UNA; 2021.

 16. Daumas RP, Silva GA, Tasca R, Leite IC, Brasil P, Greco DB, et 
al. O papel da atenção primária na rede de atenção à saúde no 
Brasil: limites e possibilidades do enfrentamento da COVID 19. 
Cad Saúde Publica. 2020;36(6):e00104120.

 17. Silva NCA, Maroço DM, Carneiro PS. O impacto da pandemia de 
COVID-19 no atendimento eletivo: experiência de um Hospital 
de nível terciário e centro de referência para a doença. Rev Qual 
HC. 2021; 2(1):70-80. 

 18. Governo de Mato Grosso. Secretaria de Estado de Saúde de Mato 
Grosso. Nota Técnica Recomendatória Nº 01/2020: Recomen-
dação para as equipes da Atenção Primária sobre atendimento 
em situação de pandemia pela COVID-19. Cuiabá; 2020 [citado 
2022 mai. 10]. Disponível em: http://www.saude.mt.gov.br/
informe/581e

 19. Brasil. Unicef e Ibope Inteligência. Impactos primários e secun-
dários da COVID-19 em crianças e adolescentes. 2020 [citado 
2022 mai. 10]. Disponível em: https://www.unicef.org/brazil/
relatorios/impactos-primarios-e-secundarios-da-covid-19-em-
criancas-e-adolescentes

 20. Sociedade Brasileira de Pediatria. Departamento Científico 
de Endocrinologia. Nota de Alerta: Obesidade em crianças e 
adolescentes e COVID-19. Porto Alegre; 2020 [citado 2022 

hipótese para explicar o aumento da taxa de cobertura de 
consultas pediátricas com nutricionistas no segundo ano de 
pandemia, observado neste estudo23. 

O estado de Mato Grosso tende a seguir a situação 
epidemiológica brasileira, em que, apesar da presença de 
desnutrição, a prevalência de obesidade e sobrepeso na 
população pediátrica aumenta exponencialmente. Segundo o 
Ministério da Saúde10,24, 5,1% das crianças mato-grossenses 
entre 2 e 4 anos e 11,9% na faixa etária entre 5 e 9 anos 
são obesas. Estudo realizado por Silva et al.25, na cidade de 
Sorriso-MT, revela que, em média, 12,37% dos meninos e 
12,82% das meninas de 6 a 12 anos são obesos. Ainda que 
os números sejam significativos, a cidade se encontra entre 
as dez com maior cobertura de consultas com nutricionista 
oferecidas à população pediátrica25. Conforme constata 
o presente trabalho, apenas 34 dos 141 municípios do 
estado apresentam dados sobre consultas nutricionais à 
faixa pediátrica. 

O presente trabalho compõe-se de uma análise quanti-
tativa da cobertura de atendimento nutricional na atenção 
básica no estado de Mato Grosso para a faixa pediátrica. 
A compreensão destes dados auxilia na avaliação crítica 
de estratégias em vigência, no conhecimento dos déficits 
presentes na assistência nutricional e orienta gestores no 
planejamento de novas medidas que contribuam para o 
crescimento e desenvolvimento adequado das crianças 
mato-grossenses. Deve-se considerar que, além da alimen-
tação adequada ter impacto significativo na saúde e no 
desenvolvimento das crianças e adolescentes, os distúrbios 
alimentares são importantes fatores de risco para surgimento 
de comorbidades na vida adulta, o que gera ônus financeiro 
para o sistema de saúde. Assim, investir em uma intervenção 
nutricional, durante a infância e adolescência, é uma impor-
tante medida de promoção à saúde, que se mostra vantajosa 
a longo prazo para a saúde pública. Dessa forma, é possível 
reduzir a sobrecarga nos níveis de atenção secundário e 
terciário por complicações preveníveis de doenças crônicas.

CONCLUSÃO

Foi observada uma redução considerável da cobertura 
das consultas com nutricionistas à população pediátrica na 
atenção básica no primeiro ano da pandemia, coincidindo 
com o período em que foram impostas medidas de restrição 
em todo o estado, inclusive para os serviços de saúde. 
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Introdução: O longo tempo de permanência em unidades críticas é causa documentada do 
desenvolvimento de desnutrição e redução de massa muscular, sendo fatores que pioram a 
evolução clínica. Assim, a terapia nutricional adequada é um importante componente do trata-
mento de pacientes críticos. Este estudo visa verificar o tempo de início e de adequação do aporte 
nutricional em pacientes com diagnóstico de SARS-CoV-2, por um teste positivo de ácido nucleico, 
em terapia nutricional enteral internados em unidades críticas de um hospital privado. Método: 
Trata-se de um estudo coorte observacional retrospectivo com pacientes com SARS-CoV-2 inter-SARS-CoV-2 inter- inter-
nados em unidades críticas de um hospital privado de São Paulo, entre março e junho de 2020. 
Foram coletados dados demográficos, clínicos e nutricionais extraídos do prontuário do paciente. 
Resultados: Foram 114 pacientes, entre eles 78,1% (n=89) eram do sexo masculino, com média 
de idade de 69,5 anos (DP=14,0). O início da terapia variou de 0 a 6 dias e a média de início foi 
de 1,5 dias (DP=1,2). A maioria alcançou as metas calóricas de 70% e proteicas de 80% no quarto 
dia (DP=1,4). Conclusão: Nossos resultados apontaram início, assim como o aporte adequado 
da terapia nutricional de forma precoce, o que repercute em redução de complicações associadas 
ao descumprimento desta prática.

ABSTRACT
Introduction: The long time spent in critical care units is a documented cause of the development 
of malnutrition and reduction in muscle mass, being factors that worsen the clinical evolution. 
Thus, adequate nutritional therapy is an important component of the treatment of critically ill 
patients. This study aims to verify the time of onset and adequacy of nutritional intake in patients 
diagnosed with SARS-CoV-2, by a positive nucleic acid test, undergoing enteral nutritional therapy 
hospitalized in critical units of a private hospital. Methods: This is a retrospective observational 
cohort study with patients with SARS-CoV-2 admitted to critical care units of a private hospital in 
São Paulo, between March and June 2020. Demographic, clinical and nutritional data extracted 
from medical records were collected. Results: There were 114 patients, among them 78.1% 
(n=89) were male, with a mean age of 69.5 years (SD=14.0). Onset of therapy ranged from 0 
to 6 days and the mean onset was 1.5 days (SD=1.2). Most reached the caloric targets of 70% 
and protein 80% by the fourth day (SD=1.4). Conclusion: Our results indicated the beginning, 
as well as the adequate contribution of nutritional therapy at an early stage, which results in a 
reduction in complications associated with non-compliance with this practice.



Terapia nutricional na SARS-CoV-2

BRASPEN J 2022; 37 (3): 262-7

263

INTRODUÇÃO

O SARS-CoV-2 é caracterizado por complicações respira-
tórias agudas que requerem estadias prolongadas na unidade 
de terapia intensiva (UTI)1. O longo tempo de permanência 
em UTI é causa documentada do desenvolvimento de desnu-
trição e redução de massa muscular2.  

A desnutrição, a reduzida massa muscular e a fraqueza 
são fatores associados com maior incidência de complica-
ções, mortalidade, tempo de internação e custo hospitalar, 
necessidade prolongada de ventilação mecânica e de reabi-
litação, além de impactarem na funcionalidade após alta da 
UTI3,4. Nas infecções por SARS-CoV-2, o desenvolvimento de 
inflamação e sepse pode ser maior, contribuindo ainda mais 
para a desnutrição em pacientes críticos1.

A terapia nutricional adequada é um importante compo-
nente do tratamento de pacientes críticos5. A nutrição enteral 
(NE) é utilizada em pacientes com o trato gastrointestinal 
funcionante e com impossibilidade parcial ou total de manter 
a via oral, sendo uma estratégia frequentemente utilizada para 
prevenir ou tratar a desnutrição6. Segundo European Society 
of Parenteral and Enteral Nutrition (ESPEN)7, a NE deve ser 
iniciada de forma precoce, ou seja, nas primeiras 48 horas. 

Além do início precoce e da prescrição adequada às 
necessidades nutricionais, é importante assegurar a infusão 
efetiva de todo o volume prescrito6. A oferta nutricional 
planejada pode sofrer interferências, causando suspensão 
temporária e/ou permanente, entre essas condições podemos 
citar a necessidade de jejum para procedimentos, exames, 
e intolerâncias à dieta, como vômitos, diarreia e distensão 
abdominal6.

Vale ressaltar que os pacientes com SARS-CoV-2, muitas 
vezes, não recebem a nutrição adequada por longos perí-
odos devido a inapetência, diarreia, má absorção ou por 
apresentarem alterações eletrolíticas, que são associadas ao 
risco de desenvolvimento da síndrome de realimentação8. 

Além disso, a maioria dos pacientes internados em 
unidades críticas necessita de tratamento com vasopressores, 
o que pode ser considerado um obstáculo na progressão de 
terapia nutricional, devido a maior probabilidade do desen-
volvimento de isquemia intestinal9. As complicações respira-
tórias, características da infecção por SARS-CoV-2, requerem 
terapias como a posição prona e o uso de bloqueadores 
neuromusculares, que também interferem na progressão da 
terapia nutricional, apesar da literatura não contraindicar a 
manutenção da terapia nutricional nestes casos1,10,11. 

A importância do início precoce de terapia nutricional e 
da adequação calórico-proteica, em pacientes críticos, é bem 
estabelecida, porém, na SARS-CoV-2, as práticas nutricio-
nais devem ser mais estudadas, levando em consideração a 
gravidade da doença e as complicações implícitas em seu 
tratamento. 

Assim, este estudo visa verificar o tempo de início e 
de adequação do aporte nutricional em pacientes com 
diagnóstico de SARS-CoV-2, em terapia nutricional enteral, 
internados em unidades críticas de um hospital privado.

MÉTODO

Trata-se de um estudo de coorte observacional retros-
pectivo com pacientes com diagnóstico de SARS-CoV-2, 
detectado por meio do ácido nucleico por PCR, internados 
em unidades críticas de um hospital privado de São Paulo, 
entre março e junho de 2020. Foram coletados dados como: 
gênero, idade, parâmetros de gravidade da SARS-CoV-2, 
tratamento farmacológico, comorbidades, peso, altura, 
índice de massa corporal (IMC), Nutritional Risk Screening 
2002 (NRS 2002) e Global Leadership Initiative on Malnu-
trition (GLIM), fórmula enteral, tempo de início para terapia 
nutricional, tempo para alcance das metas nutricionais e 
motivos de sua inadequação.

Após obtenção da aprovação do projeto no Comitê de Ética 
em Pesquisa do hospital (CAAE 35545120.4.0000.5461), os 
dados foram obtidos do prontuário do paciente.

As variáveis quantitativas foram representadas por medidas 
como média, mediana, moda e desvio padrão. A normalidade 
das variáveis quantitativas foi verificada por testes como os 
de Kolmogorov-Smirnov ou Shapiro-Wilk, para a escolha por 
testes paramétricos ou equivalentes não-paramétricos.

Para analisar as diferenças entre as sobrevidas livre de 
eventos (tempo de jejum e tempo para atingir as necessidades 
nutricionais) entre variáveis discretas ou categorizadas, foram 
utilizadas as curvas de sobrevida de Kaplan-Meier com teste 
de Log-rank. Posteriormente, foram aplicados modelos multi-
variados de regressão proporcional de Cox. 

O nível de significância considerado para as análises 
inferenciais foi de 5%.

RESULTADOS 

Ao todo, 114 pacientes se adequaram aos critérios de 
elegibilidade, 78,1% (n=89) eram homens, a idade variou 
de 35 a 100 anos, com média de 69,5 anos (DP=14,0). 

Quanto às afecções de base, 26,3% (n=30) apresen-
tavam doença cardiovascular, 17,5% (n=20), neurológica, 
14,9% (n=17), oncológica, 14,9% (n=17), quadros pulmo-
nares prévios, 8,8% (n=10), disfunções renais e 0,9% (n=1), 
hepatopatias. Quanto às comorbidades associadas, 54,4% 
(n=62) eram hipertensos, 36,8% (n=42), diabéticos, 26,3% 
(n=30), dislipidêmicos. 

Segundo os parâmetros de gravidade da SARS-CoV-2, no 
momento da admissão na unidade crítica, 70,2% (n=80) dos 
pacientes demonstraram acometimento pulmonar menor que 
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50% de acordo com a tomografia, 64% (n=73) encontravam-
se com saturação maior que 93%, e 82,4% (n=94) com 
frequência respiratória inferior a 30 respirações por minuto. 

O tratamento farmacológico da SARS-CoV-2 foi 98,2% 
(n=112) com antibioticoterapia, 62,3% (n=71), cortico-
terapia, 30,7% (n=35), anticoagulante, 19,3% (n=22), 
hidroxicloroquina, 9,6% (n=11), plasma convalescente e 
2,6% (n=3), inibidor de Interleucina.

De acordo com a NRS 2002, 59,6% (n=68) dos pacientes 
foram triados com risco nutricional, destes 69,1% (n=47) 
foram classificados como não desnutridos, 20,6% (n=14), 
desnutridos moderados, e 10,3% (n=7), desnutridos graves 
segundo o GLIM. Segundo o IMC, 41,2% (n=47) dos 
pacientes foram classificados com obesidade, 36% (n=41), 
eutrofia, 12,3% (n=14), sobrepeso 10,5% (n=12), baixo peso.

Do total da amostra, 73,2% (n=82) receberam fórmula 
polimérica, 76,3% (n=87), hipercalórica e hiperproteica, e 
86,8% (n=99), sem fibras.

Apesar do início da NE ter variado de 0 a 6 dias, a 
média de início foi de 1,5 dias (DP=1,2), ou seja, 36 horas, 
a metade dos pacientes iniciou ainda no primeiro dia de 
internação e 25% no segundo dia.

A maioria alcançou as metas de 70% calóricas e 80% 
proteicas no quarto dia (DP=1,4). Durante os 7 dias em 
que foram acompanhados, 61,4% (n=70) atingiram a meta 
nutricional em pelo menos um dos dias e 51,8% (n=59) 
após alcançarem não apresentaram mais motivos para 
inadequação. 

Com o passar dos dias, os motivos de inadequação 
foram modificando, como pode-se observar na Figura 1, que 
compara os motivos no primeiro dia de terapia e no sétimo dia. 

Com relação às associações entre o tempo de adequação 
do aporte nutricional e as variáveis independentes, não houve 
diferença estatisticamente significativa quanto a faixa etária, 
presença das comorbidades, isoladas ou combinadas, e 
diagnóstico nutricional (Tabela 1). Observou-se que pacientes 

Figura 1 - Distribuição dos principais motivos de inadequação das metas nutricionais dos pacientes internados em unidades críticas em um hospital privado de São Paulo, 
entre março e junho de 2020.

Tabela 1 – Associação entre o tempo de adequação do aporte nutricional 
com as variáveis demográficas, comorbidades e perfil nutricional dos 
pacientes internados em unidades críticas em um hospital privado de São 
Paulo, entre março e junho de 2020.

Variáveis Média (DP) P valora

Gênero

   Masculino 4,0 (0,2) 0,913
   Feminino 3,4 (0,3) 0,823
Idade 0,949
   < 60 anos 4,0 (0,3) 0,762
   ≥ 60 anos 3,9 (0,2) 0,571
Comorbidades 0,284
   Doença cardiovascular 4,0 (0,3) 0,586
   Doença neurológica 4,1 (0,4) 0,122
   Doença oncológica 4,0 (0,5) 0,447
   Quadros pulmonares prévios 4,0 (0,6) 0,131
   Disfunções renais 4,0 (0,3)
   Hepatopatias 3,0 (0,0) 0,268
   Hipertensão 4,1 (0,2)
   Diabetes 3,6 (0,3)
   Dislipidemia 3,7 (0,3) 0,206
   < 3 comorbidades 4,1 (0,2)
   ≥ 3 comorbidades 3,7 (0,2)
Diagnóstico nutricional
   Sem risco nutricional 4,2 (0,3) 0,292
   Com risco nutricional 3,8 (0,2)
Grau de desnutrição
   Não desnutrido 3,8 (0,3)
   Desnutrido moderado 4,2 (0,6)
   Desnutrido grave 3,0 (0,4)
Classificação do IMC 0,552
   Baixo peso 4,6 (0,6)
   Eutrofia 3,7 (0,2) 0,048b

   Sobrepeso 4,1 (0,3)
   Obesidade 4,0 (0,3)
Tipo de fórmula
   Polimérica 4,3 (0,4)
   Semi-elementar 3,9 (0,2)
   Normocalórica/normoproteica 4,7 (0,4)
   Hipercalórica/hiperproteica 3,8 (0,2)

aKaplan Meier; bp valor estatisticamente significativo (p<0,05).
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a redução na funcionalidade da barreira de defesa e a 
reduzida reserva pulmonar13. 

Os resultados encontrados com relação às afecções de 
base e comorbidades vão ao encontro da literatura, sabe-se 
que pacientes com doenças cardíacas e/ou metabólicas são 
mais propensos a infecção por SARS-CoV-2 devido à deses-
tabilização da resposta imune, com consequente alteração 
na resposta inflamatória14,15. 

Quanto à gravidade da doença, nossos pacientes apre-
sentaram a manifestação moderada da doença, conforme 
o consenso da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, 
o que pode ser justificado pelo fato do paciente apresentar 
sintomas menos graves no momento de admissão na unidade 
crítica, podendo evoluir com rápida piora clínica, necessi-
tando de ventilação invasiva e tratamento em UTI16-18.

De acordo com a literatura, ainda que por meio de dados 
preliminares de ensaios clínicos com pequenas amostras ou 
relatos de casos, diversos fármacos demonstraram alguma 
eficácia para o tratamento de COVID-19. O presente estudo 
encontrou como principais tratamentos utilizados a anti-
bioticoterapia, a corticoterapia e o uso de anticoagulante, 
corroborando com as opções de tratamento descritas16. 

que fizeram uso de fórmulas hipercalóricas e hiperproteicas 
alcançaram as metas nutricionais em menos dias (p=0,048) 
que os demais, como demonstra a Figura 2.

DISCUSSÃO 

A maioria dos pacientes internados nas unidades críticas 
da instituição era constituída por idosos, do sexo masculino, 
hipertensos, apresentando acometimento pulmonar menor 
que 50% de acordo com a tomografia, saturação maior que 
93%, e frequência respiratória menor que 30 respirações por 
minuto. Esses pacientes utilizaram tratamento farmacológico 
para a SARS-Cov-2 com antibioticoterapia e corticoterapia. 
Quanto à terapia nutricional, os resultados apontaram início 
e aporte adequado de forma precoce.

Com relação à faixa etária, a média de idade encon-
trada reforça estudos em que há maior susceptibilidade de 
idosos contraírem a COVID-1912. Além disso, a gravidade 
da doença nos idosos pode ser explicada pelas alterações 
na anatomia pulmonar do idoso, a redução da capacidade 
de desobstrução de vias aéreas e a atrofia muscular, levando 
a alterações na função fisiológica do sistema respiratório, 

Figura 2 - Associação entre o tempo de adequação do aporte nutricional e a característica da fórmula enteral utilizada em pacientes internados em unidades críticas em um 
hospital privado de São Paulo entre março e junho de 2020.
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sobre a alimentação com droga vasoativa em pacientes com 
COVID-19, as recomendações da ESPEN são de que, em 
pacientes estáveis, não deve impedir a terapia nutricional, 
porém em pacientes hemodinamicamente instáveis, a NE 
pode não ter prioridade7,22.

Já quanto ao uso de betabloqueadores, não há dados 
sobre como alimentar os pacientes críticos com SARS-CoV-2 
que utilizam tal medicação por mais de 48h, no entanto, 
de acordo com o guia prático elaborado por Thibault et 
al.21, não há aumento das complicações nesses pacientes, 
portanto, propõe-se adaptar a terapia de acordo com a 
tolerância do paciente24.

Outros procedimentos podem levar à inadequação da NE 
nestes pacientes, como realização de exames diagnósticos, 
obstrução de sonda nasoenteral, realização de traqueos-
tomia, rotinas de enfermagem e fisioterapia ou o suporte da 
oxigenação por membrana extracorpórea, que tem como 
objetivo oxigenar e ventilar pacientes com hipoxemia e/ou 
hipercapnia refratária, onde é indicada a nutrição enteral em 
doses tróficas e aumento lento durante a primeira semana, 
dificultando atingir as necessidades nutricionais22,23.

Quanto à dieta enteral mais comumente utilizada nos 
nossos pacientes, com característica hipercalórica (1,5 a 
2,0 kcal/ml) e hiperproteica (aproximadamente 20% do 
valor energético total - VET), sua utilização garantiu atingir 
as metas nutricionais em menos dias, sendo possível ofertar 
mais nutrientes em menor volume25. 

CONCLUSÃO

Nossos resultados apontaram o início precoce da terapia 
nutricional, assim como o aporte adequado na primeira 
semana, também pudemos compreender fatores que inter-
feriram na adequação calórico e proteica. 

Com isso, é possível traçar ações que minimizem a piora 
das condições clínicas de pacientes já debilitados, confir-
mando a importância da avaliação nutricional e do manejo 
precoce do cuidado nutricional de pacientes com COVID-19, 
como uma medida terapêutica essencial durante o tratamento 
e a reabilitação.
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Introdução: Câncer define doenças que têm o crescimento descontrolado e rápido de células com potencial 
de invadir tecidos e é um dos maiores problemas da saúde pública e de causa de morte mundial. Entre os 
tratamentos, a quimioterapia antineoplásica pode apresentar 60% dos pacientes com desnutrição relacio-
nada aos antitumorais. O objetivo deste estudo foi analisar o estado nutricional no momento da aplicação 
da Avaliação Subjetiva Global – Produzida pelo Paciente (ASG-PPP) e a sintomatologia apresentada por 
pacientes atendidos no ambulatório de oncologia de um hospital de Vila Velha/ES. Método: Análise de 
dados dos pacientes por meio de coleta dos registros de prontuários desses indivíduos em acompanhamento 
e que atenderam aos critérios de inclusão do estudo. Foram coletadas variáveis pré-definidas referentes à 
avaliação clínica, tipos de neoplasias malignas, parâmetros bioquímicos e informações contidas na avaliação 
nutricional. As variáveis quantitativas contínuas foram testadas quanto à normalidade da distribuição de 
dados pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. As variáveis qualitativas tiveram as associações testadas por Qui-
quadrado para tendência na análise bivariada, os resultados foram dispostos em percentuais e intervalos de 
confiança de 95%. Resultados: Ocorrência de alterações no estado nutricional dos pacientes oncológicos 
em tratamento quimioterápico, com o auxílio da aplicação do protocolo ASG-PPP, que classificou 33,7% dos 
pacientes avaliados como desnutridos ou em risco nutricional; e demonstrou que 20,9% relataram inapetência, 
40,7% informaram a presença de náuseas e 23,3% de vômitos; 25% sinalizaram quadro de constipação 
e 7,6% relataram a presença de diarreia; 12,8% dos pacientes informaram a presença de mucosite, 39% 
sinalizaram xerostomia, enquanto 41,3% relataram a presença de dor; 28% tiveram alteração do paladar e 
34,3% informaram alteração do olfato, os quais são evidência da imprescindibilidade de acompanhamento 
nutricional destes pacientes. Conclusão: A intervenção nutricional promove a recuperação e/ou manutenção 
do estado nutricional, gerando melhoria da qualidade de vida e do prognóstico dos pacientes oncológicos.

ABSTRACT
Introduction: Cancer defines diseases that have unregulated and rapid cells growth with the potential to 
invade tissues and it is one of the serious public health problems and cause of death worldwide. Among treat-
ments, anticancer chemotherapy can present 60% of patients with malnutrition related to antitumor drugs. The 
objective of this study was to analyze the nutritional status at the time of application of the Subjective Global 
Assessment – Produced by the Patient (SGA-PPP) and the symptoms presented by patients seen at the oncology 
outpatient clinic of a hospital in Vila Velha/ES. Methods: Analysis of patient data through the collection of 
medical records of these individuals in follow-up and who met the inclusion criteria of these study. Pre-defined 
variables referring to the clinical evaluation, the types of malignant neoplasms, the biochemical parameters 
and information contained in the nutritional assessment were collected. Continuous quantitative variables 
were tested for normality of data distribution using the Kolmogorov-Smirnov test. The qualitative variables had 
their associations tested by Chi-square for trend in the bivariate analysis, the results arranged in percentages 
and 95% confidence intervals. Results: Occurrence of changes in the nutritional status of cancer patients 
undergoing chemotherapy, with the aid of the application of the SGA-PPP protocol, which classified 33.7% of 
the patients evaluated as malnourished or at nutritional risk; and showed that 20.9% reported inappetence, 
40.7% reported the presence of nausea and 23.3% of vomiting; 25% indicated constipation and 7.6% reported 
the presence of diarrhea; 12.8% of the patients reported the presence of mucositis, 39% indicated xerostomia, 
while 41.3% reported the presence of pain; 28% had taste alterations and 34.3% reported smell alterations, 
which altogether are evidence of the indispensability of nutritional monitoring of these patients. Conclusion: 
Nutritional intervention promotes recovery and/or maintenance of nutritional status, improving the quality of 
life and prognosis of cancer patients.
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INTRODUÇÃO

O câncer é a denominação de um conjunto que comporta 
mais de cem doenças, que têm em comum o crescimento 
descontrolado e rápido de células, apresentando alterações 
em seu material genético e invasão de tecidos e órgãos. Essas 
células se multiplicam rapidamente, apresentando compor-
tamento agressivo e incontrolável, levando à formação de 
tumores, que podem ou não se disseminar para diversas 
partes do corpo, caracterizando a metástase1.

Os tipos de células envolvidas determinam os tipos de 
câncer — também conhecidos como neoplasias malignas. 
Os carcinomas são aqueles que têm início em tecidos epite-
liais, os sarcomas possuem ponto de partida dos tecidos 
conjuntivos e os cânceres hematológicos se originam das 
células sanguíneas. Além do tipo de célula, a velocidade 
de multiplicação e a capacidade de invadir outros tecidos e 
órgãos também diferenciam os tipos de câncer1.

Atualmente, o câncer é considerado um dos maiores 
problemas da saúde pública, sendo a segunda maior causa 
de morte no mundo — uma a cada seis mortes é ocasionada 
pela doença. Cerca de 70% das mortes por câncer acon-
tecem em países de baixa e média renda. De acordo com a 
Organização Pan-Americana de Saúde, aproximadamente 
um terço dos óbitos por neoplasia maligna se devem aos 
cinco principais riscos comportamentais e alimentares: obesi-
dade, baixo consumo de frutas e vegetais, falta de atividade 
física, ingestão de álcool e uso de tabaco2.

Entre os tratamentos disponíveis, está a quimioterapia 
antineoplásica, que utiliza agentes químicos isolados ou 
em combinação, visando erradicar os tumores malignos. 
No entanto, células saudáveis que possuem características 
comuns às células tumorais também são afetadas pelo trata-
mento, pois os medicamentos não possuem mecanismo de 
seleção das células cancerígenas3.

Cerca de 40% a 80% dos pacientes oncológicos apre-
sentam desnutrição, a prevalência depende de diversos 
fatores, como: tipo e localização do tumor, estadiamento 
da doença e tratamento ao qual o paciente é submetido. 
A desnutrição pode surgir como consequência do aumento 
da demanda nutricional devido à presença do tumor, das 
alterações metabólicas causadas pelo câncer e pelo trata-
mento oncológico, como tratamento cirúrgico, radioterapia 
e quimioterapia4,5.

Os pacientes que apresentam neoplasias malignas do 
trato digestivo apresentam maior suscetibilidade à degra-
dação do estado nutricional. Eles podem apresentar anor-
malidades metabólicas, diminuição da ingestão alimentar e 
redução da absorção de nutrientes em razão de sintomas 
gastrointestinais associados ao tumor, como disfagia, 
náuseas, vômitos e diarreia6. A perda de peso durante a 
quimioterapia se relaciona com aumento da toxicidade e 

da presença de sintomas, o que pode levar à redução da 
tolerância e da efetividade do tratamento quimioterápico5-7.

A Avaliação Subjetiva Global Produzida pelo Paciente 
(ASG-PPP) é um protocolo de avaliação nutricional que 
identifica os impactos sobre o estado nutricional por meio 
de avaliação antropométrica, exame físico, alteração do 
consumo alimentar, presença de sintomas e alterações no 
estilo de vida dos pacientes oncológicos, possibilitando a 
escolha de uma terapia nutricional apropriada. A ASG-PPP 
gera uma pontuação que identifica alterações no estado 
nutricional, norteando a intervenção nutricional a ser esta-
belecida, tornando-a uma ferramenta de alta sensibilidade 
e especificidade, sendo de rápida aplicação e baixo custo 
para avaliações em grandes públicos8.

Desta forma, o presente estudo teve como objetivo 
analisar o estado nutricional apresentado por pacientes 
oncológicos atendidos no ambulatório de oncologia de 
um hospital filantrópico de Vila Velha-ES, com base na 
avaliação de medidas antropométricas, sinais e sintomas 
apresentados, ingestão dietética, nível de atividade diária e 
outras informações contidas na ASG-PPP, além da análise 
de exames bioquímicos, buscando melhorar o acompanha-
mento nutricional com a obtenção de um maior entendimento 
sobre a influência do tratamento no estado nutricional da 
população avaliada. 

MÉTODO

Local de Pesquisa e Questões Éticas
Trata-se de uma pesquisa retrospectiva de análise de 

dados contidos em prontuários de pacientes oncológicos 
em tratamento quimioterápico que foram avaliados com 
o auxílio da ASG-PPP em um ambulatório, no Hospital 
Evangélico de Vila Velha no Espírito Santo, entre os meses 
de abril e dezembro de 2020. O projeto foi aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, sob o 
parecer 4.907.614. 

População
A amostra do estudo foi composta por 172 indivíduos, 

com idades entre 18 e 80 anos, de ambos os sexos.

Critérios de Inclusão e Exclusão
Os critérios de inclusão foram: pacientes com diagnóstico 

oncológico definido e em acompanhamento ambulatorial 
para realização de quimioterapia. Foram excluídos indivíduos 
menores de 18 anos e acima de 80 anos de idade, que não 
responderam à ASG-PPP e/ou que não possuíam dados 
de exames bioquímicos no sistema hospitalar referentes ao 
período do tratamento.
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Procedimentos
Para a pesquisa foram consideradas as seguintes infor-

mações registradas em prontuário, coletadas durante o 
atendimento: sexo, idade, classificação do câncer, tipo de 
tratamento, peso, altura, índice de massa corporal (IMC), 
circunferência de braço (CB), circunferência de panturrilha 
(CP), alteração de peso, perfil de ingestão alimentar, sintoma-
tologia apresentada (náuseas, vômitos, constipação, diarreia, 
mucosite, xerostomia, dor, alterações do paladar e altera-
ções do olfato), história clínica e nível de atividade diária. 
Os exames bioquímicos foram analisados posteriormente, 
por meio do acesso ao sistema de dados dos pacientes do 
hospital, considerando a tabela de valores de referência do 
laboratório do nosocômio. Todos os dados coletados levaram 
aos desfechos previstos e que foram alcançados, sendo eles 
a identificação dos distúrbios nutricionais que acometeram os 
pacientes estudados e a importância da avaliação nutricional 
a partir da definição do tratamento oncológico, visando 
promover redução dos agravos e melhoria da qualidade 
de vida.

Análise Estatística
O banco de dados foi montado no software Excel, versão 

2016 e, em seguida, transferido para o Statistical Package 
for the Social Sciences (SPSS), versão 13.0, para realização 
das análises estatísticas.

As variáveis quantitativas contínuas foram testadas quanto 
à normalidade da distribuição de dados por meio do Teste 
de Kolmogorov-Smirnov. Sendo assim, as variáveis com 
distribuição normal foram correlacionadas por meio do Teste 
de Correlação de Pearson e as variáveis com distribuição 
não normal foram correlacionadas por meio do Teste de 
Correlação de Spearman.

As variáveis qualitativas tiveram as associações testadas 
por meio do Qui-quadrado de Pearson ou Qui-quadrado 
para Tendência na análise bivariada, sendo os resultados 
dispostos em percentuais e respectivos intervalos de confiança 
de 95%. As associações com p-valor < 0,020 foram incluídas 
na análise multivariada por meio da Regressão Multiva-
riada de Poisson, com ajuste robusto da variância (método 
backward), com os resultados sendo dispostos em razões de 
prevalência e intervalos de confiança, sendo considerado no 
modelo final um nível de significância de 5%.

Visando mitigar e evitar possíveis fontes de vieses do 
presente estudo, foram definidas variáveis, amostragem, 
critérios de inclusão e exclusão e intervalo de confiança, 
que foram previamente definidos no desenho do projeto 
e aprovados por uma comissão de pesquisa da instituição 
local de pesquisa e pelo Comitê de Ética em Pesquisa com 
Seres Humanos. No entanto, o estudo possui como limita-
ções os aspectos relacionados aos pacientes não incluídos 

no estudo devido aos critérios de exclusão e a ausência de 
análise de casualidade para afirmar que a sintomatologia é 
proveniente do tratamento quimioterápico ou se é oriunda 
do próprio câncer. 

Desfechos Observados
Espera-se encontrar associação entre desnutrição e faixa 

etária, diagnóstico, padrão da ingestão alimentar, sintoma-
tologia e ocorrência de óbito. Entre as variáveis de exames 
bioquímicos que serão avaliadas, espera-se encontrar alte-
rações, com resultados abaixo dos valores de referências 
em algumas variáveis. Pressupõe-se que a aplicação do 
protocolo ASG-PPP possibilite avaliar, de forma mais ampla, 
o estado nutricional de pacientes oncológicos em tratamento 
quimioterápico.

RESULTADOS

Entre os meses de abril e dezembro de 2020, 614 
pacientes foram atendidos no ambulatório de oncologia 
para realização de quimioterapia. A coleta de dados ocorreu 
durante os meses de setembro a outubro de 2021. Do total 
de pacientes, 172 atenderam aos critérios de inclusão e 
exclusão relacionados a idade, diagnóstico, resposta à 
ASG-PPP e estar em acompanhamento quimioterápico ambu-
latorial. Foram considerados os participantes potencialmente 
elegíveis do estudo aqueles avaliados entre os meses de 
abril a junho de 2020. Posteriormente, foram incluídos os 
pacientes avaliados de julho a setembro de 2020. A seguir, 
foram incluídos no estudo os pacientes atendidos de outubro 
a dezembro de 2020, formando a amostra final composta 
por 172 participantes. 

Dados da População
Atendendo aos critérios de inclusão determinados, foram 

coletados dados de 172 prontuários ao longo do ano de 
2020 (n=172). A amostra foi constituída de 69 (40,1%) 
pacientes do sexo masculino e 103 (59,9%) do sexo feminino, 
sendo 95 (55,2%) considerados adultos (até 59 anos) e 77 
(44,8%), idosos (a partir de 60 anos).

A maioria dos participantes do estudo (n= 53; 30,8%) 
estava fazendo tratamento quimioterápico, com predomi-
nância da terapia com agentes antineoplásicos ciclo-celular 
específicos de produtos naturais, 24 (14%) pacientes reali-
zaram tratamento com antimetabólitos, 21 (12,2%) com 
compostos de platina, 15 (8,7%) com produtos vegetais, 14 
(8,15) utilizaram agentes alquilantes, 10 (5,8%) deles utili-
zaram terapia com anticorpo monoclonal, 4 (2,3%) adotaram 
a terapia alvo-molecular, 4 (2,3%) tiveram como agentes 
antineoplásicos os bifosfanados e 27 (15,7%) participantes 
utilizaram outros protocolos.
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amostra apresentou ingestão alimentar adequada e houve 
predomínio da ausência de sintomas, tais como inapetência, 
náuseas, vômitos, constipação, diarreia, mucosite, dor, 
xerostomia, alteração do paladar e alteração do olfato. 
Todas as informações supracitadas podem ser observadas 
nas Tabelas 1 e 2.

Estado Nutricional
A classificação do estado nutricional de acordo com 

o IMC demonstrou que 40 (23,3%) pacientes apresen-
taram baixo peso, 57 (33,1%) estavam eutróficos, 46 
(26,9%) indivíduos da amostra estavam com sobrepeso e 
29 (16,9%) participantes eram obesos. A maior parte da 

Tabela 1 – Caracterização da amostra, segundo sexo, faixa etária, tipo 
de tratamento, protocolo quimioterápico, IMC e ocorrência de óbito, Vila 
Velha/ES, 2021.

Variáveis n % IC95%

Sexo

   Mulheres 103 59,9 52,1 – 67,3

   Homens 69 40,1 32,7 – 47,9

Faixa etária

   Adulto 95 55,2 47,5 – 62,8

   Idoso 77 44,8 37,2 – 52,5

Sexo

   Mulheres 103 59,9 52,1 – 67,3

   Homens 69 40,1 32,7 – 47,9

Tipo de tratamento

   Quimioterapia 149 86,6 80,6 – 91,3

   Quimioterapia / radioterapia 21 12,2 07,7 – 18,1

   Quimioterapia / cirurgia 2 01,2 00,0 – 03,2

Protocolo quimioterápico

   Antimetabólitos 24 14,0 09,1 – 20,0

   Produtos naturais 53 30,8 24,0 – 38,3

   Terapia alvo-molecular 4 02,3 00,6 – 05,8

   Anticorpo monoclonal 10 05,8 02,8 – 10,4

   Produtos vegetais 15 08,7 05,0 – 14,0

   Compostos da platina 21 12,2 07,7 – 18,1

   Agentes alquilantes 14 08,1 04,5 – 13,3

   Bifosfanados 4 02,3 00,6 – 05,8

   Outros protocolos 27 15,7 10,6 – 22,0

Índice de massa corporal (IMC)

   Baixo peso 40 23,3 17,2 – 30,3

   Eutrofia 57 33,1 26,2 – 40,7

   Sobrepeso 46 26,7 20,3 – 34,0

   Obesidade 29 16,9 11,1 – 22,7

Óbito

   Não 121 70,3 62,9 – 77,1

   Sim 51 29,7 22,9 – 37,1

IC95% = intervalo de confiança de 95%.

Tabela 2 – Caracterização da amostra segundo ingestão dietética e sinto-
matologia, Vila Velha/ES, 2021.

Variáveis n % IC95%

Ingestão dietética

   Insuficiente 45 26,2 19,8 – 33,4

   Adequada 106 61,6 53,9 – 68,9

   Aumentada 21 12,2 07,7 – 18,1

Sintomas

   Não 135 78,5 71,6 – 84,4

   Sim 37 21,5 15,6 – 28,4

Inapetência

   Não 136 79,1 72,2 – 84,9

   Sim 36 20,9 15,14 – 27,8 

Náuseas

   Não 102 59,3 51,6 – 66,7

   Sim 70 40,7 33,3 – 48,4

Vômitos

   Não 132 76,7 69,7 – 82,8

   Sim 40 23,3 17,2 – 30,3

Constipação

   Não 129 75,0 67,8 – 81,3

   Sim 43 25,0 18,7 – 32,2

Diarreia

   Não 159 92,4 87,4 – 95,9

   Sim 13 07,6 04,1 – 12,6

Mucosite

   Não 150 87,2 81,3 – 91,8

   Sim 22 12,8 08,2 – 18,7

Xerostomia

   Não 105 61,0 53,3 – 68,4

   Sim 67 39,0 31,6 – 46,7

Dor

   Não 101 58,7 51,0 – 66,2

   Sim 71 41,3 33,8 – 49,0

Alteração do paladar

   Não 123 71,5 64,1 – 78,1

   Sim 49 28,5 21,9 – 35,9

Alteração do olfato

   Não 113 65,7 58,1 – 72,8

   Sim 59 34,3 27,2 – 41,9

IC95% = intervalo de confiança de 95%.
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dos valores de referência para ambos os sexos, nos dois 
momentos de avaliação.

Na análise da série plaquetária, antes da quimioterapia, 
as plaquetas tiveram valor médio de 290,2 mil/mm3 e 258,3 
mil/mm3, no segundo momento analisado, apresentando 
variação negativa, porém, ainda assim, mantendo a classi-
ficação de normalidade para homens e mulheres.

Na série branca, os leucócitos apresentaram a média 
de 8,3 mil/mm3, no primeiro exame, e 6,2 mil/mm3, na 
segunda coleta analisada, mantendo-se dentro da norma-
lidade para ambos os sexos, mas apresentando significa-
tiva variação negativa, enquanto os bastões mantiveram 
a mediana 0 nos dois momentos, classificando-se como 
abaixo dos valores de referência. Por outro lado, os valores 
médios de segmentados mantiveram-se acima do VR para 
homens e mulheres no início e durante o tratamento — 
apesar da variação negativa entre os dois momentos —, 
sendo 64,5% e 60,1%, respectivamente. Os eosinófilos 
tiveram valor médio de 2,9%, no primeiro, e 2,1%, no 
segundo momento, classificando-se como normais para 
os dois sexos. Em contrapartida, a mediana dos basófilos 
manteve-se em 0 nas duas análises. O valor médio dos 
linfócitos no início do tratamento farmacológico foi de 
23,5% e de 25,9%, na análise seguinte, classificando-se 
como normais para mulheres e homens. Ainda conside-
rando a série branca, os monócitos apresentaram variação 
positiva, partindo da mediana de 7,5% na análise inicial e 

Exames Bioquímicos
A Tabela 3 demonstra a comparação dos exames bioquí-

micos dos participantes do estudo, considerando a análise 
dos resultados dos exames solicitados na primeira consulta 
oncológica no ambulatório ou na unidade de internação do 
hospital — previamente ao início do tratamento quimiote-
rápico — e os resultados obtidos dos exames bioquímicos 
realizados durante o tratamento, sendo considerados aqueles 
do período mais próximo ao da aplicação da ASG-PPP. Os 
valores de referência considerados são os utilizados pelo 
laboratório do hospital onde os dados do estudo foram 
coletados.

Na série vermelha, os resultados obtidos apresentaram 
variações, onde os eritrócitos tiveram valor médio de 4,1 
milhões/mm3 antes do início do tratamento quimioterápico 
e 3,8 milhões/mm3 durante a quimioterapia, classificando-
se como abaixo do valor de referência (VR) somente para 
os homens antes e abaixo do VR, para ambos os sexos, 
nos dois momentos de análise, e apresentando variação 
negativa. A hemoglobina apresentou uma média de 11,2 
g/dl, no primeiro momento analisado, e de 10,9 g/dl, 
no segundo momento — caracterizando a condição de 
anemia —, estando abaixo do VR para os homens, nos 
dois resultados apresentados, e para as mulheres, durante 
o tratamento quimioterápico. O valor médio do hema-
tócrito no início do tratamento foi de 34,3% e de 33,3% 
durante a quimioterapia; os dois resultados estavam abaixo 

Tabela 3 – Comparação dos resultados de exames bioquímicos do início do tratamento quimioterápico com o momento da aplicação da ASG-PPP, Vila 
Velha/ES, 2021.

Início do tratamento Durante o tratamento

Variáveis Média Desvio padrão Média Desvio padrão p – valor*

Eritrócitos (milhões/mm3)‡ 4,1 00,8 03,8 00,7 0,000

Hemoglobina (g/dl) 11,2 02,1 10,9 01,8 0,093

Hematócrito (%) 34,3 06,1 33,3 05,4 0,066

Plaquetas (mil/mm3)‡ 290,2 148,6 258,3 136,7 0,006

Leucócitos (mil/mm3)‡ 8,3 04,3 06,2 04,2 0,000

Bastões (%)‡ 0a 0 – 01,0b 0a 0b   0,007†

Segmentados (%)‡ 64,5 15,5 60,1  16,5   0,005

Eosinófilos (%) 02,9 06,3 02,0  02,1   0,095

Basófilos (%) 0a 0b 0a 0b   0,366†

Linfócitos (%) 23,5 13,7 25,9 13,1   0,063

Monócitos (%)** 7,5a 5,0 – 09,8b 9,0a 6,0 – 13,0b   0,000†

Ureia (mg/dl) 29,0a 21,0 – 36,0b 31,0 a 23,0 – 40,0b   0,179†

Creatinina (mg/dl)** 0,9a 0,8 – 1,1b 1,00 a 0,8 – 1,2b   0,006†

aMediana; bPercentis 25 e 75; *Teste T de Student para amostras pareadas; †Teste de Wilcoxon para amostras pareadas. **Apresentou variação 
positiva; ‡Apresentou variação negativa.
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indo para 9% na análise final — ambos os resultados são 
considerados normais para toda a amostra.Para avaliação 
da função renal dos pacientes do estudo, foram analisados 
os exames de ureia e creatinina. Os resultados obtidos 
para ureia demonstram o valor da mediana de 29 mg/dl, 
no primeiro momento, e de 31 mg/dl, no segundo, ambos 
se mantendo dentro dos valores de referência. A creatinina 
apresentou mediana de 0,9 mg/dl, na avaliação do início 
do acompanhamento ambulatorial e 1,0 mg/dl, na segunda 
análise, classificando-se como normal para ambos os sexos.

Foi realizada a associação da presença de baixo peso com 
as seguintes variáveis independentes: faixa etária, diagnóstico 
(localização do tumor), ingestão alimentar, ocorrência dos 
sintomas náuseas e vômitos e a ocorrência de óbito (Tabela 
4), onde 6 (6,3%) indivíduos adultos se encontravam com 
baixo peso, enquanto 34 (44,2%) dos idosos apresentaram 
desnutrição, considerando a classificação do IMC. 

Entre as neoplasias malignas encontradas na amostra, 
houve predominância das que acometem o trato gastroin-
testinal, encontradas em 46 (26,7%) pacientes, seguidas dos 

cânceres hematológicos, acometendo 35 (20,3%), câncer de 
mama observado em 32 (18,6%), neoplasia do trato genitu-
rinário observado em 18 (10,5%), cânceres de brônquios ou 
pulmões observados em 14 (8,1%), seguido por neoplasia 
maligna de cabeça e pescoço encontrado em 13 (7,6%). As 
neoplasias malignas das glândulas anexas foram observadas 
em 8 (4,7%) pacientes e neoplasias malignas de outras loca-
lizações foram vistas em 6 (3,5%) (Tabela 4).

Sintomatologia Relacionada ao Câncer e ao 
Tratamento
Entre os pacientes que relataram consumo alimentar 

adequado, foi observado que 21 (19,8%) apresentaram 
baixo peso, enquanto 16 (35,6%) indivíduos com ingestão 
alimentar inadequada estavam desnutridos; apenas 3 
(14,3%) dos pacientes que relataram aumento do consumo 
alimentar possuíam baixo peso. Entre os pacientes que 
negaram a ocorrência de náuseas, 16 (15,7%) encon-
travam-se com baixo peso, enquanto 24 (34,3%) dos 
participantes que informaram a apresentação do sintoma 

Tabela 4 – Associação entre baixo peso e variáveis independentes em pacientes oncológicos em tratamento quimioterápico, Vila Velha/ES, 2021

Baixo peso

Não Sim

Variáveis n % IC95% n % IC95% p – valor*

Faixa etária 0,000

   Adulto 89 93,7 86,8 – 97,6 6 06,3 02,4 – 13,2

   Idoso 43 55,8 44,1 – 67,2 34 44,2 32,8 – 55,9

Diagnóstico (localização do tumor) 0,001

   Hematológico 32 91,4 76,9 – 98,2 3 08,6 01,8 – 23,1

   Cabeça e pescoço 8 61,5 31,6 – 86,1 5 38,5 13,9 – 68,4

   Trato gastrintestinal 31 67,4 52,0 – 80,5 15 32,6 19,5 – 48,0

   Mama 31 96,9 83,8 – 99,9 1 03,1 00,1 – 16,2

   Brônquios ou pulmões 9 64,3 35,1 – 87,2 5 35,7 12,8 – 64,9

   Trato geniturinário 14 77,8 52,4 – 93,6 4 22,2 06,4 – 47,6

   Glândulas anexas 3 37,5 08,5 – 75,5 5 62,5 24,5 – 91,5

   Outros 4 66,7 22,3 – 95,7 2 33,3 04,3 – 77,7

Ingestão alimentar 0,027†

   Insuficiente 29 64,4 48,8 – 78,1 16 35,6 21,9 – 51,2

   Adequada 85 80,2 71,3 – 87,3 21 19,8 12,7 – 28,7

   Aumentada 18 85,7 63,7 – 97,0 3 14,3 03,0 – 36,3

Náuseas
   Não 86 84,3 75,8 – 90,8 16 15,7 09,2 – 24,2 0,005

   Sim 46 65,7 53,4 – 76,7 24 34,3 23,3 – 46,6

Vômitos 0,045

   Não 106 80,3 72,5 – 86,7 26 19,7 13,3 – 27,5

   Sim 26 65,0 48,3 – 79,4 14 35,0 20,6 – 51,7

Óbitos 0,000

   Não 102 84,3 76,6 – 90,3 19 15,7 09,7 – 23,4

   Sim 30 58,8 44,2 – 72,4 21 41,2 27,6 – 55,8
IC95% = intervalo de confiança de 95%; *Teste do qui-quadrado de Pearson; †Teste do qui-quadrado para tendência.
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nos últimos 30 dias, no momento da aplicação da ASG-PPP, 
faziam parte do grupo com baixo peso. Entre os pacientes 
que negaram a ocorrência de episódios de vômitos, 26 
(19,7%) estavam abaixo do peso, em contrapartida, 14 
(35%) dos pacientes que apresentaram episódios de vômitos 
no último mês encontravam-se desnutridos. Considerando 
os pacientes que foram a óbito, 21 (41,2%) manifestaram 
baixo peso (Tabela 4).

Ajustes estatísticos foram feitos por meio da análise multi-
variada, demonstrando forte associação do baixo peso com os 
pacientes idosos, ocorrência de náuseas e de óbitos (Tabela 5).

A Tabela 6 demonstra a análise bivariada, associando 
o excesso de peso e as variáveis independentes sexo, faixa 
etária, ingestão alimentar, ocorrência dos sintomas náuseas e 
vômitos e ocorrência de óbitos; onde 23 (33,3%) pacientes do 
sexo masculino e 51 (49,5%) do sexo feminino apresentaram 

Tabela 5 – Razões de prevalência brutas e ajustadas do baixo peso de acordo com variáveis explanatórias, Vila Velha/ES, 2021.

Baixo peso

Análise bruta Análise ajustada*

Variáveis RP IC95% RP IC95% p – valor**

Idade

   Adulto 1,00 - 1,00 -

   Idoso 1,36 1,24 – 1,48 1,33 1,22 – 1,45 0,000

Náusea
   Não 1,00 - 1,00 -

   Sim 1,16 1,05 – 1,29 1,16 1,06 – 1,26 0,001

Óbito
   Não 1,00 - 1,00 -

   Sim 1,22 1,09 – 1,36 1,18 1,07 – 1,30 0,000
RP = Razão de prevalência; IC95% = intervalo de confiança de 95%; 1,00 – referência. **Regressão de Poisson com ajuste robusto da variância.

Tabela 6 – Associação entre excesso de peso e variáveis independentes em pacientes oncológicos em tratamento quimioterápico, Vila Velha/ES, 2021.

Excesso de peso

Não Sim

Variáveis n % IC95% n % IC995% p – valor*

Sexo 0,036

   Masculino 46 66,7 54,3 – 77,6 23 33,3 22,4 – 45,7

   Feminino 52 50,5 40,5 – 60,5 51 49,5 39,5 – 59,5

Faixa etária 0,027

   Adulto 47 49,5 39,1 – 59,9 48 50,5 40,1 – 60,9

   Idoso 51 66,2 54,6 – 76,6 26 33,8 23,4 – 45,4

Ingestão alimentar 0,018†

   Insuficiente 33 73,3 58,1 – 85,4 12 26,7 14,6 – 41,9

   Adequada 55 51,9 42,0 – 61,7 51 48,1 38,3 – 58,0

   Aumentada 10 47,6 25,7 – 70,2 11 52,4 29,8 – 74,3

Náuseas 0,011

   Não 50 49,0 39,0 – 59,1 52 51,0 40,9 – 61,0

   Sim 48 68,6 56,4 – 79,1 22 31,4 20,9 – 43,6

Vômitos 0,024

   Não 69 52,3 43,4 – 61,0 63 47,7 39,0 – 56,6

   Sim 29 72,5 56,1 – 85,4 11 27,5 14,6 – 43,9

Óbitos 0,007

   Não 61 50,4 41,2 – 59,6 60 49,6 40,4 – 58,8

   Sim 37 72,5 58,3 – 84,1 14 27,5 15,9 – 41,7

IC95% = intervalo de confiança de 95%; *Teste do qui-quadrado de Pearson; †Teste do qui-quadrado para tendência.
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excesso de peso, considerando as classificações de sobrepeso 
e obesidade a partir do IMC. Em relação à faixa etária, 48 
(50,5%) dos adultos foram classificados com peso excessivo, 
enquanto apenas 26 (33,8) dos idosos estavam acima do 
peso. Entre os pacientes que relataram consumo alimentar 
adequado, foi observado que 51 (48,1%) apresentaram 
excesso de peso, enquanto somente 12 (26,7%) indivíduos 
com ingestão alimentar inadequada tinham sobrepeso e 
obesidade; 11 (52,4) dos pacientes que relataram aumento 
do consumo alimentar possuíam peso excessivo. 

Entre os pacientes que negaram a ocorrência de náuseas, 
52 (51%) encontravam-se com excesso de peso, enquanto 
apenas 22 (31,4%) dos participantes que informaram a 
apresentação do sintoma nos últimos 30 dias, no momento 
da aplicação da ASG-PPP, faziam parte do grupo com sobre-
peso ou obesidade. Ao se avaliar os pacientes que negaram 
a ocorrência de episódios de vômitos, 63 (47,7%) estavam 
acima do peso, em contrapartida, apenas 11 (27,5%) dos 
pacientes que apresentaram episódios de vômitos no último 
mês achavam-se com excesso de peso. Com relação aos 
pacientes que foram a óbito, somente 14 (27,5) apresen-
tavam sobrepeso ou eram obesos (Tabela 6).

Ajustes estatísticos foram feitos por meio da análise 
multivariada (Tabela 7), considerando a ocorrência de óbito 
nos pacientes com excesso de peso, onde a análise ajustada 
reforçou estatisticamente que estes indivíduos apresentam 
menor taxa deste desfecho desfavorável. 

DISCUSSÃO

O presente estudo demonstrou a importância do acom-
panhamento nutricional do público avaliado e da aplicação 
do protocolo ASG-PPP em pacientes oncológicos, devido à 
utilização de variáveis que melhor analisam estes pacientes 
e possibilitam melhor monitoramento de sinais e sintomas. 
A partir dos dados coletados, foi possível conhecer o perfil 
do consumo alimentar, as principais variações em exames 
bioquímicos e as alterações na qualidade de vida que 
surgem devido à desnutrição em pacientes oncológicos em 
tratamento quimioterápico. 

A necessidade do acompanhamento nutricional de 
pacientes oncológicos é comprovada pelos estudos científicos 
encontrados na literatura, o que evidencia a importância 
deste acompanhamento desde o diagnóstico até a fase de 
recuperação. As neoplasias malignas possuem potencial 
de alteração do estado nutricional dos indivíduos desde o 
início de suas manifestações, podendo gerar perda de peso, 
diminuição da ingestão alimentar, surgimento de sintomas 
gastrointestinais, redução do nível de atividade física e 
desnutrição9.

A desnutrição em pacientes oncológicos possui relação 
com a localização do tumor, o estadiamento da doença, o 
tipo de tratamento realizado, a alteração do peso e o surgi-
mento de sintomas que podem interferir no padrão alimentar. 
Muitos pacientes não apresentam desnutrição em uma 
primeira avaliação, mas alguns sinais podem classificá-los 
como em risco nutricional e este diagnóstico precoce possibi-
lita a intervenção do nutricionista, evitando que a desnutrição 
ocorra e possibilitando a melhoria do estado nutricional9.

Baseado nas informações acima e nos resultados do 
presente artigo, fica evidente a necessidade do acompa-
nhamento nutricional de pacientes oncológicos do local do 
estudo, o qual demonstrou inicialmente que, apenas pela 
classificação do IMC, somente 23,3% dos pacientes que 
fizeram parte da amostra selecionada para o estudo apre-
sentavam desnutrição. Quando foi avaliada a adequação 
de CB, a classificação como desnutrido teve um aumento 

da porcentagem para 95 (55,3%) dos mesmos pacientes, 
62 (36%) estavam eutróficos, 12 (7%) classificaram-se com 
sobrepeso e 3 (1,7%) participantes estavam obesos (dados 
não mostrados). Por fim, com a utilização da ASG-PPP, estes 
pacientes foram classificados como desnutridos ou em risco 
nutricional em uma porcentagem de 33,7%, sendo assim 
necessária uma intervenção nutricional. Então, estes achados 
comprovam que não se deve considerar apenas o resultado 
do IMC para fechar um diagnóstico nutricional10. 

Inicialmente, o protocolo de avaliação nutricional 
ASG-PPP foi criado para avaliar pacientes oncológicos e é 

Tabela 7 – Razões de prevalência brutas e ajustadas do excesso de peso de acordo a ocorrência de óbitos, Vila Velha/ES, 2021.

Excesso de peso

Análise bruta Análise ajustada*

Variável RP IC95% RP IC95% p – valor**

Óbito

   Sim 1,00 __ 1,00 __

   Não 1,17 1,16 – 1,40 1,18 1,06 – 1,31 0,002

RP = Razão de prevalência; IC95% = intervalo de confiança de 95%; 1,00 – referência. *Regressão de Poisson com ajuste robusto da variância.
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considerado o melhor método de avaliação nutricional desta 
população. Enquanto o IMC se baseia no peso e na altura, 
a ASG-PPP avalia diversos parâmetros que possibilitam a 
identificação precoce de impactos no estado nutricional, 
como alteração de peso e da ingestão alimentar, sintomas 
apresentados, nível de atividade diária, história da doença 
e aferição de medidas antropométricas. Após a aplicação 
da ASG-PPP para os pacientes atendidos no ambulatório 
de oncologia do hospital filantrópico, 55 (32%) indivíduos 
receberam encaminhamento para acompanhamento nutri-
cional ambulatorial, 8 (4,7%) recusaram o encaminhamento, 
96 (55,8%) foram classificados como sem risco nutricional 
naquele momento — devendo passar por uma reavaliação 
após 30 dias —, 8 (4,6%) já estavam em acompanhamento 
nutricional no ambulatório, 3 (1,7%) solicitaram encaminha-
mento mesmo sem apresentarem risco nutricional e 2 (1,2%) 
informaram estar em acompanhamento nutricional fora da 
instituição (dados não mostrados)10.

O estudo identificou a diminuição da ingestão alimentar 
em 45 (26,2%) dos pacientes da amostra, enquanto 106 
(61,6%) relataram ingestão alimentar adequada e 21 (12,2%) 
informaram aumento do consumo dietético após o início 
da quimioterapia. Ao analisarmos o padrão alimentar dos 
pacientes classificados com baixo peso pelo IMC, o perfil de 
ingestão alimentar foi caracterizado como insuficiente para 
a maioria dos indivíduos. Em contrapartida, os pacientes 
com excesso de peso apresentaram diferente perfil alimentar, 
onde a maioria referiu aumento da ingestão após o início do 
tratamento. A alteração do padrão alimentar de pacientes 
oncológicos em tratamentos quimioterápicos se relaciona 
com a presença da sintomatologia relacionada ao funciona-
mento do trato gastrointestinal, como alteração de paladar 
ou de olfato, ocorrência de mucosite e de xerostomia11.

Em relação à sintomatologia, 135 (78,5%) pacientes em 
tratamento quimioterápico não referiram sintoma algum, 
enquanto 37 (21,5%) informaram apresentar sintomas com 
potencial de diminuição da aceitação dietética, afetando o 
estado nutricional. A dor foi o sintoma mais relatado, mas sua 
localização apresentou grande variação entre os pacientes. 
Os sintomas que afetam diretamente o trato gastrointestinal 
mais presentes neste estudo foram náuseas, xerostomia, alte-
ração do olfato e do paladar. A frequência destes sintomas 
em pacientes em tratamento quimioterápico se relaciona 
com os medicamentos antineoplásicos administrados que, 
além de atingirem as células tumorais, alcançam também 
células que possuem alta capacidade de se replicarem, como 
as encontradas na mucosa gastrointestinal. Levando estas 
informações em consideração, a intervenção nutricional tem 
como objetivo mitigar os efeitos dos sintomas que alteram o 
estado nutricional12,13. 

Na análise bivariada, em relação à faixa etária, a classi-
ficação de desnutrição se mostrou prevalente em pacientes 

idosos, acometendo 34 pacientes. O baixo peso também 
esteve associado à localização do tumor nas glândulas 
anexas, à ingestão alimentar insuficiente, à presença de 
sintomas como náuseas e vômitos e à ocorrência de óbitos 
(Tabela 4). Após os ajustes estatísticos na análise multivariada, 
foi visto que o baixo peso esteve fortemente associado aos 
idosos, à ocorrência de náuseas e à ocorrência de óbitos, 
como demonstra a Tabela 5. Entre os participantes do estudo, 
100 (58,1%) relataram perda de peso considerando o peso 
habitual e o peso informado no momento da avaliação 
nutricional, 60 (34,9%) confirmaram que ganharam peso 
após o início do tratamento quimioterápico e 12 (7%) 
relataram manutenção do peso (dados não apresentados). 
Como demonstrado em outros estudos científicos, os efeitos 
colaterais da quimioterapia podem provocar variação do 
peso, promovendo perda ou ganho de peso14.

A diminuição do peso se associa com a localização e o 
estágio do tumor, com a capacidade de ingestão, digestão 
e metabolização dos alimentos15,16. Entre os objetivos do 
acompanhamento nutricional estão a manutenção do estado 
nutricional, a minimização da perda de peso, a garantia 
de oferta energética e proteica adequadas e a melhoria da 
qualidade de vida17. 

Na análise bivariada voltada ao excesso de peso, foi 
encontrada associação entre tal variável e o sexo feminino, 
a faixa etária adulta, a ingestão alimentar adequada ou 
aumentada, além de associar-se com a não ocorrência de 
náuseas, vômitos e óbitos (Tabela 6). Após os ajustes estatís-
ticos na análise multivariada (Tabela 7), foi visto que apenas 
a não ocorrência de óbito esteve associada ao excesso de 
peso, indicando tal variável como um possível fator que se 
relaciona com menor taxa de mortalidade de pacientes onco-
lógicos em tratamento quimioterápico em comparação com 
os pacientes que apresentam baixo peso. O aumento de peso 
em pacientes que fazem tratamento quimioterápico possui 
associação com os medicamentos utilizados, a duração do 
tratamento, o tipo de neoplasia apresentada — como o 
câncer de mama que apresenta maior frequência de ganho 
de peso —, consumo alimentar inadequado, diminuição do 
nível atividade física por ação direta da doença e menopausa. 
Os protocolos quimioterápicos combinados e as medicações 
que são utilizadas juntamente com eles — como terapia 
hormonal e glicocorticoides — também podem favorecer o 
ganho de peso, por gerarem aumento da gordura corporal e 
retenção hídrica18,19. O excesso de peso promove a ativação 
de hormônios metabólicos, como a leptina e a adiponectina. 
Estes hormônios possuem mecanismos de inibição da apop-
tose e favorecem o crescimento celular, que podem promover 
a progressão da doença ou uma nova formação tumoral20.

O nível de atividade diária no último mês relatada pelos 
pacientes que responderam à ASG-PPP neste estudo classi-
ficou-se como normal para 82 (47,7%) deles e satisfatório 
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para 48 (27,9%); 19 (11%) relataram ser incapazes de 
realizar a maioria de suas atividades, 17 (9,9%) infor-
maram que realizavam pouca atividade e que passavam 
a maior parte do dia sentados ou deitados e 6 (3,5%) 
referiram ficar a maior parte do tempo acamados (dados 
não apresentados). A literatura científica demonstra que 
a fadiga é um dos sintomas predominantemente citados, 
o que gera estresse e diminuição da qualidade de vida 
dos pacientes oncológicos, relacionada com o curso da 
doença e com o tratamento recebido, com potencial de 
interferência negativa na realização de atividades consi-
deradas habituais18-21.

Na comparação dos resultados dos exames bioquí-
micos, antes e durante o tratamento quimioterápico (Tabela 
3), foi visto diferença com significância estatística para as 
variáveis referentes aos eritrócitos e segmentados, apre-
sentando diminuição dos valores — abaixo da faixa de 
referência —, porém mantendo a média e apresentando 
aumento dos valores de monócitos e creatinina. O hemo-
grama, uma das análises mais presentes na prática médica, 
avalia a condição clínica geral do indivíduo e possibilita 
o diagnóstico de eritrocitose, anemias, processos infec-
ciosos, cânceres hematológicos, trombocitopenia e trom-
bocitose, se tornando essencial no monitoramento dos 
pacientes oncológicos, proporcionando uma avaliação 
extensa dos mesmos. Os resultados abaixo dos valores 
de referência para os eritrócitos (hemácias), hemoglobina 
e hematócrito neste estudo denotam alterações na estru-
tura e na quantidade de células sanguíneas, indicando a 
presença de anemia nos pacientes avaliados. Em contra-
partida, leucócitos e plaquetas apresentaram variação 
negativa, mas mantiveram a média dentro dos parâmetros 
adequados22.

Em relação aos leucócitos (glóbulos brancos) — células 
responsáveis pela defesa do organismo — avaliados nesta 
pesquisa, os neutrófilos segmentados apresentaram valores 
médios acima dos valores de referência nos dois momentos 
de análise, enquanto os linfócitos e os monócitos apresen-
taram aumento da média e da mediana, respectivamente, 
em relação ao primeiro e ao segundo exames analisados. 
A literatura científica comprova que a resposta inflamatória 
sistêmica gera alteração do estado nutricional e funcional de 
pacientes oncológicos, sendo os linfócitos de grande rele-
vância na resposta imunológica contra infecções e agravos 
aos tecidos e células. Os níveis sanguíneos de neutrófilos 
apresentam-se elevados quando há crescimento tumoral e/
ou presença de metástases23.

Os exames de avaliação da função renal — ureia e 
creatinina — apresentaram aumento da mediana do exame 
no início da quimioterapia para o exame realizado durante 
o tratamento, apesar dos valores obtidos de não terem ultra-
passado a faixa de referência. O tratamento quimioterápico 

pode apresentar efeito nefrotóxico como uma de suas compli-
cações, considerando o surgimento de diversas terapêuticas 
e aumento da sobrevida dos pacientes24.

Por fim, foi realizada uma análise dos prontuários visando 
identificar a ocorrência de óbitos e foi constatado que 51 
(29,7%) participantes haviam evoluído para este desfecho. 
Entre os possíveis fatores que contribuem para este desfecho 
desfavorável de pacientes com câncer estão o grau avançado 
da doença, complicações e alterações metabólicas relacio-
nadas ao tratamento, condições clínicas prévias e presença 
de morbidades25.

O presente trabalho apresentou algumas limitações que 
podem ter afetado os resultados obtidos, por se tratar de 
uma pesquisa retrospectiva, com a aplicação do protocolo 
ASG-PPP realizada por outra equipe. O estudo também 
apresentou neoplasias malignas de diversas localizações 
e variados protocolos quimioterápicos, além da falta de 
informação a respeito dos ciclos dos tratamentos adjuvantes 
e neoadjuvantes, que limitaram a pesquisa. O estudo 
possui o total de pacientes que foram excluídos do estudo, 
mas não distingue quantos participantes foram excluídos 
em cada variável. Nota-se a dificuldade de separar a 
sintomatologia do câncer e do tratamento quimioterápico 
nesse tipo de estudo, o que não impede que a avaliação 
do estado nutricional seja realizada nessa população. No 
entanto, o estudo buscou analisar o estado nutricional 
dos pacientes em diferentes estágios do tratamento com 
medicamentos antineoplásicos, demonstrando que estes 
pacientes apresentam alterações no consumo alimentar, 
ocorrência de sintomas que afetam o trato gastrointestinal, 
limitação da performance física e piora da qualidade de 
vida, evidenciando a importância do acompanhamento pelo 
profissional nutricionista, visando à melhoria do prognóstico 
de pacientes oncológicos, por meio de suporte nutricional 
adequado.

O estudo torna-se relevante para melhor compreensão 
das alterações nutricionais apresentadas por pacientes 
oncológicos em tratamento quimioterápico — pois possuem 
potencial de afetar negativamente todas as fases do trata-
mento —, trazendo para discussão o que se pode esperar 
em relação aos agravos às condições nutricionais destes 
indivíduos, demonstrando a importância da avaliação nutri-
cional desta população, priorizando o acompanhamento 
nutricional ao primeiro sinal de necessidade e traçando 
medidas de prevenção aos impactos ao estado nutricional 
de pacientes oncológicos.

CONCLUSÃO

Este estudo demonstrou os impactos sobre o estado nutri-
cional de pacientes oncológicos submetidos ao tratamento 
quimioterápico e confirma os achados de outros estudos 
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Local de realização do estudo: Hospital Evangélico Vila Velha (AEBES), Vila Velha, ES, Brasil.

Conflito de interesse: Os autores declaram não haver.

científicos sobre esta população, evidenciando os efeitos 
colaterais dos medicamentos antineoplásicos. A utilização 
do protocolo ASG-PPP mostrou-se de grande relevância 
para identificação de risco nutricional e de desnutrição em 
pacientes oncológicos.

Diante dos dados expostos, reforça-se a importância da 
avaliação nutricional e do acompanhamento pelo profissional 
nutricionista dos pacientes durante todo o período do trata-
mento quimioterápico, com o objetivo de realização de diag-
nóstico nutricional e das intervenções necessárias, visando 
recuperar e/ou manter o estado nutricional dos pacientes, 
contribuindo para a melhoria da resposta ao tratamento e 
da qualidade de vida. 
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DOI: 10.37111/braspenj.2022.37.3.08 RESUMO
Introdução: A coronavírus disease 2019 (COVID-19) resulta em uma resposta exacerbada do 
sistema imunológico, com consequente acometimento sistêmico. O objetivo deste estudo foi 
identificar as principais alterações bioquímicas e suas associações com os desfechos clínicos em 
pacientes com COVID-19. Método: Trata-se de um estudo de coorte retrospectivo, composto  por 
102 pacientes com diagnóstico de COVID-19, internados em unidades de terapia intensiva (UTI) 
do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira. Resultados: Os pacientes que 
foram a óbito apresentaram maiores mediana de transaminase glutâmico oxalacética (p=0,002), 
bilirrubina total (p<0,001), bilirrubina direta (p=0,001), bilirrubina indireta (p=0,006) em 
comparação aos pacientes com desfecho alta da UTI. Adicionalmente, os pacientes que morreram 
apresentaram medianas menores de albumina (p=0,004) e maiores de creatinofosfoquinase 
(p= 0,009) e proteina C reativa (p< 0,001), no momento do desfecho, quando comparados 
ao desfecho alta da UTI. Conclusão: Os pacientes com alteração da função renal e hepática, 
menores níveis de albumina e maiores níveis de proteina C reativa e leucócitos evoluíram com 
pior desfecho clínico.

ABSTRACT
Introduction: Coronavirus disease 2019 (COVID-19) results in an exacerbated immune system  
response with consequent systemic involvement. The objective of this study was to identify the 
main biochemical changes and their associations with clinical outcomes in patients with COVID-
19. Methods: This is a retrospective cohort study, consisting of 102 patients diagnosed with 
COVID-19 admitted to intensive care units (ICU) of the Instituto de Medicina Integral Professor 
Fernando Figueira. Results: Patients who died had higher median glutamic-oxalacetic transami-
nase (p=0.002), total bilirubin (p<0.001), direct bilirubin (p=0.001), indirect bilirubin (p=0.006) 
compared to patients with discharge from the ICU. Additionally, patients who died had  lower 
medians for albumin (p=0.004) and higher medians for creatine phosphokinase (p=0.009) and 
C-reactive protein (p<0.001) at the time of the outcome when compared to the ICU discharge  
outcome. Conclusion: Patients with impaired renal and hepatic function, lower levels of albumin 
and higher levels of C-reactive protein and leukocytes had a worse clinical outcome.
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INTRODUÇÃO

Em março de 2020, a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) declarou o surto da coronavírus disease 
2019 (COVID-19) como uma pandemia causada pelo 
vírus conhecido como severe acute respiratory syndrome 
coronavirus 2 (Sars-CoV-2), que resulta na resposta exacer-
bada do sistema imunológico, podendo se apresentar de 
forma assintomática ou se manifestando por meio de leve 
acometimento do trato respiratório superior, enquanto 
que nos casos  mais graves é caracterizada por síndrome 
respiratória aguda grave (SRAG), insuficiência cardíaca e 
choque séptico1,2.

Há evidências de que a COVID-19 tem efeitos de risco 
de vida muito além de suas manifestações respiratórias. Entre 
elas, a lesão renal aguda (LRA) tem sido relatada frequente-
mente em pacientes COVID-19, assim como a Sars-CoV-2 
está associada ao  comprometimento renal e consequente 
maior morbidade e mortalidade. A LRA está associada à 
diminuição do ritmo de filtração glomerular e/ou volume 
urinário, distúrbios no controle do equilíbrio hidroeletrolítico 
e ácido-básico1-3. 

Segundo dados da literatura, a incidência de LRA indu-
zida por COVID-19 é altamente variável até o momento. 
Um estudo realizado na China demonstrou uma incidência 
de 27% de LRA em 85 pacientes COVID-19 positivos, 
definido por uma diminuição de 30% na taxa de filtração 
glomerular4. A incidência de LRA foi de 0,1% a 2%, para 
casos leves, 3% a 3,2%, para casos graves, e até 8,3% a 
29%, para pacientes gravemente enfermos que precisam 
ser admitidos na unidade de terapia intensiva (UTI). A LRA 
ocorre em cerca de 5% dos pacientes hospitalizados e até 
50% de pacientes em UTI5-8.

Em uma coorte de 3.235 pacientes com COVID-19 
hospitalizados em New York, a LRA ocorreu em 46% dos 
pacientes, com 20% exigindo terapia de substituição renal 
e a mortalidade intra-hospitalar entre os pacientes com a 
lesão renal foi de 41%, sendo aumentada para 52% em 
pacientes na UTI9. Em outra coorte de Nova York, com 1.993 
pacientes que desenvolveram LRA durante a hospitalização, 
26% tiveram alta e 35% morreram10. 

No estudo de Cheng et al.11, a insuficiência renal crônica 
(IRC) e a insuficiência renal aguda (IRA), a proteinúria e a 
hematúria basais foram fatores de risco independentes para 
morte intra-hospitalar, no estudo 710 pacientes hospitalizados 
com COVID-19, 44% apresentaram proteinúria e hema-
túria e 26,7% exibiram hematúria à admissão. Os autores 
verificaram associação da IRC inicial e da IRA durante a 
hospitalização em pacientes com COVID-19 com maior 
mortalidade hospitalar. 

Adicionalmente, a enzima conversora de angiotensina 2 
(ACE2), principal receptor de entrada viral do SARS-CoV-2, 

pode causar uma doença sistêmica, com possível envolvi-
mento hepático e hematológico, com alterações nos linfócitos 
circulantes e no sistema imunológico8. 

A incidência de alterações na bioquímica hepática sérica 
em pacientes hospitalizados com  COVID-19, principal-
mente transaminase glutâmico oxalacética (TGO), transami-
nase glutâmico pirúvica (TGP) e bilirrubina, varia de 14% a 
53%. O aumento das enzimas hepáticas é observado mais 
comumente em homens e em casos mais graves do que 
em casos mais leves. Além disso, níveis baixos de albumina 
podem ser considerados como marcador de infecção grave 
e mau prognóstico12.

Em uma coorte chinesa, envolvendo 1.099 casos de 
COVID-19, observou que pacientes graves tiveram uma 
probabilidade maior de elevação de TGO, em comparação a 
pacientes não graves (28,1% vs. 19,8%), bem como elevação 
de TGP (39,4% vs. 18,2%) e, no geral, 10,5% dos pacientes 
apresentaram bilirrubina anormal13.

O presente estudo surge como uma proposta promissora 
para elucidar alguns questionamentos acerca das principais 
alterações bioquímicas e suas associações com os desfechos 
clínicos em pacientes com COVID-19.

METODO

Trata-se de um estudo de coorte retrospectivo com dados 
de pacientes internados com COVID-19 nas UTIs COVID do 
Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira 
(IMIP), no período de março a julho de 2020. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
do IMIP (CAAE: 6527.0.000.126-10 e número do parecer: 
4.280.450.), estando os procedimentos de acordo com os 
padrões éticos do comitê responsável por experimentos com 
seres humanos.

Foram incluídas fichas de acompanhamento nutricional 
dos pacientes internados em UTI, com idade acima de 18 
anos, de ambos os sexos, diagnosticados com COVID-19.

Foram coletadas informações de variáveis sociodemo-
gráficas, clínicas, sexo, idade, data de admissão, desfecho 
clínico (alta ou óbito), data do desfecho e diagnóstico e 
bioquímicas [hemograma completo, transaminase glutâ-
mico oxalacética (TGO), transaminase glutâmico pirúvica 
(TGP), bilirrubina total (BT), direta (BD) e indireta (BI), fibri-
nogênio,  creatinofosfoquinase, proteína C reativa (PCR), 
cloro, potássio, magnésio, fósforo, sódio, proteínas totais, 
albumina, creatinina e ureia], a partir de informação regis-
trada em prontuário.

Para análise estatística, os dados foram lançados no 
programa Microsoft Office Excel e analisados no SPSS versão 
25.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). As variáveis contínuas 
foram testadas quanto à normalidade da distribuição, pelo 
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teste de Kolmogorov-Smirnov, e apresentadas na forma de 
mediana e intervalo interquartílico e as variáveis categóricas 
foram descritas na forma de proporção.

Na comparação entre medianas foram utilizados os 
testes U Mann-Whitney, para amostras independentes, 
e de Wilcoxon, para amostras pareadas. Foi utilizado o 
nível de significância de 5% para rejeição de hipótese 
de nulidade.

Tabela 1 – Características demográficas, clínicas e nutricionais de pacientes com COVID-19 internados nas UTIs, Instituto de Medicina Integral Professor 
Fernando Figueira, 2020.

Características n %

Sexo

   Masculino 43 42,2

   Feminino 59 57,8

Idade

   Adulto 61 59,8

   Idoso 41 40,2

Doença de base

   Cardíaca 24 23,5

   Infecto-parasitária 2 2,0

   Endócrina 7 6,9

   Obstétrica 14 13,7

   Hematológica 3 2,9

   Hepatológica 4 3,9

   Nefrológica 12 11,8

   Neurológica 3 2,9

   Oncológica 17 16,7

   Pneumológica 9 8,8

   Reumatológica 1 1,0

   Nenhuma 6 5,9

Comorbidades

   Síndrome respiratória aguda grave 67 65,7

   Diabetes mellitus 36 35,3

   Hipertensão arterial sistêmica 51 50,0

   Obesidade 17 17,7

   Hemodiálise 24 24,7

Desfecho

   Alta 61 69,3

   Óbito 27 30,7

RESULTADOS

A amostra foi composta por 102 pacientes com diag-
nóstico de COVID-19, a maioria adulta (59,8%) e do sexo 
feminino (57,8%). Dentre as comorbidades mais preva-
lentes destacam-se a hipertensão arterial sistêmica (50%) e 
diabetes mellitus (35,3%). Dentre os pacientes avaliados, 65% 
evoluí ram com SRAG e 24% da amostra total necessitaram 
de hemodiálise. Com relação às doenças de base, houve 
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Tabela 2 – Comparação entre medianas dos marcadores bioquímicos de eletrólitos e função renal, de acordo com o desfecho clínico de pacientes com 
COVID-19 internados nas UTIs do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira, 2020.

Marcadores bioquímicos Desfecho pa

Óbito Alta

Cloro inicial 104,0 (96,0 – 107,0) 103,0 (101,0 – 106,0) 0,686

Cloro final 99,0 (95,8 – 104,0) 100,0 (97,0 – 104,0) 0,576

pb 0,126 0,006

Fósforo inicial 5,0 (3,5 – 5,9) 3,6 (3,0 – 5,7) 0,159

Fósforo final 4,9 (3,5 – 7,9) 3,5 (2,6 – 4,4) 0,003

pb 0,389 0,111

Magnésio inicial 2,2 (1,7 – 2,5) 2,1 (1,9 – 2,5) 0,795

Magnésio final 2,1 (2,0 -2,7) 2,1 (1,9 – 2,4) 0,304

pb 0,156 0,498

Potássio inicial 4,7 (3,9 – 5,0) 4,3 (3,9 – 5,0) 0,494

Potássio final 4,6 (3,9 – 5,3) 4,0 (3,7 – 4,5) 0,023

pb 0,920 0,003

Sódio inicial 138,0 (132,0 – 141,0) 138,0 (134,0 – 141,0) 0,885

Sódio final 139,0 (134,5 – 142,0) 138,0 (134,0 – 141,0) 0,564

pb 0,511 0,643

Ureia inicial 85,0 (67,0 – 119,0) 44,0 (24,5 – 95,0) 0,002

Ureia final 103,0 (78,0 – 168,0) 48,5 (31,8 – 89,0) <0,001

pb 0,153 0,410

Creatinina inicial 1,9 (0,8 – 2,5) 0,8 (0,7 – 3,2) 0,227

Creatinina final 2,3 (1,7 – 5,1) 0,8 (0,6 – 2,9) 0,009

pb 0,166 0,065
aTeste Mann-Whitney; bTeste de Wilcoxon.

predomínio de doenças cardíacas (23,5%) e oncológicas 
(16,7%) - Tabela 1.

Foi observado que os pacientes que foram a óbito apre-
sentavam alteração da função renal (ureia e creatinina) 
quando comparados aos pacientes que receberam alta da 
UTI (Tabela 2). Pacientes que receberam alta apresentaram 
menores níveis séricos de potássio e fósforo.

Ao comparar os desfechos clínicos com marcadores 
bioquímicos da função hepática, observamos que os 
pacientes que morreram apresentaram valores de mediana 
de TGO maior (p=0,002), quando comparados aos que 
receberam alta. Além disto, foram observados maiores 
valores de mediana de bilirrubina total (BT) (p<0,001), 
bilirrubina direta (p=0,001), bilirrubina indireta (p=0,006), 
no momento do desfecho nos pacientes que foram a óbito, 
conforme descritos na Tabela 3.

Com relação aos marcadores hematológicos, não 
houve associação entre os desfechos clínicos com níveis 

de hematócrito e hemoglobina, porém foi observado que, 
nos pacientes que foram a óbito, os valores de mediana 
de leucócitos foram maiores quando comparados os 
valores inicial e final (p=0,001), da mesma forma, quando 
comparados aos que apresentaram alta, os valores finais de 
mediana de leucócitos também foram maiores (p=0,017) 
- Tabela 3.

Nos pacientes que receberam alta, os valores de mediana 
de linfócitos foram maior quando comparados os valores 
inicial e final (p<0,001), da mesma forma, quando compa-
rados aos que foram a óbito, os valores finais de mediana 
de linfócitos também foram maiores (p<0,001).

A Tabela 4 apresenta a comparação das proteínas plas-
máticas e o desfecho clínico. Os indivíduos que foram a óbito 
apresentaram valores de mediana de albumina menores 
quando comparados os valores inicial e final (p=0,006), 
da mesma forma, foram evidenciados valores de mediana 
de albumina final menor quando comparado aos pacientes 
que receberam alta (p=0,004).
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Tabela 3 – Comparação entre medianas dos marcadores bioquímicos de função hepática e hematológico de acordo com o desfecho clínico de pacientes 
com COVID-19 internados nas UTIs do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira, 2020.

Marcadores bioquímicos n %

Bilirrubina total inicial (mg/dL) 0,68 (0,31 – 1,64) 0,44 (0,25 – 0,36) 0,030

Bilirrubina total final (mg/dL) 0,82 (0,44 – 1,70) 0,37 (0,30 – 0,50) <0,001

pb 0,023 0,856

Bilirrubina direta inicial  (mg/dL) 0,42 (0,18 – 1,11) 0,25 (0,15 – 0,36) 0,039

Bilirrubina direta final (mg/dL) 0,59 (0,22 – 1,18) 0,22 (0,17 – 0,33) 0,001

pb 0,042 0,681

Bilirrubina indireta inicial  (mg/dL) 0,23 (0,10 – 0,38) 0,14 (0,09 – 0,26) 0,055

Bilirrubina indireta final (mg/dL) 0,24 (0,17 – 0,48) 0,15 (0,10 – 0,24) 0,006

pb 0,055 0,678

TGO inicial (UI/L) 30,5 (20,8 – 129,8) 25,5 (16,0 – 51,5) 0,106

TGO final (UI/L) 55,0 (28,5 – 112,0) 30,0 (17,5 – 45,5) 0,002

pb 0,236 0,525

TGP inicial (UI/L) 29,0 (18,0 – 73,2) 23,0 (11,0 – 39,2) 0,064

TGP final (UI/L) 46,0 (22,0 – 77,5) 22,0 (13,5 – 46,0) 0,017

pb 0,664 0,527

Hemoglobina inicial (g/dL) 8,2 (7,0 – 11,9) 10,4 (8,7 – 10,4) 0,236

Hemoglobina final (g/dL) 8,7 (8,0 – 10,7) 9,6 (8,4 – 10,9) 0,198

pb 0,563 0,130

Hematócrito inicial (%) 30,2 (22,0 – 36,1) 32,2 (26,4 – 35,5) 0,254

Hematócrito final (%) 25,7 (24,5 – 31,1) 28,7 (25,2 – 34,4) 0,108

pb 0,376 0,195

Leucócitos inicial (células/ mm3) 7800 (5400 – 15100) 9700 (6200 – 13100) 0,584

Leucócitos Final (células/mm3) 13050 (10775 – 21425) 9750 (6525 – 15650) 0,017

pb 0,001 0,562

Linfócitos inicial (mm³) 652,0 (110,0 – 900,0) 951,0 (420,0 – 1635,0) 0,168

Linfócitos final (mm³) 696,0 (244,0 – 1022,0) 1404,0 (736,5 – 1880,2) <0,001

pb 0,170 <0,001

Plaquetas inicial (10³/mm³) 172000 (57000 – 334000) 273000 (183000 – 350500) 0,036

Plaquetas final (10³/mm³) 107500 (34750 – 245000) 282500 (186250 – 377500) <0,001

pb 0,006 0,530

aTeste Mann-Whitney; bTeste de Wilcoxon.

Ao comparar os níveis de creatinofosfoquinase (CPK), 
foram observados, nos pacientes que receberam alta, 
menores valores de mediana deste marcador no momento 
do desfecho, quando comparados aos níveis finais de CPK 
dos pacientes que foram a óbito (p= 0,009). Ao avaliar a 

resposta inflamatória por meio da PCR, tanto no momento da 
admissão (p= 0,012) quanto no desfecho final (p < 0,001), 
os pacientes que foram a óbito apresentaram maiores valores. 
Os pacientes que morreram apresentaram maior razão PCR/ 
albumina, conforme apresentado na Tabela 4.
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DISCUSSÃO

No presente estudo, foi possível observar que as 
doenças de base mais prevalentes foram as doenças 
cardíacas e oncológicas e, como principais comorbidades, 
hipertensão arterial sistêmica, seguida do diabetes mellitus. 
As complicações da COVID-19 são fortemente ligadas 
a comorbidades subjacentes, dados estes que corroboram 
com os achados clínicos e que foram alertados pelos boletins 
epidemiológicos internacionais14. As comorbidades levam o 
paciente COVID-19 a um ciclo vicioso da vida infecciosa e 
estão substancialmente associadas a morbidade e mortali-
dade significativas. Fato que pode ser justificado pelo vírus 
utilizar receptores ACE-2, expressos em certas comorbidades, 
desencadeando maior liberação de pró-proteína convertase, 
que aumenta a entrada viral nas células hospedeiras15. 

Observamos que os pacientes que foram a óbito apre-
sentavam alteração da função renal (ureia e creatinina), 
quando comparados aos pacientes que receberam alta. 
Evidências científicas sugerem que a infecção pela Sars-
CoV-2 não se limita ao parênquima pulmonar, com indícios 
de partículas do vírus em células renais, demonstrando a 

necessidade de controle de parâmetros clínicos, como ureia 
e creatinina sérica, que estão ligados à função renal16. Pan 
et al.17 identificaram a presença do Sars-CoV-2 na superfície 
do capilar glomerular e em células dos túbulos proximais 
renais. Adicionalmente, Brienza et al.18 afirmaram que o vírus 
pode acessar a corrente sanguínea a partir da circulação 
pulmonar, acumular-se nos rins e causar danos às células 
renais.

Em estudo multicêntrico, retrospectivo e observacional, 
avaliando 193 pacientes adultos diagnosticados com 
COVID-19, uma análise de regressão de Cox univariada 
demonstrou níveis elevados de proteinúria (p<005), hema-
túria (p<0,001), nitrogênio da ureia no sangue (p<0,001) e 
creatinina sérica (p<0,001), associados à morte de pacientes 
com COVID-19. Além disso, o risco de mortalidade para 
pacientes com COVID-19 com insuficiência renal foi 5 vezes 
maior do que o risco de mortalidade para pacientes sem a 
insuficiência renal  (p <0,001)19.

No presente estudo, os pacientes que foram a óbito 
apresentaram maiores valores de mediana de TGO, BT, BD 
e BI. A alteração da função hepática pode ser considerada 

Tabela 4 – Comparação entre medianas os marcadores bioquímicos de proteínas plasmáticas de acordo com o desfecho clínico de pacientes com CO-
VID-19 internados nas Unidades de Terapia Intensiva do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira, 2020.

Marcadores bioquímicos Desfecho pa

Óbito Alta

Proteínas totais inicial 6,0 (4,9 – 6,6) 6,2 (5,3 – 6,5) 0,644

Proteínas totais final 5,4 (4,7 – 6,5) 6,1 (5,4 – 6,4) 0,130

pb 0,138 0,665

Albumina inicial 3,0 (2,4 – 3,4) 3,1 (2,7 – 3,4) 0,535

Albumina final 2,7 (2,3 – 3,0) 3,1 (2,8 – 3,6) 0,004

pb 0,006 0,631

Creatinofosfoquinase inicial 79,0 (40,0 – 233,5) 69,0 (37,5 – 224,2) 0,980

Creatinofosfoquinase final 174,0 (54,5 – 307,0) 47 (29,8 – 152,8) 0,009

pb 0,523 0,085

Proteína C reativa inicial 150,8 (46,1 – 160,0) 71,9 (38,8 – 122,6) 0,012

Proteína C reativa final 154,7 (85,3 – 160,0) 60,5 (19,9 – 122,1) <0,001

pb 0,267 0,391

Fibrinogênio inicial 524,0 (379,0 – 738,5) 540,0 (387,0 – 665,0) 0,642

Fibrinogênio final 684,0 (387,5 – 818,0) 582,0 (423,0 – 719,8) 0,463

pb 0,638 0,054

Razão PCR/albumina inicial 47,5 (17,0 – 57,9) 24,5 (14,4 – 37,7) 0,033

Razão PCR/albumina final 50,5 (29,8 – 67,6) 26,1 (8,8 – 41,5) 0,001

pb 0,048 0,926
aTeste Mann-Whitney; bTeste de Wilcoxon.
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como uma das complicações da COVID-19. Essas altera-
ções podem ser causadas diretamente pela infecção viral 
das células hepáticas e hepatotoxidade dos medicamentos, 
pela inflamação mediada pelo sistema imunológico, com 
aumento súbito e intenso de substratos inflamatórios e por 
redução de oxigênio. Diante disto, vêm sendo associada à 
ativação das vias de coagulação e fibrinolítica, com baixa 
contagem de plaqueta, maior quantidade de granulócitos, 
proporção neutrófilos/linfócitos e aumento dos níveis de 
ferritina, correspondendo a uma falha na resposta imune 
inata12.

Em estudo realizado com 1099 pacientes, comparando 
alterações bioquímicas das formas leves e graves da COVID-
19, os autores observaram que as transaminases hepáticas, 
bilirrubina e outros indicadores de função hepática aumentam 
significativamente em pacientes com COVID-19 na forma 
grave em comparação aos pacientes que evoluíram com 
a forma leve, todavia estes não são marcadores indepen-
dentes de prognóstico13. Estudo realizado com 573 pacientes 
observou uma bilirrubina total mais elevada e níveis de PCR 
em pacientes com pneumonia (p <0,05).

A PCR é considerada importante marcador de resposta 
inflamatória sistêmica expressa pelo Sars-CoV-2, valores 
elevados de PCR tem sido demonstrados como marcador 
fidedigno do potencial de mau prognóstico e gravidade, com 
aumento da mortalidade, assim como a hipoalbuminemia 
e o aumento da permeabilidade dos capilares sanguíneos 
decorrentes do processo inflamatório e a razão PCR/ALB, 
corroborando com o presente estudo6,13.

A infecção por SARS-COV-2 libera citocinas, aumenta a 
produção de neutrófilos, aumento de leucócitos e diminuição 
de linfócitos, sendo a linfopenia (infecção direta dos linfócitos 
ou indução de apoptose dos mesmos pelo excesso de 
citocinas) a alteração mais frequente, associada a mau 
prognóstico, com maior risco de morte, o que pode justificar 
uma maior concentração de linfócitos e redução de leucócitos 
naqueles pacientes que tiveram alta20. Em estudo realizado 
com objetivo de analisar as características da COVID-19 
na forma grave e identificar biomarcadores para diagnós-
tico diferencial e predição de prognóstico, observou-se 
que os níveis de PCR no grupo grave, nos estágios inicial e 
progressão, foram maiores do que no grupo leve. A análise 
de correlação demonstrou que a PCR (R = 0,62; p <0,01) 
foi associada positivamente com os escores de gravidade por 
meio da tomografia computadorizada21. 

Esse menor substrato do número de linfócitos indica que 
o coronavírus pode afetar o sistema imune e inibir, de certa 
forma, a função do sistema imune, o que pode ser explicado 
pela expressão do receptor ECA 2 pelos linfócitos. Desta 
forma, haverá infecção direta do SARS-CoV-2, levando-as 
à lise20,21.

CONCLUSÃO

Conclui-se que, nesse estudo, os pacientes com alte-
ração da função renal e hepática, que apresentaram 
menores níveis de albumina e maiores níveis de PCR e 
leucócitos, evoluíram com pior desfecho clínico. Portanto, 
são necessários mais estudos clínicos e epidemiológicos 
para esclarecer os mecanismos fisiopatológicos e nortear 
as intervenções e, assim, reduzir a ocorrência de óbitos 
pela COVID-19.
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DOI: 10.37111/braspenj.2022.37.3.09 RESUMO 
Introdução: O serviço nutricional hospitalar é fundamental na assistência à saúde dos pacientes, 
sendo determinante o papel do nutricionista para as adequações dietéticas, avaliação do estado 
nutricional, acompanhamento do consumo alimentar e evolução clínica e nutricional dos pacientes. 
Contudo, a desnutrição intra-hospitalar ainda é muito ocorrente, tornando os pacientes mais 
suscetíveis a complicações, aumentando o tempo de internação e, consequentemente, os custos 
hospitalares. Buscando-se a excelência no atendimento e segurança ao paciente, surgiram 
programas de acreditação hospitalar, que preconizam auditoria de serviços e processos. Esses 
programas, associados a ações que visam à assistência nutricional segura a pacientes, como a 
campanha “Diga não à Desnutrição” da Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral 
(BRASPEN), são excelentes caminhos para melhoria na qualidade do atendimento. Assim, este 
estudo busca elaborar um checklist de auditoria para identificação do nível de adesão aos requisitos 
preconizados por essa campanha, bem como testá-lo em um hospital oncológico. Esse instru-
mento abrange os 11 passos descritos na campanha, bem como avaliação da adequação a cada 
passo. Método: O teste considerou dados coletados pelos pesquisadores, consulta a prontuários 
de pacientes entre 15 e 91 anos, acompanhamento da rotina de nutricionistas, reuniões com os 
profissionais da nutrição, fisioterapia e psicologia; além de consulta a protocolos e procedimentos 
da instituição. Resultados e Conclusão: A aplicação do checklist indicou que a maioria dos 
passos da campanha foi seguida pelo hospital, integralmente ou parcialmente, e que o checklist 
proposto pode ser uma ferramenta valiosa em processos de auditorias e acreditação hospitalar, 
auxiliando a tomada de decisões e melhorando o atendimento ao paciente.

ABSTRACT 
Introduction: The nutritional service offered in hospitals is fundamental to maintain patients’ 
health, and the nutritionist role is crucial to indicate dietary modifications, assessment of nutritional 
status, monitoring of food consumption and clinical and nutritional evolution of patients. However, 
hospitals still present high malnutrition rates, making hospitalized patients more susceptible to 
complications, increasing hospital length of stay, as well as the costs of the treatment. Programs 
of hospital accreditations emerged to support excellence in patient care and safety, supporting 
the audit of services and processes. These programs, associated with activities that aim safe 
nutritional support to patients, like the campaign “Say no to Malnutrition”, developed by the 
Brazilian Society of Parental and Enteral Nutrition (BRASPEN), are excellent ways to increase the 
quality of patient assistance. Therefore, this study aims to elaborate an audit checklist to identify 
the level of adherence to the requirements advocated by the Campaign “Say no to Malnutrition”, 
as well as testing it on an oncology hospital. The checklist was built considering the 11 steps of 
the BRASPEN campaign, with a percentage of suitability for each step. Methods: The checklist 
functionality test considered the data collected by researchers, including patients records, the 
routine of nutritionists visits, nutrition/physiotherapy/psychology team meetings and assess to 
hospital protocols and procedures. The analyzed data included patients between 15 and 91 years 
old. Results and Conclusions: The checklist indicated that most of the steps of the “Say No to 
Malnutrition” campaign were fully or partially followed by the hospital. The checklist successfully 
indicated the steps that need to be improved and is considered a valuable tool in the hospital 
audit and accreditation process. Moreover, the checklist can be applied in internal follow-ups, 
supporting the decision making and improving patient care.
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INTRODUÇÃO 

A nutrição adequada é um dos determinantes da saúde 
humana, especialmente em pacientes hospitalizados, auxi-
liando na melhora do seu estado clínico e nutricional e, 
consequentemente, na qualidade de vida1-3. O Serviço de 
Nutrição Hospitalar é responsável pela produção e distri-
buição de alimentos, prestando assistência aos pacientes e 
seus familiares, promovendo a adequação e a orientação 
alimentar, bem como contribuindo para minimizar o risco 
nutricional4,5. Risco nutricional refere-se ao risco aumentado 
de morbimortalidade em decorrência do estado nutricional. 
Tão importante quanto diagnosticar a desnutrição é avaliar o 
risco de deterioração nutricional naqueles pacientes em situa-
ções que podem estar associadas a problemas nutricionais6-8. 

A prevalência de desnutrição em adultos hospitalizados 
no mundo é de 20% a 50%, variando em função das condi-
ções do paciente, da doença e dos métodos de avaliação 
utilizados9. Correia et al.1 reuniram 66 publicações e 
encontraram, na América Latina, variação de 40% a 60% de 
desnutridos à admissão hospitalar. No Brasil, a prevalência 
da desnutrição foi estimada em 48,1%, sendo que apenas 
7,3% dos pacientes recebiam terapia nutricional enteral ou 
parenteral10.

A desnutrição reduz imunidade e aumenta complicações, 
tempo de internação e custos hospitalares1,11,12. 

Visando elevar a qualidade no serviço nutricional hospi-
talar, a Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral 
(BRASPEN) promoveu a campanha “Diga não à Desnutrição”, 
que representa importante iniciativa no âmbito da promoção 
da assistência nutricional segura. A partir das diretrizes dessa 
campanha é possível traçar planos para identificação precoce 
e manejo da desnutrição em pacientes hospitalizados5. 

A campanha se desdobra em onze passos, formando a 
palavra DESNUTRIÇÃO, conforme descrito abaixo: 

1- Determine o risco e realize a avaliação nutricional;

2- Estabeleça as necessidades calóricas e proteicas;

3- Saiba a perda de peso e acompanhe o peso a cada 7 
dias;

4- Não negligencie o jejum;

5- Utilize métodos para avaliar e acompanhar a adequação 
nutricional ingerida versus estimada;

6- Tente avaliar a massa e a função muscular;

7- Reabilite e mobilize precocemente;

8- Implemente, pelo menos, dois indicadores de qualidade; 

9- Continuidade no cuidado intra-hospitalar e registro dos 
dados em prontuário; 

10-Acolha e engaje o paciente e/ou familiares no tratamento; 

11-Oriente a alta hospitalar.

Julga-se que o seguimento desses passos seria mais 
facilmente monitorado se houvesse um método simples de 
avaliação institucional, buscando diagnóstico situacional 
do serviço quanto aos passos da campanha, auxiliando na 
definição de metas em busca da excelência e, consequen-
temente, alcançando-se melhores desfechos clínicos, maior 
satisfação dos clientes e sustentabilidade financeira. Dessa 
forma, este estudo busca: (i) elaborar um checklist de audi-
toria para identificação do nível de adesão dos serviços de 
nutrição hospitalar à campanha “Diga não à Desnutrição” e; 
(ii) aplicar o checklist em hospital especializado no tratamento 
do câncer, como um piloto da funcionalidade da ferramenta.

MÉTODO

Estudo de caráter observacional e descritivo realizado 
em duas etapas.

Elaboração do checklist 
Baseando-se nos 11 passos apresentados, construiu-se 

o checklist considerando:

1- Ferramenta utilizada para triagem nutricional e diag-
nóstico do estado nutricional; tempo para triar; percen-
tual de pacientes triados e avaliados segundo critérios 
estabelecidos;

2- Metas proteica e calórica, registradas no prontuário, à 
admissão;

3- Registro, no prontuário, do peso na admissão e/ou 
durante o processo de triagem nutricional e forma de 
acompanhamento ao longo da internação;

4- Tempo de jejum para exames, cirurgias e de prescrição;

5- Avaliação e acompanhamento de aceitação alimentar;

6- Registros, no prontuário, da função e massa muscular, 
conforme protocolos existentes;

7- Mobilização do paciente e evoluções do fisioterapeuta 
(registros de mobilização e tempo de saída do leito após 
cirurgia);

8- Indicadores da assistência nutricional adotados pelo 
hospital;

9- Evolução dos nutricionistas no prontuário e registros refe-
rentes ao plano de cuidado e continuidade da assistência, 
bem como protocolos institucionais de acompanhamento 
nutricional;

10-Participação do paciente nas tomadas de decisão;

11-Orientação de alta (pacientes/familiares orientados e 
em qual momento).

Todas as questões foram elaboradas em conjunto com 
a gestora da área de nutrição do hospital, no momento do 
planejamento da pesquisa. 
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Os resultados foram considerados satisfatórios quando o 
alcance foi igual ou superior a 85% de adequação. 

Em um processo de auditoria interna, o checklist elabo-
rado poderia ser utilizado para avaliar o nível de adequação 
obtido e relacioná-lo a um possível selo de qualidade 
hospitalar, classificando o serviço de nutrição em níveis (por 
exemplo, nível I - 50 a 75% de adequação; nível II - ≥75% 
e <85% e nível III - ≥ 85%).  

Aplicação do Checklist como Teste Piloto 
A ferramenta proposta foi aplicada junto ao serviço de 

nutrição de um hospital oncológico do município de São 
Paulo, no mês de dezembro/2019. A instituição, na ocasião, 
era acreditada nível 3 pela ONA (Organização Nacional de 
Acreditação). As informações foram coletadas dos registros 
do Serviço de Nutrição da Instituição e dos prontuários dos 
pacientes, após aprovação da pesquisa pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa da instituição. 

Coleta de Dados 
Os dados para a análise desta pesquisa foram extra-

ídos da planilha do serviço de nutrição, que contabiliza 
as triagens e avaliações nutricionais realizadas no mês, 
somando 642 visitas do nutricionista e 220 triagens de 
pacientes adultos/idosos com emprego da ferramenta 
NRS-200213. Com essas informações foi possível extrair 
respostas para alguns itens do checklist, porém, para os 
demais, foi necessário consultar o prontuário do paciente. 
Assim, para essa coleta decidiu-se selecionar, dentre os 
pacientes triados, de forma aleatória, uma subamostra de 

110 pacientes, para busca das informações no prontuário. 
Quanto aos indicadores já utilizados pela instituição, 
o serviço possuía dados de “percentual de pacientes 
em jejum por prescrição médica ≥ 48h”, “infecção de 
cateter venoso central em pacientes sob terapia nutricional 
parenteral” e “percentual de volume administrado de dieta 
enteral versus volume prescrito”.

Atividades do Nutricionista
As pesquisadoras desse estudo acompanharam os nutri-

cionistas do hospital nas visitas realizadas a 30 pacientes 
internados, no momento da coleta dos dados. Além disso, as 
pesquisadoras entrevistaram 6 copeiros e acompanharam o 
porcionamento das refeições no setor de produção, por 3 dias.

Reuniões
As reuniões multidisciplinares acontecem periodicamente 

no hospital, sendo que as pesquisadoras participaram de 
3 delas, visando identificar as ações da equipe multipro-
fissional para a reabilitação e mobilização dos pacientes 
internados.

Protocolos e Procedimentos
O hospital possui protocolos e procedimentos internos 

que têm como finalidade o atendimento padronizado, seguro 
e humanizado. Os documentos são digitais e controlados 
pelo setor de qualidade da instituição, não sendo permitidas 
cópias. 

A Tabela 1 indica quais métodos foram utilizados para 
avaliar cada passo da campanha.

Tabela 1 – Métodos para coleta de dados nos passos da campanha “Diga não à Desnutrição”.  Dezembro/2019.

Pacientes triados 
pelo serviço

(n = 220)

Informações 
adicionais
(n = 110)

Jejum de 
prescrição 

(n = 51)

Volume admi-
nistrado versus 

prescrito
(n = 22)

Reuniões com 
equipes
(n = 3)

Visitas
(n = 30)

Consulta à 
documentação da 

qualidade 
(protocolos)

Passo 1 √ √ √

Passo 2 √ √ √ √

Passo 3 √ √ √

Passo 4 √ √ √ √

Passo 5 √ √

Passo 6 √ √ √

Passo 7 √ √

Passo 8 √ √ √ √

Passo 9 √ √

Passo 10 √ √

Passo 11 √
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que deve ser realizada em até 48h da admissão, utilizando 
NRS-200213 para adultos e idosos.

Pacientes sem risco nutricional (escore <3), segundo o 
protocolo do serviço, devem ser reavaliados semanalmente. 
Já os com escore ≥3 devem ser avaliados pela “Avaliação 
Subjetiva Global” – ASG14, sendo classificados em: A – Bem 
nutrido; B – Desnutrido moderado; C – Desnutrido grave.

Dentre os 220 pacientes avaliados, 53,2% (n = 116) 
apresentaram risco nutricional à admissão hospitalar e 
dentre eles: a maioria (81,9%) estava bem nutrida e 18,1% 
desnutridos (15,5% com desnutrição moderada e 2,6% com 
desnutrição grave), segundo a ASG. 

No total, 65,7% dos pacientes admitidos foram triados 
(não considerando os do pronto atendimento, respeitando-se 
o protocolo institucional). 

Passo 2 – Estabeleça as necessidades calóricas e 
proteicas
Não há diretriz para monitoramento de metas calóricas e 

proteicas. No serviço, são padronizadas as dietas orais e as 
enterais, suplementos nutricionais, módulos de nutrientes e 
nutrição parenteral, sendo diversificados e adequados para 
suprir as necessidades calóricos-proteicas dos pacientes, 
mas não se registram as metas calóricas e proteicas para 
possibilidade de compreensão de adequação da terapia 
nutricional às necessidades do paciente. 

Passo 3 – Saiba a perda de peso e acompanhe o 
peso a cada 7 dias 
O hospital possui um procedimento operacional 

padrão (POP) denominado “controle de peso corporal”. 

Comitê de Ética
Foram mantidos todos os preceitos éticos de confi-

dencialidade dos dados e não exposição da pessoa. O 
projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
(CoEP) do Centro Universitário São Camilo- SP (Parecer 
nº 3.737.801) e autorizado pelo Diretor Técnico Médico 
da Instituição hospitalar, na ocasião da realização do 
trabalho.

RESULTADOS 

Os dados analisados de uma amostra de 220 pacientes 
apontaram que: 47,3% foram atendidos via Sistema Único 
de Saúde (SUS) e 52,7%, pela saúde suplementar ou privado, 
sendo a maioria (60,9%) adultos; do gênero feminino 
(73,5%), com idades de 15 a 91 anos.

A média de idade dos grupos de 220 e 110 pacientes foi: 
54,2 ± 16,7 e 55,6 ± 16,4 anos, respectivamente.  

No momento da admissão, o nutricionista tem como 
rotina realizar a conduta nutricional (conforme descrito na 
Figura 1) e planejar outras avaliações e forma de acompa-
nhamento do paciente.

O Quadro 1 resume os resultados encontrados na 
avaliação dos passos da campanha “Diga não à Desnu-
trição”, segundo o checklist elaborado e aplicado na insti-
tuição de escolha. Os itens avaliados estão detalhados a 
seguir: 

Passo 1 – Determine o risco e realize a avaliação 
nutricional 
O hospital possui protocolo para triagem nutricional, 

Figura 1 - Distribuição percentual da conduta nutricional no momento de admissão dos pacientes triados em dezembro/2019 (n = 220). 
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Quadro 1 – Checklist de adequação assistencial do serviço de nutrição de um hospital oncológico às diretrizes da campanha "Diga Não à 
 Desnutrição" da BRASPEN.
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Para acompanhamento do peso é realizada a aferição no 
momento da internação e refeita semanalmente para moni-
toramento. No setor da onco-hematologia, esse registro é 
diário. Esses dados foram localizados no prontuário dos 
pacientes.

Passo 4 – Não negligencie o jejum
Pacientes clínicos são acompanhados por um impresso de 

controle do tempo do jejum em prescrição. O nutricionista 
registra as seguintes informações: motivo do jejum, horário 
de liberação e início da dieta. O protocolo sugere que o 
tempo máximo de jejum, em pacientes hemodinamicamente 
estáveis, seja de 48h (indicador: “tempo de jejum em pres-
crição médica”).

Segundo esse protocolo “Jejum intra-hospitalar”, além 
do jejum prescrito, existem outros monitoramentos, como: 
exames de imagem (2 a 8h de jejum), bioquímicos (3 a 12h 
de jejum) e cirurgia (8h de jejum).

Em caso de jejum prolongado (>48h), há discussão sobre 
a possibilidade de vias alternativas de nutrição, no caso de 
a condição clínica do paciente não contraindicar esse uso14. 
Nos casos de dieta parenteral, a equipe da nutrologia é 
acionada. Entre os dados dos pacientes acompanhados, 51 
foram monitorados ao longo do mês (são todos os pacientes, 
no mês, que contabilizaram mais de 1h de jejum), sendo que, 
em 19 deles, o tempo de jejum foi >48h, correspondendo a 
uma média de 87 horas e 43 minutos. Os principais motivos 
para tanto, foram: instabilidade hemodinâmica (n=11) e 
complicações gastrointestinais (n=4).

Foi evidenciado, por formulário/impresso próprio do 
serviço, que o hospital preconiza o recebimento da dieta 
oral em até 1h após liberação do jejum pela equipe médica 
e notificação pela enfermagem. 

Passo 5 – Utilize métodos para avaliar e acom-
panhar a adequação nutricional ingerida versus 
estimada
A aceitação é monitorada subjetivamente. As baixelas 

de alimentação são verificadas visualmente pelos copeiros, 
que informam ao nutricionista quaisquer alterações sobre 
aceitação alimentar, sendo também avaliadas pelos 
nutricionistas durante as visitas aos pacientes. Contudo, 
não foi identificada ferramenta formalizada para esse 
acompanhamento.

Passo 6 – Tente avaliar a massa e a função muscular
Existe protocolo de avaliação da massa e função muscular, 

envolvendo: mensuração da circunferência do braço (CB) e 
da panturrilha (CP), com emprego de fita plástica inelástica 

e técnicas adequadas, bem como avaliação da função 
muscular pela força do aperto de mão (FAM), se utilizando 
o dinamômetro JAMAR®, devidamente calibrado. Essas 
medidas devem ser realizadas na triagem e nas reavaliações 
programadas.

A CP e CB foram realizadas no momento da admissão em 
52,7% e 49,1% dos pacientes, respectivamente; enquanto 
a FAM em apenas 36 dos 220 pacientes (16,36%). Vale 
justificar que um dos dinamômetros estava em manutenção, 
o que impossibilitava o uso por todos os nutricionistas. 
Outros motivos foram: paciente fora do leito no momento da 
avaliação, presença de edema, indicação de manipulação 
mínima do paciente.

Passo 7 – Reabilite e mobilize precocemente
As visitas demonstraram que a reabilitação é realizada 

pela fisioterapia, mas o protocolo “Mobilização Precoce” 
ainda está sofrendo ajustes, não sendo, portanto, consi-
derado válido para a análise deste checklist. Os pacientes 
admitidos na UTI, salvo contraindicação definida pela equipe 
médica, devem ser mobilizados do leito em 24h. Segundo 
informação da coordenadora do serviço, há acompanha-
mento da evolução do nível de mobilização e função, porém 
não há indicador específico para acompanhar o tempo real 
de mobilização do paciente.

Passo 8 – Implemente, pelo menos, dois indicado-
res de qualidade
O serviço utiliza, ao menos, dois indicadores de 

qualidade:

1. Relação entre volume administrado e volume 
prescrito para pacientes em TNE
Considerando que a nutrição adequada é essencial para 

a recuperação e integridade imunológica, essa relação 
precisa ser próxima a 100%. No entanto, pacientes em estado 
crítico têm esse volume reduzido em função de múltiplos 
exames e tratamentos específicos15. 

No hospital, a meta mínima é de 70%. Em dezembro/2019, 
22 pacientes em TNE foram acompanhados e, assim, 265 
registros de administração de dieta foram monitorados 
naquele mês. O resultado encontrado foi de 81,9%, supe-
rando a meta estipulada. Contudo, 37,1% dos pacientes 
receberam menos que 70% do volume prescrito de dieta 
enteral. É importante destacar que, em 12 (4,5%) registros, 
não havia, no prontuário, informação de volume adminis-
trado, em 4 (1,5%) registros, o volume foi zero, devido à pres-
crição de jejum e 1 registro configurava não administração 
em função de espera para passagem de sonda.
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2. Percentual de pacientes sem risco nutricional 
reavaliados 
Os 102 pacientes sem risco nutricional deveriam ser 

reavaliados em 7 dias, mas 88 saíram de alta hospitalar 
antes desse prazo e 1 morreu. O tempo de permanência 
hospitalar desses pacientes foi, em média, de 4,2 dias. 
Assim, em 7 dias, apenas 13 pacientes estavam na insti-
tuição para retriagem e 12 foram retriados no sétimo dia 
após triagem (percentual de retriagem adequada = 92,3%). 
O paciente que não foi retriado em 7 dias foi reavaliado no 
8º dia.  Apesar de não fazer parte do escopo do checklist, 
pôde-se observar que 53,8% dos pacientes retriados apre-
sentaram piora da condição nutricional após 1 semana 
de internação, sendo, então, classificados como em risco 
nutricional.

Como sistemática institucional, a depender dos resultados 
dos indicadores, deve-se gerar uma não-conformidade para 
as partes envolvidas, visando-se à elaboração de plano de 
ação, mas essa etapa não foi evidenciada na prática. 

Passo 9 – Continuidade no cuidado intra-hospita-
lar e registro dos dados em prontuário
Todos os itens do Passo 9 estão conformes (100%), pois 

o nutricionista realiza evolução utilizando dados de acom-
panhamento (peso, ingestão alimentar, uso de terapia nutri-
cional, características da terapia utilizada, adesão, queixas, 
hábito intestinal, CB e CP). 

Passo 10 – Acolha e engaje o paciente e/ou fami-
liares no tratamento
É fundamental que pacientes, cuidadores e familiares 

sejam acolhidos durante o tratamento. Essa empatia favorece 
a comunicação, aumenta a confiança, promove empo-
deramento e melhor desfecho clínico5. As equipes devem 
ser capacitadas e estimuladas para atendimento humani-
zado, comunicação inclusiva e menos técnica, orientação 
nutricional e uso de técnicas para favorecer a aceitação 
alimentar5.

O acolhimento e o engajamento do paciente e 
seus familiares é realizado neste hospital, conforme se 
constatou nas visitas e nos registros de prontuário. Em 
pacientes que se alimentavam por via oral no momento 
da admissão, foram encontradas evoluções de altera-
ções dietoterápicas com registro do compartilhamento 
da decisão com o paciente e/ ou familiar. Os dados 
analisados indicam que pacientes e/ou familiares/acom-
panhantes participaram das decisões do tratamento nutri-
cional e foram orientados em relação às necessidades 
nutricionais em todos os casos.

As orientações também ocorrem por meio do plano 
educacional, que fica disponível em estrutura de acrílico 
junto ao leito, o qual informa à família e à equipe do 
hospital a dieta e cuidados relacionados à alimentação 
do paciente, podendo ser alterado sempre que necessário, 
conforme observações durante as visitas. Além disso, ficou 
claro que o hospital se preocupa com a ingestão alimentar 
do paciente, respeitando seus valores e cultura. Em casos 
de menor restrição da dieta, os pacientes podem escolher o 
que preferem receber dentre algumas opções de cardápio. 

Há, no hospital, o grupo de humanização, que elabora e 
executa ações para pacientes, acompanhantes e familiares, 
e funcionários, permitindo interações mais humanizadas. 

Passo 11 – Oriente a alta hospitalar
A alta é uma etapa importante no tratamento do paciente 

e pode ser decisiva para o sucesso dos procedimentos após 
a internação. No hospital, foi possível verificar 2 pacientes 
submetidos à TNE e que foram orientados no momento da 
alta pelo nutricionista. 

Dessa forma, conforme demonstra o Quadro 1, foram 
encontrados os seguintes percentuais de conformidade por 
passo: 75% no 1; 25% no 2; 100% no 3; 60% no 4; 0% no 
Passo 5; 66,6% no 6; 80% no 7; 66,6% no 8; 100% no 9 e 
também no 10; e 66,6% no 11.  

DISCUSSÃO

O serviço de nutrição hospitalar é fundamental para 
evitar declínio no estado nutricional e, consequentemente, 
reduzir complicações e custos1-3,7. Contudo, a prevalência de 
desnutrição dentro dos hospitais segue elevada9,10. 

O checklist desenvolvido com perguntas e respostas 
simples permitiu a avaliação dos principais pontos para o 
combate à desnutrição hospitalar, sendo de extrema valia 
no campo de saúde, segurança e qualidade do serviço 
nutricional prestado. Contudo, cabe lembrar que, para sua 
aplicação, há necessidade de se acessar os protocolos e 
prontuários, assim como informações que possam contribuir 
para o levantamento de dados e evidências relacionados 
à assistência, necessitando, também, da contribuição dos 
profissionais envolvidos no cuidado. 

A aplicação prática do checklist na identificação do nível 
de adesão foi fundamental para a avaliação da operacio-
nalização da ferramenta. Além disso, deve-se salientar que, 
para que o seu preenchimento seja fundamentado, devem-se 
observar registros de evidências das ações desenhadas em 
protocolos e procedimentos, para então, se comprovar sua 
ocorrência e se fazer a pontuação no instrumento.
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Os resultados encontrados pela aplicação do checklist 
permitiram afirmar que o hospital atende parcialmente 
à maioria dos passos no combate à desnutrição. Consi-
derando a campanha “Diga não à Desnutrição”, foram 
integralmente atendidos os passos 3, 9 e 10 (satisfató-
rios, ≥85% adequação), indicando intenso trabalho do 
serviço de nutrição no cuidado com pacientes e suas 
redes de apoio. Os passos 1, 7 e 11 foram considerados 
parcialmente satisfatórios, atingindo ≥75% e <85% de 
adequação. Já os passos 4, 6 e 8 foram parcialmente 
atendidos, com taxa de adequação razoável, menor que 
<75%, porém ≥50%. 

Os pontos de melhorias identificados são relacionados 
à falta de padronização de métodos para acompanha-
mento dos registros, assim como quantidade insuficiente de 
equipamentos para avaliação (ou não realização de manu-
tenção preventiva), mudanças que podem ser alcançadas 
com a sistematização das informações, conscientização 
da equipe sobre a importância do acompanhamento dos 
registros e envolvimento da liderança no reconhecimento 
da necessidade de monitoramentos nutricionais de rotina, 
o que é altamente recomendado. 

Os passos com taxas de adequação insatisfatórias 
(<50%) foram o 2 e o 5, apontando a necessidade 
de construção de protocolos robustos e executáveis na 
prática clínica. Essas falhas não indicam uma falta de 
preocupação em relação às necessidades calóricas e 
proteicas dos pacientes, mas podem refletir falta de 
envolvimento da liderança, de dimensionamento de 
pessoal e capacitação adequados, do reconhecimento 
e da viabilização de atuação de uma Equipe Multipro-
fissional de Terapia Nutricional dentro de instituições de 
alta complexidade.

Considerando todos os passos, o hospital apresentou 
média de 68% de adequação à campanha “Diga não à 
Desnutrição” – faixa razoável. Se considerarmos um selo de 
qualidade hospitalar, conforme sugerido, o hospital preci-
saria desenvolver pequenas ações para alcançar o nível I 
de recomendação. 

O uso do checklist demonstrou que o hospital oferece 
atendimento de qualidade aos seus pacientes, mas que 
precisa traçar planos de ação para melhorias contínuas no 
sentido de elaboração e execução de protocolos. 

Utilizando o método de perguntas e respostas, o checklist 
indicou o que precisa ser modificado na busca pela exce-
lência no serviço prestado e que, não obstante ao tema 
estudado, pode resultar em maior satisfação e fidelização 
do cliente, garantindo atendimento às suas expectativas de 
forma segura e com qualidade. 

Contudo, como limitações do estudo, deve-se considerar: 
a aplicação do instrumento em um único hospital e o número 
pequeno de visitas aos pacientes, o que nos impede de obter 
conclusões definitivas.

CONCLUSÃO

Os resultados apontam também a possibilidade do uso 
do checklist por instituições acreditadoras, como parte de 
seus processos avaliativos e em auditorias internas, por ser 
considerado prático.

Ferramentas como essa não apenas avaliam um serviço, 
mas também auxiliam na economia de recursos financeiros 
relacionados ao tratamento da desnutrição no hospital, 
fonte de inquestionáveis trabalhos e motivo pelo qual foi 
desenhada a Campanha da BRASPEN.
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DOI: 10.37111/braspenj.2022.37.3.10 RESUMO
Introdução: A aplicação de instrumentos de gestão tem emergido, nas últimas décadas, como uma 
estratégia para melhorar a qualidade e a eficiência dos sistemas de saúde. Nesse âmbito, destaca-
se a importância das comissões hospitalares para a melhoria contínua dos serviços de saúde, sendo 
reconhecidas como ferramentas de gestão eficazes, tendo potencial para gerenciar riscos, subsidiar a 
implantação de protocolos e diretrizes, definir e acompanhar indicadores de qualidade e segurança, 
além da reorganização de fluxos e processos de trabalho. Dentre as comissões exigidas nos hospitais, 
a Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional (EMTN) destaca-se como um grupo formal, envolvido 
diretamente na identificação precoce de pacientes desnutridos ou em risco nutricional, garantindo 
a implementação da terapia nutricional (TN) segura e eficiente. O objetivo deste estudo é relatar a 
experiência da implantação da EMTN em um hospital universitário federal. Método: Trata-se de uma 
pesquisa descritiva, com abordagem crítico-reflexiva, em um modelo de relato de experiência, sobre a 
implantação de uma EMTN, com descrição das atividades desenvolvidas pelos membros da comissão, 
desde a sua oficialização, em 2019, até 2021. Resultados: A EMTN foi instituída a partir das etapas 
de formalização, sistematização e gerenciamento, com o estabelecimento da coleta e análise de indi-
cadores de qualidade em terapia nutricional (IQTN). Foram traçados sete IQTN, a saber: frequência de 
triagem nutricional em pacientes hospitalizados; frequência de episódios de diarreia em pacientes em 
TNE; frequência de remoção involuntária da sonda de alimentação enteral; frequência de obstrução da 
sonda de alimentação; frequência de disfunção glicêmica; frequência de adequação da oferta calórica 
e frequência de jejum mais de 48 horas. Considerações Finais: A implantação da EMTN culminou em 
estratégias capazes de melhorar qualidade e efetividade das intervenções em saúde, como ferramentas 
gerenciais inovadoras, capazes de otimizar os recursos humanos e materiais na busca pela oferta de 
serviços hospitalares com elevados padrões de qualidade.

ABSTRACT 
Introduction: The application of management instruments has emerged in recent decades as a strategy 
to improve the quality and efficiency of health service. In this context, the importance of committees 
for the continuous improvement of health services is highlighted, being recognized as effective mana-
gement instruments, having the potential to manage risks, subsidize the implementation of protocols 
and guidelines, define and monitor quality and safety indicators, in addition to the reorganization of 
workflows and work processes. Among the commissions required in hospitals, the multidisciplinary 
nutrition support team (NST) stands out as a formal group, directly involved in the early identification of 
undernourished patients or patients at nutritional risk, ensuring the implementation of safe and efficient 
nutritional therapy (NT). The objective of this study is to report the experience of implementing the NST in 
an academic hospital. Methods: This is a descriptive research, with a critical-reflective approach, in an 
experience report model, on the implementation of an NST, with a description of the activities developed 
by the members of the commission, since its formalization, in 2019, until 2021. Results: The NST was 
established from the stages of formalization, systematization and management, with the establishment of 
the collection and analysis of quality indicators in nutritional therapy (IQTN). Seven IQTNs were traced, 
namely: frequency of nutritional screening in hospitalized patients; frequency of diarrhea episodes in 
ENT patients; frequency of involuntary removal of the enteral feeding tube; frequency of feeding tube 
obstruction; frequency of glycemic dysfunction; frequency of adequacy of caloric supply and frequency 
of fasting for more than 48 hours. Final Considerations: The implementation of the NST culminated in 
strategies capable of improving the quality and effectiveness of health interventions, such as innovative 
management tools, capable of optimizing human and material resources in the search for the provision 
of hospital services with high quality standards.
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INTRODUÇÃO

A aplicação de instrumentos de gestão tem emergido, 
nas últimas décadas, como uma estratégia para otimizar 
a qualidade e a eficiência dos sistemas de saúde. No 
ambiente hospitalar, essa modernização de modelos 
gerenciais é relativamente recente, datando da década de 
1980. A partir daí, houve a publicação de diversas normas 
e portarias, as quais traçaram diretrizes para melhoria da 
gestão hospitalar. 

Nesse âmbito, destaca-se a importância das comissões 
hospitalares para a melhoria contínua dos serviços de 
saúde, sendo reconhecidas como ferramentas de gestão 
eficazes, tendo potencial para gerenciar riscos, subsidiar a 
implantação de protocolos e diretrizes, definir e acompanhar 
indicadores de qualidade e segurança, além de reorganizar 
fluxos e processos de trabalho¹. 

Dentre essas comissões exigidas nos hospitais, a equipe 
multiprofissional de terapia nutricional (EMTN) destaca-se 
como um grupo formal e obrigatoriamente constituído por 
pelo menos um médico, nutricionista, farmacêutico e enfer-
meiro2, sendo regulamentado por intermédio da portaria 272 
(Regulamento Técnico de Terapia de Nutrição Parenteral), 
de 8 de abril de 1998 e pela Resolução RDC nº 503, de 
27 de maio de 2021 e que atua estabelecendo as diretrizes 
técnico-administrativas norteadoras das atividades da equipe 
e suas relações com a instituição3.

A relevância e interrelação da mesma com os processos 
gerenciais está associada à identificação precoce de 
pacientes desnutridos ou em risco nutricional, garantindo 
a implementação da terapia nutricional (TN) segura e 
eficiente4. Isso é importante considerando a alta prevalência 
de desnutrição em pacientes hospitalizados, a qual varia de 
20% a 50% em adultos internados, sendo de 20% a 40%, 
já no momento da admissão5. Sabe-se que esse problema 
nutricional acarreta diversas complicações, como piora na 
resposta imunológica, atraso no processo de cicatrização, 
risco elevado de complicações cirúrgicas e infecciosas, 
altas chances de desenvolvimento de lesão por pressão, 
aumento no tempo de permanência hospitalar e na morbi-
mortalidade, elevando os custos com saúde6. De fato, 
pacientes internados com desnutrição podem aumentar os 
custos médico-hospitalares em 19% a 29% e os insumos 
requeridos para a TN representam cerca de 57,7% dos 
gastos com internações7. 

Nessa perspectiva, o sucesso da TN, quando se trata 
de pacientes hospitalizados, só é possível de ser atingido 
com a instituição e atuação efetiva de uma EMTN, com 
a integração e trabalho conjunto de especialistas com 
formações distintas8. 

Por outro lado, o processo de implantação dessa equipe 
deve ser gradual e com base no perfil clínico e nutricional 

dos pacientes atendidos. A informação, auditorias, indica-
dores de qualidade, educação continuada e permanente são 
indispensáveis para o adequado funcionamento da comissão 
e sucesso da TN9. 

Assim, o presente estudo tem por objetivo relatar a experi-
ência da implantação da EMTN, em um hospital universitário 
federal, com vistas a fornecer subsídios para sistematização 
das atividades dessas equipes nas diferentes instituições 
de saúde. O caráter inovador desse relato de experiência 
pauta-se na apresentação de uma metodologia estruturada 
para atuação efetiva dessa comissão, que é o modelo de 
governança de processos de negócios (MGOP), ensejando 
impactos positivos da ação na gestão hospitalar, melhoria 
da qualidade de vida e desfechos clínicos para o paciente.

MÉTODO

Trata-se de uma pesquisa descritiva, com abordagem 
crítico-reflexiva, em um modelo de relato de experiência, 
sobre a implantação de uma EMTN, com descrição das 
atividades desenvolvidas pelos membros da comissão, desde 
a sua formalização, em 2019, até 2021. Esta contou com a 
participação de oito profissionais de diferentes categorias, 
sendo 2 médicos, 2 enfermeiros, 2 nutricionistas, 1 fonoau-
diólogo e 1 farmacêutico, os quais atuam em um Hospital 
Universitário Federal. Este hospital está localizado na cidade 
de Cajazeiras/PB, sendo uma das filiais da Rede Ebserh 
(Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares), vinculado à 
Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). É carac-
terizado como um hospital geral, de média complexidade, 
com 13 leitos de cirurgia geral, 13 de clínica médica e 15 
de pediatria.

A sistematização da TN por essa equipe foi alicerçada 
pela metodologia de gestão por processos adotada na 
instituição em questão, o MGOP. Este estabelece fluxos para 
normatizar o desenvolvimento e gerenciamento, com vistas 
a melhoria contínua e progressiva dos processos organiza-
cionais. Desse modo, a implantação se deu em oito etapas: 
recrutamento da equipe e formalização; elaboração do 
termo de abertura de projeto (TAP); elaboração do plano 
de implantação; definição de indicadores de qualidade em 
terapia nutricional (IQTN); elaboração de documentos sobre 
terapia nutricional enteral (TNE); capacitação da equipe 
assistencial; acompanhamentos dos IQTN e planos de ação 
para inconformidades. 

As informações apresentadas nesse artigo foram coletadas 
do sistema eletrônico de informações (SEI), no qual constam 
os documentos de formalização das atividades da comissão 
(termo de abertura de processo, relatórios de gestão do dia 
a dia e planos de ação). 

Esse projeto teve como novidade a utilização de meto-
dologia de gestão por processos para implantação e 
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Com o plano de implementação elaborado, partiu-se 
para a definição de IQTN. Considerando o painel de indi-
cadores recomendados pelo International Life Sciences 
Institute do Brasil10, o perfil e as características clínicas 
dos pacientes atendidos pelo hospital, foram traçados 
sete IQTN, quais sejam: frequência de triagem nutricional 
em pacientes hospitalizados; frequência de episódios de 
diarreia em pacientes em TNE; frequência de remoção 
involuntária da sonda de alimentação enteral; frequência 
de obstrução da sonda de alimentação; frequência de 
disfunção glicêmica; frequência de adequação da oferta 
calórica e frequência de jejum mais de 48 horas. A Tabela 
1 apresenta os métodos de cálculo desses indicadores.

Métodos de Cálculo dos Indicadores de Qualidade 
Elegidos pela EMTN
Para possibilitar o monitoramento desses dados, foi 

necessário identificar de que forma os mesmos seriam 
registrados e coletados. Para tanto, foi feita interface com 
o prontuário eletrônico (AGHU – Aplicativo de Gestão 
dos Hospitais Universitários), sendo possível aos profis-
sionais que prestam assistência direta aos pacientes em 
TNE cadastrar diariamente as informações e, de forma 
automática, criar um banco de dados que subsidiasse 
os membros da comissão para o cálculo de indicadores, 
permitindo análises e comparações referentes à terapia 
nutricional.  

Tabela 1 – Métodos de cálculo dos IQTN.

Nome do indicador Fórmula

Frequência de triagem nutricional em pacientes hospitalizados
% de pacientes triados =  

Nº de pacientes triados em até 24 h de internação X 100
Nº total de internações no mês 

Frequência de episódios de diarreia em pacientes em TNE
% de pacientes com diarreia = 

Nº de pacientes em TNE que apresentaram diarreia x 100
Nº total de pacientes em TNE

Frequência de remoção involuntária da sonda de alimentação enteral
% remoção inadvertida da sonda = 

Nº de saída inadvertida de sonda enteral x 100
Nº pacientes em TNE

Frequência de obstrução da sonda de alimentação
% obstrução de sonda = 

Nº de sondas enterais obstruídas em pacientes em TNE x 100
Nº total de pacientes em TNE

Frequência de disfunção glicêmica
% de disfunção glicêmica = 

Nº de pacientes com hipo ou hiperglicemia x 100
Nº total de pacientes em TNE

Frequência de adequação da oferta calórica
% adequação da oferta calórica = 

Nº pacientes com necessidades energéticas atingidas x 100
Nº total de pacientes em TNE

Frequência de jejum mais de 48h
% pacientes em jejum por mais de 48 h = 

N° de pacientes em jejum por mais de 48 h x 100
Nº total de pacientes em TNE

desenvolvimento das atividades, possibilitando a padroni-
zação das ações, registro adequado das mesmas, avaliação 
de IQTN, com possibilidade de melhoria contínua dos 
processos assistenciais e gerenciais. 

O projeto de pesquisa foi encaminhado ao Comitê de 
Ética em Pesquisa da Faculdade Santa Maria/FSM/PB e 
aprovado sob o número de protocolo: 5.092.478, CAAE 
52872521.2.0000.5180.

RESULTADOS

A EMTN foi instituída em 19 de novembro de 2019, 
composta inicialmente por cinco membros. Após o início 
das atividades, percebeu-se a necessidade de inclusão 
de novos profissionais, considerando a experiência, a 
disponibilidade dos mesmos e o volume de ações a 
serem desempenhadas. Posterior a essa formalização, 
foi feito o termo de abertura de projeto (TAP), cujo título 
foi “Gerir Terapia Nutricional no HUJB”. Este documento 
norteia toda a estruturação e planejamento prévio do 
processo, constando informações importantes, como 
objetivos, equipe envolvida, restrições, premissas, orça-
mento, alinhamento ao planejamento estratégico e riscos 
identificados. 

Na segunda etapa de sistematização, foi elaborado um 
plano de implementação, no qual foram descritas as ações 
estratégicas, prazos e responsáveis por cada atividade. 
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dos indivíduos em TNE nos períodos analisados. Não foram 
observados pacientes com jejum superior a 48 horas. 

Nesse ínterim, foram também elaborados e publicados 
em site institucional três documentos, sendo um Protocolo 
(Protocolo de Segurança na Terapia Nutricional Enteral) e 
dois manuais (Manual de Terapia Nutricional Enteral para 
Pacientes Adultos e Pediátricos com COVID-19 e Manual 
de Terapia Nutricional Enteral). Posteriormente à elaboração 
desses documentos, a EMTN promoveu atividades de capa-
citação da equipe assistencial para aplicação prática dos 
conteúdos descritos. 

DISCUSSÃO 

Os estudos indicam que a TN é mais eficaz nas institui-
ções que contam com EMTN, tendo potencial para redução 
nos custos, melhoria da qualidade no tratamento, por meio 
da diminuição das complicações e melhora do aporte nutri-
cional, otimizando os processos de gestão8,11,12. Assim, há 
evidências de que as EMTN devem ser amplamente propa-
gadas e implementadas em hospitais13. Entretanto, mesmo 
com a necessidade legal e benefícios comprovados, a EMTN 
não é realidade em boa parte dos hospitais pelo mundo e 
várias são as dificuldades de implantação dessa equipe, 
destacando-se a falta de informação, indisponibilidade de 
recursos, questões de política hospitalar e a pouca aceitação 
por parte da equipe assistencial9. 

A falta de um método de sistematização das ações 
referentes à TN e atuação da EMTN em hospitais limita o 
funcionamento das mesmas. Nesse sentido, a literatura tem 
relatado que a disponibilidade de tempo dos profissionais 
para atuar nesse tipo de comissão aumenta a performance 
do cuidado nutricional, por meio de processos mapeados, 
bem definidos e indicadores de qualidade.  

A última etapa contemplou a ativação da gestão do 
dia a dia, a qual permitiu o gerenciamento contínuo do 
processo, com vistas a monitorá-lo e melhorá-lo de forma 
gradativa e progressiva. A gestão do dia a dia contempla o 
gerenciamento, análise e refinamento, possibilitando ciclos 
de melhoria do processo de negócio. Nesse contexto, foram 
coletados e analisados os indicadores, com elaboração 
de planos de ação para inconformidades ou resultados 
insatisfatórios. 

Dessa forma, em 12 meses de acompanhamento, de 
novembro de 2020 a outubro de 2021, identificou-se 
média mensal de frequência de triagens nutricionais feitas 
nas primeiras 24 horas de 85,72%, conforme demonstra a 
Figura 1.

Frequência de Triagem Nutricional em Pacientes 
Hospitalizados entre 2020 e 2021
Esse indicador é de grande relevância para que a EMTN 

possa identificar precocemente os pacientes em risco nutri-
cional e/ou estado nutricional inadequado e seguir com a 
indicação da terapia nutricional oral ou enteral. O período 
de 24h é utilizado como referência, tendo em vista que após 
esse período o perfil nutricional do paciente pode sofrer 
alterações em decorrência da própria hospitalização.

Quanto à frequência de episódios de diarreia em 
pacientes em TNE, registrou-se apenas um paciente em todo 
o período analisado. No que diz respeito à remoção invo-
luntária da sonda de alimentação, houve registro de apenas 
dois episódios durante todo o período de acompanhamento. 
Não foram registrados episódios de obstrução da sonda de 
alimentação e apenas um registro de disfunção glicêmica, 
observado em paciente com diagnóstico de diabetes mellitus. 
A adequação da oferta calórica foi observada em 78,5% 

Figure 1 - Frequência de triagem nutricional em pacientes hospitalizados entre 2020 e 2021.
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da TN por meio de metodologia de gestão por processos; 
baixo número de leitos quando comparado a outros hospi-
tais, quantidade suficiente de nutricionistas para total de 
pacientes e presença de protocolos padronizados para a TN, 
com inclusão da triagem como uma das etapas do cuidado 
nutricional.As EMTN também devem atuar no monitoramento 
das complicações da TN, com vistas a garantir a segurança 
do paciente, com identificação precoce das intercorrências 
comuns a esse tipo de intervenção, possibilitando a resolução 
das mesmas. Problemas como diarreia, obstrução da sonda, 
disfunção glicêmica, oferta insuficiente de calorias, remoção 
involuntária da sonda, bem como períodos prolongados de 
jejum podem interferir desfavoravelmente na melhora clínica 
do paciente, piorando sua qualidade de vida18. 

De acordo com a literatura científica, o jejum para 
procedimentos é a causa mais frequente de interrupção de 
dieta enteral, entretanto, durante o período avaliado nesse 
estudo, não ocorreu episódio de jejum superior a 48h com 
nenhum paciente. Dentre as complicações mais comuns, a 
principal intercorrência da administração da dieta enteral é 
a diarreia, o que corrobora com os resultados da presente 
pesquisa, a qual apresentou um paciente em uso de TNE 
com episódios de diarreia. A inadequação calórica também 
é rotineira em pacientes em uso de dieta enteral e foi obser-
vado um percentual de 55,26% em pacientes internos em um 
hospital universitário brasileiro, considerado bastante elevado 
quando comparado com os resultados dessa pesquisa, cuja 
adequação calórica foi de 78,5%19,20. 

Isso pode ser resultante da implantação de documentos 
padronizados pela equipe multiprofissional, nos quais 
constam todas as etapas do cuidado nutricional, incluindo 
valores de referência para início e progressão do volume de 
dieta. Corroborando com esse entendimento, estudo sobre as 
causas do déficit energético e proteico de pacientes atendidos 
em um hospital público de São Pauloratifica a indispensa-
bilidade do desenvolvimento e implantação de protocolos 
para reduzir as interrupções e pausas e aumentar a oferta 
de dieta enteral, contribuindo para a melhora da qualidade 
da terapia nutricional e do cuidado prestado ao paciente21.

Por outro lado, comparações desse resultado com outros 
podem apresentar viés, pois a grande maioria dos estudos 
trata da oferta inadequada de proteínas e calorias combi-
nadas, enquanto, nessa pesquisa, tomou-se como base 
o indicador de oferta calórica isolada, sem considerar a 
adequação proteica. 

As EMTN têm atuação na realização da alta programada, 
sendo importante o preenchimento das fichas de alta hospi-
talar e de encaminhamento com antecedência de 24h. A 
programação de alta hospitalar dos indivíduos em terapia 
nutricional contempla a orientação sobre a transição do 
ambiente hospitalar para o domicílio. Dentre elas podem-se 

Os resultados desse trabalho revelam a importância da 
sistematização das atividades da EMTN, de forma a subsi-
diar a gestão hospitalar, desde as etapas de planejamento 
das atividades e padronização dos processos até o moni-
toramento dos indicadores. O registro das atividades em 
processos eletrônicos, como feito na experiência descrita, 
possibilitou montar um repositório de dados capazes de 
subsidiar as práticas da equipe, bem como a proposição de 
melhorias para a assistência; identificação de necessidade 
de aquisição de produtos referentes à nutrição enteral com 
base no perfil dos pacientes atendidos e nos protocolos esta-
belecidos na instituição, otimizando a utilização de recursos 
financeiros. 

Dados da literatura ratificam essa constatação, afirmando 
que o estabelecimento de abordagens padronizadas, estrutu-
radas, com metas de desempenho, é um princípio importante 
para garantir práticas de alta qualidade das EMTN, de forma 
que benefícios específicos foram observados na qualidade da 
manutenção de registros eletrônicos, reuniões mais regulares 
e melhor e maior conformidade com os itens essenciais dos 
cuidados de NE 14,15.

Dentre esses itens de relevância para o cuidado nutri-
cional, no que diz respeito à NE, está a identificação de 
pacientes em risco nutricional por meio de ferramentas de 
triagem simples, rápidas e validadas14. Para realização da 
triagem nutricional, no hospital em questão, foram utili-
zados métodos validados, como a NRS 2002 (Nutritional 
Risk Screening), para adultos e idosos, e a Strong Kids, para 
crianças e adolescentes de 1 a 18 anos de idade. A triagem 
nutricional é referida na literatura como padrão ouro na 
análise de risco nutricional e deve ser realizada em todos os 
pacientes internados, de preferência nas primeiras 24 ou 48 
horas após a admissão hospitalar.

Apesar de já ser conhecida a importância da triagem 
nutricional na literatura científica, essa prática ainda é negli-
genciada em ambientes hospitalares. Estudos demonstram 
baixo percentual de pacientes sendo avaliados quanto ao 
risco nutricional15. Pesquisa realizada em hospitais públicos 
portugueses revelou que, em 2020, apenas 28,2% dos 
pacientes foram triados nas primeiras 48 horas de inter-
nação16. Percentuais maiores foram encontrados em estudo 
feito em um hospital universitário no Brasil, no qual 39% 
dos pacientes internados foram triados quanto ao risco 
nutricional17. 

Os resultados da presente pesquisa destoam daqueles 
encontrados em estudos nacionais e internacionais, de 
forma que mais de 85% dos pacientes admitidos na unidade 
hospitalar tiveram suas triagens nutricionais realizadas nas 
primeiras 24 horas de internamento. Essa divergência pode 
estar relacionada a algumas questões organizacionais e 
estruturais, como: presença de EMTN atuante; sistematização 
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citar a reorientação do cuidador/responsável, conferindo as 
boas práticas de TN. Indivíduos em nutrição enteral por sonda 
deverão ser orientados sobre a melhor forma de adminis-
tração da dieta no domicílio. Os que tenham medicamentos 
prescritos para serem administrados por meio do cateter de 
nutrição enteral deverão receber orientação do profissional 
farmacêutico da EMTN. A alta programada é uma forma de 
melhorar a continuidade da assistência, mesmo o paciente 
estando fora do ambiente hospitalar.

Como principais limitações dessa pesquisa destacam-
se: a inexperiência de alguns dos membros da EMTN com 
ênfase a TN, o que pode dificultar sua atuação na prática 
clínica. Além disso, esses profissionais exercem outras tarefas 
na instituição, não podendo se dedicar exclusivamente às 
atividades da comissão. Os ótimos resultados encontrados 
no trabalho obviamente são reflexo da organização e siste-
matização da EMTN, porém há que destacar também que 
os números de pacientes em TNE no hospital são pequenos 
quando comparados a estudos em instituições de saúde de 
maior complexidade, sem considerar ainda a possibilidade 
de não registro de alguns controles pela equipe assisten-
cial, podendo haver subnotificações. A comissão promoveu 
treinamentos, porém não há estabelecido um plano anual 
de capacitações que possibilite o treinamento frequente da 
equipe assistencial quanto às práticas de TN. 

Embora haja limitações, este estudo apresenta conceitos 
inovadores capazes de trazer avanços para a garantia da 
qualidade em terapia nutricional, pois apresenta metodologia 
de gestão de processos como uma ferramenta transforma-
dora para instituição de EMTN em hospitais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A desnutrição hospitalar é um achado comum na prática 
clínica, apresentando consequências irreversíveis para os 
pacientes, quando tratada de forma inadequada. Para os 
serviços de saúde, essa alteração nutricional impacta dire-
tamente na probabilidade de alto risco de infecção, morbi-
dade, aumento do tempo de internação, com consequente 
baixa rotatividade dos leitos, altas taxas de mortalidade e 
elevação de custos. 

Nos hospitais onde a EMTN não existe ou não é atuante, 
as complicações gerais, infecciosas, metabólicas, gastroin-
testinais e mecânicas da terapia nutricional enteral ocorrem 
com maior frequência devido à escassez da normatização das 
condutas, da ausência de protocolos e controle adequado, 
o que pode ser facilmente observado por meio do monito-
ramento dos indicadores de qualidade da terapia nutricional 
enteral.

Nesse contexto, a presença da EMTN proporciona moni-
toramento diário dos pacientes, pelos membros da equipe, 
o que permite identificar precocemente as complicações e 

melhorar a eficiência da assistência, com evidentes vantagens 
para o paciente e a instituição. 

Assim, os resultados desse trabalho convergem para a 
ideia de que estratégias capazes de melhorar qualidade e 
efetividade das intervenções em saúde, como a implantação 
das EMTN, emergem como ferramentas gerenciais inova-
doras, capazes de otimizar os recursos humanos e materiais 
na busca pela oferta de serviços hospitalares com elevados 
padrões de qualidade. 
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Introdução: O novo coronavírus (SARS-CoV-2) foi declarado pela Organização Mundial da 
Saúde como uma pandemia, relacionada a sintomas como febre, tosse, falta de ar e pneumonia. 
Evidências sugerem o reforço imunológico como atenuador dos sintomas mais graves, especifi-
camente sintomas do trato respiratório, e um melhor desfecho clínico para esses indivíduos. O 
objetivo deste estudo foi identificar e sintetizar as melhores evidências sobre a associação entre 
suplementação ou status de micronutrientes e o prognóstico de indivíduos infectados por SARS-
CoV-2. Método: Trata-se de um estudo de revisão sistemática, realizada a partir dos bancos de 
dados PubMed, Science Direct e Biblioteca Virtual em Saúde, selecionando estudos transversais, de 
coorte, caso controle e ensaio clínico randomizado, relacionados a micronutrientes e o prognóstico 
do SARS-CoV-2. Resultados: Foram incluídos 39 estudos, os quais avaliaram a vitaminas D (VD) 
e C, zinco e cálcio, sendo que 30,7% destes investigaram os efeitos da suplementação e 69,3% 
avaliaram o status de micronutrientes em pacientes positivos para SARS-CoV-2. Dentre os estudos 
que avaliaram a suplementação de VD, 75% encontraram resultados positivos no prognóstico da 
doença. Dentre os estudos que avaliaram o status da VD, 18,5% não encontraram associação com 
o desfecho clínico. Conclusão: As evidências encontradas demonstram necessidade de manter 
níveis adequados de micronutrientes, como forma de atenuação dos sintomas graves e melhor 
prognóstico ao SARS-CoV-2. 

ABSTRACT
Introduction: The new coronavirus (SARS-CoV-2) was declared by the World Health Orga-
nization as a pandemic, related to symptoms such as fever, cough, shortness of breath and 
pneumonia. Evidence suggests immune reinforcement as a mitigation of more severe symptoms 
specifically in respiratory tract symptoms and a better clinical outcome for these individuals. 
The objective of this study was to identify and synthesize the best evidence on the association 
between supplementation or micronutrient status and the prognosis of individuals infected with 
SARS-CoV-2. Methods: This is a systematic review study carried out using PubMed, Science 
Direct and Virtual Health Library databases, selecting cross-sectional, cohort, case-control and 
randomized clinical trials related to micronutrients and the prognosis of SARS -CoV-2. Results: 
Thirty-nine studies were included, which evaluated vitamins D (VD) and C, zinc and calcium, 
30.7% of which investigated the effects of supplementation and 69.3% evaluated the micronu-
trient status in SARS-CoV-2-positive patients. Of the studies that evaluated DV supplementation, 
75% found positive results in the prognosis of the disease. Of the studies that evaluated the DV 
status, 18.5% found no association with the clinical outcome. Conclusion: The evidence found 
demonstrates the need to maintain adequate levels of micronutrients, as a way of mitigating 
severe symptoms and better prognosis for SARS-CoV-2.
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INTRODUÇÃO

Caracterizada como uma doença epidêmica emergente, 
o novo coronavírus (SARS-CoV-2) foi declarado pela Orga-
nização Mundial da Saúde como uma pandemia1,2. Desde 
então, múltiplos efeitos sintomáticos nos sistemas respira-
tório, hepático, neurológico e entérico foram relacionados 
ao vírus do SARS-CoV-23,4. 

Apesar da maioria dos indivíduos cursar com a forma leve 
da doença, em alguns casos, a infecção pode evoluir para 
episódios mais graves e apresentar manifestações clínicas que 
incluem febre, tosse não produtiva, falta de ar, pneumonia 
grave, síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA) 
e choque séptico5,6. Além disso, a letalidade do SARS-CoV-2 
tem sido descrita como fortemente associada a indivíduos 
com idade superior a 60 anos, com comprometimento do 
sistema imune e/ou doenças pré-existentes, como hiper-
tensão arterial, diabetes mellitus, disfunção renal e doença 
cardiovascular7.  

A hiperinflamação tem sido descrita como fator fisio-
patológico na gravidade da doença e, por isso, o sistema 
imunológico individual desempenha papel importante na 
patogênese e suscetibilidade da infecção1,3,8. Dessa forma, o 
controle inflamatório sistêmico é necessário para benefício da 
sobrevida global, assim o aporte alimentar e/ou suplementado 
de micronutrientes a nível satisfatório torna-se interessante9. 

No entanto, a ingestão dietética de vários minerais e 
vitaminas é frequentemente insuficiente10. A imunomodulação 
surge como uma estratégia potencialmente atraente como 
redutora dos níveis elevados de citocinas pró-inflamatória 
em indivíduos infectados e que possuem deficiências 
nutricionais5,11.

Evidências sugerem que agentes imunomoduladores 
podem minimizar a hiperinflamação na infecção por SARS-
CoV-21,12. Alguns micronutrientes apresentam efeito protetor 
em infecções do trato respiratório por ação antioxidante e 
modulação da imunidade inata e adaptativa, o que pode 
causar impacto positivo no alívio de lesão pulmonar em infec-
ções do trato respiratório, tornando-os importantes na defesa 
imunológica em indivíduos infectados pelo novo corona-
vírus5,13-18. Além disso, os níveis séricos de micronutrientes têm 
sido relacionados às infecções causadas pelo SARS-CoV-219-21. 

Diante do exposto, o presente artigo tem como objetivo 
realizar uma revisão sistemática para identificar e sintetizar as 
melhores evidências sobre a associação entre suplementação 
ou status de micronutrientes e o prognóstico de indivíduos 
infectados por SARS-CoV-2. 

MÉTODO

Trata-se de uma revisão sistemática, que tem como 
questão a ser respondida: há alguma evidência disponível 

sobre a associação entre a suplementação ou o status de 
micronutrientes e o prognóstico de indivíduos infectados 
por SARS-CoV-2? Para a elaboração do manuscrito foram 
seguidas as recomendações propostas pelo guia Preferred 
Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses 
(PRISMA)22.

Os critérios PICOS (participantes, intervenções, compa-
rações, resultados e desenho do estudo) usados para definir 
a questão da pesquisa são apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1 – Critérios PICOS para inclusão dos estudos.

Parâmetros Descrição

Participantes Indivíduos adultos infectados por SARS-CoV-2

Intervenção/ 
exposição

Suplementação de micronutrientes
Deficiência de micronutrientes

Comparação Indivíduos sem suplementação de micronutrientes
Indivíduos sem deficiência de micronutrientes

Desfecho Indivíduos com necessidade de ventilação 
mecânica, internação em UTI, tempo de 

internação e mortalidade

Desenho de 
estudo

Estudos transversais, de coorte, caso 
controle e ECR

ECR = ensaio clínico randomizado; UTI = unidade de terapia intensiva.

Estratégia de Busca e Critérios de Elegibilidade
Uma pesquisa bibliográfica foi realizada nas bases de 

dados PubMed, Science Direct e Biblioteca Virtual em Saúde 
(BVS). A pesquisa contemplou artigos publicados até feve-
reiro de 2022. Os termos de pesquisa incluíram as seguintes 
palavras-chave no título e/ou no resumo: “SARS-CoV-2” 
OR “COVID-19” OR “coronavirus” combinados com AND 
“micronutrients” OR “vitamin” OR “dietary suplements”. Os 
filtros foram aplicados para selecionar o tipo de documento 
(artigo) e o desenho dos estudos (transversal, de coorte, 
caso controle e ensaio clínico randomizado – ECR). Foram 
excluídas as publicações do tipo: revisão, relato de caso e 
série de casos. 

Seleção dos Estudos 
Os estudos foram considerados elegíveis quando relacio-

nados com micronutrientes, infecção pelo SARS-CoV-2 e seu 
desfecho clínico. Foram considerados inelegíveis os estudos 
com crianças, avaliação de terapia medicamentosa, relato 
de casos e ausência de prognósticos. 

Dois pesquisadores independentes conduziram uma 
pesquisa completa nos bancos de dados e avaliaram a 
lista de títulos e resumos de cada artigo. Se pelo menos um 
pesquisador considerou uma referência elegível, o artigo 
foi selecionado para avaliação completa. Em seguida, 
os pesquisadores avaliaram independentemente os textos 
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completos dos artigos selecionados para verificar se atendiam 
aos critérios de elegibilidade. As referências utilizadas nos 
artigos incluídos nesta revisão foram avaliadas para iden-
tificar outros estudos potencialmente elegíveis. Um terceiro 
autor decidiu qualquer discordância quanto à inclusão ou 
exclusão de algum artigo. Os artigos em texto completo que 
atenderam aos critérios de elegibilidade foram selecionados 
para inclusão na revisão final (Figura 1).

Extração dos Dados 
Os dados foram extraídos por 2 pesquisadores, de forma 

independente, usando um formulário padronizado para 
coletar as seguintes informações: ano de publicação, país, 
desenho do estudo, número total de participantes (número 
de mulheres e homens), idade (média e/ou mediana), 
número total de indivíduos positivos para SARS-CoV-2, tipo 
de comparação (suplementação vs. não suplementação 
com micronutriente ou deficiência vs. sem deficiência de 
micronutriente) e principais resultados. Além das informa-
ções anteriores, para os estudos de suplementação foram 
identificados: micronutriente, dose e tempo de intervenção, 
enquanto para estudos comparando indivíduos com e sem 

Figura 1 - Fluxograma de estratégia de pesquisa e seleção de estudos. 

deficiência de micronutrientes foram coletados: ponto de 
corte para deficiência e quantidade de indivíduos deficientes.

Avaliação da Qualidade dos Estudos
Para avaliação da qualidade metodológica dos estudos 

incluídos nesta revisão foram utilizadas as ferramentas 
propostas pelo National Heart, Lung, and Blood Institute of 
the National Institutes of Health (NIH): 1) NIH Quality Asses-
sment tool for Observational Cohort and Cross-Sectional 
Studies; 2) NIH Quality Assessment tool for Case-Control 
Studies; e 3) NIH Quality Assessment of Controlled Interven-
tion Studies. As ferramentas do NIH classificam os estudos 
como bons, regulares ou ruins. As Tabelas Suplementares 
(S1-S3) reúnem as avaliações de qualidades dos estudos 
incluídos nesta revisão. 

RESULTADOS

Foram identificados 157 estudos, destes 8 eram duplicatas. 
Após análise de título e resumo, 50 estudos foram excluídos, 
99 seguiram para etapa de leitura do texto completo, sendo 
39 artigos incluídos nesta revisão sistemática.  
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vitaminas D (n=28)4,6,7,12-16,24-27,29,30-33,35-38,41,42,44-48 e C (n=1)18 
ou essas vitaminas combinadas com outros micronutrientes 
(n=4)2,5,11,23, assim como o mineral zinco isolado (n=6) 
20,21,34,43,50. Dentre estes artigos, 30,7% investigaram os efeitos 
da suplementação de micronutrientes e 69,3% avaliaram o 
status dos micronutrientes e sua relação com o prognóstico 
dos indivíduos positivos para SARS-CoV-2 (Tabela 2).

A Tabela 2 apresenta as características dos estudos inclu-
ídos nesta revisão. Quanto ao desenho de estudo, foram identi-
ficados estudos do tipo retrospectivo (n=7), prospectivo (n=1), 
estudos de intervenção controlados e não controlados (n=7), 
caso controle (n=3), transversais (n=6) e coorte (n=15). A 
maioria dos estudos foi realizada em países da Europa (n=13) 
e Ásia (n=13). Os micronutrientes isolados avaliados foram as 

Tabela 2 – Descrição dos estudos incluídos na revisão sistemática.

Autor (ano)  País Desenho de estudo Participantes 
Nº (H:M); idade (faixa etária)

Pacientes 
COVID-19

Micronutriente Comparação

Abrishami et al.30, 
2020

Irã Retrospectivo 73 (47:26); 55,18±14,98 anos 100% Vitamina D Status micronutriente

Annweiler et al.24, 
2020 

França ECR 67 (15:51); 87,7±9,0 anos 100% Vitamina D Suplementação

Baktash et al.31, 
2020 

Reino Unido Coorte 
prospectivo

105 (57:48); 81 anos 66,7% Vitamina D Status micronutriente

Castillo et al.27, 
2020

Espanha ECR duplo cego 76 (45:31); 53±10 anos 100% Vitamina D Suplementação

Cereda et al.32, 
2020 

Itália Coorte 
prospectivo 

129 (70:59); 73,6±13,9 anos 100% Vitamina D Status micronutriente

Annweiler et al.25, 
2020 

França ECR 77 (39:38); 88±5 anos 100% Vitamina D Suplementação

Frontera et al.21, 
2020 

EUA Coorte 
multicêntrico

3473 (522:2951); 64 anos 
(mediana)

100% Zinco Suplementação

Gavioli et al.33, 
2020 

EUA Coorte 
retrospectivo 

437 (210:217); 67 anos 
(mediana) (56 – 79 anos)

100% Vitamina D Status micronutriente

Heller et al.20, 
2020

Alemanha Transversal 35 (16:19); 77 anos 
(mediana) 

100% Zinco Status micronutriente

Hernández et al.13, 
2020

Espanha Caso controle 
retrospectivo 

413 (253:160); 
61 anos (47,5 – 70)

52%  
(n=216)

Vitamina D Suplementação

Jothimani et al.34, 
2020

Índia Prospectivo 92 (ND); 34 anos 51% 
(n=47)

Zinco Status micronutriente

Karahan et al.35, 
2020 

Turquia Retrospectivo 149 (81:68); 
63,5±15,3 anos

100% Vitamina D Status micronutriente

Ling et al.12, 
2020

Reino Unido Transversal 
multicêntrico

Tameside General Hospital: 444 
(245:199); 74 anos

Royal Preston Hospital: 231 
(125:106); 76 anos

64,5% 
(n=984)

Vitamina D Status micronutriente e 
Suplementação

Luo et al.36, 
2020

China Transversal 
retrospectivo

Amostra total: 895
SARS-CoV-2 (+): 335 (148:187); 

56 anos
SARS-CoV-2 (-): 560 (257:303); 

55 anos

37,4% 
(n=335)

Vitamina D Status micronutriente

Murai et al.16, 
2020

Brasil ECR duplo cego 237 (136:104); 56±14,4 anos 100% Vitamina D Suplementação

Pizzini et al.37, 
2020 

Áustria Coorte prospectivo 
multicêntrico 

109 (65:44); 58±14 anos 100% Vitamina D Status micronutriente

Radujkovic et al.38, 
2020 

Alemanha Coorte
retrospectiva

185,95:90, idade média 60 (49-70) 100% Vitamina D Status micronutriente



Nascimento CA et al.

BRASPEN J 2022; 37 (3): 304-16

308

Continuação Tabela 2 – Descrição dos estudos incluídos na revisão sistemática.

Autor (ano)  País Desenho de estudo Participantes 
Nº (H:M); idade (faixa etária)

Pacientes 
COVID-19

Micronutriente Comparação

Rastogi et al.6, 
2020 

Índia ECR controlado 
por placebo

40 (ND); ND 100% Vitaminas D Suplementação

Tan et al.23, 
2020

Cingapura Coorte 43 (26:17); Suplementação: idade 
média 58,4 (7)

controle: idade média 64,1 (7,9)

100% Vitaminas D e 
B12

Magnésio

Suplementação

Yao et al.28, 
2020

EUA Retrospectivo 242 (138:104); 65 anos (intervenção); 
71 anos (controle)

100% Zinco Status micronutriente

Ye et al.39, 
2020

China Caso controle 142 (55:87); 43 anos (mediana) 43,7% 
(n=62

Vitamina D Status micronutriente

Ali et al.50, 
2021

Ásia (45 países) 
e Europa (39 

países)

Retrospectivo SI ND Zinco Status micronutriente

Alguwaihes 
et al.14, 2021

Arábia Saudita Caso controle 
retrospectivo 

222 (135:87); 56,6 ±16,2 67,6% 
(n=150)

Vitamina D Status micronutriente

Angelidi et al.41, 
2021 

EUA Coorte retrospec-
tivo 

144 (64:80); 66 anos (mediana) 100% Vitamina D Status micronutriente

Bennouar et al.11, 
2021 

Argélia Coorte prospectivo 120 (83:37); 62,3±17,6 anos 100% Vitamina D + 
Cálcio

Status micronutriente

Charoenngam 
et al.42, 2021 

EUA Transversal 
retrospectivo

287 (151:136);
2 grupos (>60 e <60 anos)

100% Vitamina D Status micronutriente

González et al.43, 
2021 

Espanha Coorte 249 (127:122); 65 anos 100% Zinco Status micronutriente

Hastie et al.44, 
2021

Reino Unido Coorte 341.484 (ND); ND 0.2% Vitamina D Status micronutriente

Infante et al.45, 
2021 

Itália Coorte retrospec-
tivo

137 (89:48); grupo 1: 65±13 anos e 
grupo 2: 70±14 anos

100% Vitamina D Status micronutriente

Lohia et al.46, 
2021

EUA Coorte retrospec-
tivo 

270 (117:153); 63,8 anos 100% Vitamina D Status micronutriente

Nasiri et al.15, 
2021

Irã Transversal 329 (167:162); 64,7±18,5 anos 100% Vitamina D Status micronutriente

Notz et al.26, 2021 Alemanha Retrospectivo 26 (17:9); 59,5 anos 100% Vitamina D Suplementação

Orchard et al.47, 
2021

Inglaterra Coorte 165 (ND); ND 100% Vitamina D Status micronutriente

Osman et al.2, 
2021

Omã Coorte 445 (276:169); 50,8 anos 100% Vitamina D + 
Cálcio 

Status micronutriente

Siahkali et al.18, 
2021

Irã ECR 60 (30:30); ND 100% Vitamina C Suplementação

Sulli et al.4, 
2021

Itália Transversal retros-
pectivo

130 (60:70); 76±13 anos 50% 
(n=65)

Vitamina D Status micronutriente

Thomas et al.5, 
2021

EUA (Ohio e 
Flórida)

ECR 214 (82:132); 45,2±14,6 anos 100% Vitamina C + 
Zinco

Suplementação

Tehrani et al.48, 
2021

Irã Retrospectivo 205 (126:79); 59,71±14,92 anos 44,9% 
(n=92)

Vitamina D Status micronutriente

Unsal et al.29, 
2021

Turquia  Retrospectivo 56 (18:38); 44 anos 100% Vitamina D Status micronutriente

ECR = Ensaio clínico randomizado; ND = Não determinado; SI = sem informação
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A Tabela 3 apresenta os estudos com suplementação 
de micronutrientes, os protocolos e tempo de intervenção. 
Dentre os estudos incluídos nesta revisão sistemática, 8 
avaliaram os efeitos da suplementação de vitamina D 

(VD) no desfecho da infecção pelo SARS-CoV-2, destes, 6 
estudos encontraram resultados positivos no prognóstico 
da doença6,13,23-27. Não foram encontrados resultados 
favoráveis em um estudo16.

Tabela 3 – Descrição das características e resultados dos estudos sobre a suplementação dos micronutrientes em indivíduos com SARS-CoV-2.

Autor (ano) Grupo de participantes
(suplementação: controle)

Protocolo Resultado

Annweiler et al.24, 
2020 

57:9 Suplementação oral: 80.000 UI de VD3 
Controle: não receberam suplementação

Tempo médio: 36±17 dias

O grupo suplementado obteve melhor 
taxa de sobrevivência em relação ao 

controle

Annweiler et al.25, 
2020 

45:32 Grupo 1: 50.000 UI de VD3/mês ou doses de 80.000 a 
100.000 UI a cada 2-3 meses antes do diagnóstico (n=29)

Grupo 2: 80.000 UI de VD3 após o diagnóstico (n=16)
Grupo 3 (controle): Sem suplementação (n=32)

Tempo: 14 dias

Grupo 1 teve uma melhor taxa de sobre-
vida em idosos hospitalizados

Castillo et al.27, 
2020

50:26 Suplementação oral: 0,532 mg (1° dia), 0,266 mg
(3º, 7º dia e semanalmente) de VD3 

Controle: combinação de hidroxicloroquina e 
azitromicina

Tempo: Até a alta hospitalar

Todos os pacientes tratados com VD3 
receberam alta hospitalar

Pacientes do grupo controle, 50% ne-
cessitaram de internação na UTI e houve 

2 óbitos

Frontera et al.21, 
2020

1006:2467 Suplementação: 250 mg Zn elementar  
Tempo: mediana de 3 dias

A taxa de mortalidade hospitalar foi 
menor no grupo suplementado

Hernandez et al.13, 
2020

Grupo 1 [SARS-CoV-2 (+) 
sem suplemento]: 197

Grupo 2: [SARS-CoV-2 (+) 
com suplemento]: 19

Grupo 3 [SARS-CoV-2 (-) 
sem suplemento]: 197

Grupo 2: 25.000 UI de VD3/mês 
(11 pacientes) e 0,266 mg/mês de 

calcifediol (8 pacientes)
Grupo 1 e 3: não receberam 

suplementação
Tempo: ND

Grupo 2 teve menor incidência de UTI e 
menor tempo de internação

Murai et al.16, 
2020

119:118 Suplementação: 200.000 UI de VD3 em 
10 mL de óleo de amendoim (dose única)

Controle: 10 mL de óleo de amendoim
Tempo: alta hospitalar (média de 7 dias)

Uma única dose de VD3 não interferiu 
significativamente no prognóstico dos 

pacientes

Rastogi et al.6, 
2020

16:24 Suplementação: 60.000 UI de VD3/dia
Grupo controle: Água destilada

Tempo: 14 dias

Houve redução do fibrinogênio no grupo 
suplementado. Não houve diferenças em 

outros parâmetros

Tan et al.23, 2020 17:26 Suplementação: 1000 UI de VD3 + 150 mg de 
óxido de magnésio + 500 μg de vitamina B12

Tempo: < 4 dias

Grupo suplementado apresentou menor 
necessidade de oxigenoterapia e suporte 

em UTI em comparação com controle 
(25% vs. 58%)

Yao et al.28, 2020 196:46 Suplementação: 440 mg de sulfato de Zn em 
dose diária (100 mg de Zn elementar).

Controle: não receberam suplementação
Tempo: ND

A suplementação com sulfato de zinco 
não foi significativamente associada a 
uma mudança no risco de mortalidade 

hospitalar

Notz et al.26, 2021 26:ND Suplementação: 200.000 UI de VD3 e 
10.000 UI de VD3/dia via nutrição enteral

Controle: ND
Tempo: 15 dias

Níveis baixos de VD foram associados à 
ventilação mecânica prolongada

Siahkali et al.18, 
2021

30:30 Suplementação: 6g de VC/dia
Controle: não receberam suplementação

Tempo: 5 dias

Sintomas como febre e mialgia foram 
significativamente mais frequentes no 

grupo controle

Thomas et al.5, 2021 Grupo 1: VC (n=48)
Grupo 2: Zn (n+58)

Grupo 3: VC + Zn (n=58)
Grupo 4: sem suplementa-

ção (n=50)

Grupo 1: 8.000mg de VC (2-3x/dia) 
Grupo 2: 50mg de gluconato de zinco 1x/dia

Grupo 3: ambas as terapias
Grupo 4: sem suplementação

Tempo: 28 dias

Não houve diferença significativa entre 
os grupos

ND = não determinado; VC = Vitamina C; VD3 = vitamina D3; UTI = unidade de terapia intensiva; Zn = zinco.
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Constatou-se que 4 estudos avaliaram a suplementação 
de zinco e vitamina C, de forma isolada ou combinada5,18,21,28. 
A suplementação de vitamina C demonstrou pouca signifi-
cância na evolução do SARS-CoV-218 e nenhuma redução 
nos sintomas entre os grupos de suplementação e controle 
no estudo28. Além disso, um estudo evidenciou que a suple-
mentação de zinco reduziu o risco de mortalidade21, enquanto 
outro descreveu que a suplementação de zinco não afetou o 
risco de mortalidade entre os indivíduos com SARS-CoV-228.

Para estudos que analisaram o status de micronutrientes, 
verificou-se que 27 avaliaram o status da VD isolada ou 
combinada com cálcio e zinco2,4,11,12,14,15,20,29-48. Apenas 
18,5% dos estudos (n=5) não encontraram associação entre 
a deficiência de VD com desfecho clínico12,32,37,46,47. A Tabela 
4 apresenta a descrição das características dos estudos, os 
diferentes pontos de corte para avaliação dos micronutrientes 
e os principais resultados.

Tabela 4 – Descrição das características e resultados dos estudos que avaliaram o status de micronutrientes em indivíduos com SARS-CoV-2.

Autor (ano) Nº participantes
Def.:Insuf.:Suf.

Status do micronutriente Resultado

Abrishami et al.30, 
2020 

ND:ND:ND VD
Deficiência: < 25 ng/mL

Níveis de VD foram relativamente menores 
entre os indivíduos que morreram

Baktash et al.31, 
2020

74:ND:31 VD
Deficiência: ≤ 30 nmol/L

Tempo: 2 meses

Os níveis de VD foram significativamente 
menor em indivíduos com SARS-CoV-2, e 

esteve associado ao pior prognóstico

Cereda et al.32, 
2020

99:30:ND VD
Deficiência severa: <10 ng/mL

Deficiência: 10 a 20 ng/mL
Insuficiência: 20 a 30 ng/mL

Suficiência: > 30 ng/mL
Tempo: ND

A deficiência de VD não demonstrou 
associação significativa com a mortalidade

Gavioli et al.33, 
2020

177:ND:260 VD 
Deficiência: < 20 ng/ml
Suficiência: ≥ 20 ng/ml

Tempo: média de 10 dias (6–20 dias)

Pacientes com deficiência de VD 
necessitam significativamente mais de 

suporte de oxigênio

Heller et al.20, 
2020

SI Zn
Deficiência: < 642,5 μg/L

Tempo: mediana de até alta hospitalar (15 dias)

Os pacientes não sobreviventes demonstraram 
níveis mais baixos de Zn do que as amostras 

dos sobreviventes

Jothimani et al.34, 
2020

27:ND:20 Zn
Deficiência: < 80 μg/dL 

Tempo: 10 dias

Indivíduos com SARS-CoV-2 eram deficientes 
em Zn quando comparados a adultos saudáveis. 

Baixos níveis de Zn em indivíduos com SARS-
CoV-2 foram associados a maiores complica-
ções, levando a hospitalização prolongada e 

aumento da mortalidade

Karahan et al.35, 
2020

103:34:12 VD
Deficiência: <20 ng/mL

Insuficiência: 21 – 29 ng/mL
Suficiência: 30 ng/mL

A insuficiência de VD estava mais presente em 
indivíduos com SARS-CoV-2 grave. O nível 

sérico médio de VD foi significativamente menor 
em pacientes falecidos em comparação com os 

pacientes sobreviventes

Ling et al.12, 
2020

Hospital Tameside
87:80:63

Hospital Royal Preston 
52:73:106

Hospitais Universitários 
59:125:110

VD
Deficiente: <25 nmol/L

Insuficiente: 25-50 nmol/L
Suficiente: > 50 nmol/L

Tempo: 7 semanas

Os níveis de VD não foram associados à 
mortalidade por SARS-CoV-2 em nenhum 

dos hospitais

Luo et al.36, 
2020

446:ND:449 VD 
Deficiência: < 30 nmol/L
Suficiência: ≥ 30 nmol/L
Tempo: 2 meses e 5 dias

Os níveis de VD foram significativamente meno-
res em indivíduos com SARS-CoV-2, 

e foi associada à gravidade da doença

Pizzini et al.37, 
2020

41:29:ND VD
Deficiência: < 30 nmol/L

Insuficiência: 30 a 50 nmol/L 
Suficiência: > 100 nmol/L 

Tempo: 8 semanas

Níveis baixos de VD não predizem a gravidade 
da doença, sintomas persistentes, anormalida-
des na tomografia ou teste de função pulmonar 

prejudicada
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Continuação Tabela 4 – Descrição das características e resultados dos estudos que avaliaram o status de micronutrientes em indivíduos com SARS-CoV-2.

Autor (ano) Nº participantes
Def.:Insuf.:Suf.

Status do micronutriente Resultado

Radujkovic et al.38, 
2020

41:144:ND VD
Deficiência: < 12 ng/mL

Insuficiência:  < 20 ng/mL 

A deficiência de VD esteve associada a uma maior 
taxa de hospitalização e necessidade de 

oxigenoterapia

Ye et al.39, 
2020

VD
Deficiência: < 50 nmol/L

Insuficiência: > 50 nmol/L 
Suficiência: ≥ 75 nmol/L

A deficiência de VD foi mais presente nos indivíduos 
com SARS-CoV-2, e esteve relacionado à gravidade da 

doença

Alguwaihes et al.14, 
2021

166:ND:ND VD
Deficiência: < 50 nmol/L

Deficiência grave: < 12,5 nmol/L

Níveis mais baixos de VD estavam presente em 
indivíduos com SARS-CoV-2. A deficiência grave de VD 

esteve relacionada com maior taxa de mortalidade

Ali et al.50, 2021 ND:ND:ND Zn
Deficiência: não relata o valor 

de referência. 
Tempo: 30 dias

Não houve correlação estatisticamente significante entre 
a deficiência de Zn e as mortes por SARS-CoV-2 na po-
pulação asiática. Entretanto, houve correlação negativa 

estatisticamente significante na população europeia

Angeliki et al.41, 
2021

79: ND:65 VD
Deficiência: < 30 ng/mL
Suficiência: ≥ 30 ng/mL 

Tempo: média de 10 dias (5–18 dias)

Indivíduos com suficiência de VD apresentaram 
menor taxa de mortalidade e menor necessidade de 

ventilação mecânica

Bennouar et al.11, 
2021

67:23:30 (VD)
77:ND:43 (Cálcio)

VD
Deficiência grave: 10 μg/L

Deficiência: 10-20 μg/L
Suficiência: >30 μg/L 

Cálcio
Deficiência: < 2,2 mmol/L  

Tempo: 3 a 28 dias

Houve associação significativa entre deficiência 
grave de VD e hipocalcemia com mortalidade a 

curto prazo

Charoenngam et al.42, 
2021

96:91:100 VD
Deficiência: < 20 ng/mL

Os pacientes SARS-CoV-2 + com níveis de VD 
suficiente apresentaram menores taxas de óbitos, 

baixa admissão na UTI, intubação, SDRA

González et al.43, 
2021

58:ND:191 Zn
Deficiência: < 50 µg/dL

Tempo: ND

Deficiência de Zn se relacionou a pior apresentação 
clínica do SARS-CoV-2, maior tempo de recuperação e 

maior mortalidade

Hastie et al.44, 
2021

ND:ND:ND VD
Deficiência: < 25 nmol/L

Insuficiência: < 50 nmol/L
Tempo: ND

A insuficiência e a deficiência de VD foram associadas a 
maior risco de morte por SARS-CoV-2, porém não 
após o ajuste para potenciais fatores de confusão

Infante et al.45, 
2021

88:19:ND VD
Deficiência: < 30 ng/mL

Os níveis de VD foram maiores estatisticamente 
nos sobreviventes

Lohia et al.46, 
2021

95: ND:175 VD
Deficiência: < 20 ng/mL
Suficiência: ≥ 20 ng/mL

Tempo: 50 dias

Não houve associação estatisticamente significativa 
dos níveis de VD com prognóstico do SARS-CoV-2

Nasiri et al.15, 
2021

91:ND:238 VD
Deficiência: < 20 ng/mL

Insuficiência: 20 a 30 ng/mL 
Suficiência: > 30 ng/mL

Tempo: 120 dias

O tempo de internação foi estatisticamente maior no 
grupo insuficiente para a VD, não houve associação 

com a taxa de mortalidade

Orchard et al.47, 
2021

116:ND:49 VD
Deficiência: < 50 nmol/L
Suficiência: ≥ 50 nmol/L

Tempo: ND

A deficiência de VD foi associada a uma maior 
incidência de admissão na UTI

Osman et al.2, 
2021

VD
22:ND:ND

Cálcio
306:ND:ND

VD e Cálcio
Deficiência VD: <30 nmol / L.
Hipocalcemia: < 2,1 mmol/L 

Tempo: ND

Houve correlação significativa entre hipocalcemia e 
internação em UTI e necessidade de oxigênio. 
Os níveis de VD não apresentaram correlação 

com o prognóstico
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Continuação Tabela 4 – Descrição das características e resultados dos estudos que avaliaram o status de micronutrientes em indivíduos com SARS-CoV-2.

Autor (ano) Nº participantes
Def.:Insuf.:Suf.

Status do micronutriente Resultado

Sulli et al.4, 
2021

88:21:21 VD
Deficiência severa: <10 ng/mL

Deficiência: 10 a 20 ng/mL
Insuficiência: 20 a 30 ng/mL

Suficiência: > 30 ng/mL
Tempo: 30 dias

Os níveis séricos de VD foram significativamente 
mais baixos em indivíduos com SARS-CoV-2

Tehrani et al.48, 
2021

25:85:88 VD
Muito baixo: ≤10 ng/mL

Insuficiência: 10-30 ng/mL
Suficiência: 30-100 ng/mL

Tóxico: ≥100 ng/mL
Tempo: ND

Pacientes com a doença grave, a deficiência de VD 
pode afetar o curso da doença e a mortalidade

Unsal et al.29, 
2021

27: ND:29 VD
Deficiência: <20 ng/Ml
Suficiência: ≥20 ng/mL

Tempo: 6 meses

Maior morbidade e mortalidade em indivíduos com 
SARS-CoV-2 e níveis mais baixos de VD. A suplemen-

tação anterior a infecção pelo SARS-CoV-2 de VD 
apresentaram menor incidência de pneumonia

a suficiência e insuficiência.  Def. = deficiência; Insuf. = insuficiência; Suf. = suficiência.
ND = não determinado; SDRA = Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo; SI = sem informação.

A avaliação da qualidade de cada estudo incluído nesta 
revisão sistemática pode ser acessada nas informações 
suplementares (Tabelas S1-S3). Dos estudos de coorte 
e transversais, 41,4% foram classificados como de boa 

Tabela S1 – Quality assessment of observational cohort and cross sectional studies using The National Institutes of Health (NIH).

Study ID Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Total 
score

Quality

Abrishami et al.30, 2020 √ √ √ √ x √ √ √ √ x √ x √ √ 11 Good

Baktash et al.31, 2020 √ √ √ √ √ √ √ √ √ x √ x √ √ 12 Good

Cereda et al.32, 2020 √ √ NR √ x √ √ √ √ x √ x x √ 9 Fair

Frontera et al.21, 2020 √ √ √ √ x √ √ √ √ x √ x x √ 10 Fair

Gavioli et al.33, 2020 √ √ √ √ x √ √ √ √ x √ x √ √ 11 Good

Heller et al.20, 2020 √ √ √ √ x √ √ √ √ x √ √ √ √ 12 Good

Jothimani et al.34, 2020 √ √ √ √ x √ √ √ √ x √ x √ √ 11 Good

Karahan et al.35, 2020 √ √ √ √ √ √ √ √ √ x √ x x √ 11 Good

Ling et al.12, 2020 √ √ √ x x √ √ √ x x √ x √ √ 9 Fair

Luo et al.36, 2020 √ √ √ √ x x √ √ √ x √ x √ √ 10 Fair

Notz et al.26, 2020 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ x √ x 12 Good

Pizzini et al.37, 2020 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ x √ √ 13 Good

Radujkovc et al.38, 2020 √ √ √ √ x √ √ √ √ x √ x √ x 10 Fair

Tan et al.23, 2020 √ √ √ √ √ x √ x √ x √ x √ √ 10 Fair

Yao et al.28, 2020 √ √ √ √ x x √ x √ x √ x √ x 7 Fair

Angeliki et al.41, 2021 √ √ √ √ x x √ √ √ x √ x xx √ 9 Fair

Bennouar et al.11, 2021 √ √ √ √ x √ √ √ √ x √ x x x 10 Fair

Gonzalés et al.43, 2021 √ √ √ √ x √ √ √ √ x √ x √ √ 11 Good

Hasties et al.44, 2021 √ √ √ √ x √ √ √ √ x √ x √ √ 10 Fair

Infanti et al.45, 2021 √ √ √ √ x √ √ √ √ x √ x √ √ 11 Good

qualidade, enquanto todos os estudos de caso controle 
foram classificados como qualidade regular, enquanto 
dentre os estudos de intervenção, 71,4% apresentaram 
qualidade regular.
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Continuação Tabela S1 – Quality assessment of observational cohort and cross sectional studies using The National Institutes of Health (NIH).

Study ID Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Total 
score

Quality

Lohia et al.46, 2021 √ √ x √ √ √ √ √ √ x √ x x √ 10 Fair

Nasiri et al.15, 2021 √ √ √ √ x x √ √ √ x √ x √ √ 10 Fair

Charoenngam et al.42, 2021 √ √ √ x √ √ √ √ √ x √ x √ √ 12 Good

Ali et al.50, 2021 √ x NR √ x √ √ x √ x √ x √ x 6 Fair

Orchard et al.47, 2021 √ √ x √ √ √ √ √ √ x √ x √ √ 11 Good

Osman et al.2, 2021 √ √ √ √ x x √ √ √ x √ x √ √ 10 Fair

Sulli et al.4, 2021 √ √ NR √ NR √ √ NR √ NR √ NR NR √ 8 Fair

Tehrani et al.48, 2021 √ √ √ √ x √ √ √ √ x √ x √ √ 10 Fair

Unsal et al.29, 2021 √ √ NR √ √ x √ √ √ x √ x √ √ 9 Fair

Quality was rated as poor (0–4 out of 14 questions), fair (5–10 out of 14 questions), or good (11–14 out of 14 questions); NA: not applicable, NR: not reported
Q1. Was the research question or objective in this paper clearly stated?; Q2. Was the study population clearly specified and defined?; Q3. Was the participation rate of eligible persons at least 50%?; 
Q4. Were all the subjects selected or recruited from the same or similar populations (including the same time period)? Were inclusion and exclusion criteria for being in the study prespecified and 
applied uniformly to all participants?; Q5. Was a sample size justification, power description, or variance and effect estimates provided?; Q6. For the analyses in this paper, were the exposure(s) 
of interest measured prior to the outcome(s) being measured?; Q7. Was the timeframe sufficient so that one could reasonably expect to see an association between exposure and outcome if it 
existed?; Q8. For exposures that can vary in amount or level, did the study examine different levels of the exposure as related to the outcome (e.g., categories of exposure, or exposure measured as 
continuous variable)?; Q9. Were the exposure measures (independent variables) clearly defined, valid, reliable, and implemented consistently across all study participants?; Q10. Was the exposure(s) 
assessed more than once over time?; Q11. Were the outcome measures (dependent variables) clearly defined, valid, reliable, and implemented consistently across all study participants?; Q12. 
Were the outcome assessors blinded to the exposure status of participants?; Q13. Was loss to follow-up after baseline 20% or less? Q14. Were key potential confounding variables measured and 
adjusted statistically for their impact on the relationship between exposure(s) and outcome(s)?

Tabela S2 – Quality assessment of case control studies using The National Institutes of Health (NIH).

Study ID Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Total 
score

Quality

Hernández et al.13, 2020 √ √ NR √ √ √ √ x √ √ x √ 9 Fair

Ye et al.7, 2020 √ √ NR √ NR √ √ x √ √ x √ 8 Fair

Alguwaihes et al.14, 2021 √ √ NR √ √ √ √ x √ √ x √ 9 Fair

Q1. Was the research question or objective in this paper clearly stated and appropriate?; Q2. Was the study population clearly specified and defined?; Q3. Did the authors include a sample size justi-
fication?; Q4. Were controls selected or recruited from the same or similar population that gave rise to the cases (including the same timeframe)?; Q5. Were the definitions, inclusion and exclusion 
criteria, algorithms or processes used to identify or select cases and controls valid, reliable, and implemented consistently across all study participants?; Q6. Were the cases clearly defined and di-
fferentiated from controls?; Q7. If less than 100 percent of eligible cases and/or controls were selected for the study, were the cases and/or controls randomly selected from those eligible?; Q8. Was 
there use of concurrent controls?; Q9. Were the investigators able to confirm that the exposure/risk occurred prior to the development of the condition or event that defined a participant as a case?; 
Q10. Were the measures of exposure/risk clearly defined, valid, reliable, and implemented consistently (including the same time period) across all study participants?; Q11. Were the assessors of 
exposure/risk blinded to the case or control status of participants?; Q12. Were key potential confounding variables measured and adjusted statistically in the analyses? If matching was used, did the 
investigators account for matching during study analysis?

Tabela S3 – Quality assessment of case control studies using The National Institutes of Health (NIH).

Study ID Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Total 
score

Quality

Annweiler et al.24, 2020 x x x x x √ √ √ √ √ √ x √ √ 8 Fair

Castillo et al.27, 2020 √ √ √ √ √ √ √ √ √ x √ x √ √ 12 Good

Corvaisierr et al.25, 2020 x x x x x √ √ √ √ √ √ x √ √ 8 Fair

Murai et al.16, 2020 √ √ √ √ √ √ √ √ √ x √ x √ √ 12 Good

Rastogi et al.6, 2020 √ √ x x x √ √ √ √ x √ x √ √ 9 Fair

Siahkali et al.18, 2021 √ √ x x x √ √ √ √ xx √ x √ √ 9 Fair

Thomas et al.5, 2021 √ √ x x x √ √ √ √ √ x √ √ 9 Fair

Q1. Was the study described as randomized, a randomized trial, a randomized clinical trial, or an RCT?; Q2. Was the method of randomization adequate (i.e., use of randomly generated assignment)?; 
Q3. Was the treatment allocation concealed (so that assignments could not be predicted)?; Q4. Were study participants and providers blinded to treatment group assignment?; Q5. Were the people 
assessing the outcomes blinded to the participants' group assignments?; Q6. Were the groups similar at baseline on important characteristics that could affect outcomes (e.g., demographics, risk fac-
tors, co-morbid conditions)?; Q7. Was the overall drop-out rate from the study at endpoint 20% or lower of the number allocated to treatment?; Q8. Was the differential drop-out rate (between treatment 
groups) at endpoint 15 percentage points or lower?; Q9. Was there high adherence to the intervention protocols for each treatment group?; Q10. Were other interventions avoided or similar in the groups 
(e.g., similar background treatments)?; Q11. Were outcomes assessed using valid and reliable measures, implemented consistently across all study participants?; Q12. Did the authors report that the 
sample size was sufficiently large to be able to detect a difference in the main outcome between groups with at least 80% power?; Q13. Were outcomes reported or subgroups analyzed prespecified 
(i.e., identified before analyses were conducted)?; Q14. Were all randomized participants analyzed in the group to which they were originally assigned, i.e., did they use an intention-to-treat analysis?
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DISCUSSÃO

Suplementação de Micronutrientes e Prognóstico 
A maioria dos estudos que avaliaram os efeitos da 

suplementação de VD no desfecho da infecção pelo 
SARS-CoV-2 observou resultados positivos no prognós-
tico da doença. Os estudos que avaliaram os efeitos da 
suplementação da VD observaram que o grupo suple-
mentado apresentava menores complicações graves em 
comparação ao grupo controle, como menor necessidade 
de terapia intensiva e suporte de oxigênio6,13,23,26,27. No 
entanto, é importante descrever que, no estudo de Tan 
et al.23, houve suplementação combinada da VD com a 
vitamina B12 e magnésio.

A suplementação regular de vitamina D3 foi associada 
a menor gravidade do SARS-CoV-2 e melhor taxa de sobre-
vida em idosos hospitalizados, sugerindo efeito protetor 
da suplementação a longo prazo, antes da infecção pelo 
SARS-CoV-224,25. Murai et al.16 não encontraram resultados 
positivos em suplementar uma única dose de 200.000 UI 
de vitamina D3.

Embora a suplementação de VD tenha apresentado efeitos 
benéficos no prognóstico do SARS-CoV-2, não houve um 
padrão no regime de suplementação ideal entre os estudos 
(dose de administração e tempo de suplementação).

No estudo de Thomas et al.5, a suplementação combi-
nada de zinco e vitamina C demonstrou pouca significância 
na evolução do SARS-CoV-2. Para a suplementação de 
zinco, apenas em um estudo exerceu influência significativa 
no prognóstico dos pacientes, com redução de 24% no risco 
de mortalidade em relação ao grupo não suplementado21. 
Entretanto, Yao et al.28 demonstraram que a suplemen-
tação de zinco em idosos SARS-CoV-2 positivos não esteve 
significativamente associada a uma mudança no risco de 
mortalidade hospitalar. 

Segundo Siahkali et al.18, pacientes adultos em proto-
colo de suplementação de 6 g/dia vitamina C por 5 dias 
apresentaram redução nos sintomas de febre e mialgia. 
No entanto, no estudo de Yao et al.28, com suplementação 
da vitamina C isolada e associada ao zinco, não foi iden-
tificada diferença significativa na redução dos sintomas 
em comparação ao tratamento padrão para infecção pelo 
SARS-CoV-2.

Status de Micronutrientes e Prognóstico 
A deficiência de VD em indivíduos com SARS-CoV-2 posi-

tivo esteve relacionada com a gravidade da doença, maior 
tempo de internação, necessidade de ventilação mecânica 
e mortalidade. Esses resultados sugerem que o nível de VD 
deficiente/insuficiente está relacionado a uma maior proba-
bilidade de infecção pelo SARS-CoV-2, como também uma 
pior evolução clínica.

É importante ressaltar que a prevalência de indivíduos 
com idade igual ou maior a 60 anos nos estudos pode ter 
influenciado na possível associação entre a deficiência da 
VD e pior prognóstico da doença em indivíduos nessa faixa 
etária. Isso porque é comum os idosos apresentarem baixos 
níveis de VD, em decorrência do processo de envelhecimento 
e/ou menor exposição solar, somado à redução da capaci-
dade de sintetizar VD na pele49.

Os estudos demonstraram que o nível sérico de VD foi 
significativamente maior em indivíduos SARS-CoV-2 nega-
tivos, como apresentado por Sulli et al.4 (16,3 vs. 7,9 ng/
mL; p=0,001), Chang et al.7 (55,6 nmol/L vs. 71,8 nmol/L), 
Luo et al.36 (65,1% vs. 40,7%; p<0,0001), Alguwaihes et 
al.14 (35,8 vs. 42,5 nmol/L; p=0,025) e Baktash et al.31 
(52,0 nmol/L vs. 27,0 nmol/L; p=0,0008). A deficiência 
de VD em indivíduos com SARS-CoV-2 positivo esteve rela-
cionada com a gravidade da doença e piores desfechos 
 clínicos15,26,29,30,33,35,38,41,42,44,45,48. 

É descrito que, ao avaliar a sobrevida de indivíduos 
infectados e sua relação com os níveis de cálcio e VD, houve 
associação estatisticamente significante entre a hipocalemia 
e a hipovitaminose D, com maior taxa de mortalidade em 
um curto período de tempo11. Por sua vez, constatou-se 
que a hipocalemia em indivíduos SARS-CoV-2 positivos se 
relacionou com um maior tempo de internação, admissão 
em unidade de terapia intensiva (UTI), intubação e maior 
necessidade de oxigênio, porém não houve associação 
significativa entre o nível de VD e prognóstico2.

Em relação ao zinco, indivíduos com níveis adequados 
desse mineral tiveram melhor evolução clínica e menor 
mortalidade19,20,34,43. Estudos sugerem que a deficiência 
de zinco esteve relacionada com maior tempo de inter-
nação, pior evolução clínica e morte dos indivíduos com 
SARS-CoV-2 positivos34,43. Resultados semelhantes foram 
encontrados por Heller et al.20, em que os indivíduos não 
sobreviventes demonstraram níveis mais baixos de zinco do 
que os sobreviventes. Esses achados podem ser explicados 
devido à importância do zinco na inibição da replicação viral 
e, consequente, redução dos sintomas.

Quando comparada a deficiência de zinco entre a 
população asiática e europeia com SARS-CoV-2 positivos, 
observou-se uma prevalência da deficiência de zinco cerca 
de duas vezes maior na população asiática, o que pode estar 
relacionado à alimentação nos seus países. No entanto, 
uma correlação significativa foi constatada entre a defici-
ência de zinco na população europeia e mortalidade por 
SARS-CoV-250. 

O presente estudo possui algumas limitações. Primeiro 
o fato de os artigos incluídos nesta revisão não apresen-
tarem informações padronizadas sobre os protocolos de 
suplementação. Além disso, o tempo de intervenção varia 
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bastante entre os estudos, o que dificulta a comparação e 
pode interferir na interpretação dos resultados. Segundo, os 
pontos de corte utilizados foram diferentes entre os estudos, 
tornando as comparações difíceis, embora seja possível 
concluir que a deficiência de VD apresenta pior prognóstico 
para indivíduos com SARS-CoV-2. Terceiro, a amostra dos 
estudos variou bastante, especialmente quanto ao tamanho 
amostral e às características dos indivíduos avaliados. Além 
disso, a maioria dos estudos era observacional, resultando 
em um menor grau de evidência.   

Nosso estudo apresenta alguns pontos fortes. Esta é a 
primeira revisão sistemática da literatura sobre a relação da 
suplementação e/ou status de micronutrientes com a infecção 
por SARS-CoV-2. Além disso, não houve restrição de busca 
de micronutriente específico, o que permitiu o levantamento 
dos principais nutrientes que estão sendo estudados sobre a 
relação com o prognóstico do SARS-CoV-2.

CONCLUSÃO

Esta revisão sistemática reforça a necessidade de 
manter níveis adequados de micronutrientes, especifica-
mente os que estão relacionados ao sistema imunológico, 
como forma de prevenção e tratamento do SARS-CoV-2. 
Sugere que a suplementação pode atenuar os sintomas 
graves da doença, e que o status adequado de micronu-
trientes atua como fator protetor, fornecendo evidências 
sobre o papel dos micronutrientes e melhor prognóstico 
do SARS-CoV-2.
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DOI: 0.37111/braspenj.2022.37.3.12 RESUMO
O presente artigo tem como objetivo investigar se o gengibre (Zingiber officinale) possui efeito 
antiemético em indivíduos no tratamento oncológico. Os estudos recentes são conflitantes quanto 
ao uso do gengibre para um efeito antiemético, em especial durante a quimioterapia e a radiote-
rapia, que são responsáveis por apresentar múltiplos efeitos colaterais. como náuseas e vômitos. 
Sendo assim, em busca de elucidar essa questão, foi realizada uma revisão integrativa, dando 
ênfase a artigos publicados nos últimos cinco anos, nas seguintes bases de dados: BVS, Google 
Acadêmico e PubMed, nos idiomas português e inglês. Foram selecionados 12 artigos e, após 
leitura destes, foram excluídos três, visto que, fugiram do tema proposto. Somente nove artigos 
abordavam os efeitos antieméticos do gengibre, sendo estes utilizados na pesquisa. Dentre os 
estudos selecionados, três deles demonstraram que o gengibre teve efeito positivo na ação contra 
náuseas e vômitos. Conclui-se que a suplementação de gengibre, dias antes e após a quimiote-
rapia, não apresentou efeito protetor em relação a náuseas e vômitos induzidos pela quimioterapia. 

ABSTRACT
This article aims to investigate whether ginger (Zingiber officinale) has an antiemetic effect on 
individuals in cancer treatment. Recent studies are conflicting regarding the use of ginger for an 
antiemetic effect, especially during chemotherapy and radiotherapy, which are responsible for 
having multiple side effects such as nausea and vomiting. Therefore, in order to clarify this issue, 
an integrative review was carried out, with emphasis on articles published in the last five years in 
the following databases: VHL, Google Scholar, and PubMed, in Portuguese and English. Twelve 
articles were selected and, after reading them, three were excluded, since they escaped the 
proposed theme. Only nine articles addressed the antiemetic effects of ginger, which were used 
in the research. Of the selected studies, three of them showed that ginger had a positive effect 
on the action against nausea and vomiting. It was concluded that the supplementation of ginger 
days before and after chemotherapy did not present a protective effect in relation to nausea and 
vomiting induced by chemotherapy. 
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INTRODUÇÃO

O desenvolvimento do câncer é um problema de saúde 
em todo o mundo. Foi estimado pela Organização Mundial 
da Saúde que, no ano de 2030, espera-se em torno de 
27 milhões de casos de câncer, 17 milhões de óbitos por 
câncer e 75 milhões de pessoas vivas, anualmente, com 
câncer1. O maior efeito desse aumento pode estar asso-
ciado, possivelmente, às dietas inadequadas, caracterizadas 
pelo alto teor de gordura saturada, colesterol, açúcares 
e fatores etiológicos associados ao câncer: tabagismo, 
obesidade, sedentarismo, exposição a determinados tipos 
de vírus, bactérias, parasitas, além do contato frequente 
com substâncias cancerígenas1. 

Dados publicados recentemente pelo Instituto Nacional 
do Câncer demonstraram que as neoplasias mais frequentes 
no país são de próstata, pulmão, mama, estômago, cólon 
e reto. Dessa forma, para o tratamento das neoplasias 
malignas está a quimioterapia e radioterapia, que podem 
apresentar múltiplos efeitos colaterais. Esse processo, 
dependendo do paciente, pode causar alterações no orga-
nismo, que podem ser leves ou intensas2.

Os sintomas associados ao tratamento quimioterápico 
são náuseas e vômitos, que podem ser bastante descon-
fortáveis, mas geralmente não causam graves problemas, 
se controlados. Caso os vômitos sejam persistentes, isso 
pode levar a desidratação, desequilíbrio hidroeletrolítico, 
perda de peso e queda do estado geral3.

Como alternativa para tratamento complementar, o 
uso de substâncias naturais vem sendo estudado para 
prevenção de episódios adversos, principalmente enjoos 
e êmeses provocados por quimioterapia, que podem ser 
graves e prejudicar o estado nutricional do paciente, 
incluindo desinteresse em seguir o tratamento e até, 
consequentemente, avanço da doença. Recentemente, 
as plantas têm sido importante alvo de interesse no 
controle do tratamento em comparação com drogas 
químicas. Uma das suas principais vantagens de utili-
zação é a menor ocorrência de efeitos colaterais e 
menor custo4. 

A utilização do gengibre (Zingiber officinale) na 
alimentação de pacientes oncológicos em tratamento 
quimioterápico pode melhorar ou reduzir os episódios 
de náuseas e êmeses5. Dentre as plantas principais e 
mais eficazes no tratamento de náuseas e vômitos, está o 
gengibre, sem qualquer efeito secundário. O gingerol e 
shogaol são componentes ativos do gengibre, que possui 
atividade farmacológica mais conhecida do gengibre. 
Estes compostos têm comprovação de efeitos antieméticos, 
antitérmicos, antitussígenos e anti-inflamatórios4.

Neste caso, é necessário compreender o efeito 
do gengibre sobre essa sintomatologia, bem como a 
sua influência na qualidade de vida desse grupo de 
pacientes6.

Este estudo tem por finalidade identificar se o consumo 
do gengibre possui propriedades antieméticas em pacientes 
oncológicos no tratamento quimioterápico.

MÉTODO

Trata-se de uma revisão de literatura realizada nos 
meses de março a setembro de 2019, a qual foi condu-
zida de acordo com a metodologia Preferred Repor-
ting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses 
(PRISMA). Para criação da pergunta de pesquisa foi 
utilizado o acrônimo PICO. P – população e problema 
(náuseas e vômitos na quimioterapia); I – intervenção 
(uso de gengibre); C – comparação (sem uso de medica-
mentos); O – desfecho (redução da náusea e vômitos e 
outros). A pergunta foi: O consumo do gengibre possui 
propriedades antieméticas em pacientes oncológicos no 
tratamento quimioterápico?

Realizou-se buscas nas seguintes bases de dados: 
PubMed, Google Acadêmico e na BVS, como também 
INCA e EMBRAPA, selecionando estudos publicados entre 
os anos 2014 e 2019, na língua inglesa e portuguesa. 
Utilizaram-se os seguintes descritores do Medical Subject 
Headings (MeSH): ginger, antiemetic echemotherapy, e 
os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): gengibre, 
antiemético e quimioterapia, ajustado com operador 
booleano (AND). Para inclusão foram utilizadas algumas 
variáveis, como: estudos dos últimos 5 anos e ensaio 
clínico realizado em humanos. Foram excluídos artigos 
de revisões de literatura, editoriais, dissertações, teses e 
outros fundamentos.

Após consultas nas bases de dados acima citadas, os 
estudos indicados foram iniciados por título, resumo e, 
posteriormente, com leitura integral, para que assim fossem 
pré-selecionados, tanto para inclusão quanto exclusão. 

RESULTADOS 

Após a finalização das buscas dos dados por meio de 
palavras-chave já mencionadas, foram encontrados 78 
artigos, sendo 20 na BVS, 48 no Google Acadêmico e 10 
na PubMed. Foram selecionados 12 artigos para leitura 
integral. O motivo para exclusão durante essa etapa foi: 
estudo não randomizado, revisão sistemática e com etio-
logia diferente da proposta ao tema escolhido (Figura 1 e 
Tabela 1).
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Figura 1 - Fluxograma de identificação e seleção dos estudos. Lagarto, SE, Brasil, 2019.

Tabela 1 – Resultados dos artigos analisados e selecionados para estudo.

Autor / Ano Tipo de Estudo FNº de pessoas/ 
Tempo de duração

Intervenção Resultados

Konmun et al.7, 
2017

Randomizado 
Duplo-cego 
Controlado

81 pacientes
 (tumor sólido)
12 semanas

Consumo de cápsulas: O 6-gingerol 
continha extrato de gengibre, referido 
como 6-gingerol 5 mg (1,4% de extrato 
de gengibre)

Os pacientes tratados com 6-gingerol rela-
taram notavelmente menos fadiga de grau 3 (2 
vs. 20%; P = 0,020). 6-Gingerol melhorou sig-
nificativamente a taxa geral de RC* em CINV**, 
apetite e qualidade de vida em pacientes com 
câncer recebendo quimioterapia adjuvante

Bossi et al.8, 
2017

Duplo-cego 
Randomizado 

Controlado

251 pacientes 
(câncer de pulmão, 
cabeça e pescoço)

22 meses

Cápsulas de gelatina mole de gel con-
tendo óleo vegetal (110mg) e 40 mg 
de extrato supercrítico padronizado de 
Ginger CO 2 (título mínimo em Gengols: 
16 mg, Min em Shogaoil 1,12 mg). Os 
pacientes foram instruídos a ingerir no 
tratamento 2 cápsulas de manhã e 2 no 
final da tarde. Quimioterapia associada ao 
medicamento antraciclina.

Em pacientes tratados com cisplatina em altas 
doses, a adição diária de gengibre, mesmo 
que seguro, não resultou em na redução do 
efeito no CINV. O efeito favorável observado 
em subgrupos com risco particular na náusea 
merece investigação específica

Arslan e 
Ozdemir9, 
2015

Randomizado 
Controlado

60 pacientes
(câncer de mama)

5 dias

Consumo de gengibre em pó 30 minutos 
antes da administração da quimioterapi-
a. No total 500 mg de gengibre em pó, 
misturado com uma colher de iogurte 
para facilitar a deglutição, sendo admi-
nistrado aos pacientes duas vezes ao dia 
por três dias

O presente estudo demonstrou que a admi-
nistração de gengibre foi eficaz em diminuir a 
gravidade dos sintomas agudos e tardios de 
náusea em mulheres com câncer de mama em 
uso de antraciclina na quimioterapia

Ansari et al.10, 
2016

Randomizado 
Controlado

81 pacientes
 (tumor sólido)
12 semanas

Cápsulas de gengibre e placebo esta-
vam na mesma forma e cor 250 mg de 
gengibre em pó ou amido. As cápsulas 
foram acondicionadas em embalagens 
semelhantes A ou B. Randomização 
de pacientes e tratamento a entrega foi 
realizada por um residente de oncologia. 
Os pacientes e seus oncologistas des-
conheciam as cápsulas conteúdo. Os 
pacientes foram convidados a ingerir 2 
cápsulas a cada 12 horas por 3 dias e 
registrar os episódios de vômito e gravi-
dade de náusea

Em conclusão, o gengibre é um medicamento 
herbal seguro, mas seus efeitos no CINV não 
estão bem definidos. Mais estudos são neces-
sários para se chegar a uma conclusão. Em 
período mais longo de consumo de gengibre, 
antes e após quimioterapia, e usando gengibre 
durante todo o tratamento pode ser útil
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Continuação Tabela 1 – Resultados dos artigos analisados e selecionados para estudo.

Autor / Ano Tipo de Estudo FNº de pessoas/ Tempo 
de duração

Intervenção Resultados

Thamlikitkul et al.11, 
2017

Randomizado 
Duplo-cego 

Cruzado 
Controlado

34 pacientes
 (câncer de mama)

10 meses

Cápsula de gengibre de 500 mg 
ou placebo duas vezes ao dia por 
5 dias a partir do primeiro dia do 
segundo ciclo de quimioterapia.
Cada cápsula de gengibre continha 
500 mg de gengibre seco (Zingiber 
officinale Rosc.), enquanto cada 
cápsula de placebo continha os 
ingredientes inativos da cápsula de 
gengibre. O placebo e cápsulas de 
gengibre e suas embalagens eram 
fisicamente idênticas

Para concluir, o presente estudo 
demonstrou que o gengibre, em uma 
dose de 1 g / dia por 5 dias, come-
çando no primeiro dia de quimiotera-
pia, era seguro, mas não conferia ne-
nhum benefício adicional em termos 
de reduzir a gravidade da náusea 
em pacientes com câncer de mama 
que recebem quimioterapia AC, que 
também receberam ondansetrona e 
dexametasona para profilaxia CINV

Li et al.12, 
2018

Randomizado 
Controlado

140 pacientes 
(câncer de pulmão)

9 meses

As cápsulas de gengibre e o pla-
cebo foram administrados por via 
oral (0,5 g, 2 cápsulas por dia, 0,25 
g por cápsula, a cada 12 horas) 
por 5 dias a partir do primeiro dia 
de quimioterapia. Cada cápsula de 
gengibre continha 250 mg de gen-
gibre em pó seco. O pó de gengibre 
foi padronizado para conter 5% de 
gingeróis. Cápsulas de placebo 
eram fisicamente idênticas ao gen-
gibre cápsulas e continha 250 mg 
de amido de milho

Em conclusão, este estudo demons-
trou que o uso de gengibre como ad-
juvante à terapia antiemética padrão, 
não produziu eficácia adicional para 
melhorar a incidência e gravidade 
CINV em pacientes com câncer de 
pulmão, em uso de cisplatina em 
regimes baseados

Sanaati et al.13, 
2016

Ensaio clínico
Randomizado 
Duplo-cego 

40 pacientes 
(câncer de mama)

12 meses

Grupo de intervenção 1 (grupo 
gengibre) por 5 dias antes e 5 dias 
após a quimioterapia: 2 vezes ao 
dia e cápsulas de 500 mg de raiz 
de gengibre em pó, além de um 
regime antiemético de rotina que 
consiste em cápsulas de dexameta-
sona, metoclopramida e aprepitanto 
(DMA)

Nestes estudos, os resultados indi-
cam que gengibre é eficaz na inten-
sidade de náusea e na frequência 
do vômito

Borges14, 
2019

Ensaio clínico
Randomizado

73 pacientes 
(câncer de mama e 

pulmão)
Cinco primeiros 
dias da terapia

Chá de gengibre no dia da apli-
cação do antineoplásico (D0) na 
especificação de 1 grama/150 ml 
de água e o tubérculo fracionado 
para preparo e consumo nos três 
dias subsequentes, 2 vezes ao dia

Os benefícios do gengibre foram 
observados no manejo do vômito 
em pacientes com câncer de mama, 
enquanto no câncer de pulmão ele 
foi mais eficaz no controle da náusea

Freitas et al.15, 
2018

Ensaio clínico
Randomizado
Triplo- cego
Controlado

16 pacientes, dos 
quais 12 finalizaram a 

pesquisa 
(câncer no TGI).

8 dias

Todos os participantes receberam 
a intervenção com 1g de extrato 
seco de gengibre ou 1g de celulose 
microcristalina em momentos alter-
nados, sendo duas cápsulas com 
500 mg/dia. Orientou-se ingerir as 
cápsulas pela manhã, quatro dias 
antes e quatro dias após a quimio-
terapia

A suplementação com 1g de gengi-
bre quatro dias antes e após da 
quimioterapia não apresentou efeito 
protetor em relação a náuseas e vô-
mitos induzidos pela quimioterapia

RC* = Resposta completa; CINV**: Chemotherapy-induced nausea and vomiting; FLIE e BFI*** = Ferramenta de verificação de êmese
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DISCUSSÃO

Dentre os estudos encontrados, a maioria corrobora com 
resultados de que o gengibre possui efeito antiemético, mas 
não teve efeito claramente significativo em indivíduos no 
tratamento quimioterápico. 

Segundo a Academia Nacional de Cuidados Paliativos16, 
estudos demonstram que os antieméticos atuam como 
antagonistas dos receptores presentes na zona de gatilho 
quimiorreceptora ou inibidores das vias aferentes vagais. 
O processo do êmese é regulado pelo centro do vômito, 
localizado no mesencéfalo, uma estrutura do sistema nervoso 
central (SNC), que é conectado às seguintes estruturas: zona 
de gatilho dos quimiorreceptores, sistema vestibular e córtex 
cerebral e sistema límbico. 

Segundo Saad e Medeiros17, o uso de antieméticos não-
farmacológicos deveria abranger ainda mais medidas auxi-
liadoras, como o uso do gengibre (Zingiber officinale), que 
possui efeito positivo. O rizoma possui em sua composição 
óleos voláteis, como shogaol e gingerol, que são seus possí-
veis componentes ativos, sendo apontados dois mecanismos 
teóricos principais. Compostos esses, que estão associados 
ao efeito antiemético.

Sendo elucidado o efeito direto no trato gastrointestinal 
(TGI), graças a suas propriedades espasmolíticas, carmina-
tivas e absorventes, considera-se que o gengibre module os 
movimentos gástricos, favorecendo o esvaziamento gástrico, 
motilidade antral, proximais dimensões gástricas, e os 
sintomas pós-refeições. Isso alteraria as reações gastrointes-
tinais de retroalimentação responsáveis pela náusea e ação 
no sistema nervoso central: modulando vias serotoninérgicas, 
que possui papel importante em alguns quadros de náusea. 
Tem atuação parecida com o medicamento ondansetrona, 
que age bloqueando o início do reflexo de náuseas e vômitos, 
pelo mecanismo antagonista do receptor 5-HT317. 

Como a náusea está relacionada ao vômito, é importante 
estimular seu controle por meio de medidas medicamentosas 
que consistem no uso de metoclopramida e aprepitanto, 
como também por meios complementares, colocando em 
prática as orientações nutricionais, evidenciando desta forma 
as recomendações abordadas no Instituto do Câncer do 
Estado de São Paulo18, que indica a restrição de alimentos 
ricos em frituras, gorduras saturadas, carboidratos simples, 
como compotas, goiabada, marmelada, e condimentos 
fortes, como pimenta, catchup, mostarda e molho inglês. 

Dos estudos de Sanaati et al.19 e Freitas et al.20, discutidos 
nos resultados, traz como principais limitações, respectiva-
mente, os tipos de câncer, efeitos do gengibre em diferentes 
tipos de câncer e efeito do gengibre em pacientes submetidos 
a quimioterapia de vários dias para obter informações mais 
precisas sobre a eficácia da erva. Como também a utilização 
do extrato seco não padronizado; a redução do tamanho 

da amostra equiparada a outros estudos obtidos a partir do 
número de participantes limitados que se encaixaram nos 
critérios de inclusão do estudo e intervenção e pelo curto 
período para recrutamento e a falta de aplicação regular do 
questionário, uma vez que os participantes frequentavam o 
hospital apenas no ciclo seguinte de quimioterapia, não sendo 
possível o contato antecipado destes com o pesquisador.

CONCLUSÃO

Conclui-se que as verificações sobre o papel do gengibre 
na prevenção de náuseas e vômitos induzidos pela quimio-
terapia, nos estudos selecionados, mostraram resultados 
mistos, possivelmente, devido à diversidade dos estudos em 
termos de características do paciente, doença e tratamento 
quimioterápico, falta de tratamento antiemético apropriado, 
não equilibrado, as doses de gengibre e formulações. 
Portanto, faz-se necessária a realização de mais estudos para 
fornecer evidências bem fundamentadas sobre a eficácia do 
gengibre. 
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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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