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Editorial

Contribuindo para a construção do alicerce
científico em Nutrição
Contributing to build the scientific foundation in Nutrition

Caros colegas,
O ano de 2020 caminha ao lado da evolução da pandemia da COVID-19, que toma as
manchetes dos jornais do mundo e, além de afetar a saúde das pessoas, com um número de
mortos alarmante aqui no País, compromete a economia do Brasil e do mundo. Profissionais
de saúde são um grupo de risco e dificilmente um de nós, na atualidade, não conhece alguém
que contraiu o vírus ou que, infelizmente, faleceu. O BRASPEN Journal traz mais um artigo
especial, abordando a literatura disponível para a nutrição desses pacientes, neste atual número.
Embora os pacientes pediátricos sejam pouco afetados, Manzoli e colaboradores trazem um
interessante artigo de revisão intitulado “COVID-19 em Pediatria: sugestões para o manejo
nutricional”. Vale a pena ler.
Outros artigos desta edição merecem destaque. Okipney e colaboradores apresentam a
experiência na Universidade Federal do Paraná com o National Dysbiosis Survey (INDIS).
Os autores avaliaram a boa efetividade do INDIS na estratificação de risco de pacientes internados com disbiose intestinal. Já Silvah e colaboradores mostram os resultados observados ao
avaliarem a adequação proteico/energética das fórmulas enterais industrializadas existentes no
mercado brasileiro e utilizadas na terapia nutricional de pacientes adultos. O artigo é muito bom
e vale a leitura. Finalmente, Rocha e colaboradores no artigo intitulado “Terapia nutricional no
paciente adulto em oxigenação por membrana extracorpórea (ECMO): Revisão de literatura”,
investigam os dados existentes na literatura sobre o suporte nutricional de pacientes adultos em
uso da ECMO, visando auxiliar na elaboração de protocolos institucionais. A ECMO fornece
suporte cardiopulmonar parcial ou total a pacientes com falência cardíaca ou pulmonar grave,
aguda e reversível.
Desejo uma boa leitura a todos!
José Eduardo de Aguilar-Nascimento
Editor
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CITE OS ARTIGOS DO BRASPEN JOURNAL NAS SUAS PUBLICAÇÕES.
AS CITAÇÕES ROBUSTECERÃO NOSSAS CHANCES DE INDEXAÇÃO.
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