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EEditorial

Quem Nutre?  
Uma pesquisa sobre as EMTNs do Brasil

Who Nourishes? Research on Brazilian EMTNs

Esse editorial tem esse título devido a um relevante estudo publicado neste número. Quem 

Nutre? Uma pesquisa sobre as EMTNs do Brasil.  Campos e colaboradores (que reúne um grupo 

de pesquisadores da BRASPEN) respondem a essa excelente pergunta. A resposta, contida no 

artigo, traz um retrato das EMTNs no nosso País.  Como se sabe, a implementação de EMTNs 

em hospitais brasileiros é obrigatória, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), desde a publicação da portaria 272 de 1998. O estudo demonstra, entretanto, a 

inquietante constatação que não há EMTN em todos os hospitais. Entretanto, quem somos afinal 

de contas? Isso tudo parece ainda mais relevante  quando constatamos que, apesar de todos os 

esforços da BRASPEN e de outras Sociedades para a evolução da terapia nutricional  no Brasil, 

a prevalência da desnutrição hospitalar ainda permanece alta. O fato é: EMTNs ainda não são 

uma realidade no País. Quais as razões de uma portaria com mais de 20 anos ainda não ser 

cumprida na íntegra? Penso que esses dados devam trazer essa discussão para a BRASPEN e, 

como Sociedade, ela deve propor  estratégias para redução desse “gap” ao Governo Federal.  

Finalmente, parabenizo os autores pelo estudo e pelos relevantes dados aqui apresentados.  

Penso que a leitura do artigo é obrigatória aos nossos leitores.

José Eduardo de Aguilar-Nascimento
Editor
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Terapia Nutricional Enteral Domiciliar em tempos de 
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Home Enteral Nutrition in times of social isolation due to the COVID-19 pandemic
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RESUMO

A terapia nutricional enteral domiciliar (TNED) proporciona o cuidado à necessidade especial de 

alimentação no domicílio. Embora a maioria dos pacientes em TNED esteja clinicamente estável, 

faz-se necessário o apoio de profissionais da saúde e o monitoramento e a avaliação para 

manutenção ou evolução da terapia. Entretanto, a atual situação de pandemia de COVID-19 e 

a inexistência de tratamento específico para a infecção pelo coronavírus levaram a alterações na 

rotina de trabalho dos serviços de saúde. A recomendação de distanciamento social para conter o 

avanço da COVID-19 interfere no serviço de atendimento domiciliar. Assim, para que se propor-

cione a assistência de maneira efetiva e com segurança ao paciente, familiares e profissionais da 

saúde, adaptações podem ser realizadas. Portanto, o objetivo deste manuscrito é discutir elementos 

e recomendações que contribuam para o cuidado em TNED durante a pandemia de COVID-19.

ABSTRACT

Home enteral nutrition (HEN) provides care for the special need for food at home. Although the 

majority of patients in HEN is clinically stable, support from health professionals, and monitoring and 

evaluation for maintenance or evolution of therapy are necessary. However, the current pandemic 

situation of COVID-19 and the lack of specific treatment for coronavirus infection have led to 

changes in the health services work routine. The social distance recommendation to contain the 

progress of COVID-19 interferes with the home care service. Thus, in order to provide assistance 

effectively and safely to the patient, family members and health professionals, adaptations can 

be made. Therefore, the objective of this manuscript is to discuss elements and recommendations 

that contribute to HEN care during the COVID-19 pandemic.
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INTRODUÇÃO

A terapia nutricional enteral domiciliar (TNED) é indicada 
quando há restrição de utilização da via oral para alimen-
tação e objetiva manter ou recuperar o estado nutricional 
do paciente1. Diante da possibilidade de continuidade ao 
tratamento clínico e nutricional em domicílio, a TNED é a 
alternativa recomendada a longo prazo1,2. As neoplasias, 
os distúrbios neurológicos, neurodegenerativos, traumas e 
problemas de má absorção são enfermidades com indicação 
frequente de TNED2. 

A indicação de cuidados em domicílio depende da 
estabilidade clínica do paciente, que orienta qual ponto da 
rede de atenção à saúde (RAS) prestará assistência mais 
adequada3. A atenção domiciliar (AD) está integrada à RAS e 
apresenta importante papel na recuperação ou manutenção 
da saúde do paciente, além de estar associada à melhoria no 
seu convívio social e familiar e da sua qualidade de vida2,4. 
Porém, algumas situações podem exigir reorganização das 
rotinas de profissionais da saúde na AD, bem como dos 
cuidadores e da família do paciente em TNED, como é o 
caso de pandemias. 

A pandemia do novo coronavírus é considerada pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS) uma Emergência de 
Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII)5. Ao final 
de 2019, na cidade de Wuhan, localizada na província de 
Hubei, China, teve início o surto desse novo vírus, que apre-
sentava quadros clínicos de síndrome gripal aguda associada 
à pneumonia viral, até então de etiologia desconhecida6-8. 
Após a coleta de amostras, foi identificado que o patógeno se 
tratava de um novo coronavírus denominado SARS-CoV-27. 
Com isso, a OMS foi notificada e definiu o nome para nova 
doença: COVID-199. Devido à sua alta transmissibilidade por 
gotículas ou secreções respiratórias e ao avanço da doença 
entre os continentes, em março de 2020, a OMS declarou 
o estado de pandemia10. 

Diante de uma ESPII, a OMS recomenda várias medidas 
aos Estados Membros, como: vacinação, quarentena e 
isolamento social5. Porém, atualmente, não se tem medi-
camento ou vacina específica para prevenir ou tratar a 
COVID-19. Portanto, recomenda-se o distanciamento social 
como meio de frear a transmissão e a propagação do vírus 
e da infecção11,12. Devido à magnitude da pandemia, os 
governos são responsáveis por garantir a saúde da sua 
população e são orientados a recomendar estratégias que 
possibilitem a segurança tanto para o paciente quanto para 
o profissional5,13. 

Considerando a recomendação de distanciamento 
social, espera-se que o domicílio seja o lugar mais seguro, 
enquanto a ESPII pela pandemia da COVID-19 se mantiver. 
Porém, em caso de realização de tratamento domiciliar 
por agravo à saúde diferente da infecção por COVID-19, 

alguns cuidados adicionais são indicados para evitar a 
contaminação com o novo coronavírus. Essa situação é 
vivenciada por pacientes em uso da TNED, que embora, 
em maioria, clinicamente estáveis, normalmente possuem 
doenças de base e comorbidades associadas que podem 
comprometer o prognóstico favorável em caso de infecção 
pelo novo coronavírus. 

Frente à gravidade da atual situação de saúde pública, 
faz-se necessário rever as ações e práticas de AD. Neste 
sentido, é preciso reorganizar serviços para que se garanta 
atendimento de qualidade, eficiente e, principalmente, com 
segurança ao paciente, cuidadores, familiares e profissio-
nais da saúde. Com isso, o objetivo deste manuscrito é 
discutir elementos e recomendações que contribuem para o 
cuidado em TNED durante a pandemia de COVID-19. Para 
alcançar o objetivo, este manuscrito buscou utilizar materiais 
e orientações governamentais e de entidades nacionais 
e internacionais de saúde voltadas ao enfrentamento da 
ESPII publicados e disponíveis até o momento, no site do 
Ministério da Saúde Brasileiro e na base de dados LILACS. 
Ainda, foram considerados os artigos científicos referentes 
à temática do cuidado nutricional em TNED elaborados e 
publicados por pesquisadores estrangeiros disponíveis na 
base de dados PubMed. 

Assim, com base nas publicações e no conhecimento 
preexistente do processo de trabalho e assistência prestada 
anteriormente à pandemia, as orientações e recomenda-
ções foram adaptadas para o público em questão, ou seja, 
pacientes em uso da TNED no contexto brasileiro. Para 
apresentação das orientações e recomendações, optou-
se por dividir o texto em três partes: 1. Monitoramento do 
paciente em TNED; 2. Recomendações para higienização 
de superfícies no domicílio; e 3. Orientação aos cuidadores 
de pacientes em TNED.

MONITORAMENTO DO PACIENTE EM TERAPIA 
NUTRICIONAL ENTERAL DOMICILIAR
A telemedicina, atendimento remoto e consultas não 

presenciais foram autorizados no Brasil por entidades repre-
sentativas de diferentes profissões da área da saúde e outras 
instituições em virtude da pandemia do novo coronavírus. 
A formulação de legislação e normas foi iniciada no fim de 
março de 2020 e estão disponíveis para toda a população. 
Desde então, Conselho Federal de Medicina (CFM - Ofício 
1756/2020)14, Conselho Federal de Nutricionistas (CFN 
- Resolução Nº 646/2020)15, Conselho Federal de Enfer-
magem (COFEN - RESOLUÇÃO COFEN Nº 634/2020)16 e 
outros Conselhos Federais e o Ministério da Saúde17 (Portaria 
467/2020) recomendaram modificações e ajustes para a 
atuação dos profissionais da saúde enquanto perdurar a 
situação de ESPII.
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Portanto, ligações telefônicas ou videochamadas são 
estratégias que podem ser utilizadas para monitoramento e 
continuidade do cuidado de saúde. As recomendações gerais 
para o atendimento domiciliar, com vistas ao monitoramento 
de pacientes em TNED, estão apresentadas no Quadro 1.

Em casos específicos, quando não há possibilidade de 
atendimento remoto, recomenda-se que sejam obedecidas 
todas as normas de segurança, a fim de evitar a exposição 
dos pacientes em TNED, cuidadores, familiares e profissionais 
da saúde ao contágio pelo novo coronavírus20 (Quadro 2).

Quadro 1 – Recomendações para realização de monitoramento remoto 
por profissionais de saúde com vistas aos cuidados a pacientes em terapia 
nutricional enteral domiciliar.

Recomendações gerais para ações de atenção domiciliar realizadas 
remotamente

• Fazer o contato via telefone ou outras formas de comunicação à 
distância;

• Manter registro do contato com o paciente e familiares;

• Orientar quanto às dúvidas e dificuldades em relação à TNED;

• Sempre que possível, aplicar a triagem de risco de desnutrição (MUST 
e SARC-F);

• Quando o contato por videochamada for realizado, orientar o paciente 
em TNED ou cuidador para realizar o exame físico visual, inspecionando 
a reserva muscular, a hidratação e a condição da sonda ou ostomia 
(incluindo a higienização);

• Avaliar alterações de peso corpóreo do paciente em TNED, mesmo 
que de forma subjetiva;

• Investigar o tipo da fórmula e quantidade infundida, bem como a 
tolerância pelo paciente em TNED e a presença de intercorrências 
gastrointestinais;

• Questionar sobre a presença de sintomas relacionados à alteração da 
frequência respiratória, febre, sintomas gripais;

• Realizar avaliação referente à hidratação do paciente em TNED;

• Avaliar a necessidade de alteração ou adequação da prescrição 
dietética e a melhor forma de encaminhá-la ao paciente em TNED ou 
cuidadores;

• Realizar triagem por telefone de pacientes em TNED, cuidadores e 
familiares com manifestações clínicas relacionadas à COVID-19;

• Orientar todos os pacientes em TNED e seus familiares sobre preven-
ção e cuidados gerais, isolamento domiciliar de indivíduos sob suspeita 
de COVID-19 no grupo familiar, distanciamento social e manifestações 
clínicas que necessitem de atendimento de urgência;

• Realizar triagem de famílias em vulnerabilidade social e buscar medida 
protetiva intersetorial por meio da assistência social;

• Promover ação que mantenha a distribuição de medicações, fórmulas 
nutricionais comerciais e materiais de higiene fornecidos pela rede de 
serviço de saúde em domicílio.

Adaptado de Matras et al.18 e Krznaric et al.19.
TNED = Terapia Nutricional Enteral Domiciliar; COVID-19 = Corona Virus Disease; MUST = 
Malnutrition Universal Screening Tool – em português Ferramenta Universal para Rastreio da 
Malnutrição; SARC-F = Strength, Assistance in walking, Rise from a chair, Climb stairs e Falls – em 
português conhecido como questionário para triagem de sarcopenia.

Quadro 2 – Principais orientações para a prevenção da  COVID-19 no 
atendimento presencial no domicílio.

Orientações de boas práticas para o atendimento nutricional pre-
sencial para prevenção de COVID-19

• Evitar contato físico, como abraço e aperto de mão;

• Realizar contato remoto (por telefone, por exemplo) antes e questionar 
sobre o aparecimento de sintomas da COVID-19 no paciente em TNED, 
cuidadores e familiares;

• Orientar o cuidador ou paciente em TNED para que, antes da visita 
domiciliar, o ambiente seja arejado e ventilado;

• Orientar a utilização de máscara pelo cuidador, familiares e paciente 
em TNED;

• Realizar a higienização com álcool a 70% em equipamentos como 
balança, fita antropométrica e adipômetro, bem como o equipamento/
ferramentas utilizados durante registro do atendimento, antes e após a 
utilização;

• Lavar as mãos com água e sabonete líquido, por, no mínimo, 20-30 
segundos, quando possível, e finalizar com álcool a 70%;

• Utilizar equipamentos de proteção individual (EPI), como: máscara, 
protetores faciais, luvas, jaleco, antes de adentrar ao domicílio;

• Sempre que possível, manter distância de, no mínimo, 2 metros do 
paciente em TNED, cuidador e familiares;

• Evitar o preenchimento de fichas ou a entrega de papéis; mas, caso 
seja necessário, sugere-se que estejam plastificados ou envoltos em 
plástico transparente para correta higienização;

• Fazer o descarte correto dos EPIs utilizados em lixeira apropriada;

• Ficar atento às normas e protocolos atualizados.

Adaptado de Matras et al.18; Brasil, Ministério da Saúde21.
COVID-19 = Corona Virus Disease; EPI = Equipamento de proteção individual; TNED = Terapia 
nutricional enteral domiciliar.

RECOMENDAÇÕES PARA HIGIENIZAÇÃO DE 
 SUPERFÍCIES NO DOMICÍLIO
O tempo de permanência do novo coronavírus em várias 

superfícies já foi identificado, sendo variável de acordo com 
o material do objeto. O respeito às orientações de hábitos 
de higiene é eficiente no combate ao vírus, desde que 
seguidos adequadamente12. A manipulação das fórmulas 
enterais para TNED por si só já deve seguir condutas de 
higiene para garantir a qualidade na oferta. Nabarrete et 
al.22, em publicação recente, apresentaram recomendações 
a pacientes oncológicos sobre cuidados com a higienização 
de alimentos e que podem ser seguidas pelos usuários em 
TNED e familiares (Quadro 3).

Vale, ainda, ressaltar a importância dos cuidados essen-
ciais para manuseio e preparo da nutrição enteral, que 
devem ser mantidos e reforçados4 (Quadro 4).
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Quadro 3 – Principais orientações para higienização de alimentos em 
domicílio.

Orientações para higienização de alimentos 

• Lavar bem as mãos com água e sabão, por 20-30 segundos, antes de 
iniciar o manuseio de alimentos;

• Antes de armazenar compras ou itens recebidos por doação ou outro 
meio, higienizar as embalagens com papel toalha ou pano e álcool a 
70%, logo após chegar no domicílio;

• Realizar o procedimento de higienização de frutas e hortaliças in na-
tura com hipoclorito de sódio (concentração de 100 a 200 ppm por 15 
minutos), antes do armazenamento;

• Nutricionista deve reforçar os cuidados no preparo, como: higienização 
do ambiente, lavagem correta das mãos e armazenamento correto de 
lixo e descartes.

Adaptado de Nabarrete et al.22.

Quadro 4 – Principais orientações para manuseio e preparo de fórmulas 
para terapia nutricional enteral domiciliar.

Orientações para manuseio e preparo da fórmula no domicílio 

• Armazenar gêneros alimentícios ou fórmulas comerciais em ambiente 
arejado e com limpeza constante; 

• Higienizar corretamente materiais e utensílios utilizados no preparo ou 
diluição, bem como na administração da nutrição enteral; preferencial-
mente, utilizar os utensílios exclusivamente para o paciente em TNED;

• Orientar o manipulador a manter o cabelo preso e utilizar touca du-
rante todo o processo, bem como não utilizar anéis ou colares e manter 
unhas aparadas e limpas;

• Utilizar, sempre que possível, máscara, especialmente em caso de 
sintomas respiratórios leves ou moderados; 
• Ao preparo da nutrição enteral para o dia todo, orientar a realização 
do fracionamento em recipiente adequado, assim como a conservação 
da nutrição enteral preparada em refrigerador;

• Reforçar a importância da lavagem das mãos antes e após a adminis-
tração das fórmulas enterais.

Adaptado de Brasil, Ministério da Saúde4.

ORIENTAÇÃO AOS CUIDADORES DE PACIENTES 
EM TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL DOMICILIAR
O distanciamento social é a medida mais eficaz no 

momento para retardar a disseminação da COVID-1911,12. 
É primordial evitar aglomerações, bem como o contato 
com pessoas externas ao convívio domiciliar. Para paciente 
em TNED, é fundamental que esse contato seja restrito, em 
virtude do risco da infecção. Os cuidadores, tanto familiares 
quanto os contratados para essa função, devem ser orien-
tados quanto aos cuidados com o paciente em TNED, de 
higiene na preparação e administração da nutrição enteral. 
Os cuidadores formais, ou seja, contratados, que não moram 
no mesmo domicílio do paciente em TNED, devem tomar 
os cuidados necessários durante seu deslocamento até o 

local de trabalho, conforme orientam a OMS e o Ministério 
da Saúde, bem como devem ficar atentos a sintomas da 
infecção e se afastar do paciente em TNED, em caso da 
presença dos mesmos.

Ainda, os cuidadores devem receber dos profissionais da 
saúde orientações sobre o contato com pessoas externas, 
como visitas de familiares e amigos ao paciente em TNED. 
Nesse caso, é importante que se tenha restrição de visitas e, 
se necessária a realização da visita, esses indivíduos devem 
obedecer a todas as recomendações dos órgãos e entidades 
de saúde quanto à proteção ao novo coronavírus.

Outra recomendação para o cuidador ou responsável é 
a realização do planejamento de saídas do domicílio para 
serviços essenciais, como farmácia e mercado. Ao fazê-la, 
devem ser adotadas todas as recomendações preconizadas, 
como uso de máscara, distanciamento e higienização das 
mãos23. 

Conforme relatado por Matras et al.18, a qualificação 
quanto à pandemia e aos procedimentos padronizados da 
equipe de profissionais da saúde e do cuidador são impor-
tantes para garantir a adequada assistência ao paciente. 
Em caso de sintomas respiratórios (febre, tosse, falta de ar, 
dores musculares, etc) manifestados pelo cuidador, paciente 
ou qualquer membro da família, é fundamental a procura 
por atendimento médico. 

CONCLUSÃO

Apesar do período de pandemia, a assistência prestada 
ao paciente em TNED deve transcorrer com qualidade, 
eficiência e com a garantia de todos os esforços necessários 
para a boa evolução clínica. Embora sejam escassas, neste 
momento, as referências específicas para TNED, ressalta-se 
a importância da reorganização dos serviços de AD baseada 
nas recomendações e protocolos de órgãos e entidades da 
saúde, os quais estão disponíveis neste período de ESPII.
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RESUMO
Introdução: A excelência da terapia nutricional (TN) para pacientes hospitalizados demanda a exis-
tência de uma equipe multiprofissional de terapia nutricional (EMTN). A implementação de EMTN em 
hospitais brasileiros é obrigatória, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), desde a 
publicação da portaria 272 de 1998. A EMTN deve ser obrigatoriamente constituída por pelo menos um 
médico, um nutricionista, um enfermeiro e um farmacêutico, habilitados e com treinamento específico 
em TN. Apesar de todos os esforços para a evolução da TN no Brasil, a prevalência da desnutrição 
prevalece alta. A TN quando realizada por EMTN associa-se à redução de complicações e custos. A 
presença da EMTN parece ainda não ser a realidade de todos os hospitais brasileiros. Objetivo: O 
presente estudo objetiva, por meio de questionário eletrônico, determinar a existência e a situação 
atual das EMTN nos hospitais públicos e privados no Brasil e definir o perfil dos profissionais que atuam 
nas EMTN. Método: Estudo realizado por meio de questionário eletrônico tipo survey. Foi utilizado o 
programa REDCap para o registro das respostas. Resultados: Participaram 115 hospitais do Brasil, destes 
80% declararam possuir EMTN, estando presente em todas as regiões do país, com maior prevalência 
na região Sudeste e em grandes hospitais. Em relação ao uso de TN, verificou-se que instituições com 
EMTN possuem maior média de uso de TN enteral (31,9 pacientes) e de TN parenteral (4,3 pacientes). 
Verificou-se, também, maior uso de suplementos orais em hospitais com EMTN  (37 pacientes) quando 
comparados aos hospitais sem EMTN (18,4 pacientes). Em quase metade das instituições o trabalho na 
EMTN não é a atividade exclusiva desses profissionais. Em quase metade das instituições, o trabalho 
na EMTN não é a atividade exclusiva desses profissionais. Conclusão: As EMTN ainda não são uma 
realidade em todos os hospitais de grande porte do Brasil. Um estudo de maior abrangência pode 
auxiliar a elucidar esse cenário e propor estratégias para o fortalecimento das EMTN e da TN.  

ABSTRACT
Introduction: The excellence of Nutritional Therapy (NT) for hospitalized patients requires the existence 
of a Multiprofessional Nutrition Therapy Team (EMTN). The implementation of a EMTN in Brazilian 
hospitals is mandatory according to the National Health Surveillance Agency (ANVISA), since the publi-
cation of Ordinance 272 of 1998. The EMTN must be constituted by at least one doctor, one dietitian, 
one nurse and one pharmacist, qualified and with specific training in NT. Despite all efforts to develop 
NT in Brazil, the prevalence of malnutrition remains high. NT when performed by EMTN is associated 
with reduced complications and costs. The presence of EMTN still does not seem to be the reality of 
all Brazilian hospitals. Objective: The present study aims, by means of an electronic questionnaire, to 
determine the existence and the current situation of the EMTN in public and private hospitals in Brazil 
and to define the profile of the professionals who work in the EMTN. Methods: Study carried out using 
a survey-type electronic questionnaire. The REDCap program was used to record responses. Results: 
115 Brazilian hospitals participated, of which 80% declared having EMTN, being present in all regions 
of the country, with greater prevalence in the Southeast region and in large hospitals. Regarding the use 
of NT, it was found that institutions with EMTN have a higher average use of Enteral NT (31.9 patients) 
and Parenteral NT (4.3 patients). There was also a greater use of oral supplements in hospitals with 
EMTN (37 patients) when compared to hospitals without EMTN (18.4 patients).In almost half of the 
institutions, work at EMTN is not the exclusive activity of these professionals. Conclusion: EMTN are not 
yet a reality in all large hospitals in Brazil. A broader study can help to clarify this scenario and propose 
strategies for the strengthening of NTMS and NT. 
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INTRODUÇÃO 

A excelência da terapia nutricional (TN) para pacientes 
hospitalizados demanda alta complexidade nos mais variados 
fatores envolvidos, o que só é possível com a existência de 
uma equipe multiprofissional de terapia nutricional (EMTN), 
com a integração e trabalho conjunto de especialistas com 
formações distintas1-6. 

O conceito de equipe de suporte nutricional foi intro-
duzido pela primeira vez, no final do século XX, nos EUA e 
Europa7. No Brasil, a implementação da EMTN em hospitais 
é obrigatória, segundo a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA), desde a publicação da portaria 272 de 
19985 e deve ser obrigatoriamente constituída pelo menos 
por um profissional médico, um nutricionista, um enfermeiro 
e um farmacêutico, habilitados e com treinamento específico 
para a prática de TN5,6. Cada profissional, de acordo com 
a legislação, tem atribuições bem definidas, as quais visam 
aprimorar a qualidade do tratamento e garantir a segurança 
da TN1,5,6. 

A Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral 
(SBNPE-BRASPEN) foi fundada em 1975. Desde então, tem 
como objetivo assegurar TN adequada e de qualidade para 
todos os pacientes. Para tanto, implantou a certificação de 
profissionais de suas respectivas áreas para integrar as EMTN 
de todo o país8, além de disponibilizar educação continuada, 
ações de defesa profissional, integração multiprofissional 
entre todos os Comitês, realizar periodicamente eventos 
científicos e congressos nacionais e, atualmente, oferecer 
plataforma de aulas online constantemente atualizada. 

Apesar de todos os esforços para a evolução da TN no 
Brasil, infelizmente, dados atuais da prevalência da desnu-
trição demonstram que ainda estamos distantes do panorama 
esperado. Em 1998, o inquérito brasileiro promovido pela 
BRASPEN, difundido mundialmente e conhecido como IBRA-
NUTRI, avaliou 4 mil pacientes internados na rede pública 
hospitalar no Brasil, confirmando a prevalência da desnu-
trição em quase metade (48,1%) dos pacientes9. Recente 
revisão sistemática, publicada por Correia et al.10, avaliou 
66 publicações latino-americanas (12 países, aproximada-
mente 30.000 pacientes) e confirmou a manutenção dos 
altos índices de desnutrição em pacientes hospitalizados10. 
Assim, é possível concluir que, em 20 anos, esse cenário 
permanece imutável11. 

De fato, estudos confirmam que a TN, quando realizada 
em abordagem colaborativa a partir de uma EMTN, fornece 
cuidados nutricionais mais eficazes do que os mesmos 
profissionais agindo independentemente, associando-se à 
redução de complicações, custos e melhor adequação nutri-
cional12,13. A implementação da EMTN deve assegurar condi-
ções adequadas de prescrição, preparação, conservação, 
transporte e administração da TN, além de desenvolver 

protocolos de acompanhamento nutricional, documentar 
os resultados e capacitar profissionais nesta área1,5,6. Com 
isso, a presença da EMTN tende a melhorar e aumentar 
a indicação de terapia nutricional enteral (TNE) e terapia 
nutricional parenteral (TNP)14-17 e contribuir para minimizar 
possíveis inadequações na TN, como: under ou overfeeding, 
tempo de jejum prolongado para procedimentos, início tardio 
do suporte nutricional, e auxiliar no manejo do ajuste da 
TN, conforme surgem complicações decorrentes da doença 
e/ou complicações relativas à própria TN, seja metabólica, 
mecânica ou gastrointestinal18. Infelizmente, as taxas de 
indicações de TNE e TNP continuam inferiores às esperadas, 
mesmo com as elevadas taxas de desnutrição relatadas14. 

A presença da EMTN parece ainda não ser a realidade 
de todos os hospitais brasileiros e, quando existentes, grande 
parte dos profissionais está disponível apenas uma fração 
do seu tempo de trabalho nesta função16. A literatura carece 
de dados atuais sobre a situação das EMTN dos hospitais 
brasileiros. 

Apesar da clara recomendação da implementação de 
EMTN nos hospitais, não existe recomendação específica 
para tempo disponibilizado por cada profissional para ativi-
dades da equipe19. Outro aspecto relevante é o desconheci-
mento da realidade nacional do trabalho das EMTN. Sendo 
assim, urge-se determinar a real e atual situação do nosso 
país, visto seus enormes contrastes regionais. 

O presente estudo tem como objetivo determinar, por 
meio de questionário eletrônico, a existência e a situação 
atual das EMTN nos hospitais públicos e privados em todo 
país, bem como definir o perfil dos profissionais que atuam 
nas EMTN.

MÉTODO

O estudo foi conduzido em conformidade com as reso-
luções nacionais e internacionais descritas na Resolução 
Nº 466, de 12 de dezembro de 2012 e na Declaração de 
Helsinque, considerando todas as suas revisões e alterações. 
Antes de ser iniciado, o estudo foi aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital Israelita Albert Einstein. 
Todos os participantes preencheram previamente o Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). A metodologia 
do presente estudo é caracterizada por coleta de dados 
eletrônicos, desta forma, o TCLE foi preenchido de maneira 
eletrônica.

O estudo foi realizado de forma observacional, com deli-
neamento transversal e aplicação de questionário eletrônico 
usando o software REDCap. 

Foram convidados a participar da pesquisa um profis-
sional de cada EMTN de hospitais de todos os estados do 
Brasil. Na ausência de EMTN, o responsável técnico da 
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nutrição pôde responder à pesquisa. O questionário teve 
caráter institucional e não individual, sendo as perguntas 
relacionadas à Unidade Hospitalar e à rotina dos profissionais 
da EMTN, e foi respondido por um único profissional de cada 
hospital. O questionário de coleta de dados está disponível 

no Anexo I. Na vigência de questionários duplicados, um 
destes foi excluído desde que idêntico, e na presença de 
divergências os respondentes foram contatados. No caso do 
responsável não responder o questionário em até 15 dias, 
um link foi reenviado com novo lembrete, via e-mail.

ANEXO I
Questionário de Coleta de Dados

Está de acordo em participar do survey?
(  ) De acordo         (  ) Não estou de acordo

Seu hospital possui EMTN?
(  )  Sim
(  )  Mais de uma equipe de terapia nutricional
(  )  Não

Se sim, qual é o cargo do respondente na EMTN?
(  )  Coordenador clínico
(  )  Coordenador técnico-administrativo
(  )  Coordenador clínico e técnico-administrativo
(  )  Nenhuma das anteriores
(  )  Outro

Qual é a profissão da pessoa que está respondendo o questionário?
(  )  Médico
(  )  Nutricionista
(  )  Enfermeiro
(  )  Farmacêutico
(  )  Outro

E-mail de contato: ______________________________________________

Telefone com DDD:  (    ) _________________________________________

Cidade: _____________________________________  Estado: __________

Hospital que atua: ______________________________________________

Quantos leitos, particulares ou convênio, o hospital em que você atua possui?
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Quantos leitos do SUS o hospital que você atua possui?
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Quantos leitos de UTI o hospital que você atua possui?
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Quantos pacientes, em média, o hospital atende por dia em nutrição enteral?
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Quantos pacientes, em média, o hospital atende por dia em nutrição parenteral?
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Quantos pacientes, em média, o hospital atende por dia em suplemento oral?
____________________________________________________________________________________________________________________________________
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Não houve número específico de hospitais públicos e 
privados de cada região, visto que o objetivo da pesquisa 
foi contemplar o máximo possível de instituições em todo 
o país. Foram incluídos todos os hospitais/profissionais de 
saúde presentes nas bases de dados disponíveis para o estudo 
(para isso foi utilizado os registros de email da BRASPEN). 
Os critérios de exclusão foram os centros que não concor-
daram com os termos expressos no TCLE ou que solicitaram 
a exclusão da pesquisa.

Não foi previsto cálculo do tamanho de amostra, pois essa 
foi uma pesquisa aberta e que dependeu da participação 
voluntária dos profissionais.

Para análise estatística foi usado o software SPSS. Com 
as variáveis categóricas foram obtidas as frequências, e 
das variáveis quantitativas e contínuas foram obtidas as 
médias, desvios padrão e intervalos de confiança de 95%. 
Associação e significância estatística foram acessadas com 
a ANOVA (variáveis contínuas) ou no caso de distribuição 
não paramétrica foi adotado o teste Mann-Whitney U e teste 
Chi-quadrado (variáveis categóricas). Foram feitas análises 
de regressão linear e logística para avaliar a associação entre 
as perguntas do questionário.

RESULTADOS 

No total, 115 hospitais responderam ao questionário, 
representando 67 cidades e 22 estados da federação, sendo: 
6 hospitais da região Norte, 22 da região Nordeste, 7 da 
região Centro-oeste, 60 da região Sudeste e 19 da região 
Sul, e 1 hospital não mencionou sua localidade. Destes 115 
hospitais, 20% (23) declararam não possuir EMTN. 

Hospitais com EMTN possuem, em média, 30,8 leitos 
de UTI, enquanto os que não possuem EMTN têm cerca de 
13,4 leitos de UTI (p=0,001). Merece destaque o fato de 
que o maior hospital sem EMTN possui 38 leitos de UTI. A 
média de leitos dos hospitais particulares que não contavam 
com uma EMTN foi de 41,1 versus uma média de 142,0 
leitos nos hospitais que contavam com EMTN (p=0,001). 
Quando foram considerados apenas os leitos SUS, não houve 
diferença estatística para presença de EMTN e o tamanho 
dos hospitais. Os hospitais públicos com EMTN têm média 
de 119,0 leitos, e os que não possuem EMTN têm média de 
83,3 leitos hospitalares (p=0,235).

Em relação ao uso de TN, verificou-se que hospitais com 
EMTN possuem maior média de pacientes usando terapia 
nutricional enteral (TNE) (31,9 pacientes) do que aqueles que 
não possuem EMTN (17,35 pacientes), p=0,011. O maior 
hospital sem EMTN atende a uma média de 50 pacientes 
em TNE. Em relação à terapia nutricional parenteral (TNP), 
hospitais com EMTN possuem maior média de uso dessa 
modalidade (4,3 pacientes) em comparação com hospitais 
sem EMTN (1,2 pacientes), p=0,004. O maior hospital 

sem EMTN atende uma média de 5 pacientes em TNP por 
dia. Verificou-se, também, maior uso de suplementos orais 
em hospitais com EMTN (média de 37,0 pacientes) quando 
comparados àqueles hospitais que não possuem EMTN 
(média de 18,4 pacientes), p=0,008. 

Em 48,7% dos hospitais, os profissionais da EMTN 
também participam de atividades fora da equipe. Os respon-
dentes afirmaram que 92,4% das EMTN são próprias e 7,6% 
são terceirizadas (um total de 92 hospitais responderam a 
essa pergunta). Os respondentes afirmaram que, em 90,2% 
dos hospitais, as reuniões de EMTN são registradas em atas 
próprias. 

Com relação à acreditação, verificou-se que 50% dos 
hospitais com EMTN são acreditados (46 hospitais), só 
responderam a essa pergunta os 92 hospitais que possuem 
EMTN. Considerando o mesmo grupo de 92 hospitais, em 
85 deles (92,4%) o trabalho leva em conta indicadores de 
qualidade para gestão e monitoramento da assistência. 
Nessa pesquisa, foi verificado que todos os 46 hospitais 
acreditados trabalham com indicadores de qualidade da TN. 
Entre as instituições não acreditadas, um total de 39 hospitais 
(84,8 %) não trabalham com indicadores de qualidade TN 
(p=0,012).

A maioria das EMTN atua de forma plena na assistência 
a pacientes internados (59,7% responderam a pontuação 
máxima da escala de 1-5 pontos). Não houve diferença entre 
hospitais acreditados ou não (Figura 1).

Grande parte das EMTN atua na educação continuada 
de colaboradores: 65,9% responderam entre 4 e 5 pontos. 
Não houve diferença entre hospitais acreditados (Figura 2). 

DISCUSSÃO

Esse estudo demonstra que as EMTN estão presentes em 
todas as regiões do Brasil, mas a sua prevalência ainda é 
maior na região sudeste e em grandes hospitais. Dos 115 
hospitais que responderam ao questionário, 20% declararam 
não possuir EMTN, o que foi relatado previamente em outros 
estudos. Em 2013, um estudo que incluiu 17 hospitais 
públicos na cidade de São Paulo demonstrou existência de 
EMTN instituída em 88,2% destas instituições15. Entretanto, 
estudo anterior, que além de incluir a maior cidade do país 
também englobou sua região metropolitana, revelou que 
menos da metade dos hospitais avaliados possuíam EMTN16. 
Na região metropolitana de São Paulo, apenas cerca de 
um terço dos hospitais incluídos apresentavam EMTN16. E, 
quando considerados municípios menores, os dados são 
ainda mais alarmantes: estudo de 2014, que avaliou hospitais 
públicos e privados da região do Alto Tietê e Mogi das Cruzes, 
identificou presença de EMTN em apenas 11% dos hospitais, 
apesar de todas instituições incluídas relatarem utilizar NE17.
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No presente estudo, os hospitais com EMTN apresen-
taram, em média, mais leitos de UTI do que os que não tem 
EMTN, ou seja, as EMTN estão concentradas em instituições 
que possuem mais leitos de UTI, o que também é válido 
para o tamanho dos hospitais. Não foram encontrados na 
literatura dados comparativos. 

Em quase metade dos hospitais, os profissionais relataram 
que o trabalho na EMTN não é a sua atividade exclusiva, que 
também participam de funções fora da equipe. No estudo 
de Gonçalves de Borba et al.15, apenas 13,3% das institui-
ções apresentaram profissionais responsáveis pela EMTN 
exclusivos para esta função e somente o nutricionista estava 
presente em 100% das EMTN constituídas.

Com relação ao tempo disponibilizado aos profissionais 
para as atividades da EMTN, em um estudo recente com 7 
hospitais públicos com mais de 250 leitos do Distrito Federal, 
todos os incluídos declararam possuir EMTN, mas em apenas 
3 destes hospitais a EMTN dispunha de, no mínimo, uma 
hora semanal para suas atividades19. Neste estudo, os hospi-
tais com horário de vigência garantido para, no mínimo, 
uma hora semanal com atividades da EMTN apresentaram 
melhor performance da equipe quando comparados aos 
hospitais sem esta vigência. No presente estudo, não foi 
verificada a produtividade das EMTN em relação ao seu 
tempo de dedicação, mas foi verificado que, em apenas 
51,3% dos hospitais, os profissionais são exclusivos da EMTN. 

Figura 1 - Atuação das EMTN na assistência a pacientes internados.

Figura 2 - Atuação das EMTN na educação continuada dos profissionais de saúde do hospital.
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Os hospitais com EMTN estruturada apresentaram número 
médio de pacientes em TNE e TNP maior, o que era espe-
rado pensando que o serviço estruturado, com protocolo de 
triagem e avaliação nutricional corretos, resulta em indicação 
mais frequente de TN. A baixa estruturação de EMTN pode 
estar relacionada com reduzidas taxas de indicações de TNE 
e TNP, apesar das elevadas taxas de desnutrição relatadas14. 
O alto número de TNP (média de 5 pacientes por dia) sem 
EMTN estruturada também é um dado alarmante, uma vez 
que a TNP é uma terapia complexa, que exige acompanha-
mento diário. O mesmo cenário foi visto para o uso de TNO, 
onde os hospitais com EMTN possuem significativamente 
mais leitos.  

Esse estudo possui como principal limitação o fato de 
não ter sido planejada uma amostra representativa do Brasil 
que considerasse o tamanho das suas regiões e principais 
cidades. Essa abordagem está sendo elaborada e será 
incluída no próximo projeto, para elucidar a prevalência 
de EMTN no Brasil e aspectos importantes da sua atuação. 
Outro aspecto que pode ser levantado é que o questionário 
foi respondido pelos próprios membros da EMTN, sem a 
verificação das atividades, protocolos e rotinas por parte 
dos pesquisadores. 

CONCLUSÃO

A EMTN desempenha papel fundamental na garantia de 
qualidade da TN, no combate à desnutrição e na reabilitação 
de pacientes hospitalizados. Para que a sua atuação seja 
eficaz, as premissas de trabalho garantidas na legislação 
do setor devem ser seguidas. Esse estudo demonstrou que a 
atuação da EMTN é limitada e não está presente em todos 
os hospitais brasileiros, com tendência de concentração 
nos maiores centros e em hospitais de maior complexidade. 
Estudos futuros com maior abrangência nacional e amostra 
mais representativa poderão elucidar melhor o panorama 
das EMTN no Brasil e propor melhorias para o setor. 
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RESUMO
Introdução: O jejum pré-operatório pode contribuir para a desnutrição e complicações pós-operatórias, 
uma vez que causa o aumento da resposta metabólica ao trauma cirúrgico de pacientes, tendo como 
sua principal característica a hiperglicemia. O presente estudo teve como objetivo investigar o efeito 
da abreviação do jejum pré-operatório na glicemia e no bem-estar pós-operatório de pacientes 
submetidos à cirurgia cardiovascular. Método: Estudo clínico, randomizado, placebo-controle e cego 
com 8 participantes submetidos à cirurgia cardiovascular. Os participantes foram aleatoriamente 
randomizados em dois grupos: grupo tratamento (n=4) e grupo controle (n=4). Os participantes do 
grupo tratamento receberam água com maltodextrina sem sabor (12,5 g/100 mL) e os participantes 
do grupo controle receberam somente água, 8 horas antes da cirurgia (400 mL) e de 2 a 3 horas antes 
da cirurgia (200 mL). Antes da cirurgia, dados demográficos e clínicos e a glicemia em jejum foram 
analisados. A glicemia foi avaliada durante 24 horas após a cirurgia e o bem-estar dos participantes 
também foi investigado no pós-operatório. Resultados: Os participantes de ambos os grupos possuíam 
dois ou mais fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Os participantes do 
grupo controle apresentaram maiores valores de glicemia no pós-operatório a partir de 6 horas após 
a cirurgia e todos eles precisaram de correção com insulina. Entretanto, apenas um participante do 
grupo tratamento precisou dessa correção. Considerando a avaliação do bem-estar, os participantes 
do grupo tratamento apresentaram respostas mais positivas relacionadas para a ausência dos sintomas 
indesejados decorrentes da intervenção cirúrgica. Conclusão: O jejum abreviado resultou em melhor 
controle glicêmico e conforto dos participantes. A implementação deste protocolo é segura e teve 
resultados positivos. Ainda assim, são necessários mais estudos para subsidiar esta prática, pois inserir 
um modelo de jejum abreviado é desafiador em ambientes em que a prática cultural estabelecida é 
o jejum prolongado.

ABSTRACT
Introduction: Preoperative fasting can contribute to malnutrition and postoperative complications, since 
it causes an increase in the metabolic response to surgical trauma in patients, being hyperglycemia its 
main characteristic. The present study aimed to investigate the effect of abbreviation of preoperative 
fasting on blood glucose and postoperative well-being of patients undergoing cardiovascular surgery. 
Methods: Clinical, randomised, placebo-control and blind study enrolling 8 patients undergoing 
cardiovascular surgery. Participants were randomly allocated to one of two groups: treatment (n=4) 
and control (n=4). The participants in the treatment group received water with tasteless maltodextrin 
(12.5 g/100 mL) and participants in the control group received only water, 8 hours before surgery (400 
mL) and from 2 to 3 hours before surgery (200 mL). Before surgery, demographic and clinical data and 
fasting blood glucose were assessed. Blood glucose was measured during 24 hours after surgery and 
well-being of the participants was also investigated on the post-operative. Results: Participants in both 
groups had two or more risk factors for the development of cardiovascular diseases. Participants in the 
control group had higher postoperative blood glucose values from 6 hours after surgery and all of them 
needed insulin correction. Conversely, only one participant in the treatment group needed this correc-
tion. Considering the assessment of well-being, the participants in the treatment group showed more 
positive responses related to the absence of unwanted symptoms resulting from the surgical interven-
tion. Conclusion: Shortened fasting resulted in better glycemic control and comfort for the participants. 
Implementation of this protocol is safe and had positive outcomes. Even so, further studies are required 
to support this practice, as introduce an abbreviated fasting protocol is challenging in situations where 
the prolonged fasting is the established cultural practice.
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INTRODUÇÃO

O processo de envelhecimento e o estilo de vida da 
população estão diretamente relacionados ao aumento da 
prevalência de doenças crônicas, principalmente as doenças 
cardiovasculares, sendo esta a principal causa de morte 
no mundo. No Brasil, estima-se que 300 mil pessoas, por 
ano, infartem e que aproximadamente 20% da mortalidade 
de pessoas acima de 30 anos sejam devido a problemas 
coronarianos1,2.

A etiologia dos ataques cardíacos e dos acidentes 
vasculares cerebrais é multifatorial, podendo ser citado o 
uso contínuo de tabaco, dietas inadequadas, obesidade, 
sedentarismo, o uso excessivo de álcool e outras doenças 
crônicas, como hipertensão, diabetes e hiperlipidemia3.

Quando o evento não é fatal, há uma grande proporção 
deles que necessita de reparo cirúrgico de alto custo, como, 
por exemplo, cirurgia de revascularização do miocárdio, 
angioplastia, reparação e substituição da válvula cardíaca, 
transplante de coração e implantação de coração artificial2,3.

O jejum pré-operatório iniciado na noite anterior à cirurgia 
é um dos fatores que contribuem para as complicações 
pós-operatórias, uma vez que causa o aumento da resposta 
metabólica ao trauma cirúrgico. Como consequência do jejum, 
o organismo responde diminuindo os níveis de insulina e, 
simultaneamente, aumentando os níveis de glucagon4.

A hiperglicemia é o fator independente de pior prognós-
tico dentre as complicações das cirurgias cardíacas, uma 
vez que gera uma piora também da cicatrização de feridas, 
inflamação no pós-operatório, o que leva à amplificação da 
morbimortalidade. Esta influência negativa da hiperglicemia 
é comprovada em diabéticos mais rotineiramente, muito 
embora a incidência em não diabéticos submetidos à cirurgia 
cardíaca seja frequente5.

Existem estudos que abordam protocolos multimodais 
para pacientes cirúrgicos e propõem estratégias que visam 
aos cuidados perioperatórios com a finalidade de reduzir 
as comorbidades em pacientes críticos, ofertando, assim, 
aceleração da recuperação e, consequentemente, menores 
custos hospitalares e maior bem-estar para os pacientes6-9.

Diante do exposto, este estudo teve como objetivo inves-
tigar a abreviação do jejum pré-operatório e seu efeito na 
glicemia e no bem-estar pós-operatório de pacientes subme-
tidos à cirurgia cardiovascular.

MÉTODO

Trata-se de um estudo clínico, randomizado, placebo-
controle e cego, realizado com uma amostra por conveni-
ência, com 8 pacientes submetidos à cirurgia cardiovas-
cular, no período de agosto a dezembro de 2019. O estudo 
foi aprovado (parecer número 3.246.732) pelo Comitê de 

Ética e Pesquisa da Universidade Federal de Mato Grosso 
– Campus Rondonópolis, CAAE: 03652918.2.0000.8088.  

Foram incluídos os pacientes submetidos à cirurgia 
cardiovascular, maiores de 18 anos, de ambos os sexos, 
que apresentassem índice de massa corporal (IMC) entre 
18,5 e 39,9 kg/m², que aceitassem participar da pesquisa 
e assinassem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE). Foram excluídos os indivíduos menores de 18 anos, 
com problemas de refluxo gastroesofágico, glicemia de jejum 
acima de 110 mg/dL, com IMC acima de 40 kg/m², ou com 
algum problema cognitivo que dificultasse o entendimento 
dos questionários, limitando a coleta de dados.

Após o preenchimento dos critérios de inclusão e de 
exclusão, e assinatura do TCLE, os participantes receberam 
as diferentes intervenções nutricionais de acordo com a 
sequência de aleatoriedade previamente determinada.

A pesquisa contou com dois grupos, um grupo tratamento 
(T) e um grupo controle (C). Os participantes do grupo T 
receberam água com suplemento energético de maltodextrina 
(12,5 g/100 mL, Nutrisport Carboplex Malto sem sabor) e 
os participantes do grupo C receberam somente água. Foi 
ofertada a bebida para ambos os grupos, em duas etapas. 
No primeiro momento, 8 horas antes da cirurgia, os grupos 
receberam 400 mL das bebidas e, no segundo momento, 
aproximadamente 2 a 3 horas antes da cirurgia, receberam 
novamente 200 mL das bebidas. A divisão dos grupos foi feita 
de forma aleatória, por um programa de computador, que 
gerou uma sequência de duas letras (C e T), correspondente 
a cada um dos grupos de estudo6.

Nas primeiras 48 horas de internação antes do proce-
dimento cirúrgico, foram coletados dados demográficos 
(sexo e idade), tabagismo, outras doenças pré-existentes, 
avaliação antropométrica (peso, altura, circunferência de 
braço e panturrilha) e classificação do estado nutricional 
por meio do IMC conforme a idade, adequação da circun-
ferência do braço e panturrilha e exame laboratorial de 
glicemia em jejum.

No intraoperatório, foi coletada a glicemia por meio da 
gasometria arterial e foi observada a presença ou não de 
episódios de aspiração e vômito. Após a cirurgia, na unidade 
de terapia intensiva coronariana (UCO), foram avaliados 
os seguintes parâmetros: curva glicêmica das primeiras 24 
horas por meio da glicemia capilar, a glicemia em jejum após 
extubação (exame laboratorial), utilização de insulina para 
correção de hiperglicemias e o bem-estar do paciente, por 
meio da aplicação de um questionário10,11. O questionário foi 
adaptado de pesquisa semelhante e continha sete questões 
com o objetivo de investigar se os participantes gostaram de 
tomar o líquido antes da cirurgia ou se apresentaram alguns 
sinais mais frequentes no pós-operatório (sede, fome, enjoo, 
vômito, boca seca ou algum outro sinal)12.
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Tabela 1 – Características demográficas e clínicas dos participantes dos 
grupos controle (n=4) e tratamento (n=4).

Variáveis Controle Tratamento P IC95%

Idade (med (min-
max))

57 (29-75) 77,5 (44-82) 0,20* __

Sexo (%)

   Feminino 1 (25) 3 (75) 9,00 (0,37-221,1)**

   Masculino 3 (75) 1 (25)

Tabagismo (%)

   Sim 2 (50) 1 (25) 3,00 (0,15-59,93)**

   Não 2 (50) 3 (75)

HAS (%)

   Sim 3 (75) 2 (50) 1,00 (0,15-59,93)**

   Não 1 (25) 2 (50)

Dislipidemia (%)

   Sim 1 (25) 2 (50) 1,00 (0,02-6,66)**

   Não 3 (75) 2 (50)

IMC 
(med (min-max))

28,13 
(17,92-32,55)

27,56 
(24,79-31,37)

1,00* __

HAS = Hipertensão Arterial Sistêmica; IC = Intervalo de Confiança; med (min-max) = mediana, 
mínimo e máximo; * Teste não-paramétrico de Mann-Whitney (p<0,05); ** Teste Exato de Fisher 
(p<0,05).

As unidades de terapia intensiva da instituição onde foi 
realizado o estudo adotam um protocolo específico de insu-
linoterapia conforme valor de glicemia capilar obtido. Para 
glicemia capilar de até 180 mg/dL, não é feita a aplicação 
de insulina subcutânea. Para as faixas de 181-200, 201-250, 
251- 300 e >301 mg/dL são administradas 4, 6, 8 e 10 
unidades, respectivamente. 

Análise Estatística
As variáveis categóricas foram descritas por meio de 

frequência absoluta e relativa e as variáveis numéricas, por 
mediana, mínimo e máximo. As variáveis numéricas não 
seguiram distribuição normal e homogênea e, portanto, 
utilizou-se o teste de Mann-Whitney. As variáveis categóricas 
foram analisadas por meio do teste Exato de Fisher. O nível 
de rejeição para a hipótese de nulidade foi menor que 0,05 
ou 5% para ambas as variáveis. A análise dos dados foi feita 
no programa GraphPad Prism, versão 5. 

RESULTADOS

Durante o período da coleta de dados foram inter-
nados 32 pacientes para realizar cirurgias cardiovascu-
lares. Dentre esses, 8 (25%) participaram da pesquisa, 9 
(28,13%) foram excluídos por possuírem o diagnóstico 
de diabetes, 6 (18,75%) por estarem com a glicemia 
alterada no exame e 9 (28,13%) por não haver resultado 
desse parâmetro até o momento necessário para o início 
da intervenção.

Com relação aos procedimentos cirúrgicos realizados nos 
participantes do grupo tratamento, dois foram submetidos 
à troca valvar aórtica biológica, um à revascularização do 
miocárdio e um à correção de comunicação interatrial. No 
grupo controle, os procedimentos cirúrgicos realizados nos 
participantes foram: uma troca valvar aórtica biológica, uma 
revascularização do miocárdio, uma correção de comu-
nicação interatrial e uma revascularização do miocárdio 
associada à troca valvar aórtica biológica. 

A caracterização demográfica e clínica dos participantes 
demonstrou amostras com idade mediana e gêneros predo-
minantes diferentes, porém, sem diferença significativa entre 
os grupos. Além disso, os fatores de risco para doenças 
cardiovasculares, como tabagismo, hipertensão arterial 
sistêmica e dislipidemia, estavam presentes em participantes 
de ambos os grupos (Tabela 1).

De acordo com as classificações utilizadas para os 
resultados da avaliação antropométrica, no grupo controle, 
observou-se que dois participantes eram obesos, um parti-
cipante era eutrófico e um participante era desnutrido, 
enquanto, no grupo tratamento, dois participantes eram 
obesos e dois participantes eram eutróficos.

A glicemia em jejum pré-operatória do grupo controle 
possuiu mediana de 96,5 mg/dL (88-105) e do grupo 
tratamento de 97 mg/dL (85-101) e não houve diferença 
significativa entre os grupos. Durante o período intrao-
peratório, também não houve diferença entre a mediana 
das glicemias (p=1,00) de ambos os grupos e, até as três 
primeiras horas da chegada na UCO, os grupos seguiram a 
mesma tendência. Porém, o grupo controle teve uma curva 
glicêmica com alterações maiores, a partir de 6 horas após 
a cirurgia (Figura 1). 

Ainda que sem significância estatística nas 3 h (p=1,00), 6 
h (p=0,20), 12 h (p=0,11) e 24 h (p=0,34) após a cirurgia, 
todos os participantes do grupo controle necessitaram da 
insulinoterapia para correção de hiperglicemias, enquanto 
que apenas um participante do grupo tratamento precisou 
dessa correção (p=0,1429).

Provavelmente, não foi encontrada diferença significativa 
entre os grupos avaliados devido às limitações do estudo, 
como tamanho amostral e período de coleta.

Observou-se que, após a cirurgia, todos os participantes 
de ambos os grupos afirmaram gostar da experiência de 
tomar o líquido, abreviando o jejum pré-operatório (Figura 2).
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Dentre os participantes do grupo controle, 50% apre-
sentaram enjoo, porém, não houve episódios de vômito ou 
aspiração no perioperatório de todos os participantes. Para 
os demais sinais e sintomas, apesar de não haver diferença 
estatística entre os grupos, os resultados demonstraram que 
os participantes do grupo tratamento se sentiram mais confor-
táveis no período pós-operatório, uma vez que apenas a boca 
seca foi citada com maior incidência (75% dos participantes) 
em relação aos participantes do grupo controle (50% dos 
participantes).

DISCUSSÃO

Indivíduos que possuem doenças crônicas são mais 
propensos a ataques cardíacos e a resistência insulínica, 
principalmente quando duas ou mais dessas doenças 
estão presentes simultaneamente13. Ambos os grupos do 
estudo possuíam participantes que continham dois ou mais 
fatores associados, caracterizados como fatores de risco 
relacionadas ao desenvolvimento das doenças cardiovascu-
lares2. Outros estudos com pacientes submetidos à cirurgia 
cardiovascular corroboram com este resultado, sempre 

Figura 1 - Mediana do perfil glicêmico dos grupos controle e tratamento, no intraoperatório e nas primeiras 24 horas de pós-operatório, na unidade de terapia 
intensiva coronariana (UCO).

Figura 2 - Sinais e sintomas de bem-estar relacionados à hiperglicemia avaliados nos grupos controle e tratamento, de acordo com as variáveis subjetivas 
mensuradas. 
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havendo predominância pelas comorbidades destacadas 
anteriormente14,15.

Essas comorbidades apresentadas pelos pacientes 
submetidos à cirurgia cardiovascular são fatores de risco 
para desencadear o estado de hiperglicemia no período pós-
operatório. O trauma cirúrgico desencadeia uma resposta 
neuroendócrina e metabólica que envolve a liberação de 
hormônios contra reguladores (glucagon, catecolaminas e 
corticosteroides) que resultam em hiperglicemia no processo 
perioperatório4.

Adentrando ao cenário de cirurgias cardiovasculares, a 
circulação extracorpórea (CEC), presente em todas as cirur-
gias deste estudo, também está relacionada ao aumento da 
resposta metabólica ao trauma cirúrgico e, principalmente, 
à resistência insulínica. Isso se dá, dentre outros fatores, pelo 
contato do sangue com a máquina (superfície não biológica) 
que proporciona liberação de mediadores inflamatórios, que 
prejudicam as vias de sinalização da insulina4,16,17.

Diversos estudos realizados destacam a hiperglicemia 
como uma das complicações mais prevalentes nestes tipos 
de cirurgias. Estudos com abreviação do jejum em pacientes 
submetidos à cirurgia cardiovascular demonstram que este 
tipo de protocolo foi importante para o controle glicêmico 
no pós-operatório. Ainda assim, não houve significância 
estatística para o controle glicêmico, o que vem ao encontro 
do presente estudo18-20.

Estudos nesta temática encontraram que um melhor 
controle glicêmico está associado com a redução da 
mortalidade na unidade de terapia intensiva (UTI) e com a 
diminuição da incidência de infecção da corrente sanguínea. 
Além de ser fator corresponsável para determinar o prog-
nóstico da internação, pacientes com hiperglicemia induzida 
por estresse pós-trauma têm o risco de desenvolver diabetes 
nos três anos seguintes5,21-23.

Há evidências que a hiperglicemia gera uma piora 
também da cicatrização de feridas e inflamação no pós-
operatório, o que leva à amplificação da morbimortali-
dade6,11. Os estudos encontrados destacam a importância 
deste modelo de jejum para a melhora do bem-estar do 
paciente, redução de complicações e do tempo de internação 
e, como consequência disso, menores custos hospitalares e 
melhora na qualidade de vida após a alta6,11,19,20.

Pacientes em hiperglicemia tendem a ter sintomas clás-
sicos, como polidipsia e polifagia. Ao serem avaliados estes 
sintomas, conforme resultados apresentados na Figura 2, o 
presente estudo demonstrou que os participantes do grupo 
tratamento apresentaram redução de 50% dos sintomas com 
relação aos participantes grupo controle. Outro aspecto 
avaliado neste estudo demonstrou a satisfação do partici-
pante ao abreviar o jejum, o mesmo resultado foi também 
observado por outros estudos11,12.

A satisfação do paciente também é um fator que contribui 
indiretamente para o sucesso das intervenções cirúrgicas, 
pois pacientes satisfeitos têm maior disposição em colaborar 
com o tratamento proposto pela equipe de saúde. Dentre os 
fatores mais importantes para o desconforto pré-operatório 
estão a fome e a sede, seguidos de ansiedade12.

Uma revisão sistemática que incluiu 22 estudos revelou 
que não há evidências que demonstrem que o jejum abre-
viado possa ocasionar riscos maiores de broncoaspirações 
durante a cirurgia24. Resultados encontrados utilizando 
o protocolo em questão em cirurgias cardiovasculares 
também concluíram que não houve episódios de vômito ou 
aspirações19,20.

Neste sentido, a Sociedade Americana de Anestesiologia 
(ASA) publicou um guideline recomendando que o jejum 
pré-operatório abreviado (ingestão de líquidos claros com 
carboidrato até duas horas antes do início da cirurgia) fosse 
realizado, ressaltando que o método é seguro e potencial-
mente benéfico para a evolução do paciente, principalmente 
em cirurgias de grande porte25.

CONCLUSÃO

Os participantes do grupo tratamento tiveram melhor 
controle glicêmico em comparação aos participantes do 
grupo controle, uma vez que utilizaram menos insulina para 
correções de hiperglicemia. Destaca-se, também, a impor-
tância do jejum abreviado para o conforto dos participantes. 
Sendo assim, é preciso que mais estudos nesta temática sejam 
realizados para que possam ser fornecidos dados mais sólidos 
para subsidiar e divulgar os benefícios de protocolos como 
este. A implementação de um protocolo de jejum abreviado 
é segura e pode contribuir para a aceleração da recuperação 
dos pacientes. Ainda assim, torna-se um desafio por alterar 
a rotina conservadora já estabelecida nos hospitais.
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RESUMO
Introdução: A desnutrição hospitalar é considerada um problema de saúde pública, cuja preva-
lência varia de 40% a 60% na admissão, alcançando cifras de 80% durante o curso da internação. 
Neste contexto, o projeto nutriDia Brasil objetiva evidenciar problemas nutricionais que os pacientes 
hospitalizados possuem, assim como recursos disponíveis para o manejo e o conhecimento dos 
profissionais da saúde a esse respeito. Método: Estudo longitudinal observacional, com a utilização 
de dados da equipe multiprofissional de terapia nutricional do Hospital São Vicente de Paulo, de 
Passo Fundo, RS, instituição participante do nutriDia Brasil, em novembro de 2017. Para composição 
do estudo avaliaram-se variáveis como sexo, idade, diagnóstico, tempo de hospitalização, índice de 
massa corporal (IMC), perda de peso, identificação do risco nutricional, tipo de terapia nutricional, 
aceitação de dieta, consumo de alimentos fora da rotina hospitalar e desfecho clínico após 30 dias. 
Resultados: Foram avaliados 136 pacientes, com idade média de 57 ± 3,2 anos, a maioria do 
gênero masculino (53%). As principais causas da hospitalização foram as doenças do aparelho oste-
omuscular (21,1%), circulatórias (15,8%), digestivas (13,9%) e geniturinárias (10%). Com relação ao 
estado nutricional, a média do IMC foi de 25,9 ± 4,8 kg/m² e a perda de peso esteve referenciada 
em 55% dos casos, com redução média de 6,7 ± 2,1 kg. Apresentaram apetite reduzido 39,2% dos 
avaliados e apenas 51,9% conseguiram ingerir toda a dieta hospitalar prescrita. Dentre as causas da 
redução da ingestão alimentar, 13,2% referiram sintomas como náuseas ou vômitos e 9,1%, perda 
de apetite. Recebiam dieta oral exclusiva 71,3%; 17,4% faziam uso de suplementos nutricionais 
associados à alimentação hospitalar e 11,3%, nutrição artificial. Conclusão: A perda ponderal, a 
inadequação da ingestão alimentar e a presença de desvios nutricionais foram os fatores evidenciados 
mais relevantes, sugerindo a necessidade de implementação de melhorias que contribuam para uma 
assistência segura e de qualidade ao paciente. 

ABSTRACT
Introduction: Hospital malnutrition is considered a public health problem, whose prevalence ranges 
from 40% to 60% on admission, reaching figures of 80% during the course of hospitalization. In this 
context, the nutriDia Brasil project aims to highlight nutritional problems that hospitalized patients 
have, as well as resources available for the management and knowledge of health professionals in 
this regard. Methods: Longitudinal observational study, using data from the multiprofessional nutri-
tional therapy team at Hospital São Vicente de Paulo, in Passo Fundo, RS, an institution participating 
in nutriDia Brasil, in November 2017. For the composition of the study, variables such as gender, 
age, diagnosis, length of hospital stay, body mass index (BMI), weight loss, identification of nutritional 
risk, type of nutritional therapy, acceptance of diet, consumption of food outside the hospital routine 
and clinical outcome after 30 days. Results: 136 patients were evaluated, with a mean age of 57 
± 3.2 years, most of whom were male (53%). The main causes of hospitalization were diseases of 
the musculoskeletal system (21.1%), circulatory (15.8%), digestive (13.9%) and genitourinary (10%). 
Regarding nutritional status, the mean BMI was 25.9 ± 4.8 kg/m² and weight loss was reported in 
55% of cases, with an average reduction of 6.7 ± 2.1 kg. 39.2% of those evaluated and only 51.9% 
managed to ingest the entire hospital diet prescribed. Among the causes of reduced food intake, 
13.2% reported symptoms such as nausea or vomiting and 9.1% loss of appetite. 71.3% received an 
exclusive oral diet; 17.4% used nutritional supplements in combination with hospital foods and 11.3% 
received artificial nutrition. Conclusion: Weight loss, inadequate food intake and the presence of 
nutritional deviations were the most relevant factors, suggesting the need to implement improvements 
that contribute to safe and quality care for the patient.
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INTRODUÇÃO 

A desnutrição hospitalar manifesta-se mundialmente, 
sendo considerada um grande problema de saúde pública. 
Sua prevalência estimada em adultos varia de 40% a 60% no 
momento da admissão, alcançando cifras de até 80% durante 
o curso da internação1. No Brasil, o estudo multicêntrico 
denominado IBRANUTRI (Inquérito Brasileiro de Avaliação 
Nutricional) avaliou 4000 mil pacientes internados em 
hospitais da rede pública, revelando que aproximadamente 
48% apresentavam algum grau de desnutrição, sendo 12% 
destes gravemente desnutridos2.

Nos últimos anos, muitas publicações científicas apontam 
a desnutrição como a principal responsável pelos altos índices 
de morbidade devido a cicatrização lenta de feridas, altas 
taxas de infecção, maior tempo de permanência hospitalar, 
principalmente em unidades de tratamento intensivo, custos 
com a assistência médica e mortalidade. Desta forma, pelos 
resultados desfavoráveis a ela associados, tem crescido 
o interesse pela investigação do estado nutricional dos 
pacientes internados3,4.

A desnutrição hospitalar pode ter origem multifatorial, 
estando associada a situações clínicas e/ou tratamento 
instituído. Porém, diversos fatores contribuem para seu agra-
vamento, como a idade avançada, saúde oral prejudicada, 
isolamento social e de forma contundente, a execução de 
forma incorreta de condutas básicas na alimentação. A 
suspensão da alimentação para realização de exames clínicos 
e procedimentos operatórios, as mudanças na composição, 
sabor e horário da dieta oferecida no ambiente hospitalar 
e o desconhecimento por parte da equipe de saúde do 
impacto negativo da ingestão alimentar deficiente acabam 
colocando o paciente em risco nutricional ou agravando sua 
desnutrição prévia5.

Segundo Bottoni et al.6, a identificação precoce de possí-
veis alterações nutricionais e a implementação da terapia 
nutricional tornam-se bastante benéficas, por prevenir as 
consequências negativas que a privação de nutrientes provoca 
no prognóstico do paciente. Sabe-se, porém, que existem 
diversos problemas e limitações na prática clínica, pois cada 
hospital tem sua rotina estabelecida, tanto em relação ao 
paciente como ao gerenciamento. Nesses setores, por vezes, 
não há padronização, o que pode interferir negativamente no 
planejamento e na atenção dietética prestada ao paciente7.

Neste sentido, considerando a necessidade de se 
conhecer melhor como os profissionais e os serviços de saúde 
agem em relação aos cuidados nutricionais de seus pacientes, 
iniciou-se em 2006, na Áustria, um projeto multicêntrico 
denominado NutritionDay, que se trata de uma auditoria 
realizada em único dia, com o objetivo de avaliar uma ou 
várias unidades de um mesmo hospital, tentando evidenciar 
os problemas nutricionais que seus pacientes possuem, os 

recursos disponíveis para lidar com os problemas nutricionais, 
assim como o conhecimento que os profissionais da saúde 
possuem a esse respeito8. 

No Brasil, esse projeto foi implantado pela Sociedade 
Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral (SBNPE) a partir 
do ano de 2009 e recebeu o nome de NutriDia Brasil. Dessa 
forma, o objetivo deste estudo foi descrever o retrato dos 
cuidados nutricionais em pacientes de um hospital geral de 
alta complexidade do Rio Grande do Sul (RS).

MÉTODO

Estudo de caráter longitudinal observacional, com a utili-
zação de dados da equipe multiprofissional de terapia nutri-
cional (EMTN) do Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), de 
Passo Fundo, RS, instituição participante do projeto nutriDia 
Brasil, realizado em novembro de 2017. O hospital neces-
sitou atender a critérios para inclusão na pesquisa, sendo 
eles, obter um profissional ligado à SBNPE para coordenar 
o estudo localmente e dispor de recursos humanos próprios 
para aplicação dos questionários.

No dia da avaliação, coletaram-se os dados em seis 
enfermarias de internação, sendo avaliados pacientes adultos 
e idosos (≥ 18 anos), que concordaram em participar do 
estudo e o fizeram mediante assinatura do Termo de Consen-
timento Livre e Esclarecido (TCLE), fornecido pela comissão 
nacional do estudo. Na impossibilidade de assinatura pelo 
paciente, esta foi realizada pelo familiar responsável da 
internação. 

Para coleta dos dados foram utilizados quatro questio-
nários padronizados, disponíveis no link: http://www. nutri-
tionday.org/index.php?id=346, preenchidos pela equipe do 
hospital previamente treinada. Os dois questionários iniciais 
eram destinados à equipe de saúde, com questões sobre a 
estrutura do hospital/enfermaria, seus recursos humanos, 
além de informações dos pacientes: estado nutricional, medi-
cações usadas, diagnóstico, presença de comorbidades, uso 
de terapia nutricional e tempo de internação; e os outros dois 
foram aplicados à beira leito, diretamente com os pacientes, 
e continham informações sobre o monitoramento do peso, 
mobilidade, consumo alimentar e apetite no dia da avaliação. 
Ainda, após o período de 30 dias, o desfecho clínico dos 
pacientes foi reavaliado.

As variáveis utilizadas para a composição do estudo em 
questão foram: sexo, idade, diagnóstico, tempo de hospitali-
zação, peso e altura autorrelatados, índice de massa corporal 
(IMC), perda de peso nos últimos 3 meses, identificação 
do risco nutricional, tipo de terapia nutricional, aceitação 
de dieta, consumo de alimentos fora da rotina hospitalar 
e desfecho clínico, que é classificado como alta domiciliar, 
óbito e outros (transferência para outro hospital, reabilitação 
ou sem definição).
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Os questionários foram computados no site do projeto 
pela EMTN do HSVP e analisados no programa estatístico 
Stata (versão 12.0) pela coordenação nacional do Nutri-
tionDay no Brasil. Dos relatórios obtidos, foi utilizada uma 
parte dos dados para a realização deste estudo, sendo as 
variáveis estudadas descritas por meio de frequências rela-
tivas e absolutas. O estudo foi aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa da Universidade Católica de Pelotas, sob o 
número do parecer 1.136.58, e pela Comissão de Pesquisa 
e Pós-Graduação do HSVP.

RESULTADOS

Dados Demográficos e Clínicos
Foram avaliados 136 pacientes, com idade média de 

57 ± 3,2 anos, variando entre 32 a 76 anos, sendo a 
maioria do gênero masculino (53%). As principais causas 
que motivaram a hospitalização foram as doenças do 
aparelho osteomuscular (21,1%), circulatórias (15,8%), 
digestivas (13,9%) e geniturinárias (10%); e 87% tinham 
como convênio o Sistema Único de Saúde (SUS). A 
presença de comorbidades foi relatada por 61% dos 
avaliados, sendo a insuficiência cardíaca, diabetes e 
doença pulmonar obstrutiva crônica as mais comuns 
(23,6%, 13,3% e 11,2%, respectivamente). Em termos de 
capacidade funcional, 15,6% dos pacientes necessitavam 
de assistência para deambular. A mediana do tempo de 
internação foi de 17,5 ± 4,7 dias, tendo como desfecho 
principal a alta hospitalar (88,2%). Após monitoramento 
de 30 dias, 4% dos pacientes foram readmitidos na mesma 
instituição (Tabela 1).

Estado Nutricional 
Quanto aos dados antropométricos, o peso, estatura e 

IMC médios foram de 71,72 ± 15,02 kg, 166 ± 9,83 cm 
e 25,92 ± 4,8 kg/m², respectivamente. Dentre os pacientes 
avaliados, 50,6% relataram terem sido pesados na admissão 
e quando questionados sobre o estado nutricional pregresso à 
internação, 54,9% informaram perda de peso não intencional 
nos últimos três meses, com uma média de 6,7 ± 2,1kg. A 
prevalência geral de risco de desnutrição ou desnutrição já 
instalada estava documentada em 34,6% dos prontuários 
avaliados (Tabela 1).

Ingestão de Alimentos e Suporte Nutricional
Dentre os pacientes que participam do nutriDia, uma 

alta porcentagem recebia dieta oral exclusiva, sendo 
41,7% prescrições de dietas regulares (modificadas na 
consistência) e 47% especializadas. Sobre a alimentação 
domiciliar, a maioria (60,8%) relatou consumo normal/
mais que o normal nos sete dias que antecederam a 
hospitalização, porém após a hospitalização, a redução do 

Tabela 1 – Caracterização demográfica, clínica e do estado nutricional 
dos pacientes de um hospital de alta complexidade, Passo Fundo - RS, 
2017. (n=136)

Variáveis n %

Gênero

   Masculino 72 53,0

   Feminino 64 47,0

Diagnóstico clínico

   Doenças do aparelho osteomuscular 30 22,1

   Doenças do aparelho circulatório 22 15,8

   Doenças do aparelho digestivo 19 13,9

   Doenças do aparelho geniturinário 14 10,0

   Outras 51 38,2

Presença de comorbidades

   Sim 83 61,0

   Não 53 39,0

Desfecho

   Alta 120 88,2

   Óbito 3 2,2

   Outros 13 9,6

Perda de peso nos últimos 3 meses

   Sim 75 54,9

   Não 61 45,1

Inadequação nutricional no prontuário

   Risco nutricional 24 17,5

   Desnutrição 23 17,1

   Não 89 65,4

apetite foi referenciada por 59,7% dos pacientes. No dia 
da pesquisa, apenas 51,9% consumiram toda a refeição 
principal (desjejum, almoço e/ou jantar), sendo que 26,4% 
ingeriram metade da refeição, e 21,7% comeram cerca 
de um quarto da refeição ou nada (Tabela 2) e entre os 
motivos citados para a baixa ingestão ou ingestão nula 
estavam a presença de náuseas/vômitos, problemas com 
mastigação/deglutição, a insatisfação com cheiro, sabor 
ou temperatura da preparação ou a necessidade de jejum 
para exames ou cirurgias. A consulta de um especialista 
em nutrição estava detalhada em 68,1% dos prontuários 
e, 25,9% tiveram um plano de intervenção nutricional 
desenvolvido.

A satisfação geral com a comida oferecida pelo 
hospital encontra-se demonstrada na Figura 1. Em termos 
de terapia nutricional, 17,4% faziam uso de suplementos 
de proteína/energia em combinação com os alimentos 
hospitalares e 11,3% recebiam nutrição artificial (por 
exemplo, nutrição enteral, parenteral ou combinada 
enteral e parenteral).
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DISCUSSÃO

Na população avaliada, houve prevalência de indivíduos 
do gênero masculino e de adultos, comprovando o encon-
trado por alguns estudos que avaliaram o estado nutricional 
de pacientes hospitalizados, como o nutriDia Brasil9 realizado 
na cidade de Pelotas (RS), onde 64,9% dos avaliados eram 
homens e por Zheng et al.3, na China, no qual 59,3% eram 

Tabela 2 – Caracterização da ingestão de alimentos e suporte nutricional 
dos pacientes de um hospital de alta complexidade, Passo Fundo - RS, 
2017. (n=136)

Variáveis n %

Via da alimentação

   Oral exclusiva 121 88,7

   Enteral exclusiva 9 6,6

   Outras 6 4,7

Alimentação na última semana

   Mais que o normal/normal 83 60,8

   Quase ¾ do normal 18 13,1

   Quase metade do normal 19 14,2

   Menos de ¼ ou quase nada 16 11,9

Apetite mudou durante a internação

   Sim 81 59,7

   Não 55 40,3

Alimentação na refeição principal

   Quase tudo 72 51,9

   Metade (½) 36 26,4

   Um quarto (¼) 17 13,9

   Nada 11 7,9

Figura 1 - Percentual da satisfação com a dieta do hospital.

homens e a idade média de 53,53 ± 15,82 anos. Estes 
dados podem ser justificados com achados da literatura, 
que constatam que homens adultos geralmente buscam com 
menor frequência os serviços de saúde de atenção básica, 
ficando mais susceptíveis ao desenvolvimento de enfermi-
dades, sobretudo, graves e crônicas, que demandam por 
maior necessidade de hospitalização10,11. 

Com relação à presença de comorbidades, 23,6% dos 
pacientes foram identificados com insuficiência cardíaca (IC), 
similar ao encontrado por Sauer et al.12 nas enfermarias de 
245 hospitais nos Estados Unidos (23,2%). De acordo com 
a Sociedade Interamericana de Cardiologia, na América 
Latina, o baixo investimento na saúde, inadequado acesso 
ao atendimento e acompanhamento insuficiente nos serviços 
em nível primário ou terciário são potenciais fatores de risco 
para o desenvolvimento desta patologia13. Dados do registro 
BREATHE (Brazilian Registry of Acute Heart Failure)14 revelaram 
a má aderência à terapêutica básica para a IC como a prin-
cipal causa de readmissões hospitalares e de elevada taxa 
de mortalidade intra-hospitalar, posicionando o Brasil como 
uma das mais elevadas taxas no mundo ocidental. Para a 
Sociedade Brasileira de Cardiologia, nosso país apresenta 
ainda controle inadequado de hipertensão arterial e diabetes, 
doenças também presentes entre nossos avaliados, e que 
contribuem diretamente para o desenvolvimento de outras 
morbidades cardiovasculares15.

Um outro aspecto importante observado neste estudo 
foi o tempo de permanência hospitalar prolongado, pois 
segundo o Sistema de Informação Hospitalar do Sistema 
Único de Saúde (SIH-SUS), a média do país é de 5,3 dias16. 
Cabe-se destacar que, um maior tempo de hospitalização tem 
implicações no custo para o hospital, assim como possíveis 
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resultados adversos à saúde do paciente. Dessa forma, 
verificar os possíveis motivos que levam ao longo tempo 
de internação é extremamente importante, considerando a 
qualidade assistencial à saúde, bem como o retrabalho e 
gasto financeiro das instituições17.

Quanto ao desfecho clínico, a exemplo do estudo de Tatsch 
et al.18 realizado em um hospital de ensino do interior do estado 
do Rio Grande do Sul participante do projeto nutriDia Brasil, 
nos anos de 2015 e 2016, a maioria dos pacientes receberam 
alta hospitalar, corroborando com achados da nossa pesquisa 
(93,3% e 77,8%, respectivamente vs. 88,2%).

O estado nutricional de pacientes internados influencia 
diretamente no seu tratamento e na sua perspectiva de alta 
(nutricional e médica), além de estar associado com o risco 
de complicações durante a permanência19. De acordo com 
o IMC foi possível constatar que os pacientes avaliados foram 
classificados com sobrepeso, diferente do encontrado no estudo 
nutriDia Brasil, realizado em Salvador (BA), no qual o IMC médio 
revelou normalidade (22,83 kg/m²)20. Esta realidade, embora 
paradoxal, parece traduzir, em nível hospitalar, a situação 
de transição nutricional vivida em nosso país na atualidade. 
Verifica-se que, apesar dos índices de desnutrição hospitalar 
permanecerem altos, com graves consequências para os 
pacientes, dados recentes têm apontado que mais da metade da 
população adulta brasileira (55,7%) está com excesso de peso21. 

Por conseguinte, foi observado um percentual expres-
sivo (54,9%) de perda de peso não intencional nos três 
meses precedentes à internação, além de mais de um terço 
(34,6%) terem detalhado em prontuário a presença de risco 
nutricional ou desnutrição. Essa estimativa de desnutrição 
é semelhante aos resultados de um programa de melhoria 
da qualidade publicado recentemente nos Estados Unidos, 
demonstrando um risco de desnutrição de 30% em pacientes 
hospitalares22. De acordo com a Academia de Nutrição e 
Dietética e Sociedade Americana de Nutrição Parenteral 
e Enteral (ASPEN), a perda de peso involuntária em um 
curto intervalo de tempo é o parâmetro mais preciso na 
identificação do risco de desnutrição, por isso, esse fator 
pré-existente deve ser observado precocemente, a fim de se 
evitar que esta situação de vulnerabilidade do paciente seja 
agravada durante a hospitalização23.

Sobre o consumo de alimentos a nível domiciliar, foi 
observado que a maioria dos participantes (60,8%) relatou 
apetite preservado, com consumo normal ou até mais que 
o normal, resultado superior ao de César et al.9, onde mais 
da metade (57,3%) dos pacientes informou ingestão inferior 
ao habitual. Contudo, com a hospitalização, 59,7% dos 
pacientes observados referiram redução do apetite. 

Nas enfermarias, a via de dieta predominante do nosso 
estudo foi a via oral, seguida de nutrição enteral. No nutriDia 
Brasil de Pelotas, os pesquisadores também encontraram 
91,4% (n=85) dos pacientes utilizando a nutrição via oral e 

8,6% (n=8), a nutrição enteral9. Neste mesmo estudo, menos 
de um terço dos pacientes referiram ingerir por completo 
uma das refeições (desjejum, almoço ou jantar) oferecidas 
no dia da pesquisa, diferindo do nosso estudo, onde pouco 
mais da metade dos pacientes consumiram a refeição inteira. 
Contudo, 48,1% tiveram inadequação do consumo alimentar 
(ingestão de 50% ou menos), estando entre os fatores que 
influenciaram para tal razão a presença de sintomas gastroin-
testinais, a insatisfação com as preparações alimentares e 
as interrupções das refeições ou jejuns para realização de 
exames e procedimentos cirúrgicos.

Kondrup et al.24 demonstraram, em um estudo com 
pacientes internados, que o consumo de mais de 75% das 
necessidades energéticas parece fundamental, uma vez que 
todos os pacientes que ingeriram abaixo disto apresentaram 
perda ponderal. Ainda neste contexto, dados provenientes 
do projeto nutriDia, conduzido em hospitais europeus, 
encontraram que menos da metade dos pacientes internados 
consome 100% da refeição oferecida, e que esses pacientes 
apresentam maior tempo de hospitalização e risco de óbito, 
comparado àqueles que ingerem por completo a refeição 
oferecida25. Frente a estes achados e a baixa satisfação dos 
pacientes em relação à dieta oferecida observada em nosso 
estudo, reforça-se que, além da prescrição de um adequado 
aporte calórico-proteico, o monitoramento do consumo real 
e de aspectos como sabor, cor, aroma, temperatura dos 
alimentos, horário de distribuição e ambiente aonde se dá 
a refeição tornam-se parte essencial do cuidado nutricional, 
de forma a assegurar uma terapia nutricional adequada em 
relação aos requerimentos nutricionais e que o prescrito 
esteja sendo efetivamente ingerido.

Um outro aspecto importante observado neste estudo foi 
que 68,1% dos pacientes receberam consulta com especia-
lista em nutrição. Porém, 25,9% dos pacientes tiveram uma 
intervenção nutricional desenvolvida e 11,3%, prescrição de 
terapia nutricional. Os dados do NutritionDay dos Estados 
Unidos, da mesma forma, também demonstraram que o risco 
de desnutrição é frequente (32,7%) e clinicamente relevante e 
que a terapia nutricional é subutilizada em pacientes hospita-
lares, visto que apenas 13,8% dos avaliados fizeram uso de 
suplementos orais ou nutrição artificial (enteral ou parenteral), 
além dos alimentos normais22. Esses resultados são preo-
cupantes, pois podem refletir a falta de reconhecimento de 
pacientes que comem mal e como resultado uma oportuni-
dade perdida de se implementar uma intervenção nutricional 
precoce e adequada no contexto da rotina hospitalar.

Embora o estudo tenha pontos fortes, convém destacar 
algumas limitações, como, por exemplo, a avaliação da quan-
tidade de dieta consumida e do histórico de perda de peso 
corporal, que foram autorreferidos pelos pacientes, o que pode 
resultar em viés de informação. Os questionários não incluíram 
dados como profissão, escolaridade e situação conjugal, fatores 
que podem influenciar no estado nutricional destes. 
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CONCLUSÃO

Tendo por pressuposto que o estado nutricional manifesta 
por um lado o perfil nutricional da população e, por outro, 
problemas nutricionais associados à internação, pacientes 
hospitalizados de um modo geral deveriam ter um acompa-
nhamento dietoterápico estabelecido entre as rotinas hospi-
talares. Em nosso estudo, a perda ponderal, a inadequação 
da ingestão alimentar e a presença de desvios nutricionais 
foram os fatores evidenciados mais relevantes; e esses resul-
tados sugerem que ainda há espaço para implementação 
de melhorias que contribuam para uma assistência segura e 
de qualidade ao paciente. Neste contexto, o projeto nutriDia 
Brasil torna-se uma excelente estratégia para identificação 
do risco nutricional no âmbito hospitalar, favorecendo a uma 
intervenção nutricional precoce e melhoria dos resultados 
alcançados.
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RESUMO
Introdução: A capacidade do selênio na redução de radicais livres, associada à sua atuação 
como cofator essencial para a glutationa peroxidase, confere um potencial papel para pacientes 
em unidade de terapia intensiva. O objetivo deste trabalho foi avaliar os níveis plasmáticos de 
selênio e glutationa peroxidase à admissão e pelo período de 7 dias de evolução em pacientes 
hospitalizados. Método: Estudo observacional com pacientes adultos (n=22) internados em 
unidade de terapia intensiva. Foram realizadas três coletas de sangue, nos dias 1, 3 e 7, para 
avaliar o selênio, e duas para glutationa peroxidase, nos dias 1 e 7. Não houve nenhum tipo de 
intervenção. Resultados: Os níveis de selênio à admissão foram abaixo dos valores de referência 
em metade dos pacientes. Ao estratificar os pacientes (n=22) conforme risco de complicações 
infecciosas e inflamatórias (relação proteína C reativa/albumina), os pacientes classificados em 
alto risco possuíam dosagem de selênio à admissão inferior aos de risco moderado (p=0,032). 
Dentre os pacientes com seguimento completo (realizadas todas as dosagens), 66,7% eram de 
alto risco e entre eles 75% apresentaram selênio abaixo dos valores de referência e inferior ao 
grupo de risco moderado (p=0,014). As dosagens da glutationa peroxidase estavam dentro da 
normalidade em todos pacientes, independente da classificação. Conclusão: Aproximadamente 
50% dos pacientes críticos foram admitidos na unidade de terapia intensiva com selênio abaixo 
dos valores de referência. À admissão e na evolução até o sétimo dia, os pacientes classificados de 
alto risco apresentaram dosagem de selênio abaixo do valor de referência e inferior ao daqueles 
com risco moderado.

ABSTRACT
Introduction: The ability of selenium to reduce free radicals, associated with its performance as an 
essential cofactor for glutathione peroxidase, confers a potential role for patients in the intensive 
care unit. The aim of this study was to evaluate the plasma levels of selenium and glutathione 
peroxidase at admission and for the period of 7 days of evolution in hospitalized patients. Methods: 
Observational study with adult patients (n = 22) admitted to the intensive care unit. Three blood 
samples were taken, on days 1, 3 and 7, to assess selenium, and two for glutathione peroxidase, 
on days 1 and 7. There was no type of intervention. Results: Selenium levels at admission were 
below the reference values in half of the patients. When stratifying patients (n = 22) according 
to the risk of infectious and inflammatory complications (C-reactive protein / albumin ratio), 
patients classified as high risk had selenium dosage at admission below those of moderate risk (p 
= 0.032). Among patients with complete follow-up (all dosages were performed), 66.7% were at 
high risk and among them 75% had selenium below the reference values and below the moderate 
risk group (p = 0.014). Glutathione peroxidase dosages were normal in all patients, regardless 
of classification. Conclusion: Approximately 50% of critically ill patients were admitted to the 
intensive care unit with selenium below the reference values. On admission and progression to 
the seventh day, patients classified as high risk had selenium dosage below the reference value 
and below that of patients at moderate risk.
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INTRODUÇÃO

O selênio exerce papel significativo na regulação da ativi-
dade imunológica e antioxidante1-3. Desempenha função nos 
sistemas biológicos por meio das selenoproteínas1,4. Seu nível 
sanguíneo considerado padrão apresenta um amplo intervalo 
na dosagem normal, que é dependente de fatores como o 
nível social da população estudada, da sua dieta e, um fator 
muito referido na literatura é a área geográfica, pois seu teor 
no alimento varia de acordo com a composição do solo1,3. 
A deficiência de selênio pode estar associada a algumas 
doenças, como asma, distúrbios da circulação2, cardiomio-
patias e osteoartropatias. Após a descoberta dessas doenças, 
na década de 1960, definiu-se o selênio como oligoelemento 
essencial para os seres humanos1. Em contrapartida, seu 
excesso causa toxicidade e sintomas de intoxicação alimentar, 
podendo ocasionar distúrbios neurológicos1,2.

Em condições fisiológicas, a deficiência de selênio pode ser 
assintomática. Entretanto, quando ocorre exposição do paciente 
a uma situação de agravo crítico à sua condição clínica, 
a proteção antioxidante pode estar associada a um maior 
consumo e, em caso de déficit, pode determinar uma resposta 
clínica deficiente e, assim, a uma evolução desfavorável1. 

A capacidade antioxidante e anti-inflamatória confere ao 
selênio um papel potencialmente importante para pacientes 
em unidade de terapia intensiva (UTI), principalmente nos 
pacientes com a síndrome da resposta inflamatória sistêmica 
(SIRS) e/ou síndrome de disfunção de múltiplos órgãos 
(MODS)5. Paralelamente, é um cofator essencial para o 
funcionamento da glutationa peroxidase (GPx)4,6. Ela é 
uma das principais enzimas que incluem estruturalmente o 
selênio (selenoproteínas) e possui função na manutenção 
da integridade da membrana celular, atividade dos neutró-
filos, redução do estresse e danos oxidativos e controle da 
cascata inflamatória2,3,7. Desta forma, a glutationa peroxi-
dase parece ser um biomarcador promissor para avaliar 
o estresse oxidativo em pacientes sépticos4,5. Em doenças 
com componente inflamatório, a concentração de selênio 
diminui e a biossíntese de selenoproteínas é desregulada. 
Portanto, a interpretação clínica dos níveis séricos de 
selênio guarda relação com o grau de inflamação, como 
observado, por exemplo, com os níveis de proteínas de 
fase aguda, especialmente a proteína C reativa (PCR) e 
albumina1,7,8. Raciocínio similar pode ser feito no que tange 
aos níveis séricos da glutationa peroxidase.

Isto nos permite inferir que os níveis plasmáticos de 
selênio e glutationa peroxidase em pacientes críticos, desde o 
momento de sua admissão e durante o período de evolução 
na UTI, constituem um marcador importante a ser investigado. 
O objetivo deste estudo foi avaliar os níveis plasmáticos de 
selênio e glutationa peroxidase, à admissão e pelo período 
de 7 dias de evolução, em pacientes internados em UTI.

MÉTODO

Estudo observacional, por tempo determinado, com 
intenção de análise por protocolo envolvendo pacientes 
internados na UTI de um hospital particular em Cuiabá – 
MT (Brasil). Foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa  
do Hospital Universitário Júlio Muller (número 1.844.012 
e CAAE 61313716.4.0000.5541). Os pacientes foram 
incluídos por consentimento próprio ou de seu responsável, 
assinando o termo de consentimento livre e esclarecido. 

Os critérios de inclusão foram: pacientes de ambos os 
sexos, internados em UTI geral, com idade entre 18 e 65 
anos, sem reposição oral, enteral ou parenteral de selênio. 
Os critérios de exclusão foram: pacientes oncológicos, 
gestantes, com história prévia de doença da tireoide, subme-
tidos a um programa de diálise em qualquer momento da 
internação na UTI e internados em Unidade Coronariana.

Após acolhimento na UTI, os pacientes foram subme-
tidos a coleta de sangue: a) selênio - três amostras, sendo 
a primeira nas primeiras 24 horas de internação (dia 1), 
a segunda, no terceiro dia (dia 3) e a última, no sétimo 
dia (dia 7); b) glutationa peroxidase - duas amostras, nos 
dias 1 e 7.

Os pacientes foram submetidos apenas a coleta de 
sangue, realizada no mesmo momento dos exames de 
admissão rotineiros da Unidade, otimizando tempo e 
minimizando possíveis riscos. As análises foram feitas no 
mesmo laboratório da coleta e o método padronizado 
para o selênio a partir do sangue total, por meio de espec-
trofotometria de absorção atômica por forno de grafite, 
método in house. Para a glutationa peroxidase utilizou-se 
a espectrofotometria. 

O valor de normalidade padrão para selênio é entre 46 
µg/L e 143 µg/L. Baseado nestes valores, os pacientes foram 
classificados em: a) ≤ 46 µg/L: níveis baixos; b) entre 46 
µg/L e 143 µg/L: dentro dos valores de referência; c) ≥ 143 
µg/L: níveis elevados. Os valores de normalidade para gluta-
tiona peroxidase são entre 4171 U/L e 10881 U/L. Assim, 
os pacientes foram classificados em: a) ≤ 4171 U/L: níveis 
baixos; b) entre 4171 U/L e 10881 U/L: dentro dos valores 
de referência; c) ≥ 10881 U/L: níveis elevados.

Além do selênio e da glutationa peroxidase, foram 
avaliadas PCR e albumina. Com estes resultados, foi determi-
nado um parâmetro do estado inflamatório, usando a escala 
do Escore Prognóstico de Glasgow (GPS), o qual utiliza a 
relação PCR/albumina, que constitui uma alternativa para 
a simplificação da fórmula original do Índice Prognóstico 
Inflamatório e Nutricional9,10. 

Assim, os pacientes foram classificados, à admissão na 
Unidade, conforme o grau de risco de complicações segundo 
a relação PCR/albumina, a saber: sem risco (≤ 0,4), baixo 
risco (0,4 a 1,2), médio risco (1,2 a 2,0) e alto risco (≥ 2,0)11. 
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Neste estudo, optou-se em estratificar os pacientes em dois 
grandes grupos: alto risco (relação PCR/albumina ≥ 2,0) e 
risco moderado (relação PCR/albumina ≤ 2,0). A PCR e a 
albumina são dosadas na rotina de exames na UTI e seus 
valores de referência são 0 mg/dL a 5 mg/dL e 3,5 g/dL a 
5,2 g/dL, respectivamente. Os pacientes foram avaliados em 
relação ao seu estado nutricional pela Avaliação Subjetiva 
Global (ASG) e foram classificados em: A- bem nutrido, 
B- moderadamente ou suspeita de estar desnutrido e C- 
desnutrido grave12. Não houve estratificação de acordo com 
a terapia nutricional ofertada.

Para as análises estatísticas, todas as variáveis apre-
sentaram distribuição normal após a aplicação do teste de 
Kolmogorov-Smirnov, justificando-se, assim, a utilização 
de métodos estatísticos paramétricos. As dosagens foram 
comparadas por meio do teste t de Student, segundo o grau 
de risco. Para comparação entre o grupo de alto risco e 
moderado foram empregados o teste de ANOVA e o coefi-
ciente de contingência. O nível de significância adotado 
foi de 5% (p<0,05). Utilizou-se os programas Excel e SPSS 
13.0 for Windows. 

RESULTADOS

No período de agosto de 2017 a março de 2018, foram 
observados 22 pacientes, sendo 12 (54,5%) homens e 10 
(45,5%) mulheres, com idade média de 42 anos. O motivo 
da admissão na UTI foi: insuficiência respiratória (n=7; 32%), 
doença neurológica (n=9; 41%) e pós-operatório (n=6; 
27%). A mortalidade foi de 4,5% (n=1). 

Os pacientes foram classificados de acordo com seu 
estado nutricional pela ASG12 em: A (n= 3; 13,6%), B (n=17; 
77,3%) e C (n=2; 9,1%), conforme demonstrado na Tabela 1. 
A ASG, à admissão na UTI, não demonstrou correlação com 

Tabela 1 – Relação dos pacientes na fase 1 (n=22), conforme estado nutri-
cional (Avaliação Subjetiva Global) e dosagem de selênio à admissão na UTI.

Selênio

ASG Abaixo da
normalidade

Dentro da 
normalidade 

Total

A 2 pacientes 1 paciente 3 pacientes
B 8 pacientes 9 pacientes 17 pacientes
C 1 paciente 1 paciente 2 pacientes
Total 11 pacientes 11 pacientes 22 pacientes

ASG = Avaliação Subjetiva Global; A = bem nutrido; B = moderadamente ou suspeita de estar 
desnutrido; C = desnutrido grave. 

Figura 1 - Fluxograma do estudo. Se = selênio, GPx = glutationa peroxidase.

o nível de selênio durante o período do estudo, indicando 
uma associação fraca (coeficiente de contingência = 0,015).

Todos os 22 pacientes iniciaram terapia nutricional 
precoce nas primeiras 48 horas após a entrada na UTI, e 
ninguém permaneceu em dieta zero. A dieta foi administrada 
por via oral para 82% (n=18) dos pacientes, e destes, em 
11% (n=2) houve associação de suplemento oral hiperca-
lórico. Os demais estavam em terapia de nutrição enteral 
(n=6; 27%), associada ou não à dieta oral e não houve 
necessidade do uso de terapia de nutrição parenteral. Quanto 
à assistência respiratória, 23% (n=5) dos pacientes estavam 
em ventilação mecânica. 

A intenção do estudo foi uma análise por protocolo. Na 
Figura 1, podemos observar que 22 pacientes iniciaram o 
estudo (fase 1), porém apenas em 12 participantes o segui-
mento foi completo (fase 2), ou seja, foram submetidos às 
três coletas de selênio e às duas de glutationa peroxidase 
no período de sete dias consecutivos de internação na UTI. 
Os pacientes que não cumpriram as etapas foram retirados 
da pesquisa devido à alta da UTI para enfermaria (n=9) ou 
óbito (n=1).
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Na Tabela 2, estão representados os valores de selênio e 
glutationa peroxidase nos três momentos do estudo; os dados 
estão expressos em média e desvio padrão com o respectivo 
número de pacientes, conforme o dia da coleta. Observa-
se que, no momento da internação na UTI, a concentração 
média de selênio (45,4 ± 16,0 µg/L) no plasma dos 22 
pacientes que iniciaram o estudo estava abaixo do valor de 
referência (46 a 143 µg/L). Em relação à glutationa pero-
xidase, os valores (6131,6 ± 1893,3 U/L) estavam dentro 
da normalidade (4171 a 10881 U/L). O valor médio da 
dosagem do selênio, assim como da GPx, não sofreu alte-
ração significativa nas dosagens posteriores, embora deva-se 
considerar que foram realizadas com amostras de número 
diferente de pacientes em cada momento.

Tabela 2 – Dosagem sanguínea de selênio e glutationa peroxidase (média 
± DP), conforme os dias de coleta - 1º dia, 3º dia e 7º dia.

1º dia 
(n=22)

3º dia 
(n=15) 

7º dia 
(n=12)

Selênio 45,4* 49,1 52,8
(µg/L) (±16,0)* (±13,0) (±21,5)

Glutationa
peroxidase
(U/L)

6131,6**
(±1893,3)

__ 6189,3
(±1802,4)

* p>0,05 versus dosagem do 3º dia e 7º dia; ** p>0,05 versus dosagem 7º dia.

Tabela 3 – Dosagem de selênio e glutationa peroxidase nos momentos do estudo, conforme classificação de risco para complicações infecciosas e infla-
matórias (relação PCR/albumina).

Classificação de 
risco

Selênio (µg/L) GPx (U/L)

1º dia
(n=22)

3º dia 
(n=15) 

7º dia 
(n=12)

1º dia
(n=22)

7º dia
(n=12)

Risco moderado 52,6 (±17,0) 50,7 (±17,6) 55,2 (±13,53) 6364 (±1891,1) 6093,5 (±920,5)

Alto risco 38,2* (±11,6) 47,4 (±11,3) 54,9 (±20,6) 5662** (±1825,8) 6237,2 (±2175,7)

GPx = Glutationa peroxidase; n = número de pacientes.
* p=0,032 versus risco moderado à admissão (n=22); ** p=0,364 versus risco moderado à admissão (n=22).

Os pacientes (n=22) foram classificados categoricamente 
em alto risco e risco moderado. Para este fim, utilizou-se uma 
simplificação do Índice Prognóstico Inflamatório Nutricional 
(relação PCR/albumina), para estimar o risco de complicação 
na UTI11,13. Este indicador de gravidade é estabelecido no 
momento da internação e norteia a classificação de gravi-
dade até a alta, motivo pelo qual é destacado apenas no 
acolhimento. Dessa forma, os valores médios de selênio e 
glutationa peroxidase estão demonstrados na Tabela 3.

Observa-se que, ao dividir os pacientes nestes grupos, 
os de alto risco possuíam dosagem de selênio à admissão 
inferior aos de risco moderado (p=0,032). Não foi realizada 
análise estatística dos outros dias em virtude do número 
diferente de pacientes em cada dia. Em relação à glutationa 
peroxidase, os valores à admissão estavam dentro da faixa 
de normalidade e são estatisticamente semelhantes entre os 
dois grupos (p=0,364).

Conforme o grupo de risco, na Tabela 4 estão relacio-
nados separadamente os pacientes da fase 1, a dosagem de 
selênio na data da sua admissão e o percentual de doentes 
com o nível de selênio consoante ao índice de normalidade. 
Pode-se observar que foram alocados exatamente em igual 
número (n=11) entre classificados de alto risco e de risco 
moderado. A dosagem do selênio (1º dia) no grupo de alto 
risco apresentava valor médio inferior ao dos pacientes 
classificados em risco moderado (p=0,032). 

Tabela 4 – Dosagem de selênio à admissão na UTI (n=22), segundo a classificação do risco de complicações infecciosas e inflamatórias (relação PCR/
albumina).

Classificação de 
risco

Média 
Selênio
(µg/L)

Níveis Selênio

Abaixo da normalidade 
(n/%)

Dentro da normalidade 
(n/%)

n
(n=22)

%

Risco moderado 52,6 (±17,0) 4 (36,4%) 7 (63,6%) 11 50

Alto risco 38,2 (±11,6)* 7 (63,6%) 4 (36,4%) 11 50

* p=0,032 versus risco moderado à admissão (n=22).
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Complementa a análise dos dados, o detalhe que o 
percentual de pacientes classificados de alto risco que 
ficam alocados entre os com selênio abaixo da normalidade 
(63,6%) ser maior numericamente que os dentro da norma-
lidade (36,4%). Optou-se por não realizar tal apresentação 
em relação à glutationa peroxidase em virtude de seus valores 
estarem dentro da normalidade e serem semelhantes entre 
os dois grupos.

Analisou-se, também, a amostra que completou todo 
o protocolo estabelecido (fase 2) em relação à dosagem 
de selênio e glutationa peroxidase (n=12) e estratificada 
pelo Índice Prognóstico Inflamatório Nutricional (Tabela 5). 
Observa-se, nesta tabela, que a dosagem do selênio no 
grupo de alto risco (35,2 ±11,1 µg/L) estava abaixo da 
normalidade e inferior estatisticamente em relação ao grupo 

de risco moderado (p=0,014). As análises estatísticas reali-
zadas subsequentes, tanto para o selênio como para a GPx, 
demonstraram valores semelhantes no estudo intragrupo, 
bem como no intergrupo.

Conforme observa-se na Tabela 6, a média do selênio 
no grupo de alto risco (35,2 ± 11,1 µg/L) estava abaixo 
da normalidade e inferior estatisticamente em relação 
ao grupo de risco moderado (p=0,014). Novamente, 
o percentual de pacientes classificados de alto risco, os 
quais ficam alocados entre os com selênio abaixo da 
normalidade (75%), é numericamente superior que os 
dentro da normalidade (25%). Em relação à dosagem 
da glutationa peroxidase (Tabela 7), os resultados nos 
pacientes da fase 2 foram semelhantes, independente do 
grupo de risco (p=0,262).

Tabela 5 – Dosagem de selênio e glutationa peroxidase nos momentos do estudo, segundo a classificação de risco de complicações infecciosas e infla-
matórias (relação PCR/albumina) em pacientes na fase 2 (n=12).

Classificação de risco Selênio GPx

1º dia
(n=22)

3º dia 
(n=15) 

7º dia 
(n=12)

1º dia
(n=22)

7º dia
(n=12)

Risco moderado 50,8 (±11,7) 48,5 (±20,3) 55,2 (±13,5) 6891,2 (±2122,8) 6093,5 (±920,5)

Alto risco 35,2* (±11,1) 47,4 (±12,1) 54,9 (±20,6) 6032,1 (±2128,7) 6237,2 (±2175,7)

Selênio (µg/L), glutationa peroxidase - GPx (U/L).
* p=0,014 versus risco moderado no 1º dia.

Tabela 6 – Dosagem de selênio à admissão na UTI em pacientes da fase 2 (n=12), segundo a classificação de risco de complicações infecciosas e infla-
matórias (relação PCR/albumina).

Classificação de 
risco

Selênio
(µg/L)

Níveis Selênio

Abaixo da normalidade 
(n/%)

Dentro da normalidade 
(n/%)

n
(n=22)

%

Risco moderado 50,8 (±11,7) 1 (25%) 3 (75%) 4 33,3

Alto risco 35,2 (±11,1)* 6 (75%) 2 (25%) 8 66,7

* p=0,014 versus risco moderado.

Tabela 7 – Dosagem de selênio à admissão na UTI em pacientes da fase 2 (n=12), segundo a classificação de risco de complicações infecciosas e infla-
matórias (relação PCR/albumina).

Classificação de 
risco

GPx
(U/L)

Níveis GPx

Abaixo da normalidade 
(n/%)

Dentro da normalidade 
(n/%)

n
(n=22)

%

Risco moderado 6891,2 (±2122,8) __ 4 (100%) 4 33,3

Alto risco 6032,1 (±2128,7)* 2 (25%) 6 (75%) 8 66,7

* p=0,262 versus risco moderado.
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DISCUSSÃO

A dosagem do selênio estava abaixo do nível da norma-
lidade no acolhimento na UTI em 50% dos pacientes. No 
grupo de participantes que completaram o protocolo de 7 
dias (n=12), e após estratificação em maior e menor risco 
avaliado pela resposta inflamatória baseada na relação 
PCR/albumina, a camada de representantes de alto risco 
apresentou dosagem de selênio inicial significativamente 
menor que a de risco moderado.

A disponibilidade de oligoelementos é modificada durante 
a doença crítica por várias razões, tais como aumento do 
catabolismo e excreção urinária. A SIRS está associada à 
redistribuição de vitaminas e oligoelementos do comparti-
mento circulante para os tecidos envolvidos na síntese de 
proteínas e proliferação de células imunes5. Pressupõe-se 
que, quanto mais grave o trauma, a SIRS ou a sepse, maior 
deve ser a depleção de antioxidantes14. A ASG é recomen-
dada como a melhor ferramenta de avaliação nutricional 
na UTI15,16. A revisão sistemática da literatura sustenta a 
alegação de que a desnutrição está independentemente 
associada a piores desfechos clínicos na UTI, pois atinge 
o indivíduo no seu pleno, inclusive em componentes ainda 
pouco valorizados, como o selênio15.

Neste estudo, 9,1% dos pacientes foram classificados 
como desnutridos graves, ASG C. Não foi possível comprovar 
uma relação direta entre estado nutricional avaliado pela 
ASG e os níveis de selênio. Todavia, é importante ressaltar que 
o paciente classificado como desnutrido grave (ASG C) foi a 
óbito durante o período do estudo e não houve mortalidade 
entre os pacientes bem nutridos (ASG A). 

No presente estudo, à admissão na UTI (dia 1), metade 
dos pacientes apresentou nível de selênio plasmático abaixo 
dos valores de referência. Isto pode ser um reflexo da carac-
terística da população regional ou uma associação com 
o comprometimento fisiopatológico potencializado pela 
gravidade do paciente. Sustenta este raciocínio o fato que, 
quando foram estratificados em moderado ou alto risco, 
avaliado pela resposta inflamatória, os pacientes classificados 
com maior escore para inflamação apresentaram dosagem 
de selênio inicial significativamente menor que os pacientes 
com risco moderado. Em relação à glutationa peroxidase, 
não foi encontrada dosagem abaixo da referência ou mesmo 
diferença estatisticamente significante nas duas coletas, nos 
dias 1 e 7 (p=0,364). 

Corroborando com este estudo, alguns autores demons-
traram que a concentração plasmática de selênio não 
diminuiu durante a permanência na UTI em pacientes sem 
SIRS. Outro estudo identificou aumento nas concentrações 
de selênio plasmático em pacientes sem SIRS, ao longo de 
1 a 3 dias de acompanhamento14. Essas diferenças podem 
ser explicadas por três mecanismos: inexistência ou reduzido 

grau de estresse oxidativo, ausência de redistribuição de 
selênio entre os compartimentos ou pouca ou nenhuma 
hemodiluição5.  

Nos pacientes da fase 2, o nível de selênio no grupo de 
alto risco tem valores abaixo da normalidade e inferiores 
ao grupo de risco moderado. Porém, não se identificou 
uma queda nos níveis nos dias subsequentes do estudo, 
independente da gravidade do grupo. Apesar de conside-
rados pacientes críticos, em UTI, o grau de inflamação dos 
pacientes não era intenso, fato que apenas um paciente foi 
a óbito em todo o tempo da coleta de dados. Em relação à 
glutationa peroxidase, não houve diferença entre os grupos 
nos dias estudados.

Durante o período do estudo, observou-se que, da 
admissão à alta da UTI, na maioria das vezes, o selênio 
nem é citado. Após uma revisão nas prescrições, nenhuma 
constava selênio, seja dosagem laboratorial ou reposição/
suplementação. 

Algumas limitações deste estudo incluíram a heteroge-
neidade da amostra e o reduzido número de pacientes que 
completaram o método desenhado. A saída do estudo por 
óbito foi pequena, porém devido à dificuldade do acom-
panhamento fora da unidade fechada, os pacientes foram 
excluídos das dosagens quando nas enfermarias. Não temos 
dados sobre a ingestão alimentar prévia do paciente, nem 
se receberam qualquer suplementação de selênio antes da 
admissão na UTI.

A revisão dos dados da literatura revela que a ingestão 
de selênio pode variar de acordo com a região geográfica 
e hábitos alimentares, além de uma variabilidade conside-
rável nos valores de referência. Estudos realizados no Brasil 
apontam reflexos diretos na ingestão alimentar de selênio, 
de acordo com o conteúdo mineral nos solos. Refeições 
analisadas revelaram que Mato Grosso apresentou os 
menores índices de selênio do Brasil (19 µg/dia), sugerindo 
divergências dependendo da região e também do nível 
socioeconômico da população estudada17. Estes fatores 
podem ter influenciado os valores encontrados de selênio 
ao longo deste estudo.

Dessa forma, a janela de risco-benefício para o consumo 
de selênio é muito estreita, levando a resultados confusos 
de estudos epidemiológicos e de intervenção e destacando 
a importância de variações interindividuais na resposta ao 
consumo de selênio, resultando em grandes diferenças de 
ingestão diária entre as populações. Confirmando esses 
achados, um estudo norte-americano não revelou a defi-
ciência de selênio observada consistentemente em estudos 
europeus e sul-americanos em pessoas criticamente doentes 
e saudáveis. Essas diferenças podem refletir a considerável 
depleção de selênio no solo observada em partes da Europa, 
mas não em toda a América do Norte18. Embora tenha 
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sido esperada uma associação positiva entre níveis séricos 
de selênio com atividade da glutationa peroxidase, alguns 
estudos encontraram resultados controversos. A resposta das 
variações genéticas sobre os nutrientes e sua interação na 
doença também pode ser uma razão pela qual não foram 
encontradas associações entre a atividade de selênio e gluta-
tiona peroxidase. A ingestão de selênio na dieta pode diferir 
entre indivíduos e pode ser devido a variantes genéticas nas 
selenoproteínas. Por sua vez, isso pode influenciar a forma 
como o organismo metaboliza e utiliza selênio6.

Portanto, é difícil comparar os níveis plasmáticos entre 
os diferentes estudos. Em pacientes criticamente enfermos, 
postula-se que seu nível plasmático pode ser afetado pela 
resposta inflamatória19. No entanto, no estudo REDOXS, 
pacientes com sepse apresentaram a mesma quantidade de 
selênio que o grupo controle18,19. 

Recentemente, as diretrizes clínicas da American Society 
for Parenteral and Enteral Nutrition (ASPEN) e Society of 
Critical Care Medicine (SCCM)20 ainda não concluíram 
uma recomendação final sobre a terapia com selênio em 
pacientes adultos sépticos21. Já as diretrizes canadenses 
recomendam que o selênio, sozinho ou em combinação 
com outros antioxidantes, seja considerado em pacientes 
criticamente doentes22,23.

No estudo multicêntrico REDOXS, as altas doses de 
suplementação não foram associadas a resultados posi-
tivos18. Outros ensaios clínicos randomizados encontraram 
resultados positivos em desfechos clinicamente relevantes 
para pacientes graves, incluindo reduções nas complicações 
infecciosas e taxas de mortalidade21. Como, por exemplo, o 
estudo escocês SIGNET concluiu que pode haver benefício 
em suplementar a nutrição parenteral com 500 µg de selênio 
diariamente por pelo menos cinco dias durante a doença 
crítica, em termos de risco de nova infecção24. E um outro 
estudo, a suplementação de selênio resultou em aumento 
na concentração de glutationa peroxidase3. A compreensão 
sobre os oligoelementos é uma das questões mais desconhe-
cidas em pacientes graves, apesar do seu envolvimento na 
maioria das defesas imunológicas. Isto é devido à falta de 
conhecimento e dificuldades na mensuração25. Detectando 
as características do selênio em pacientes internados em 
um hospital particular de Cuiabá, a partir de uma amostra, 
espera-se abrir uma janela de oportunidades para a análise 
dos micronutrientes com função antioxidante, a qual não é 
realizada de rotina na prática médica, principalmente em 
unidades críticas de tratamento, instigando a discussão para 
uma possível necessidade de suplementação.

A avaliação dos níveis e a provável suplementação de 
selênio, como farmacoterapia para pacientes criticamente 
doentes tem sido uma área interessante de pesquisa em 
cuidados intensivos. E, apesar dos resultados promissores, 

mais estudos são necessários para determinar a frequência 
das dosagens, a dose ideal e o tempo de administração, 
respeitando a individualidade bioquímica de cada paciente. 

CONCLUSÃO

Aproximadamente 50% dos pacientes críticos foram admi-
tidos na UTI com selênio abaixo dos valores de referência. 
À admissão e na evolução até o sétimo dia, os pacientes 
classificados de alto risco apresentaram a dosagem de 
selênio abaixo do valor de referência e inferior ao daqueles 
com risco moderado.
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ABSTRACT
Introduction: Studies have shown that pregnancies with preeclampsia (PE) have greater changes 
in lipid profile when compared to pregnant women without the disease, which could lead to 
adverse perinatal outcomes. Thus, the objective of this study is to evaluate the prevalence of 
dyslipidemia in pregnant women with PE and its relationship with adverse perinatal outcomes. 
Methods: Cross-sectional study conducted in a capital of northeastern of Brazil in 2017 with 
pregnant women with PE and their newborns through the application of a standardized form for 
collection socioeconomic, obstetric, lifestyle, anthropometric and perinatal data, and assessment 
of the lipid profile [total cholesterol (TC), high density lipoprotein (HDL), low density lipoprotein 
(LDL) and triglycerides (TG)]. Poisson regression was used to assess the association of dyslipi-
demia (outcome variable) with the presence of perinatal outcomes (independent variables), when 
the magnitude of the associations were expressed in prevalence ratio (PR) and their respective 
95% confidence intervals (95% CI), with p <0.05 being considered significant. Results: The 
prevalence of dyslipidemia in pregnant women with PE was 56.73%, and it was associated with 
cesarean delivery (PR: 1.52; 95% CI: 1.02-2.26 and p = 0.039) and preterm births (RP: 1.49; 
95% CI: 1.13-1.96 and p = 0.004). Conclusion: The prevalence of dyslipidemia in pregnant 
women was high in pregnant with PE and increase the prevalence of cesarean delivery and 
prematurity. Thus, the evaluation of these markers should be observed with greater attention 
among prenatal care professionals.

RESUMO
Introdução: Estudos têm demonstrado que gestantes com pré-eclâmpsia (PE) apresentam 
maiores alterações no perfil lipídico quando comparadas a gestantes sem a doença, o que pode 
levar a desfechos perinatais adversos. Assim, o objetivo deste estudo é avaliar a prevalência de 
dislipidemia em gestantes com PE e sua relação com desfechos perinatais adversos. Método: 
Estudo transversal realizado em uma capital do Nordeste do Brasil, em 2017, com gestantes 
com PE e seus recém-nascidos por meio da aplicação de formulário padronizado para coleta 
de dados socioeconômicos, obstétricos, estilo de vida, antropométricos e perinatais e avaliação 
do perfil lipídico [colesterol total (TC), lipoproteína de alta densidade (HDL), lipoproteína de 
baixa densidade (LDL) e triglicerídeos (TG)]. A regressão de Poisson foi utilizada para avaliar 
a associação da dislipidemia (variável de desfecho) com a presença de desfechos perinatais 
(variáveis independentes), quando a magnitude das associações foi expressa em razão de 
prevalência (RP) e seus respectivos intervalos de confiança de 95% (IC95%), com p <0,05 sendo 
considerado significativo. Resultados: A prevalência de dislipidemia em gestantes com PE foi 
de 56,73%, estando associada ao parto cesáreo (RP: 1,52; IC 95%: 1,02-2,26 e p = 0,039) 
e prematuridade (RP: 1,49; IC 95%: 1,13-1,96 e p = 0,004). Conclusão: A prevalência de 
dislipidemia em gestantes foi elevada em gestantes com PE e aumenta a prevalência de parto 
cesáreo e prematuridade. Assim, a avaliação desses marcadores deve ser observada com maior 
atenção entre os profissionais da assistência pré-natal.
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 INTRODUCTION 

It is estimated that preeclampsia (PE), a specific preg-
nancy syndrome, affects 1-8% of pregnancies worldwide, 
being considered the second cause of maternal morbidity 
and mortality worldwide. In addition, approximately 73% 
of hospital admissions are due to gestational hypertensive 
syndromes, causing a great impact on the health system1.

It is known that multiple factors are involved in the patho-
physiology of PE. Thus, recently, a theory called “two-stages 
theory” that can explain the pathophysiological changes of 
the disease, where in the first stage there would be placental 
ischemia caused by poor placentation caused by several 
factors, among them immunological and genetic factors; and, 
sequentially, there would be the second stage, which would 
be caused due to the release into the plasma of molecules 
derived from the placenta, such as antiangiogenic factors, 
inflammatory mediators, vasoconstrictor factors, among 
others, which would lead to an exacerbation of the inflam-
matory response and a redox imbalance vascular causing 
endothelial dysfunction2.

In this context, considering that endothelial dysfunction is 
one of the factors related to the pathogenesis of PE and that 
atherosclerosis has metabolic changes similar to this disease, 
studies have shown that pregnant women with PE have greater 
changes in the lipid profile when compared to those without 
the disease, and report that maternal predisposition to the 
disease could also be explained by an abnormal lipid meta-
bolism that would lead to endothelial injury3,4.

Studies have shown that PE when in association with other 
diseases or with some altered biomarker already associated 
with risk, complication or severity, presents worse perinatal 
outcomes. Like this, different biomarkers have been studied in 
the scientific community, including ferritin, uric acid, soluble 
endoglin, among others, in order to predict the risk of compli-
cations and / or severity of PE5. Therefore, it is believed that 
an altered lipid profile can be used as a prognostic marker for 
PE, as well as a risk factor for the development of the disease, 
since studies show that dyslipidemia may be involved in the 
etiopathogenesis of the disease3,6.

Thus, the objective of this study is to evaluate the preva-
lence of dyslipidemia in pregnant women with PE and its 
relationship with adverse perinatal outcomes.

METHODS 

Cross-sectional study part of a larger research entitled 
“Characterization of inflammatory biomarkers and redox 
imbalance in pregnant women with preeclampsia: relationship 
with nutritional status and with maternal and fetal repercus-
sions” approved by the Ethics and Research Committee (CEP) 
under process number 35743614.1.0000.5013.

The largest survey included 332 pregnant women with PE. 
Of these, 208 pregnant women had biochemical data that 
could be used in the purpose of this research. 

The research was conducted in 2017 at capital of northe-
astern of Brazil with pregnant women with PE and healthy 
pregnant women and their newborns, and who met the 
inclusion criteria, which were: absence of other chronic dise-
ases such as diabetes, human immunodeficiency virus (HIV), 
sickle cell anemia, among others; presence of neurological 
problems, being excluded those with a smoking habit, due 
to the methodology of the larger research.

First, a standardized form was applied that included socio-
economic, obstetric, lifestyle, anthropometric and perinatal 
data. Subsequently, blood was collected by trained professio-
nals, employees of the university hospital itself, considering 
all the parameters of biosafety for the measurement of lipid 
profile markers: total cholesterol (TC), high density lipoprotein 
(HDL), low density lipoprotein (LDL) and triglycerides (TG).

For socioeconomic, lifestyle and prenatal data, the 
following variables were considered: age: adolescents when 
≤19 years old, average age when between 20 and 34 years 
old, and ≥35 years old; education: it was classified as <4 
years or ≥4 years of study race: was classified as black or 
non-black; marital status: single or married; income: < or 
≥ a minimum wage, minimum wage of 2017 which was R$ 
937.00; Occupation: when exercising any activity that gene-
rated income; alcoholism: yes or no; start of prenatal care: 1st 
trimester or 2nd or 3rd trimester, primigravida: when it is the first 
pregnancy; Previous PE: when had PE in previous pregnancies, 
and complications during pregnancy: absence or presence.

The anthropometric assessment of pregnant women 
was performed using the last gestational weight and height 
collected from the pregnant woman’s card to calculate the 
body mass index (BMI), which was used as the cutoff point for 
the classification of nutritional status, as established by Atalah 
et al.7. Gestational weight gain was assessed according to the 
recommendation of the Institute of Medicine8 (IOM), which 
establishes goals for gestational weight gain according to 
pre-gestational nutritional status.

The cutoff points used to assess changes in serum lipid values 
were: TC> 280 mg/dL; HDL <50 mg/dL; LDL> 160 mg/dL; 
and TG> 260 mg/dL, these recommendations being specific 
to pregnant women as recommended by Burrow and Ferris9. 
Non-HDL cholesterol was calculated according to the formula 
recommended by the Update to the Brazilian Dyslipidemia 
Guidelines10, which defines as therapeutic targets for non-HDL 
cholesterol the sum of 30 mg/dL to the LDL cutoff point. Thus, 
190 mg/dL was used as a cutoff point to assess changes in 
non-HDL cholesterol of pregnant women in this research.

The presence of dyslipidemia (outcome variable in this 
research) was performed according to the classification of the 
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type of dyslipidemia, when present, considering the definition 
criteria of the Update on the Brazilian Dyslipidemia Guide-
lines10, that is, it was considered as isolated hypercholesterol-
emia when there was an isolated increase in the LDL, isolated 
hypertriglyceridemia when there was an isolated increase in 
TG, mixed hyperlipidemia when there was an increase in 
LDL associated with an increase in TG and low HDL when 
there was a decrease in HDL alone or in association with an 
increase in LDL or TG.

To evaluate perinatal outcomes, the following variables 
were considered: weight, height, head circumference, Apgar 
values in the 1st and 5th minutes of life. The weight, length at 
birth and head circumference were classified using the weight 
and length curves at birth by Villar et al.11, considering the cut 
points in percentiles according to international standards, of 
which those with weight below the 10th percentile were clas-
sified as small for gestational age (SGA), between the 10th 
and 90th percentiles classified as adequate for gestational 
age (AGA) and those weighing more than the 90th percentile, 
they were classified as large for gestational age (LGA). The 
same cutoff points were considered for classification of length 
at birth and head circumference; gestational age at delivery 
according to criteria proposed by Battaglia and Lubchenco12, 
being classified as: preterm newborns those with GA <37 
weeks; non-preterm newborns GA ≥ 37 weeks; Apgar scores 
in the 1st and 5th minutes of life were considered to assess the 
health condition of the newborn at birth, in which values ≤ 
6 for both minutes characterize risk for the newborn and the 
presence of complications was investigated by analyzing the 
medical records of mothers and newborns13.

All statistical analyzes were performed using the statis-
tical package SPSS (Statistical Package for Social Science) 
version 20.0, adopting a 95% confidence level (α = 0.05). 
The normality of the distribution was assessed by applying 
the Kolmogorov-Smirnov test with correction Lilliefors and 
the homogeneity of variances by the Levene test. Pearson’s 
chi-square test was used to assess the relationship between 
categorical variables. Student’s t test (parametric test) was 
used to assess the means in the PE group and Mann-Whitney 
test (nonparametric test). Poisson regression was used to 
assess the association of dyslipidemia (outcome variable), a 
variable expressed in a dichotomous manner, with the pres-
ence of perinatal outcomes (independent variables). The 
magnitude of the associations between the outcome variable 
and the independent variables were expressed in PR and their 
respective 95% confidence intervals (95% CI), with p <0.05 
being considered significant.

RESULTS

Pregnant women with PE were 25.03 ± 7.34 years of 
age, being 28.02% adolescents and 13.04% in advanced 

age. Most pregnant women with PE were brown / white 
(88.94%); had some degree of education (95.74%); had 
monthly family income> 1 minimum wage (72.92%); work at 
home (82.21%); deny alcoholism (89.90%); did prenatal care 
(98.08%); were overweight (67.78%) and inadequate gesta-
tional weight gain (70.16%, 23.56% being insufficient and 
46.60% excessive), with no significant difference (p> 0.05) 
regarding these characteristics according to the presence or 
absence of dyslipidemia (Table 1).

The means or median and standard deviations or inter-
quartile interval of the lipid profile values of pregnant women 
with PE were: 214.33 ± 51.82 to total cholesterol; 114.43 
± 38.15 to LDL fraction; 210.02 ± 84.56 to triglycerides 
fraction; 58.15 ± 49.9 to HDL fraction and 157.25 ± 50.81 
to non-HDL fraction.

The prevalence of dyslipidemia in pregnant women with 
PE was 56.73% (n = 118), of which low HDL represented 
the most prevalent (64.41%). 

Table 2 shows the perinatal outcomes according to the 
presence or absence of dyslipidemia in the studied group, 
where their presence increase the prevalence of cesarean 
deliveries (PR: 1.52; 95% CI: 1.02-2.26 and p = 0.039) and 
births of premature children (PR: 1.49; 95% CI: 1.13-1.96 
and p = 0.004).

DISCUSSION 

In the present study, one of the first described in the litera-
ture in involves dyslipidemia and PE, a high prevalence of 
dyslipidemia was found in pregnant women with PE, and its 
increases the prevalence of perinatal outcomes as cesarean 
delivery and the birth of premature children.

Similarly, Jamal et al.14 studying pregnant women with PE 
in Pakistan found a prevalence of dyslipidemia of 59%. In 
pregnant women without PE, a population study carried out 
by Smith et al.15, in California, found dyslipidemia in 0.31%, 
whereas in non-pregnant adult women in Brazil the prevalence 
is 35.1%16. Thus, the present study reinforces the finding that 
dyslipidemia is more common in pregnant women with PE 
when compared to pregnant women without the disease and 
to non-pregnant adult women.

A meta-analysis that evaluated cohort studies concluded 
that hypertriglyceridemia precedes the development of PE3, 
which is caused by the hepatic production of very low density 
lipoproteins (VLDL) rich in TG due to their lipolysis in adipocytes, 
and by the decrease in VLDL clearence due to the decrease in 
lipoprotein lipase (LPL) and liver lipase, being the main lipid 
manifestation observed in pregnancies with dyslipidemia6. In 
this study pregnant women with PE presented higher mean 
TG levels when compared with pregnant women without the 
disease, similar to the findings by Jamal et al.14 who found 
an average with pregnant women with the disease in Multan.



Dyslipidemia and preeclampsia

BRASPEN J 2020; 35 (3): 230-6

233

Table 1 – Characterization of pregnant women with pre-eclampsia with and without dyslipidemia assisted at a maternity hospital in Maceio, Alagoas, 2017.

Variables Total  
n = 208 (100%)

With 
Dyslipidemia

n = 118
(56.73%)

Without 
Dyslipidemia

n = 90 
(43.27%)

OR IC95% p*

Age

   ≤19 years 58 (28.02) 35 (29.66) 23 (25.84) 1.228 0.663 – 2.276 0.536

   20-34 years 122 (58.94) 68 (57.63) 54 (60.68) 1.00

   ≥35 years 27 (13.04) 15 (12.71) 12 (13.48) 0.947 0.419 – 2.137 1.000

Black race

   Yes 23 (11.06) 12 (10.17) 11 (12.22) 0.813 0.341 – 1.938 0.661

   No 185 (88.94) 106 (89.83) 79 (87.78) 1.00

Education

   <4 years 8 (4.26) 6 (5.08) 2 (2.86) 2,357 0.464 – 11.964 0.470

   ≥4 years 180 (95.74) 112 (94.92) 68 (97.14) 1.00

Marital status

   Single 45 (21.63) 27 (22.88) 18 (20.00) 1.187 0.606 – 2.323 0.734

   Married 163 (78.37) 91 (77.12) 72 (80.00) 1.00

Income

   < 1 SW 52 (27.08) 30 (28.04) 22 (25.88) 1.116 0.587 – 2.122 0.870

   ≥1 SW 140 (72.92) 77 (71.96) 63 (74.12) 1.00

Working outside the home

   Yes 37 (17.79) 20 (16.95) 17 (18.89) 0.876 0.429 – 1.790 0.719

   No 171 (82.21) 98 (83.05) 73 (81.11) 1.00

Primigravid

   Yes 120 (57.97) 70 (59.32) 50 (56.18) 1.138 0.652 – 1.985 0.672

   No 87 (42.03) 48 (40.68) 39 (43.82) 1.00

Smoke

   Yes 21 (10.10) 13 (11.02) 8 (8.89) 1.269 0.502 – 3.206 0.651

   No 187 (89.90) 105 (88.98) 82 (91.11) 1.00

Prenatal care

   Yes 204 (98.08) 116 (98.31) 88 (97.78) 1,318 0.182 – 9.542 1.000

   No 4 (1.92) 2 (1.69) 2 (2.22) 1.00

Pregnancy complications

   Yes 68 (32.69) 38 (32.20) 30 (33.33) 0.950 0.530 – 1.704 0.882

   No 140 (67.31) 80 (67.80) 60 (66.67) 1.00

Gestational BMI 

   Low weight 10 (5.15) 3 (2.70) 7 (8.43) 0.302 0.076 – 1.204 0.102

   Eutrophy 43 (22.16) 28 (25.23) 15 (18.07) 1.00

   Overweight 63 (32.47) 41 (36.94) 22 (26.51) 1.624 0.872 – 3.023 0.163

   Obesity 78 (40.21) 39 (35.13) 39 (46.99) 0.611 0.342 – 1.093 0.105

Weight gain

   Insufficient 45 (23.56) 27 (25.00) 18 (21.69) 0.953 0.281 – 3.235 1.000

   Adequate 57 (29.84) 29 (26.85) 28 (33.73) 1.00

   Excessive 89 (46.60) 52 (48.15) 37 (44.58) 1.180 0.665 – 2.091 0.662
* Chi-square test. p <0.05 as significant. BMI = body mass index; OR = Odds ratio; SW = minimum wage.
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Table 2 – Association between dyslipidemia and perinatal outcomes in pregnant women with pre-eclampsia assisted at a maternity hospital in Maceio, Alagoas, 2017.

Variables
With

Dyslipidemia
Without 

Dyslipidemia PR (IC95%) p*

n = 115 (56.37%) n = 89 (43.63%)

Mode of Delivery

   Cesarean 94 (81.74) 59 (66.29) 1.52 (1.02-2.26) 0.039

   Normal 21 (18.26) 30 (33.71) 1.00

Gestational age at birth

   Preterm 40 (35.40) 17 (19.32) 1.49 (1.13-1.96) 0.004

   No Preterm 73 (64.60) 71 (80.68) 1.00

Birth weight

   SGA 16 (14.41) 8 (9.41) 1.16 (0.78 – 1.72) 0.461

   AGA 75 (67.57) 62 (72.94) 1.00

   LGA 20 (18.02) 15 (17.65) 1.03 (0.69 – 1.52) 0.888

Length at birth

   Low 10 (9.90) 7 (8.75) 1.01 (0.60 – 1.70) 0.959

   Adequate 69 (68.32) 54 (67.50) 1.00

   High 22 (21.78) 19 (23.75) 0.96 (0.65 – 1.41) 0.830

Cephalic perimeter

   Low 18 (17.65) 8 (10.00) 1.37 (0.99 – 1.88) 0.053

   Adequate 48 (47.06) 43 (53.75) 1.00

   High 36 (35.29) 29 (36.25) 0.95 (0.69 – 1.31) 0.761

Apgar 1st minute

   Low 10 (9.43) 10 (11.90) 0.93 (0.55 – 1.57) 0.794

   Adequate 96 (90.57) 74 (88.10) 1.00

Apgar 5th minute

   Low 1 (0.93) 3 (3.53) 0.41 (0.07 – 2.41) 0.323

   Adequate 106 (99.07) 82 (96.47) 1.00

Birth complications

   Yes 19 (16.67) 7 (8.05) 1.05 (0.78-1.40) 0.350

   No 95 (83.33) 80 (91.95) 1.00

* Poisson regression adjusted for: age, race, education, marital status, income, paid activity, primigravida, alcoholism, complications during childbirth, gestational BMI, gestational weight. p <0.05 as 
significant. AGA = adequate for gestational age; LGA = large for gestational age; PR = Prevalence ratio; SGA = small for gestational age.

Furthermore, other meta-analysis that aimed to evaluate 
genes associated with the development of PE found an asso-
ciation of the disease with the LPL gene, where the alteration 
in the rs268 allele is related to the decrease in LPL activity 
and associated with development of PE, whose mechanisms 
by which such an event occurs are not yet described in the 
literature17. However, changing this gene can explain why 
pregnant women with PE would have higher serum TG levels 
when compared to those without the disease.

Recently, study evaluated  the association between high 
levels of TG and low levels of HDL in adults, justifying that in 
the presence of hypertriglyceridemia generates an imbalance 

in the production of lipoproteins that leads to less production 
of HDL, this also leads to a higher number of smaller HDL 
particles with higher catabolic rates, contributing to even lower 
HDL-C18. These data justify the fact that the most prevalent 
type of dyslipidemia in our study was low HDL. Another factor 
that justify it is that the classification of the type of dyslipidemia 
according to criteria of the Update of the Brazilian Dyslipi-
demia Guidelines10, does not work low HDL in an isolated 
way like other lipid fractions, that is, pregnant women who 
had changes in serum levels of HDL associated with changes 
in other lipid fractions, such as TG, were classified with the 
type of low HDL dyslipidemia. 
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In addition, a multicentric case-control study conducted in 
eight Colombian cities, which aimed to assess the association 
between maternal lipids and apolipoproteins with the presence 
of PE found, in addition to an association between hypertri-
glyceridemia and the disease, an association between low 
HDL and PE19. Other study, conducted in Iowa, who evaluated 
the genetic predisposition of dyslipidemia and the risk of PE, 
found a greater genetic predisposition for the decrease in HDL 
levels associated with the increased risk of PE20. 

It is noteworthy that in the context of atherogenic lipopro-
teins, non-HDL cholesterol, unlike LDL alone, is the one that 
best reflects the atherogenic potential, which is considered 
one of the risk factors for cardiovascular events. Another 
factor to consider is that during inflammatory processes, as 
observed in these comorbidities, there is an increase in levels 
of apolipoprotein A and it is more subject to oxidation and 
uptake by macrophages, when compared to LDL, thus having 
greater atherogenic potential. Thus, more studies need to 
analyze the presence of changes in apolipoprotein A and in 
non-HDL cholesterol in pregnant with PE and dyslipidemia21.

In addition to the observed lipid changes, in this research 
there was a high percentage of overweight and obese pregnant 
women and almost half of them had dyslipidemia, despite the 
lack of association between these variables. In a case-control 
study carried out in Dubai, which aimed to determine the asso-
ciation between dyslipidemia, overweight and the risk of PE, 
found that, mainly, hypertriglyceridemia was highly correlated 
with overweight in pregnancies with the disease4. In other study, 
report that in obese pregnant women dyslipidemia is more 
accentuated which could be justified by the fact that overweight 
pregnant women have greater difficulties in adapting to the 
metabolic change characteristic of the gestational period6. 

As for perinatal outcomes, the present study found an 
extremely high rate of cesarean deliveries, being even bigger 
when in the presence of dyslipidemia. These values are higher 
than that recommended by the World Health Organization22 
which determines that a percentage of C-sections greater than 
10%. It is noteworthy that this mode of delivery can result in 
maternal and child complications such as perinatal asphyxia, 
stillbirth, uterine rupture or obstetric fistula22.

Furthermore, in the present study, the presence of dyslipi-
demia also increased the prevalence of prematurity. Similarly, 
in a study conducted in Beijing found with singleton pregnancy 
women that hypertriglyceridemia is associated with a higher 
risk of preterm birth and fetal macrosomia23. As dyslipidemia 
in the gestational period has been recently analyzed, few 
studies relate this disorder to perinatal outcomes, with preterm 
delivery being the main outcome treated in the literature15.

It is noteworthy that premature births are associated with 
adversities such as peri-intraventricular hemorrhage, peri-
ventricular leukomalacia, prolonged mechanical ventilation, 

retinopathy of prematurity or bronchopulmonary dysplasia, in 
addition to abnormalities in neurodevelopment24. Thus, more 
studies need to be carried out observing the association of 
premature births when both diseases are associated in the 
gestational period.

With regard to the public health, the high rates of cesarean 
sections and prematurity cause higher spending on public 
coffers, since cesarean sections are more expensive, and 
both outcomes can cause: an increase in the number of days 
of hospitalization; referral to intensive care units; and higher 
expenses with medications, anesthetics and professionals25.

As for the limiting factors of the research, it is likely that the 
high rate of cesarean sections observed in this research is related 
to the high rate of prematurity found. However, our study did not 
evaluate this relationship. Also, the type of cross-sectional study 
does not allow precision in the relationship between cause and 
effect of dyslipidemias in PE, and the non-dosage of apolipo-
protein A hinders further discussion of the findings. 

CONCLUSION

The prevalence of dyslipidemia in pregnant women was 
high in pregnant with PE and increase the prevalence of 
cesarean delivery and prematurity. 

These data show that it is necessary to assess serum lipid 
levels as a routine in prenatal care, especially in the group of 
pregnant with PE, aiming to minimize fetal outcomes caused 
by the association of both diseases, thus reducing the morbi-
dity and mortality and costs for public health.
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RESUMO
Objetivo: Investigar associações entre estado nutricional, autopercepção de saúde e risco de 
sarcopenia em frequentadores de instituições do tipo Day Care, comparando idosos da capital 
e do interior de São Paulo. Método: Estudo transversal, realizado em duas instituições do tipo 
Day Care, uma de São Paulo e a outra de Ribeirão Preto, sendo a amostra de conveniência 
composta por 28 idosos. Foram realizadas entrevistas individuais para obter dados pessoais e a 
autopercepção de saúde. Para avaliar estado nutricional e risco de sarcopenia foram mensurados 
dados antropométricos (peso, altura, dobras cutâneas e circunferências corporais) e foi aplicado 
o questionário SARC-F, traduzido e validado para o português. Para avaliar o risco nutricional 
dos idosos foi utilizada a Mini-Avaliação Nutricional (MAN) e o apetite dos idosos foi investigado 
pelo Questionário Nutricional Simplificado de Apetite (QNSA). A análise estatística foi realizada 
com auxílio do software SPSS v.21, em um nível de significância de 5%. Foi utilizado o teste de 
qui-quadrado para investigar as associações entre as variáveis obtidas. Resultados: Houve 
diferença estatisticamente significativa (p=0,035) da autopercepção de saúde entre os idosos das 
duas cidades, sendo que nenhum idoso da capital considerava sua saúde “excelente”. Os idosos 
do interior apresentaram um índice de massa corporal médio significativamente menor do que o 
valor encontrado na capital (p=0,013). Diferenças estatisticamente significativas também foram 
observadas para a circunferência de braço (p<0,001) e dobra cutânea do tríceps (p<0,001). Os 
resultados da MAN demonstraram risco nutricional para os idosos de ambas as cidades. Por outro 
lado, as pontuações médias no SARC-F, nas duas cidades, não indicaram risco significativo de 
sarcopenia. Conclusões: Embora, não tenha sido observado o risco de sarcopenia na maioria 
da população estudada, os resultados sugeriram que os idosos do interior apresentam melhor 
percepção de sua saúde, mas com indicadores antropométricos indicativos de déficit nutricional. 

ABSTRACT 
Objective: To investigate associations among nutritional status, self-perceived health and risk of 
sarcopenia in people attending Day Care institutions, comparing elderly people in the capital and in 
the interior of São Paulo. Methods: Cross-sectional study, carried out in two Day Care institutions, 
one in São Paulo and the other in Ribeirão Preto, with the convenience sample consisting of 28 
elderly people. Individual interviews were conducted to obtain personal data and self-perceived 
health. To assess nutritional status and risk of sarcopenia, anthropometric data (weight, height, 
skin folds and body circumferences) were measured and the SARC-F questionnaire was applied, 
translated and validated into Portuguese. To assess the nutritional risk of the elderly, the Mini 
Nutritional Assessment (MAN) was used and the appetite of the elderly was investigated by the 
Simplified Nutritional Questionnaire for Appetite (QNSA). The statistical analysis was performed 
with the aid of the SPSS v.21 software, at a significance level of 5%. The chi-square test was used 
to investigate the associations among the variables obtained. Results: There was a statistically 
significant difference (p = 0.035) in self-perceived health among the elderly in both cities, and 
no elderly person in the capital considered their health “excellent”. The elderly in the interior had 
an average body mass index significantly lower than the value found in the capital (p = 0.013). 
Statistically significant differences were also observed for arm circumference (p <0.001) and skin-
fold triceps (p <0.001). MAN’s results demonstrated nutritional risk for the elderly in both cities. 
On the other hand, the average SARC-F scores in both cities did not indicate a significant risk of 
sarcopenia. Conclusions: Although the risk of sarcopenia was not observed in the majority of 
the studied population, the results suggested that elderly people in the countryside have a better 
perception of their health, but with anthropometric indicators indicative of nutritional deficit.
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INTRODUÇÃO 

O envelhecimento da população é um dos fatos mais 
importante da sociedade atual, que nos próximos anos trará 
desafios cada vez maiores. No Brasil, o crescimento da popu-
lação idosa está ocorrendo de forma acelerada, trazendo, 
assim, maiores desafios à saúde pública1. 

Muitas alterações orgânicas, fisiológicas e metabólicas, 
relacionadas ao processo normal de envelhecimento, tornam 
o indivíduo idoso mais vulnerável às alterações da ingestão 
alimentar, da digestão, absorção e biodisponibilidade de 
nutrientes e da capacidade funcional, o que pode afetar o 
estado nutricional do idoso. Dentre as principais consequên-
cias do processo de envelhecimento está a perda fisiológica, 
involuntária e progressiva de massa muscular, conhecida 
como sarcopenia. A sarcopenia causa redução da força física 
e da estabilidade do corpo, levando a aumento de fraqueza 
muscular, limitação de mobilidade e maior risco de quedas, 
fraturas e lesões2.

A qualidade de vida (QV) na velhice tem sido motivo de 
amplas discussões em todo o mundo, com foco em preser-
vação da saúde e bem-estar global nessa fase da vida. Com 
base nesta perspectiva, a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) definiu qualidade de vida como a “percepção do 
indivíduo de sua posição na vida, no contexto da cultura e 
sistema de valores nos quais ele vive, e em relação aos seus 
objetivos, expectativas, padrões e preocupações”3. 

Existem fortes evidências de que a saúde autopercebida é 
um excelente preditor da saúde objetiva, ou seja, do número 
de doenças crônicas, grau de incapacidade funcional e 
depressão, que resulta em uma conjectura da mortalidade na 
população idosa4. Além disso, aspectos sociodemográficos, 
como idade, sexo, nível de escolaridade e renda, são alguns 
dos fatores associados à percepção de saúde encontrados 
na literatura4. Assim, trata-se de um indicador considerado 
confiável, capaz de expressar aspectos de saúde física, 
cognitiva e emocional dos indivíduos e vem sendo utilizada 
em vários estudos.

A percepção da própria saúde é um indicador forte do 
estado de saúde dos idosos porque prevê de forma consis-
tente a sobrevida dessa população. Como a percepção de 
saúde se refere a um julgamento subjetivo, ela não pode ser 
determinada por outra pessoa5. 

A Política Nacional do Idoso classifica os serviços de 
atenção à saúde do idoso como serviços de proteção social 
e serviços de inclusão social. Dentre os serviços de proteção 
social, inclui-se a modalidade Day Care, que oferece atendi-
mento multiprofissional aos idosos, desenvolvendo promoção 
e proteção de saúde, bem como incentivando a socialização 
de seus frequentadores6. 

Instituições do tipo Day Care para idosos, embora ainda 
raras, estão se tornando mais comuns nas grandes cidades 
brasileiras. Nestas instituições, idosos que não necessitam de 

cuidados especiais de saúde podem conviver, confraternizar, 
aprender novas atividades, realizar atividades físicas e se 
alimentar ao longo do dia. Assim, espera-se que impactos 
positivos da frequência dos idosos aos serviços de Day Care 
possam se refletir em melhora do estado nutricional, da 
preservação da capacidade cognitiva, da interação social e 
da autopercepção de saúde.

Neste panorama, o presente estudo teve como objetivo 
buscar associações entre o estado nutricional e autoper-
cepção de saúde de idosos, buscando identificar o risco de 
sarcopenia em frequentadores de instituições particulares 
do tipo Day Care, da capital e do interior do Estado de São 
Paulo. 

MÉTODO

Tratou-se de um estudo transversal descritivo, realizado 
em duas instituições Day Care da capital e do interior de 
São Paulo, cuja amostra foi composta por conveniência, 
por frequentadores das instituições referenciadas, homens 
e mulheres. 

Neste estudo, foram considerados elegíveis os idosos 
com idade igual ou superior a 60 anos. Não foram incluídos 
no estudo idosos que apresentavam problemas cognitivos e 
outras condições que os limitassem a participar das etapas 
do estudo, como surdez, dificuldades na fala ou problemas 
visuais graves. Como instituições do tipo Day Care para 
idosos ainda não existem em grande número no país, apenas 
duas instituições foram convidadas a participar do estudo e 
nestas, somente 28 frequentadores cumpriram os critérios 
de seleção e puderam integrar a amostra final da presente 
pesquisa.

A coleta de dados foi conduzida em dois dias conse-
cutivos em cada uma das instituições, tendo sido realizada 
entrevista individual com os idosos, com a finalidade de obter 
informações pessoais, como sexo, estado civil, escolaridade 
e atividade física.

Quanto ao critério metodológico para a avaliação da 
autopercepção da saúde, pesquisas têm proposto a catego-
rização da variável adotada no presente estudo de acordo 
com as seguintes respostas possíveis: ruim, regular, boa e 
muito boa/excelente7. 

O estado nutricional dos idosos foi avaliado por meio 
dos dados antropométricos, como peso, estatura, dobra 
cutânea tricipital (DCT), circunferência do braço (CB), circun-
ferência da panturrilha (CP) e espessura do músculo adutor 
do polegar (EMAP). 

O peso corporal foi aferido em balança portátil digital 
da marca Toledo® previamente calibrada, com capacidade 
de aferição de 130 kg e a estatura foi obtida com auxílio do 
estadiômetro da marca Sanny®, de acordo com plano de 
Frankfurt8, em triplicata.
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A partir do peso e da estatura obtidos foi estimado o 
índice de massa corporal (IMC), cujos valores obtidos foram 
avaliados segundo os seguintes critérios: < 23 kg/m², 
“magreza ou desnutrição”, entre 23,1 e 28 kg/m², “eutrofia”, 
e acima de 28,1 kg/m², “sobrepeso”. 

As dobras cutâneas foram mensuradas em triplicata, 
utilizando-se os valores médio entre as medidas. Para a 
aferição da dobra cutânea tricipital (DCT), foi utilizado o 
adipômetro da marca Sanny®, e foi comparado aos dos 
percentis propostos no estudo8

.
 A circunferência do braço 

(CB) foi mensurada com a fita métrica de aço plano, marca 
Sanny®, sendo os resultados obtidos comparados aos 
valores de referência eutrofia (> percentil 25) e desnutrição 
(≤ percentil 25), de acordo com o estudo8

.

Para a aferição da EMAP, que é sugerida como um 
marcador promissor de massa muscular em condições 
clínicas9,10, foi utilizado o adipômetro marca Sanny®. Os 
indivíduos foram classificados de acordo com os parâme-
tros propostos por Lameu et al.9, que consideram como 
adequados para homens valores de EMAP >12,5 mm e para 
mulheres, >10,5 mm. 

Para mensurar a circunferência da panturrilha (CP), 
foi utilizada fita métrica de aço plano, marca Sanny®. 
Resultados inferiores a 31 cm foram considerados como 
“depleção de massa muscular”, de acordo com o proposto 
por Vellas et al.11.

Para a estimativa da composição corporal dos idosos, 
foi utilizada a bioimpedância (BIA) perna-a-perna, com 
auxílio do equipamento do modelo HBF-514C, da marca 
Omron®.  

O apetite e risco de perda de peso foram avaliados por 
meio do Questionário Nutricional Simplificado de Apetite 
(QNSA), o qual se refere à versão curta do Council of Nutri-
cion Appetite Questionnaire (CNAQ)12. O escore total do 
questionário pode variar de 4 a 20 pontos. Quanto menor 
o escore, maior é o risco de perda de peso. No instrumento 
original, índices inferiores ou iguais a 14 indicam risco de 
perda de pelo menos 5% de peso em seis meses.

O risco de desnutrição foi estimado por meio de uma 
entrevista padronizada, a versão traduzida para o português 
da Mini-Avaliação Nutricional (MAN), uma ferramenta que 
pode identificar, em pacientes com idade maior ou igual a 
60 anos, presença ou risco de desnutrição13. Pontuações 
finais na MAN de 24 a 30 pontos indicam estado nutricional 
normal; de 17 a 23,5 pontos apontam que o idoso está sob 
risco de desnutrição e um escore final menor de 17 pontos 
indica que o idoso está desnutrido.

Foi aplicado o instrumento SARC-F para triar o risco de 
sarcopenia, pois este avalia a força muscular, a necessidade 
da assistência para caminhar, a capacidade de levantar-se 
de uma cadeira, subir escadas e a frequência de quedas. 
A pontuação dada a cada item do questionário é de 0 a 2 

pontos, podendo chegar à soma de 0 a 10 pontos. Pacientes 
que apresentem um resultado maior ou igual a 4 neste 
questionário são classificados como risco de sarcopenia14. 

Para a organização dos dados e a tabulação das informa-
ções coletadas foram utilizados o programa Microsoft Excel 
versão 2013 e, para a análise estatística, foi empregado o 
pacote SPSS versão 21.0. 

Os dados foram avaliados segundo medidas de tendência 
central (variáveis numéricas) e de acordo com sua distribuição 
percentual (variáveis categóricas). As associações entre as 
variáveis obtidas foram realizadas por meio do teste chi-
quadrado, em um nível de significância de 5%.

Os procedimentos adotados nesse estudo respeitaram as 
diretrizes nacionais que regulamenta a ética em pesquisa com 
seres humanos. Antes da coleta de dados, foi devidamente 
explicada à instituição e a todos os participantes os objetivos 
e procedimentos do estudo, participação voluntária e riscos, 
mesmo que mínimos. Após consentimento do responsável 
pela instituição e dos sujeitos da pesquisa que consentiram 
voluntariamente em participar do estudo, o Termo de Consen-
timento Livre e Esclarecido (TCLE) foi assinado, de acordo 
com o CAAE: 50839915.9.0000.0084.

RESULTADOS

A amostra foi constituída de 28 idosos, sendo 14 resi-
dentes na cidade de Ribeirão Preto e 14 na cidade de São 
Paulo. Houve predomínio do gênero feminino, em ambas 
as cidades, sendo que as idosas representaram 85,7% da 
amostra total. A análise descritiva dos dados sociodemográ-
ficos dos idosos é apresentada na Tabela 1. 

É possível observar que a maioria dos idosos era viúva e 
todos os participantes, fossem esses do interior ou da capital, 
relataram praticar algum tipo de atividade física regular-
mente, com predomínio de 2 vezes na semana (Tabela 1).

Ainda na Tabela 1, observa-se que a maioria dos idosos 
de São Paulo (78,6%) e de Ribeirão Preto (71,4%) havia 
estudado formalmente por até 8 anos (conclusão do ensino 
fundamental II), sendo que dentre estes, 21,4% de São Paulo 
e 28,6% de Ribeirão Preto tinham mais de 12 anos de estudo 
(ensino superior).

Foi observada diferença estatisticamente significativa da 
autopercepção de saúde entre os idosos das duas cidades 
(p=0,035). Em contrapartida, na cidade de São Paulo, 
nenhum idoso classificou sua saúde como “excelente”, sendo 
que a maioria dos idosos (93%) a classificou como “boa” 
e 7% como “regular” (Tabela 1). Nenhum idoso classificou 
sua saúde como sendo “ruim”. 

Os resultados descritivos das variáveis antropométricas 
e de composição corporal estão apresentados na Tabela 2. 
Não foi observada diferença estatisticamente significativa 
entre a idade média dos idosos das duas cidades. 
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Com relação ao estado nutricional, em Ribeirão Preto, 
pôde-se observar um valor médio de IMC de 22,75 ± 2,58 
kg/m2, indicativo de baixo peso para idosos. Este resultado 
foi significativamente menor (2,8 kg/m2) do que o valor 
encontrado em São Paulo (p=0,013) (Tabela 2).

Tabela 1 – Análise descritiva de dados sociodemográficos dos idosos avaliados, nas cidades de São Paulo e Ribeirão Preto, 2017.

São Paulo Ribeirão Preto Total  p-valor

Características (n=14) % (n=14) % (n=28) %

Gênero
   Feminino 13 92,9 11 78,6 24 85,7 __
   Masculino 1 7,1 3 21,4 4 14,3
Estado Civil        
   Solteiro (a) 2 14,3 1 7,1 3 10,7  
   Casado (a) __ __ 2 14,3 2 7,1  0,233
   Divorciado (a) 3 21,4 __ __ 3 10,7  
   Viúvo (a) 9 64,3 11 78,6 20 71,4  
Escolaridade        
   Educação infantil 3 21,4 1 7,1 4 14,3  
   Ensino fundamental 4 28,6 2 14,3 6 21,4  0,463
   Ensino médio 4 28,6 6 42,9 10 35,7  
   Ensino superior 3 21,4 5 35,7 8 28,6  
Atividade física        
   Mais de 2 vezes na semana 10 71,4 11 78,6 21 75 __
   Menos de 2 vezes na semana 4 28,6 3 21,4 7 25  
Autopercepção de saúde        
   Excelente __ __ 5 35,7 5 17,9  
   Bom 13 92,9 9 64,3 22 78,6  0,035
   Regular 1 7,1 __ __ 1 3,5  

Tabela 2 – Análise da relação das variáveis estudadas em idosos frequentadores de um centro de convivência tipo Day Care, nas cidades de São Paulo 
e Ribeirão Preto, 2017.

São Paulo Ribeirão Preto

Variáveis Média DP  Média DP p

Idade (anos) 78,143 12,0119 85,286 5,6762 0,059
Peso (kg) 62,457 10,2300 56,893 9,4206 0,046
Estatura (m) 1,566 0,0558 1,549 0,0858 0,554
IMC (kg/m2) 25,534 2,9052 22,746 2,5810 0,013
CB (cm) 28,821 2,6502 23,607 4,2525 0,001
DCT (mm) 23,786 5,6046 16,071 4,7469 0,001
CP (cm) 33,571 3,2514 31,429 2,5333 0,063
EMAP (mm) 13,429 2,1738 13,000 2,2871 0,616
QNSA (pontos) 13,8 0,9750 12,8 1,1883 0,066
MAN (pontos) 13,2 0,9750 11,7 1,4899 0,005
SARC-F (pontos) 3,4 0,7449 3,3 1,8576 0,895
GORDBIA (%) 32,086 7,7877 31,014 6,3632 0,694
GORDVISC (%) 8,786 3,0427 7,214 2,3264 0,138
MÚSCULOS (%) 27,929 3,9897 27,571 3,0578 0,793

CB = Circunferência do braço; CP = Circunferência da panturrilha; DCT = Dobra cutânea tricipital; EMAP = Espessura do musculo adutor do polegar; GORDBIA = Gordura corporal; GORDVISC = 
Gordura visceral; IMC = Índice de massa corpórea; MAN = Mini Avaliação Nutricional; QNSA = Questionário Nutricional Simplificado de Apetite; SARC-F = Questionário de Sarcopenia. 

A classificação dos idosos segundo o IMC revelou que, 
na cidade de Ribeirão Preto, 57,1% (n=8) dos idosos tinham 
baixo peso, 35,7% (n=5) eram eutróficos e apenas um parti-
cipante apresentava sobrepeso. Na cidade de São Paulo, 
apenas 14,3% dos idosos apresentaram baixo peso, 71,4% 
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(n=10) foram categorizados como eutróficos e 21,4% (n=3) 
tinham sobrepeso. 

Os idosos de São Paulo apresentaram valores médios 
de CB e DCT indicativos de normalidade (Tabela 2). Houve 
diferença estatisticamente significativa entre os valores médios 
de CB e DCT dos idosos do interior e da capital, sendo que 
os idosos da cidade de Ribeirão Preto apresentaram, em 
média, CB reduzida e DCT com risco de depleção. 

Os resultados obtidos pela somatória de pontos da Mini-
Avaliação Nutricional (MAN) demonstraram pontuações 
indicativas de desnutrição (abaixo de 17 pontos) em ambas 
as cidades, sendo a pontuação média dos idosos do interior 
significativamente menor (p=0,005) (Tabela 2).

Os resultados das pontuações médias obtidas no QNSA, 
tanto na capital quanto no interior, apresentaram-se abaixo 
de 14 pontos, especialmente em Ribeirão Preto (12,8 pontos), 
indicando risco de perda de peso de 5%, em 6 meses.

Com relação à avaliação de sarcopenia, os valores 
médios de CP e EMAP, tanto na capital quanto no interior, 
foram considerados adequados, não indicando depleção 
importante de massa muscular (Tabela 2).

Apenas 9% dos idosos avaliados, em ambas as insti-
tuições, apresentaram pontuação indicativa de sarcopenia 
no SARC-F. Além disso, as pontuações médias do SARC-F, 
no interior e na capital, não se mostraram estatisticamente 
diferentes e não apontaram risco de sarcopenia dentre os 
idosos, indicando capacidade funcional ainda preservada. 

DISCUSSÃO

No presente estudo, foi possível observar que os idosos 
do interior paulista apresentaram maior prevalência de 
baixo peso e risco de desnutrição em comparação aos 
idosos da capital. Por outro lado, a autopercepção de saúde 
foi melhor dentre os idosos do interior. Em média, os idosos 
de ambas as instituições não apresentaram sarcopenia, nem 
estimada por medidas antropométricas referentes à reserva 
de massa muscular (CP e EMAP) e nem pela pontuação 
obtida pelo SARC-F.

Em relação ao gênero, houve prevalência do sexo femi-
nino entre os idosos entrevistados. Resultados semelhantes 
foram observados em pesquisas realizadas no Brasil, o que 
se deve, em partes, à maior probabilidade de sobrevivência 
entre as mulheres no país15. Trata-se de um fenômeno deno-
minado “feminização da velhice”, associado a fatores que 
vão do biológico ao cultural. 

Uma pesquisa realizada em Passo Fundo, RS, com idosos 
residentes em uma Instituição de Longa Permanência para 
Idosos (ILPI), encontrou predomínio de mulheres, assim como 
no presente estudo, com baixa escolaridade16. Os autores 
também apontaram que a população geriátrica no Brasil 

apresenta predomínio do sexo feminino e com baixo nível 
de escolaridade. Da mesma forma, um outro estudo reali-
zado também na cidade de Passo Fundo, RS, demonstrou 
que houve prevalência do gênero feminino, assim como na 
presente pesquisa4.

A autopercepção do idoso em relação ao seu estado 
de saúde é um indicador relevante do seu bem-estar, útil 
para avaliar suas necessidades de saúde e para predizer 
sua sobrevida3. Em estudo feito na cidade de Porto Alegre, 
RS, a maioria dos idosos relatou estar em boa condição 
de saúde, mesmo fazendo uso de medicação sistêmica17, 
o que reforça a ideia de que a percepção de ser doente 
está mais relacionada às incapacidades do que a ser 
portador de doenças crônicas7

. Outro estudo gaúcho 
demonstrou que a autopercepção de saúde pelos idosos 
foi considerada “boa” por 54% da população estudada18

, 

dados que corroboram os achados do presente estudo, que 
revelou que, na cidade de São Paulo, 64,3% dos idosos 
entrevistados consideram sua saúde “boa”. Entretanto, 
resultados da cidade de Ribeirão Preto demonstraram 
satisfação ainda maior dos idosos com sua saúde, pois 
a grande maioria dos entrevistados (92,9%) considera-se 
com “boa” saúde.

Houve diferença importante entre os valores de IMC 
encontrados nos idosos da capital e no interior, sendo que 
os de Ribeirão Preto apresentavam uma prevalência de baixo 
peso 42,8% maior que na capital. A prevalência de baixo 
peso apontada pelo IMC, na cidade do interior (57,1%), 
foi semelhante à encontrada em um estudo realizado com 
idosos institucionalizados do Estado de São Paulo, no qual 
foi observado que pouco mais da metade da população 
avaliada (55%) apresentou-se na faixa de eutrofia, 27% 
com excesso de peso e 18% apresentaram-se no estado 
de magreza19.

Não houve diferença estatisticamente significativa entre 
as medidas de CP dos idosos da capital e do interior, sendo 
que, em ambos os locais, os idosos apresentaram, em 
média, medidas consideradas normais (≥31 cm), ou seja, 
sem perda de massa muscular. A CP representa a medida 
mais sensível do componente corporal de massa muscular 
em idosos. Essa medida indica alterações na massa magra 
que ocorrem com o decréscimo da idade e atividade física20.

No presente estudo, idosos da capital apresentaram 
valores de DCT e CB indicativos de normalidade. Em estudo 
realizado para avaliação de DCT, em Florianópolis-SC21, 
com 167 idosos institucionalizados, encontraram-se valores 
médios de 25,1 mm, o que se assemelha aos resultados 
encontrados nos idosos da capital do presente estudo (24 
mm). Por outro lado, os valores médios dos idosos de Ribeirão 
Preto foram inferiores aos de São Paulo e aos estudos de 
Florianópolis.
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Os valores médios de EMAP obtidos na presente pesquisa 
foram indicativos de adequação da massa muscular. Resul-
tados de medidas da EMAP superiores aos do presente estudo 
foram obtidos em trabalho realizado no Rio Grande do Sul22 

com 48 idosos, cujo valor médio foi de 18,59 ± 3,95 mm. 
A EMAP é um parâmetro ainda pouco aplicado e testado 
na prática de estudos populacionais e, principalmente, com 
idosos praticantes de atividade física, sugere-se cautela no 
uso e na interpretação dessa medida, recomendando-se 
sempre aliá-la a outros parâmetros antropométricos.

Os resultados obtidos pela somatória de pontos da Mini-
Avaliação Nutricional (MAN) demonstraram pontuações 
indicativas de risco significativo de perda de peso em ambas 
as cidades, sendo a pontuação média dos idosos do interior 
significativamente menor (p=0,005).

Em um estudo que utilizou a MAN23, com idosos vivendo 
em comunidade portuguesa, foi identificado que apenas 
10,5% de idosos estavam desnutridos, demonstrando um 
percentual menor de desnutrição do que estudos reali-
zados com indivíduos hospitalizados e institucionalizados 
de Portugal. Os autores apontaram que a MAN representa 
um instrumento que revela um resultado mais complexo da 
avaliação nutricional do idoso em instituições tipo Day Care, 
pois estas instituições se fazem cada vez mais presente na 
comunidade. Além disso, a utilização da MAN em espaços 
como esses é capaz de contribuir, indicando a necessidade 
de intervenção precoce, e pode ser entendida como parte 
do processo de promoção da saúde desses indivíduos que 
frequentam instituições tipo Day Care.

A prevalência de sarcopenia dentre os participantes do 
presente estudo (9%) foi bastante inferior em relação a percen-
tuais encontrados por outros autores em estudo na cidade 
do México (entre 13% e 24%)24. Em uma outra pesquisa feita 
com idosas institucionalizadas, residentes de uma ILPI do sul 
do Brasil, a prevalência de sarcopenia foi de 51%21.

As pontuações médias obtidas pelo questionário SARC-F 
não indicaram risco para sarcopenia em idoso de nenhuma 
das cidades. Esta menor prevalência de sarcopenia encon-
trada no presente estudo pode estar relacionada à prática de 
atividade física regular dos participantes da presente pesquisa 
e ao fato de que não estão institucionalizados, mas frequen-
tavam o Day Care e participavam ativamente das atividades 
físicas, artísticas e educativas propostas. 

No presente estudo, as pontuações médias do Questio-
nário Simplificado de Apetite (QNSA), para ambas as cidades, 
indicaram risco de perda de peso maior que 5% em 6 meses. 
Embora pouco empregado no Brasil, o questionário QNSA 
é importante como avaliação inicial de rotina e facilita uma 
eventual intervenção nutricional25. Ademais, é relevante 
para o monitoramento dos indivíduos em instituições, e 
hospitais ou durante intervenção de saúde em programas na 

comunidade. Assim, a utilização desta ferramenta é impor-
tante, visto a perda de apetite e, consequentemente, perda 
de peso serem condições frequentes e eventos importantes 
em indivíduos adultos e idosos11

.

Embora os valores médios de IMC dos idosos de São 
Paulo tenham sido superiores aos observados em Ribeirão 
Preto, não foram observadas diferenças significativas entre os 
valores médios de percentual de gordura corporal, mensu-
rado por bioimpedância (BIA). Entretanto, em média, idosos 
de São Paulo e de Ribeirão Preto apresentaram percentuais 
de gordura maiores do que 30% da massa corporal total. É 
importante considerar que há limitações em se utilizar apenas 
os valores de bioimpedância do hemicorpo inferior para 
avaliar a composição corporal e que níveis de hidratação 
menores, comuns entre idosos, podem influenciar os resul-
tados de percentual de gordura corporal nesta população. 

Não foram encontradas, na literatura, pesquisas que 
tivessem realizado a comparação entre os três métodos 
subjetivos utilizados no presente estudo para avaliar o estado 
nutricional de idosos (MAN, QSNA e SARC-F). Resultados das 
pontuações médias da MAN e do QNSA demonstraram-se 
mais sensíveis no diagnóstico de risco de desnutrição/perda 
de peso corporal, evidenciando que, em média, tanto os 
indivíduos do interior quanto os da capital apresentaram risco 
para perda de peso. Por outro lado, resultados do SARC-F 
e das medidas de EMAP e CP, os quais visam encontrar 
depleção de massa magra/muscular, não demonstraram, 
em média, o risco de sarcopenia em participantes de ambas 
as cidades. 

CONCLUSÃO

No presente estudo, não foi observado o risco de sarco-
penia para a maioria da população estudada, sejam estes 
os idosos da capital ou do interior de São Paulo. Entretanto, 
os resultados obtidos na avaliação antropométrica, pela 
aplicação da MAN e do QNSA, sugeriram risco de perda 
de peso dentre os idosos, tanto nos indivíduos da instituição 
Day Care da cidade de São Paulo como na da cidade de 
Ribeirão Preto, com resultados da avaliação do estado 
nutricional já apontando que metade dos idosos do interior 
estava abaixo do peso.

Por outro lado, os idosos de Ribeirão Preto demonstraram-
se mais satisfeitos com sua saúde e qualidade de vida do 
que os da cidade de São Paulo, mesmo que apresentassem 
maior prevalência de baixo peso e maior risco de desnutrição.

Ressalta-se, de tal forma, que com o avanço do envelhe-
cimento populacional e o aumento do número de Instituições 
do tipo Day Care, atrelados à possibilidade aumentada de 
problemas nutricionais neste grupo, torna-se essencial para a 
saúde do idoso o reconhecimento e a implantação de inter-
venções precoces nas irregularidades do estado nutricional 
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no idoso, para propiciar, além de menores taxas de morbi-
mortalidade, maior grau de satisfação com a própria saúde 
e melhora da percepção de qualidade de vida. 
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RESUMO
Introdução: A nutrição parenteral tornou-se uma alternativa eficaz para oferta calórica-proteica 
em pacientes hospitalizados. O objetivo deste trabalho é avaliar a utilização, complicações e 
desfechos clínicos de pacientes em uso de nutrição parenteral. Método: Estudo analítico, quan-
titativo, longitudinal, retrospectivo com pacientes internados em um hospital público. As variáveis 
analisadas foram: sexo, idade, presença de desnutrição, risco nutricional, alcance de metas 
nutricionais, motivo de indicação, tipo de acesso, tempo de utilização, complicações presentes e 
óbitos. Resultados: A amostra foi constituída de 62 pacientes, com média de idade de 55,1 ± 
17,95 anos. A nutrição parenteral total foi encontrada em maior frequência (61%; n=38) e utili-
zada em até 30 dias (74%; n=28). Pela indicação, o pós-operatório teve prevalência em 45,2% 
(n=28) dos casos. O risco nutricional (58,1%; n=36) e a desnutrição (40,3%; n=25) foram preva-
lentes. A hiperglicemia (50%; n=31) e a retenção hídrica (48,4%, n=30) foram as complicações 
mais frequentes. A presença da retenção hídrica aumentou em 3,75 vezes as chances ao óbito 
(OR=3,75; 95%IC 1,25-11,24; p=0,018). Conclusão: A indicação da nutrição parenteral total foi 
prevalente em situações de pós-operatório, em pacientes com risco nutricional e desnutrição. A 
hiperglicemia foi a complicação mais observada e a presença da retenção hídrica esteve associada 
a um maior risco de mortalidade no uso dessa terapia. 

ABSTRACT
Introduction: Parenteral nutrition has become an effective alternative for caloric-protein supply in 
hospitalized patients. The objective of this study is to evaluate the use, complications and clinical 
outcomes of patients using parenteral nutrition. Methods: Analytical, quantitative, longitudinal, 
retrospective study with patients admitted to a public hospital. The variables analyzed were: sex, 
age, presence of malnutrition, nutritional risk, achievement of nutritional goals, reason for indica-
tion, type of access, time of use, present complications and deaths. Results: The sample consisted 
of 62 patients aged 55.1±17.95 years old. Total parenteral nutrition was found more frequently 
(61%; n=38) and used within 30 days (74%; n=28). As indicated, the postoperative period was 
prevalent in 45.2% (n=28) of the cases. Nutritional risk (58.1%, n=36) and malnutrition (40.3%; 
n=25) were prevalent. Hyperglycemia (50%; n=31) and water retention (48.4%; n=30) were the 
most frequent complications. The presence of water retention increased the chances of death by 
3.75 times (OR=3.75; 95%IC 1.25-11.24; p=0.018). Conclusion: The indication of parenteral 
nutrition was prevalent in postoperative situations, in patients with nutritional risk and malnutri-
tion. Hyperglycemia was the most observed complication and the presence of water retention 
associated with a higher risk of mortality when using this therapy. 
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INTRODUÇÃO

A nutrição parenteral (NP) é utilizada preferencialmente 
em pacientes desnutridos ou em risco nutricional quando a 
nutrição enteral está contraindicada ou há intolerância, e 
também, quando não há função intestinal suficiente para 
manter ou restaurar o estado nutricional1.

A nutrição parenteral periférica (NPP) é administrada em 
veias periféricas, sendo uma via de complementação, não 
devendo ultrapassar o tempo limite de 14 dias de adminis-
tração. Já a nutrição parenteral total (NPT) é realizada por 
meio de um acesso venoso central, podendo permanecer 
por um período maior e com osmolaridade acima do reco-
mendado para NPP2. 

Algumas complicações podem ocorrer durante o processo 
ou serem resultados dessa terapia nutricional e estão divididas 
em: mecânicas, infecciosas, metabólicas e nutricionais1,3. As 
principais intercorrências encontradas com uso da NP são: 
hiperglicemia; desidratação ou hiper-hidratação; aumento ou 
depleção de eletrólitos, como sódio, potássio, fósforo, magnésio 
e cálcio; hiperlipidemia, flebite, infecção de cateter e trombose4.

Pacientes desnutridos estão suscetíveis a maior risco de compli-
cações. Estudos revelam que a prevalência de desnutrição hospi-
talar atualmente é elevada podendo ser maior que 60%, levando 
a sérios problemas como aumento do tempo de internação, 
diminuição da qualidade de vida e aumento da mortalidade1,5.

O suporte nutricional adequado está associado à melhoria 
da sobrevida e à diminuição das taxas de readmissão hospitalar 
entre pacientes hospitalizados com desnutrição6. Em um estudo 
recente de coorte prospectivo envolvendo 147 pacientes, 15,6% 
dos pacientes em NP foram a óbito, possivelmente devido à 
complexidade das doenças, sendo 81,4% com presença de 
desnutrição pela avaliação subjetiva global7.

A prescrição de NPT vem aumentando significativamente, 
eleva os gastos hospitalares e exige uma assessoria de profis-
sionais obrigatórios por legislação: médico, nutricionista, 
farmacêutico e enfermeiro. É possível melhorar continua-
mente o cuidado nutricional e reduzir os custos com essa 
terapia nutricional por meio da implementação de protocolos 
e padronização de procedimentos8.

Conhecer o perfil nutricional anteriormente ao início da 
terapia permite um planejamento dietoterápico adequado, 
no intuito de corrigir os distúrbios nutricionais preexistentes 
e atender às demandas nutricionais. Adicionalmente, há a 
necessidade de se investigar as variáveis relacionadas a maior 
frequência de desnutrição e óbito, uma vez que, identificam-
se grupos mais suscetíveis a desfechos clínicos insatisfatórios9.

Uma análise recente verificou que a terapia nutricional 
parenteral representa uma parte importante dos custos no 
tratamento de indivíduos hospitalizados, sendo o custo com 
essa terapia maior em grupo de usuários que foram a óbito10.

Nesse contexto, é necessário que os pacientes em NP 
sejam monitorados de acordo com os parâmetros nutricio-
nais, infecciosos, mecânicos e metabólicos, para que ocorra 
uma redução nas complicações citadas. Vale ressaltar, quanto 
menor a incidência das complicações, maior será a chance 
de alcançar as metas nutricionais planejadas7.

O presente estudo teve como objetivo avaliar a utilização, 
as complicações presentes e os desfechos clínicos de pacientes 
em uso de NP em um hospital público do Distrito Federal.

MÉTODO

Tratou-se de um estudo analítico, quantitativo, longi-
tudinal, retrospectivo, realizado no Hospital Regional de 
Taguatinga, com pacientes internados nas enfermarias de 
clínica médica, cirúrgica, ginecologia, cardiologia e unidade 
de terapia intensiva, no período de janeiro a agosto de 2018. 
A coleta de dados foi realizada por meio dos prontuários 
eletrônicos preenchidos por médicos e nutricionistas, com 
aplicação de um formulário próprio previamente elabo-
rado. Os indivíduos elegíveis para o estudo foram todos os 
pacientes internados em uso de NP no período supracitado, 
seja como terapia nutricional exclusiva ou complementar, 
de ambos os sexos, com 18 anos ou mais de idade. Os 
pacientes em uso de NP em clínicas pediátricas e unidades de 
emergência foram excluídos desse estudo, bem como aqueles 
que receberam nutrição por via oral e/ou enteral exclusivas.

As variáveis analisadas foram: sexo, idade, presença de 
desnutrição, risco nutricional, alcance de metas calóricas 
e proteicas determinadas, motivo de indicação de NP, tipo 
de acesso, tempo de utilização, a presença das seguintes 
intercorrências: hiperglicemia (>140 mg/dL), hipoglicemia 
(<70 mg/dL), hipercalemia (>5 mEq/L), hipocalemia (<3,6 
mEq/L), hipernatremia (>148 mEq/L), hiponatremia (<135 
mEq/L), hipomagnesemia (<1,8mEq/L), hiperfosfatemia 
(>5,6 mg/dL) e hipofosfatemia (<2,5 mg/L); hipertriglice-
ridemia (> 150 mg/dL)  e alteração hepática nos exames 
bioquímicos de dosagens das enzimas aspartato aminotrans-
ferase (AST >38 UI/L) e alanina aminotransferase (ALT >48 
UI/L). A presença de desidratação e retenção hídrica (sinal 
de cacifo/edema igual ou acima de +/+4) foi considerada 
por meio do exame físico no registro médico, sugerindo 
o acúmulo de líquido no espaço intersticial e expansão 
do volume extracelular. Também a ocorrência de flebite e 
infecção de cateter foram observadas em evoluções nos 
prontuários eletrônicos. Os desfechos clínicos de alta da NP 
ou óbito também foram avaliados. 

Em relação ao risco nutricional, observou-se o resul-
tado do instrumento aplicado de triagem Nutritional Risk 
Screening (NRS)11, que utiliza como parâmetros o índice 
de massa corporal, a gravidade da doença, a redução da 
ingestão alimentar, a perda de peso corporal e a idade. 
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O diagnóstico nutricional de desnutrição foi classificado 
segundo a gravidade (grave ou não grave) e o contexto 
(doença ou trauma agudo, doença crônica, circunstâncias 
sociais e ambientais) pelo modelo da AND-ASPEN Clinical 
Characteristics Malnutrition12. Todos esses procedimentos e 
aplicação dessas ferramentas foram realizados pela equipe 
como atividades rotineiras dentro da atenção hospitalar, 
conforme protocolo do serviço.

As informações foram coletadas por meio da evolução 
médica e nutricional após o terceiro dia de uso da NP e os 
resultados dos exames bioquímicos comparados aos valores 
de referência do laboratório do próprio hospital.

Os dados foram agrupados em planilha do Microsoft Excel 
versão 2010 e analisados no programa estatístico IBM SPSS 
(Statistical Package for the Social Sciences) versão 23.0. A 
avaliação da normalidade de distribuição dos dados quanti-
tativos foi feita por meio do teste Kolmogorov Smirnov. O teste 
t de Student foi empregado para amostras independentes e 
o teste Qui-quadrado de Pearson para variáveis categóricas. 
A probabilidade de significância considerada foi de p<0,05.

A análise de regressão logística múltipla foi empregada 
para verificar os fatores relacionados ao desfecho clínico 
de óbito. Para se obter um modelo satisfatório, as técnicas 
estatísticas de seleção das variáveis baseadas em inserção 
e na retirada das mesmas foram utilizadas (método forward 
stepwise/backward stepwise). Para melhores ajustes e poder 
preditivo, a razão de verossimilhança foi utilizada, a signi-
ficância dos parâmetros da regressão foi analisada pelo 
teste estatístico de Wald e os testes de Omnibus e Hosmer e 
Lemeshow avaliaram a qualidade do modelo.

O presente estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê 
de Ética e Pesquisa da Fundação de Ensino e Pesquisa em 
Ciências da Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do 
Distrito Federal, número do parecer 3.253.223, Certi-
ficado de Apresentação para Apreciação Ética número 
09398219.0.0000.5553.

RESULTADOS

Esse estudo teve como amostra 62 pacientes submetidos à 
NP no período avaliado, sendo 54,8% (n=34) do sexo mascu-
lino e 45,2% (n=28) do sexo feminino. Quanto à faixa etária, 
os pacientes possuíam média de idade de 55,15 ± 17,95 anos.

O tipo de terapia encontrada com maior frequência foi 
a NPT em 61% dos pacientes (n=38), quanto à indicação 
mais frequente foi na situação de pós-operatório (45,2%, 
n=28) e utilização em até 30 dias (74%, n=28) para NPT. 
Já para NPP, 96% (n=23) utilizaram por menos de 10 dias 
(Tabela 1). A clínica com maior presença do uso da NP foi 
a cirúrgica, em 56% (n=35) dos participantes, seguida da 
unidade de terapia intensiva (29%; n=18). 

Tabela 1 – Análise descritiva dos participantes recebendo nutrição paren-
teral internados em um hospital público.

Variável Frequência

n %

Sexo

   Masculino 34 54,8
   Feminino 28 45,2
Via de nutrição parenteral      
   Nutrição parenteral periférica 24 39,0
   Nutrição parenteral total 38 61,0
Motivos de indicação 
   Câncer 12 19,3
   Doenças do trato gastrointestinal 14 22,6
   Pós-operatório 28 45,2
   Doenças neurológicas 3 4,8
   Outras 5 8,1
Tempo de utilização de nutrição parenteral total
   Até 30 dias 28 74,0
   1 a 3 meses 7 18,0
   3 a 6 meses 2 5,0
   Acima de 6 meses 1 3,0
Tempo de utilização de nutrição parenteral periférica
   Menos de 10 dias 23 96,0
   Mais de 10 dias 1 4,0
Clínica/Unidade hospitalar
   Cirúrgica 35 56,0
   Unidade de terapia intensiva 18 29,0
   Clínica médica 7 11,0
   Ginecologia 1 2,0
   Cardiologia 1 2,0
Ocorrência de flebite em nutrição parenteral periférica
   Sim 1 4,0
   Não 23 96,0
Infecção de cateter
   Sim 5 8,0
   Não 56 90,4
   Ausente* 1 1,6
Metas calóricas e proteicas alcançadas
   Sim 31 50,0
   Não 6 9,7
   Ausente* 25 40,3
Risco nutricional
   Sim 36 58,1
   Não 3 4,8
   Ausente* 23 37,1
Desnutrição
   Sim 25 40,3
   Não 6 9,7
   Ausente* 31 50,0
Desfecho clínico 
   Óbito 26 42,0
   Alta da nutrição parenteral 36 58,0
   Total 62 100,0

*Ausente: falta de informações nos prontuários. 
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Em relação à NPP, apenas um (4%) paciente apresentou 
ocorrência de flebite dentre aqueles que utilizaram essa 
terapia (n=24). A maioria dos participantes (90,4%, n=56) 
não apresentou registro de infecção de acesso da NP. Essa 
informação não foi encontrada no prontuário de apenas 
um participante.

Do total de participantes, 50% (n=31) tiveram ambas 
metas nutricionais atingidas pela NP e a maioria dos 
participantes (58,1%; n=36) apresentou risco nutricional 
(Tabela 1).

Pelo diagnóstico nutricional, metade da amostra (n=31) 
não apresentou essa informação no prontuário. Dos demais, 
40,3% (n=25) dos pacientes apresentaram desnutrição pelos 
critérios da AND-ASPEN Clinical Characteristics Malnutrition12. 
Do total, 42% (n=26) foram a óbito.

As principais complicações encontradas foram hiper-
glicemia (50%, n=31), retenção hídrica (48,4%, n=30) e 
alteração hepática (45,0%, n=28), porém, houve ausência 
de informações nos prontuários sobre hipertrigliceridemia, 
hiperfosfatemia, hipofosfatemia e hipomagnesemia. A desi-
dratação foi encontrada em 29,1% (n=18) dos participantes 
(Figura 1). 

As complicações encontradas de hipoglicemia, hiperca-
lemia, hipernatremia e hiponatremia foram com menores 
frequências: 1,6% (n=1); 4,8% (n=3); 12,9% (n=8); 14,3% 
(n=9), respectivamente.

As variáveis qualitativas de sexo, complicações cate-
gorizadas em presentes ou ausentes, metas nutricionais 
atingidas, presença de risco nutricional e de desnutrição 
foram associadas ao desfecho clínicos dos participantes 
que receberam NP (Tabela 2). Houve diferença estatística 
para as variáveis de retenção hídrica (p=0,007) e hipo-
magnesemia (p=0,005). 

A regressão logística binária múltipla identificou as 
principais variáveis que poderiam explicar o desfecho 
clínico de óbito. Devido à ausência de alguns parâmetros 
em prontuários, as variáveis com pelo menos 50 dados 
registrados em prontuários foram inseridas e os resultados 
foram avaliados, a fim de melhorar a previsão do modelo 
de regressão. As variáveis com quantidade menor foram 
excluídas do modelo, pois prejudicariam o ajuste do mesmo 
(Tabela 3).

As variáveis independentes selecionadas de acordo com 
a melhor adequação para o modelo de regressão foram: 

Figura 1 - Frequência das complicações encontradas dos participantes recebendo nutrição parenteral internados em um hospital público.
*Ausente: falta de informações nos prontuários.
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Tabela 2 – Análise das variáveis em relação aos desfechos clínicos (alta da 
nutrição parenteral e óbitos) dos participantes recebendo nutrição parenteral 
internados em um hospital público.

Desfechos clínicos

Óbitos Alta da NP**

n (%) n (%) p-valor

Sexo 0,243

   Masculino 12 (19,3) 22 (35,5)
   Feminino 14 (22,6) 14 (22,6)
Hiperglicemia 0,832
   Sim 19 (30,7) 12 (19,3)
   Não 7 (11,3) 22 (35,5)
   Ausente* ___ 2 (3,2)
Hipoglicemia 0,892
   Sim 1 (1,6) ___
   Não 25 (40,3) 34 (54,9)
   Ausente* ___ 2 (3,2)
Hipercalemia 0,190
   Sim 3 (4,8) ___
   Não 19 (30,7) 25 (40,3)  
   Ausente* 4 (6,4) 11 (17,8)
Hipocalemia 0,447
   Sim 9 (14,5) 13 (21,0)

   Não 13 (21,0) 12 (19,3)
   Ausente* 4 (6,4) 11 (17,8)
Hipernatremia 0,508
   Sim 5 (8,1) 3 (4,8)
   Não 16 (25,7) 22 (35,5)
   Ausente* 5 (8,1) 11 (17,8)
Hiponatremia 0,650
   Sim 3 (4,8) 6 (9,5)
   Não 18 (29,1) 19 (30,7)
   Ausente* 5 (8,1) 11 (17,8)
Desidratação 0,239
   Sim 10 (16,2) 8 (12,9)
   Não 16 (25,8) 25 (40,3)
   Ausente* ___ 3 (4,8)
Retenção hídrica 0,007
   Sim 18 (29,1) 12 (19,3)
   Não 8 (12,9) 23 (37,1)
   Ausente* ___ 1 (1,6)
Hipertrigliceridemia 0,819
   Sim 3 (4,8) 1 (1,6)
   Não ___ 1 (1,6)
   Ausente* 23 (37,1) 34 (54,9)
Alteração hepática 0,934
   Sim 13 (21,0) 15 (24,0)
   Não 10 (16,2) 11 (17,8)
   Ausente* 3 (4,8) 10 (16,2)
Hiperfosfatemia -
   Sim ___ ___
   Não 4 (6,4) 4 (6,4)
   Ausente* 22 (35,5) 32 (51,7)

Continuação Tabela 2 – Análise das variáveis em relação aos desfechos 
clínicos (alta da nutrição parenteral e óbitos) dos participantes recebendo 
nutrição parenteral internados em um hospital público.

Desfechos clínicos

Óbitos Alta da NP**
n (%) n (%) p-valor

Hipofosfatemia 1,000

   Sim 1 (1,6) 1 (1,6)

   Não 3 (4,8) 3 (4,8)

   Ausente* 22 (35,5) 32 (51,7)

Hipomagnesemia 0,005

   Sim ___ 8 (12,9)

   Não 17 (27,4) 9 (14,5)

   Ausente* 9 (14,5) 19 (30,7)

Infecção de cateter 0,728

   Sim 3 (4,8) 2 (3,2)

   Não 23 (37,0) 33 (53,4)

   Ausente* ___ 1 (1,6)

Metas calóricas e proteicas alcançadas 0,932

   Sim 17 (27,4) 14 (22,6)

   Não 4 (6,4) 2 (3,2)

   Ausente* 5 (8,1) 20 (32,3)

Risco nutricional 0,963

   Sim 17 (27,4) 19 (30,7)

   Não 2 (3,2) 1 (1,6)

   Ausente* 7 (11,3) 16 (25,8)

Desnutrição 1,000

   Sim 13 (21,0) 12 (19,3)

   Não 3 (4,8) 3 (4,8)

   Ausente* 10 (16,2) 21 (33,9)

Total 26 (42,0) 36 (58,0)
*Ausente: falta de informações nos prontuários. ** NP: nutrição parenteral. 

sexo, idade, hiperglicemia, desidratação, retenção hídrica 
e infecção de cateter. O poder preditivo foi de 70,7% para 
os desfechos clínicos (óbitos) dos participantes do estudo. O 
modelo foi estatisticamente significativo (p=0,013) para o 
teste de Omnibus e obteve um valor satisfatório para o teste 
de Hosmer e Lemeshow (p=0,158), ou seja, não se rejeita 
a hipótese nula no estudo.

Apenas a variável retenção hídrica apresentou signifi-
cância estatística (p=0,018). A técnica de seleção de vari-
áveis utilizada na regressão logística comprovou o modelo 
com melhor ajuste após uma etapa de inserção de variáveis, 
apenas com a retenção hídrica (Tabela 4). Confirmou-se, 
nesse estudo, essa variável ser a principal relacionada à 
mortalidade. Pacientes em NP com retenção hídrica apre-
sentaram 3,75 vezes mais chance de ir a óbito quando 
comparados àqueles sem retenção (OR=3,75; 95%IC 1,25-
11,24; p=0,018). 
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DISCUSSÃO

Neste estudo, as indicações de NP em pós-operatório 
(45,2%; n=28) foram mais prevalentes. O estudo de Mazzaro 
et al.13, também conduzido em um hospital público do 
Distrito Federal, sobre o perfil de 63 pacientes em uso de 
NP, evidenciou as seguintes indicações da terapia: câncer 
(50,8%), pacientes cirúrgicos (25,4%) e doenças do trato 
gastrointestinal (6,3%). Um estudo realizado em um hospital 
situado na Índia, a média de idade dos participantes foi de 
54 ± 14,8 anos e as cirurgias do trato gastrointestinal foram 
mais prevalentes na indicação da NP (55,6%; n=30)14.

Observou-se a prevalência da utilização mais prolongada 
da NPT em até 30 dias (74%; n=28), sem registros de infec-
ções de acesso em 90,4% (n=56) do total da amostra. Em 
um estudo realizado em um hospital municipal de Teresina 
sobre a avaliação de 313 prescrições de NP, ocorrência do 
uso dessa terapia foi também prevalente na clínica cirúrgica 
(60,61%; n= 83), a NPT foi prescrita em 87,86% da amostra 
e apenas 8,7% utilizaram a NP por mais de 15 dias15. De 
forma semelhante, Parra-Flores et al.16 verificaram ausência 
de infecção em 81% (n=69) dos participantes e um período 
aproximadamente de 34 dias com acesso venoso central sem 
essa intercorrência.

Pela análise dos participantes em NPP, 96% (n=23) 
possuíram indicação por menos de 10 dias, esse achado se 
aproxima da recomendação do uso dessa terapia por esse 
período, em virtude das formulações parenterais periféricas 
poderem causar flebite. Constatou-se apenas um paciente 
com essa intercorrência. Sugrue et al.17, de forma discrepante, 

conduziram uma pesquisa retrospectiva com 159 pacientes 
em uso de NPP, observaram cerca de 43,4% (n=69) com 
flebite, considerando um tempo apropriado máximo de 14 
dias para utilização da NPP.

Em relação às complicações metabólicas, resultados 
adversos estão associados à hiperglicemia em pacientes 
que recebem NPT, como, por exemplo, alterações cardio-
vasculares e mortalidade. Os fatores de risco que também 
podem contribuir para o desenvolvimento de hiperglicemia 
em resposta à NPT na ausência de diabetes incluem: idade, 
quantidade de dextrose administrada, infecção, gravidade 
da doença e a interação desses fatores7.

Neste estudo, 50% (n=31) dos participantes apresen-
taram hiperglicemia, contudo, como limitação deste estudo, 
não houve separação de pacientes com diabetes em uso de 
NP. A American Society for Parenteral and Enteral Nutrition 
(ASPEN)18 considera para pacientes adultos hospitalizados 
a hiperglicemia maior que 140 a 180 mg/dL. A preva-
lência de hiperglicemia é bastante alta em pacientes não 
críticos, afetando o tratamento com insulina e o controle 
metabólico. Um grupo de estudos sobre hiperglicemia em 
NP analisou a glicemia de pacientes submetidos à NPT, 
cerca de metade dos indivíduos analisados (56,6%) tinha 
pelo menos uma glicemia capilar maior que 180 mg/dL19, 
índices semelhantes aos encontrados no presente estudo. 
Olveira et al.20 verificaram que, em 605 pacientes não 
críticos com níveis séricos de glicose maior que 180 mg/dL 
durante a infusão de NPT tiveram 5,6 vezes mais chances de 
óbito do que aqueles com níveis séricos de glicose menor 
que 140 mg/dL.

Já a hipocalemia ocorrida com o uso da NP (35,5%, 
n=22), outra alteração metabólica encontrada neste estudo, 
possivelmente, pode ser causada por alcalose metabólica ou 
por medicamentos, como diuréticos, mineralocorticoides, 
aminoglicosídeos e anfotericina4. Em uma pesquisa pros-
pectiva de acompanhamento de 80 pacientes em NPT por 
sete dias, realizada por Pantoja et al.21, 27,5% dos pacientes 
diagnosticados com alto risco para síndrome da realimen-
tação tiveram hipocalemia. O suporte parenteral é um fator 
de risco para essa síndrome e complicações metabólicas, 
como hipofosfatemia, hipomagnesemia e hipocalemia, são 
comumente encontradas nessa situação4. No entanto, esses 
eletrólitos não estavam com os resultados disponíveis na 
maioria dos prontuários, o que dificultou a identificação da 
síndrome de realimentação e sua relação com desfechos 
de óbitos.

Para a hipertrigliceridemia, no presente estudo, 
considerou-se níveis plasmáticos de triglicerídeos maiores 
que 150 mg/dL, conforme referência do laboratório do 
hospital. A maioria dos participantes (92,0%, n=57) não 
apresentava resultados dessa intercorrência metabólica 

Tabela 3 – Regressão logística para a variável de desfecho clínico de 
óbito dos participantes recebendo nutrição parenteral internados em um 
hospital público.

Variável p-valor OR* 95%IC**

Sexo 0,092 0,33 0,09-1,20

Idade 0,105 0,96 0,92-1,39

Hiperglicemia 0,403 0,51 0,11-2,46

Desidratação 0,117 3,13 0,75-13,08

Retenção hídrica 0,018 4,50 1,29-15,70

Infecção de cateter 0,420 2,39 0,29-19,71
*OR: odds ratio/risco de chance para o óbito; **95%IC: intervalo de 95% de confiança para a 
razão de risco.

Tabela 4 – Regressão logística com seleção de variáveis para desfecho 
clínico de óbito dos participantes recebendo nutrição parenteral internados 
em um hospital público.

Variável p-valor OR*  95% IC**

Retenção hídrica 0,018 3,75 1,25-11,24
*OR: odds ratio/risco de chance para o óbito; ***95%IC: intervalo de 95% de confiança para a 
razão de risco.
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em prontuários, encontrada apenas em quatro dos partici-
pantes. Em um estudo de coorte observacional retrospectivo 
envolvendo 110 pacientes recebendo NPT, a incidência 
de hipertrigliceridemia, considerada acima de 200 mg/
dL, foi de 33,3%22. Nesse estudo, os autores justificam o 
aparecimento dessa complicação metabólica à condição 
clínica do paciente ou à sobrecarga de carboidratos na NPT. 
Reforça-se a importância da dosagem dos triglicerídeos em 
pacientes recebendo NP, pelo fato de que a infusão venosa 
em doses elevadas desses macronutrientes pode interferir 
nos valores séricos e contribuir para a sobrecarga retículo-
endotetial hepática, o que gera alterações nas dosagens 
de AST e ALT (enzimas hepáticas). A hipertrigliceridemia é 
um fator de risco para pancreatite em NPT. Em relação à 
alteração hepática (definida neste estudo como elevação 
das transaminases após o 3º dia de administração da 
NP), foi encontrada prevalência de 45% (n=28) dos 
participantes. Do mesmo modo, Lakananurak e Tienchai23 

evidenciaram prevalência dessa complicação em 59,1% 
(n=26) dos pacientes recebendo NP. Comumente, ocorre 
em pacientes pós-operatórios ou críticos devido à lesão 
hepática hipóxica ou hepatite isquêmica4. Llop-Talaveron 
et al.24 verificaram que, após 8 dias de administração de 
NP, em 181 pacientes, houve também disfunção hepática 
por elevação das transaminases. 

A retenção hídrica esteve presente em 48,4% (n=30) 
dos participantes em uso de NP neste estudo, porém 
pode não estar atribuída exclusivamente a essa terapia 
nutricional, uma vez que, em situações de pós-operatório 
ou em pacientes críticos, ocorrem baixas concentrações 
agudas de albumina, possivelmente levando à presença 
de edema. Um fator que poderia também contribuir para a 
ocorrência dessa complicação seria a hidratação venosa em 
pós-operatório em níveis acima de 30 ml/kg em 24 horas4. 
A maior parte dos participantes (45,2%; n=28) envolvidos 
neste estudo estava em condições de pós-operatório.

Em relação à avaliação nutricional, 37,1% (n=23) 
dos pacientes não continham informação sobre risco 
nutricional, metade (50%; n=31) não tinha informações 
sobre o diagnóstico nutricional em prontuários e sobre 
as metas nutricionais alcançadas, 40,4% (n=25) dos 
prontuários dos pacientes não continham esse registro. 
Esses achados foram encontrados em não conformidade 
em comparação aos indicadores de qualidade em terapia 
nutricional preconizados pelo International Life Sciences 
Institute (ILSI) do Brasil (2018)25. As metas recomendadas 
para esses indicadores são: para frequência de realização 
da triagem nutricional é de maior ou igual a 90% dos 
pacientes hospitalizados; para frequência de realização 
do diagnóstico nutricional e do alcance das necessidades 
calóricas e proteicas é de maior ou igual a 80% para esses 
ambos indicadores.

A prevalência de desnutrição foi de 40,3% (n=25) na 
subamostra de 31 participantes que continha essa informação 
no prontuário. Segundo a literatura científica, a presença 
desse distúrbio nutricional em ambiente hospitalar pode 
chegar a índices maiores que 60%, podendo ocasionar 
agravos hospitalares, como aumento do tempo de inter-
nação, maior risco de complicações, infecções, diminuição 
da qualidade de vida e aumento da mortalidade6. Contudo, 
um fator limitante nesse estudo é a ausência de associação 
entre a presença do risco nutricional e a desnutrição com os 
desfechos clínicos de óbitos pela ausência dessas informações 
na amostra avaliada.

Por meio da análise de regressão logística, observou-se 
que pacientes com retenção hídrica (edema) em uso de NP 
apresentaram 3,75 vezes mais chances de vir a óbito em 
comparação aos doentes sem essa condição. O aumento 
anormal de líquido extracelular geralmente ocorre em 
pacientes com insuficiência renal ou em administração de 
doses excessivas de NP ou pela hidratação venosa4. Pacientes 
com doenças cardíacas e hepáticas, concomitantemente, 
também podem influenciar no aumento de líquido extrace-
lular, ocasionando sintomas, como taquipneia, ganho agudo 
de peso e hipoalbuminemia24. 

A hiponatremia pode revelar a retenção hídrica, no entanto, 
nessa pesquisa, 59,8% (n=37) do total de 46 participantes 
que tinham registro dessa complicação não tiveram essa 
alteração metabólica. Já a concentração sérica de magnésio 
é a única medida prática de avaliação desse eletrólito, mas 
não é a melhor indicação, pela maior parte desse mineral no 
organismo estar localizada intracelularmente e no osso. Nesse 
estudo, encontrou-se 12,9% (n=8) de hipomagnesemia em 34 
pacientes que continham esse resultado, com diferença estatís-
tica significativa para essa variável (p=0,005), contudo, não 
foi possível obter a razão de chance na análise de regressão 
logística em relação ao desfecho clínico de óbito.

É importante salientar que uma das complicações com 
menos dados ausentes em prontuários foi a retenção hídrica. 
Sendo assim, pode-se inferir que outras variáveis poderiam 
também estar associadas à mortalidade na amostra, caso 
tivessem informações completas para realização da análise 
dos dados.

Segundo Worthington et al.1, durante o suporte nutri-
cional parenteral, deve-se monitorar periodicamente 
glicose, creatinina, eletrólitos, cálcio, magnésio, fósforo, 
hemograma completo, bilirrubina total e indireta, fosfatase 
alcalina, transaminases, tempo de protrombina, tempo de 
tromboplastina parcial, triglicerídeos e proteínas séricas em 
pacientes hospitalizados. Esse estudo revela a fragilidade da 
assistência hospitalar pela ausência de informações impor-
tantes para o acompanhamento do paciente em terapia 
nutricional parenteral. 
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CONCLUSÃO

No presente estudo, observou-se uma prevalência do uso 
de NPT em situações de pós-operatório, administrada pelo 
período de até 30 dias, em pacientes com risco nutricional 
e desnutrição predominantemente. 

A hiperglicemia foi a complicação metabólica mais 
frequente. A retenção hídrica esteve associada à mortali-
dade em pacientes em uso de terapia nutricional parenteral, 
aumentando em 3,75 vezes as chances de óbito.

Evidencia-se a necessidade de uma maior atenção da 
equipe multiprofissional de terapia nutricional na evolução 
e no monitoramento da NP. O acompanhamento da utili-
zação dessa terapia é primordial para o planejamento das 
atividades do setor hospitalar, buscando a minimização de 
complicações e desfechos clínicos desfavoráveis.
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RESUMO
Introdução: A quimioterapia é um tipo de tratamento amplamente utilizado contra o câncer, mas 
que pode resultar em alterações sensoriais e em aversão por alimentos habitualmente consumidos 
antes do tratamento, repercutindo negativamente no estado nutricional do paciente. O objetivo 
deste trabalho foi avaliar o comportamento alimentar e as possíveis alterações de paladar e olfato 
em pacientes em quimioterapia no Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). 
Método: Estudo transversal realizado no primeiro semestre de 2019, com pacientes acima de 
18 anos, a partir do segundo ciclo de quimioterapia. A coleta de dados foi realizada por meio 
de um questionário, contendo informações sociodemográficas e relacionadas ao tratamento, 
presença de sinais e sintomas e aversão alimentar adquirida. Os dados foram analisados por 
meio de análise descritiva, e para comparação das variáveis categóricas entre os momentos 
antes e após o tratamento quimioterápico foi utilizado o teste qui-quadrado de Pearson, com p < 
0,001. Resultados: Participaram do estudo 101 pacientes oncológicos, sendo a maioria do sexo 
feminino (58,4%). Os sítios iniciais de tumor de maior prevalência foram trato gastrointestinal e 
mama. Os alimentos que apresentaram estatisticamente alteração do comportamento alimentar 
(p<0,001) foram: feijão, vegetais folhosos, legumes, leite e derivados, pães/bolos, sopas, refri-
gerantes/doces. Quanto à aversão alimentar apreendida, os alimentos que mais se destacaram 
foram refrigerantes/doces e embutidos. Os efeitos adversos oriundos do tratamento mais citados 
foram: alteração ou redução do sabor dos alimentos, xerostomia e enjoo oriundo do aroma dos 
alimentos. Conclusões: A quimioterapia afeta a relação do paciente com a comida, provocando 
uma importante alteração no comportamento alimentar. 

ABSTRACT
Introduction: Chemotherapy is a type of treatment widely used against cancer, but it can result in 
sensory changes and aversion to foods usually consumed before treatment, negatively impacting 
the patient’s nutritional status. The objective of this study was to assess the feeding behavior and 
the possible changes of taste and smell in patients undergoing chemotherapy at the Hospital School 
of Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Methods: A cross-sectional study was conducted in 
the first half of 2019, with patients above 18 years, in the second cycle of chemotherapy. The data 
collection was performed from a self-administered questionnaire containing sociodemographic 
and treatment-related information, presence of signs and symptoms, and acquired food aversion. 
Data were analyzed using descriptive analysis, and to compare categorical variables between the 
moments before and after chemotherapy, Pearson’s chi-square test was used, with p <0.001. 
Results: A total of 101 cancer patients participated in the study, most of them female (58.4%). 
The initial tumor sites of higher prevalence were in the gastrointestinal tract and in the breast. 
Foods that showed statistically altered dietary pattern (p<0.001) were: beans, leafy vegetables, 
vegetables, milk and dairy products, bread/cakes, soups, soft drinks/sweet drinks. Regarding the 
food aversion seized, the food that stood out the most was soft drinks/sweets and processed meat. 
The most frequently cited adverse effects of the treatment were: alteration or reduction in the taste 
of food, xerostomia and nausea caused by the food’s aroma. Conclusion: Chemotherapy affects 
the patient’s relationship to food, causing an important change in eating behavior. 
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INTRODUÇÃO 

Câncer, tumor maligno e neoplasia maligna são termos 
utilizados para nomear doenças relacionadas ao rápido cres-
cimento de células anormais, além de seus limites habituais, 
que podem invadir outros tecidos1. Muitos fatores influen-
ciam o desenvolvimento do câncer e podem ser externos, 
como meio ambiente, hábitos ou costumes próprios de um 
ambiente social e cultural, ou internos, resultantes de eventos 
que geram mutações sucessivas no material genético das 
células, processo que pode ocorrer ao longo de décadas, 
em múltiplos estágios2. 

De acordo com a Organização Pan-Americana da 
Saúde1, o câncer é uma das principais causas de morte no 
mundo, sendo responsável por cerca de 9,6 milhões de 
mortes em 2018. Estima-se, para o Brasil, biênio 2018/2019, 
a ocorrência de 600 mil casos novos de câncer por ano. 
Excetuando-se o câncer de pele não melanoma (cerca 
de 170 mil casos novos), ocorrerão 420 mil casos novos 
de câncer. Os cânceres de próstata (68 mil) em homens e 
mama (60 mil) em mulheres serão os mais frequentes3. Uma 
projeção da International Agency for Research Cancer (IARC) 
indica que, no Brasil, em 2030, haverá 733.340 novos 
casos da doença, excetuando-se o de pele não melanoma, 
representando um aumento de aproximadamente 54% em 
comparação com 20154. 

A quimioterapia é um tipo de tratamento endovenoso, 
intravesical e/ou oral em que se utilizam medicamentos 
para combater o câncer. Estes fármacos alcançam todos 
os tecidos do organismo, destruindo as células que estão 
formando o tumor e impedindo que se espalhem5. Uma 
vez que as drogas utilizadas não são seletivas para atacar 
apenas células malignas, a destruição de células saudáveis 
pode repercutir em uma série de efeitos adversos, tais como: 
náuseas, vômitos, anormalidades no paladar, mucosite, esto-
matite, diarreia e constipação. Tais efeitos adversos podem 
proporcionar redução da ingestão alimentar e, consequen-
temente, depleção do estado nutricional, elevando, assim, 
os índices de morbimortalidade6-8. 

Nesse contexto, a relação do indivíduo com o alimento 
pode mudar durante a quimioterapia; preparações saborosas 
antes do tratamento podem se tornar desagradáveis ou 
provocar mal-estar, e uma alteração hedônica pode ocorrer, 
o que significa que, embora o alimento tenha o mesmo gosto, 
o sabor não é mais considerado como agradável9. De acordo 
com Verde et al.10, o desenvolvimento de aversões alimen-
tares resulta da associação entre o mal-estar promovido 
pelo tratamento e o alimento simultaneamente consumido. 

Além da aversão alimentar adquirida durante o tratamento 
quimioterápico, o paciente pode também apresentar redução 
de paladar e olfato. Estudos apontam que mais de 50% dos 
pacientes oncológicos referiram alterações de paladar, e 35% 
a 87% alterações de olfato, em decorrência do tratamento. 
Obviamente, a perda de sabor e aroma agradável da comida 

provocarão desinteresse destes indivíduos pela alimentação 
e modificação dos hábitos alimentares11. 

Levando-se em consideração que o câncer é uma das 
maiores causas de morte no mundo, e tendo a quimioterapia 
como uma das formas mais utilizadas de tratamento, a qual 
possui várias reações adversas, o presente estudo terá como 
objetivo avaliar o comportamento alimentar e as possíveis 
alterações de paladar e olfato em pacientes em quimioterapia 
em um hospital público no sul do país.

MÉTODO 

Tratou-se de um estudo transversal, realizado na cidade 
Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil, no primeiro semestre de 
2019. A amostra foi composta por homens e mulheres com 
mais de 18 anos, a partir do segundo ciclo de quimiote-
rapia e que aceitaram participar da pesquisa mediante a 
assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE). Foram excluídos gestantes e pacientes incapazes de 
responder ao questionário. Todos os pacientes que estavam 
na sala de espera aguardando atendimento foram convi-
dados a participar. 

Os dados foram obtidos por acadêmico do curso de 
Nutrição da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), no 
setor de Quimioterapia do Hospital Escola. As informações 
sociodemográficas (sexo, idade, cor da pele, estado civil 
e profissão) foram coletadas, e a classe social foi definida 
mediante aplicação do questionário da Associação Brasileira 
de Empresas de Pesquisa12. Também foi questionado o tipo 
de câncer, a presença ou não de metástase e a existência 
de outras doenças crônicas. 

Para identificar a prevalência de alterações de paladar e 
olfato relacionada ao tratamento quimioterápico, foi utilizada 
parte da Avaliação Subjetiva Global Produzida Pelo Paciente 
(ASG/PPP)13. Já para identificar a ocorrência de aversão 
alimentar adquirida, assim como os alimentos com maior 
aversão, os entrevistados responderam à seguinte pergunta: 
“Antes de realizar a primeira sessão de quimioterapia, o 
senhor (a) consumia esses alimentos? Indique sim ou não”. 
Os alimentos investigados foram escolhidos de acordo com 
o estudo de Ferreira et al.14: arroz, feijão, vegetais folhosos, 
embutidos, café, carnes, pães/bolos, leite e derivados, frutas, 
legumes, ovos, massas, refrigerantes/doce e sopas.

Ainda em relação aos sintomas avaliados, destaca-se 
que foram utilizados os seguintes conceitos15: anorexia =  
diminuição ou perda de apetite acompanhada por uma 
aversão à comida e incapacidade para comer; mucosite = 
inflamação da mucosa do trato gastrointestinal com ulce-
ração; xerostomia =  diminuição do fluxo salivar (boca seca); 
disgeusia = alteração do paladar; e disosmia = perda ou 
capacidade prejudicada de sentir cheiro.

Os dados coletados foram digitados no programa 
Microsoft Excel e revisados. A análise dos dados foi 
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realizada por meio de análise descritiva, e foram apre-
sentados como porcentagem ou média ± desvio padrão. 
Para comparação das variáveis categóricas entre os 
momentos antes e após o tratamento quimioterápico foi 
utilizado o teste qui-quadrado de Pearson, com p < 0,001, 
no programa estatístico Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS) versão 18.0. 

Esse trabalho fez parte de um projeto maior, intitulado 
“Hábitos alimentares e qualidade de vida de pacientes em 
quimioterapia”, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
da Faculdade de Medicina da UFPel, sob o parecer número 
2.927.703.

RESULTADOS 

De 116 pacientes que foram convidados a participar 
desta pesquisa, 15 foram excluídos por recusarem ou por não 
estarem em condições para responder. A amostra estudada, 
portanto, constituiu-se de 101 pacientes oncológicos, sendo 
a maioria do sexo feminino, entre 24 e 91 anos. Os demais 
dados podem ser observados na Tabela 1. 

Na Tabela 2, é apresentada a caracterização do estado de 
saúde dos pacientes avaliados. Foi possível observar que os 
tumores iniciais com maiores prevalências foram os do trato 
gastrointestinal e de mama, e que a maioria dos sujeitos não 
apresentava metástase ou outras doenças crônicas. 

Tabela 1 – Dados sociodemográficos de pacientes em tratamento quimio-
terápico de um hospital público em Pelotas, RS, 2019. n=101.

Variável N % ou média (DP)

Sexo
   Feminino 59 58,4
   Masculino 42 41,6
Idade
   Idade (anos)* 58,6 (12,2)
Cor da pele
   Brancos 78 77,2
   Não brancos 23 22,8
Estado civil (n=100)
   Solteiro 23 23,0
   Casado 53 53,0
   Divorciado 12 12,0
   Viúvo 12 12,0
Classe social
   Classe A 4 4,0
   Classes B1 e B2 24 23,8
   Classes C1 e C2 51 50,4
   Classe D/E 22 21,8
Profissão (n=100)
   Aposentado(a) 32 32,0
   Dona de casa 12 12,0
   Doméstica/cozinheiro(a) 12 12,0
   Agricultor/pecuarista 7 7,0
   Professor(a) 5 5,0
   Área da saúde 3 3,0
   Outros 29 29,0

* Idade mínima: 24 anos; idade máxima: 91 anos.

Tabela 2 – Dados de saúde de pacientes em tratamento quimioterápico de 
um hospital público em Pelotas, RS, 2019. n=101.

Variável N %

Local do tumor inicial

   Trato gastrointestinal 35 34,6

      Intestino 22 21,8

      Esôfago/estômago 7 6,9

      Fígado/pâncreas 6 5,9

Outros locais

   Mama 28 27,8

   Pulmão 10 9,9

   Ginecológico 10 9,9

   Próstata/testículo 7 6,9

   Pele 3 3,0

   Cabeça/pescoço 2 2,0

   Outros 6 5,9

Diagnóstico de metástase

   Não 69 68,3

   Sim 32 31,7

Doenças associadas

   Hipertensão 25 24,8

   Diabetes 8 7,9

   Hipertensão e diabetes 4 4,0

   Outras 4 4,0

   Sem comorbidades 60 59,4

Os dados referentes ao comportamento alimentar dos 
pacientes oncológicos, antes e depois do início do tratamento 
quimioterápico, são apresentados na Tabela 3. Os alimentos 
que apresentaram estatisticamente alteração de consumo 
(p<0,001) foram: feijão, vegetais folhosos, legumes, leite e 
derivados, pães/bolos, sopas e refrigerantes/doces. Quanto 
à aversão alimentar apreendida, os alimentos que mais se 
destacaram foram os refrigerantes/doces e os embutidos. 

Na Tabela 4, são apresentados os dados referentes à 
ingestão alimentar e às alterações de paladar e olfato, 
segundo a ASG-PPP. Quanto à quantidade, a maioria dos 
pacientes informou não ter tido mudanças na ingestão 
alimentar no último mês. Em relação aos efeitos adversos 
oriundos do tratamento, os mais citados foram: alteração 
ou redução do sabor dos alimentos, xerostomia e enjoo 
oriundo do aroma dos alimentos.
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DISCUSSÃO 

Este estudo verificou o comportamento alimentar e as 
alterações de paladar e olfato em pacientes oncológicos 
durante o tratamento quimioterápico, a partir do segundo 
ciclo de quimioterapia. Verificou-se a maior prevalência de 
pacientes do sexo feminino, com média de idade de 58,6 
anos, casado, da classe social média-baixa e aposentado, 
dados semelhantes aos encontrados em outros estudos16-18. 

Os sítios de tumor inicial foram bastante diversos, com 
as maiores prevalências no trato gastrointestinal e na mama, 
como encontrado por Souza et al.16. Dados nacionais do 

Instituto Nacional de Câncer também apontam altos índices 
de câncer de mama3. Por sua vez, a porcentagem de metás-
tases encontrada nesse estudo foi inferior ao observado 
por Silva et al.19, os quais analisaram 87 prontuários de 
pacientes em tratamento quimioterápico, constatando uma 
prevalência de metástase de 57,5%. Quanto ao autorrelato 
de outras doenças crônicas, a maioria dos pacientes declarou 
ausência de comorbidades. Especificamente em relação aos 
indivíduos que declararam serem apenas hipertensos, outro 
estudo encontrou valor semelhante, de 22%20. 

Neste estudo, investigou-se tanto a alteração do compor-
tamento alimentar quanto a prevalência de aversão alimentar 
apreendida, antes e depois do início do tratamento quimio-
terápico. Quanto à alteração do comportamento alimentar, 
observou-se que feijão, vegetais folhosos, legumes, leite e 
derivados, pães/bolos, sopas e refrigerantes/doces tiveram 
alteração significativa de consumo pelos pacientes. É válido 
ressaltar que essa mudança pode ser tanto de pacientes que 
consumiam um determinado alimento e deixaram de fazê-lo 
(por exemplo, café), como de indivíduos que não ingeriam 
determinado tipo de alimento e passaram a consumir (como 
as frutas). Marinho et al.9 também observaram alteração do 
comportamento alimentar em seu estudo, com uma dimi-
nuição da preferência por carnes, arroz, legumes, vegetais, 
doces e produtos de padaria no decorrer do tratamento 
quimioterápico, assim como um aumento do consumo de 
frutas, verduras e alimentos salgados. É válido ressaltar 
que essas alterações de comportamento podem refletir as 

Tabela 3 – Aversão alimentar apreendida entre pacientes em tratamento quimioterápico de um hospital público em Pelotas, RS, 2019.

Alimento
n Aceitação antes da 

quimioterapia
n (%)

Aceitação 
pós-quimioterapia

n (%)
Valor p*

Aversão alimentar 
apreendida**

n (%)

Arroz 97 94 (96,9%) 88 (90,7%) 0,001 7 (7,2%)

Feijão 98 95 (96,9%) 90 (91,8%) 0,000 6 (6,1%)

Frutas 97 94 (96,9%) 92 (94,8%) 0,025 4 (4,1%)

Vegetais folhosos 99 87 (87,9%) 82 (82,8%) 0,000 10 (10,1%)

Legumes 100 95 (95,0%) 88 (88,0%) 0,000 8 (8,0%)

Embutidos 100 85 (85,0%) 52 (52,0%) 0,033 37 (37%)

Carnes 96 90 (93,8%) 80 (83,3%) 0,001 12 (12,5%)

Ovos 98 94 (95,9%) 91 (92,8%) 0,001 5 (5,1%)

Leite/derivados 99 80 (80,8%) 76 (76,8%) 0,000 10 (10,1%)

Pães/bolos 95 90 (94,7%) 79 (83,2%) 0,000 12 (12,6%)

Massas 99 96 (97,0%) 84 (84,8%) 0,011 13 (13,1%)

Sopas 98 93 (94,9%) 91 (92,9%) 0,000 3 (3,1%)

Café 96 90 (93,7%) 80 (83,3%) 0,001 12 (12,5%)

Refrigerante/doces 100 78 (78,0%) 42 (42,0%) 0,000 38 (38%)
* Considerou-se p<0,001, segundo o teste qui-quadrado de Pearson. ** Considerou-se com aversão alimentar apreendida o sujeito que consumia o alimento antes da quimioterapia e passou a 
rejeitá-lo após o início do tratamento.

Tabela 4 – Ingestão alimentar e alterações de paladar e olfato entre pa-
cientes em tratamento quimioterápico de um hospital público em Pelotas, 
RS, 2019.

Variável n %

Ingestão alimentar no último mês 99
   Sem mudanças 42 42,4
   Mais que o normal 25 25,3
   Menos que o normal 32 32,3
Sintomas 100
   Anorexia 42 42,0
   Mucosite 26 26,0
   Xerostomia 54 54,0
   Disgeusia 66 66,0
   Disosmia 43 43,0

Os valores ultrapassam 100%, pois os pacientes podem ter relatado mais de um efeito colateral.
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questões sensoriais alteradas e os sintomas oriundos do 
tratamento20, mas também o conhecimento dos pacientes 
acerca da relação de determinados alimentos com a doença. 

No presente estudo, os alimentos com maior aversão 
alimentar apreendida foram refrigerantes/doces, embutidos, 
massas, carnes e café. Outros estudos demonstraram que 
as carnes9,14,20, o café9,10,14 e o feijão14 foram os alimentos 
com maior aversão alimentar apreendida durante o trata-
mento quimioterápico. As carnes e o café, embora não 
tenham sido os principais alimentos com aversão alimentar 
apreendida neste estudo, também apresentaram valores 
importantes e foram referidos pelas mesmas pessoas (dados 
não apresentados). 

A aversão à carne pode estar relacionada ao limiar de 
amargura diminuído. Aminoácidos, peptídeos e purinas 
na forma pura têm um gosto amargo, sugerindo-se que, 
para pessoas saudáveis, a concentração destas substâncias 
na carne pode estar abaixo do limiar de reconhecimento 
amargo, enquanto num doente os mesmos compostos 
podem provocar uma sensação desagradável, resultando em 
aversão ao alimento. A redução do limiar de sabor amargo 
pode também estar relacionada com a aversão ao café, uma 
vez que a cafeína é considerada uma substância amarga9. 
A carne é uma fonte importante de proteínas de alto valor 
biológico, minerais e vitaminas, e sua exclusão pode contri-
buir para perda de massa magra e agravos do estado geral 
de saúde do paciente oncológico21. 

Alterações do paladar e do olfato estão entre os efeitos 
colaterais mais sofridos do tratamento quimioterápico, 
impactando seriamente na vida cotidiana dos pacientes 
oncológicos. Estudos demonstram que as alterações do 
paladar e do olfato durante a quimioterapia têm um impacto 
na vida do paciente em termos de funções domésticas (por 
exemplo, parceiros que assumem compras de mercearia e 
do preparo das refeições) e interações sociais (por exemplo, 
não comer fora ou convidar amigos para o jantar). Além 
disso, as alterações quimiossensoriais podem resultar em 
uma diminuição do prazer na alimentação22,23. 

Neste estudo, a maioria dos pacientes informou não ter 
tido redução da ingestão alimentar, porém houve parcela 
importante de relatos de redução do sabor do alimento, 
xerostomia, enjoo oriundo do aroma dos alimentos e falta 
de apetite. Outros estudos também encontraram preva-
lência importante de sintomas que podem alterar a ingestão 
alimentar. Ponticelli et al.24 observaram que disgeusia foi 
desenvolvida após e durante a quimioterapia por 64% 
(n=185) dos pacientes. Zabernigg et al.25 realizaram uma 
pesquisa com pacientes com câncer de pâncreas, colorretal 
ou de pulmão, concluindo que 69,9% (n=137) dos pacientes 
relataram alterações gustativas pelo menos uma vez. Já em 
um estudo feito com um grupo de pacientes, um mês após 

o último ciclo de quimioterapia, 65% dos sujeitos relataram 
piora no paladar, enquanto apenas 19% referiram alterações 
negativas referentes ao olfato22. 

Como uma forma de enfrentar a disgeusia, recorrente 
no tratamento quimioterápico, muitas estratégias foram 
adotadas pelos pacientes para amenizar este efeito24: comer 
refeições pequenas e frequentes (41%), beber mais água 
(33%), alterar hábitos de tempero (33%) e comer alimentos 
frios (19%). Alguns pacientes (25,7%) utilizaram uma 
combinação dessas estratégias. Essa alteração na função 
do gosto, decorrentes do tratamento, são cíclicas e transi-
tórias, esperando-se que, após o término da quimioterapia, 
essas funções sejam regularizadas26. Assim, as intervenções 
destinadas a ajudar os pacientes a gerir autonomamente 
este efeito secundário são cruciais. Atentar a uma avaliação 
de risco adequada de disgeusia no início da quimioterapia 
pode prevenir o declínio nutricional e pode ajudar a manter 
uma ingestão de calorias adequada24. 

Destaca-se como limitação deste estudo a falta de infor-
mação sobre tabagismo, o qual pode afetar a percepção de 
paladar e olfato, intensificando-se com a quimioterapia. A 
não averiguação do estado do paladar antes do tratamento, 
a alteração acometida por cada tipo de quimioterápico e a 
consideração de um possível viés de memória dos pacientes, 
em caso de pacientes que estão no tratamento há anos, 
também podem ser considerados como fatores limitadores. 
Salienta-se, ainda, a grande necessidade da contínua 
pesquisa sobre as aversões alimentares apreendidas e alte-
rações de paladar e olfato, buscando entender suas causas, 
duração, para poder propor estratégias que melhorem a 
ingestão alimentar, o estado nutricional e qualidade de vida 
dos pacientes oncológicos em tratamento quimioterápico.

CONCLUSÃO 

Neste estudo, pôde-se observar que houve uma importante 
alteração do comportamento alimentar durante o tratamento 
quimioterápico, afetando a ingestão de alimentos do cotidiano, 
o que pôde ser reforçado pela alta prevalência de alguns 
sintomas relacionados a alterações de paladar e olfato. 

Portanto, destaca-se a importância da necessidade de 
uma contínua pesquisa sobre os efeitos da quimioterapia nos 
hábitos alimentares, tanto para compreender os efeitos desse 
tratamento, quanto para proporcionar ao paciente melhores 
orientações para contornar os efeitos do tratamento. 
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ABSTRACT
Introduction: Parenteral nutrition (PN) could be a life-sustaining therapy for patients unable 
to achieve their nutritional needs by oral intake and/or enteral nutrition. This study is aimed to 
evaluate PN progression in the first 3 days (72 h) of critically ill patients admitted to an intensive 
care unit (ICU) and to verify some of their nutritional parameters. Methods: In this observational 
prospective cohort study, we performed nutritional screening and evaluation of critically ill patients 
receiving early PN using the following parameters: NUTRIC Score, adductor pollicis muscle thick-
ness (APMT), phase angle (PA), and standardized phase angle (SPA). In addition, PN adequacy 
was evaluated during the first 3 days, following the literature recommendations. Results: Twelve 
patients were enrolled in this study. Among them, 58% were female and 75% were more than 60 
years of age. Most of them had cancer and had surgical treatment. PN was recommended due to 
intestinal obstruction (50%), gastroparesis (33%), and gastrointestinal fistulas (17%). Before PN 
therapy started, the fasting period was approximately 3 days. Almost all patients had high nutri-
tional risk and poor nutritional status and prognosis. This study showed that progressive energy 
and protein targets were not reached in the first 3 days (72 hours) in most patients with exclusive 
PN therapy. Conclusions: The participants of this study presented a high nutritional risk, mild 
malnutrition, and poor prognosis. Most of these patients did not meet the goal of their nutritional 
require ments within 72 hours after initiation of PN therapy.  outcome.   

RESUMO
Introdução: A nutrição parenteral (NP) pode assegurar a vida de pacientes incapazes de atingir 
suas necessidades nutricionais via oral ou enteral. Este estudo teve como objetivo avaliar a 
progressão da NP nos primeiros 3 dias (72 h), em pacientes críticos admitidos em unidade de 
terapia intensiva (UTI) e verificar alguns de seus parâmetros nutricionais. Método: Neste estudo 
de coorte prospectivo observacional, foi realizada triagem e avaliação nutricional dos pacientes 
críticos recebendo NP precoce, usando os seguintes parâmetros: NUTRIC Score, espessura do 
músculo adutor do polegar (APMT), ângulo de fase (PA) e ângulo de fase padronizado (SPA). Além 
disso, avaliamos a adequação da NP durante os primeiros 3 dias, seguindo as recomendações da 
literatura. Resultados: Doze pacientes foram incluídos no estudo. Entre eles, 58% eram do sexo 
feminino e 75% tinham 60 anos ou mais. A maioria apresentava câncer e tinha sido submetida 
a tratamento cirúrgico. A NP foi recomendada devido a obstrução intestinal (50%), gastroparesia 
(33%) e fístulas gastrointestinais (17%). Antes do início da NP, o período médio de jejum foi 3 
dias. Quase todos os pacientes apresentaram elevado risco nutricional, estado nutricional e prog-
nóstico desfavoráveis. Este estudo demonstrou que as metas progressivas de energia e proteína 
não foram atingidas nos primeiros 3 dias (72 horas) na maioria dos pacientes com NP exclusiva. 
Conclusões: Os participantes deste estudo apresentavam alto risco nutricional, desnutrição leve 
e mau prognóstico. A maioria desses pacientes não atingiu a meta de suas necessidades nutri-
cionais dentro de 72 horas após o início da terapia de NP. Além disso, não foi observada uma 
uniformidade da progressão da PN.
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INTRODUCTION

Intensive care unit (ICU) is a hospital area that provides 
intensive and continuous medical assistance to critically ill 
patients. Critically ill patients are often under catabolic stress 
associated with systemic inflammatory response, which leads 
to increased risk of infections, multiple-organ dysfunction, 
prolonged hospitalization, and high mortality1. Acute stress 
interferes with neuroendocrine and immune systems. Conse-
quently, high levels of pro-inflammatory cytokines, hyper-
glycemia, insulin resistance, lipolysis, and protein catabolism 
are common responses to subjacent acute illness and directly 
affect the nutritional status. In addition, muscle wasting occurs 
early and rapidly during the first week of critical illness2. 

Since nutrition status directly influences patients’ outcome 
in ICU, nutritional screening and evaluation of critically ill 
patients are of utmost importance. Despite challenges in 
screening and evaluation of the nutritional status in these 
patients, some tools and parameters have been used for this 
purpose, such as NUTRIC Score3,4, adductor pollicis muscle 
thickness (APMT)5 and phase angle (PA)6.

Early and adequate nutritional support is an essential part 
of optimal medical care for critically ill patients. It improves 
nutritional status, attenuates disease severity, diminishes 
complications, improves wound healing, decreases the length 
of stay in ICU, reduces mechanical ventilation dependency, 
and positively impacts patients’ outcome1,7. 

Parenteral nutrition (PN) therapy is the intravenous admi-
nistration of nutrients through a sterile and apyrogenic solu-
tion or emulsion, consisting of amino acids, glucose, lipid, 
electrolytes, trace elements, and vitamins. PN admixtures can 
be two-in-one or all-in-one, depending on the presence or 
absence of lipids. It can be a life-sustaining therapy providing 
nutrients to malnourished patients (or not) unable to achieve 
their nutritional needs by oral intake and/or enteral nutrition8.

Energy and protein adequacy of patients under PN therapy is 
important to minimize the risk of malnutrition or avoid its worse-
ning. The nutrition team must ensure that patients are reaching 
their nutritional needs, especially for energy and protein intended 
by the PN prescribed2. Unfortunately, metabolic, mechanical, 
and infectious complications in critically ill patients can delay 
PN initiation or its progression and impair their nutritional status. 

The European Society for Clinical Nutrition and Metabo-
lism (ESPEN) states that, in the case of contraindications to 
oral and enteral nutrition, PN should be implemented within 
3-7 days7. For some authors, PN goals can be achieved 
in 2-3 days in most adult patients9. More recently, authors 
have suggested a slow progression of PN in the first 3 days, 
but still achieving targets of energy and protein in the early 
phase10. Early progressive feeding could avoid the worsening 
of patients’ nutritional status, but if it is not well planned, could 
pose complications related to overfeeding.  

Despite the importance of an early PN therapy, most of the 
studies about PN adequacy takes into consideration a longer 

period of time (goals achieved within 7 days). Considering the 
scarcity of studies about early parenteral nutrition progression, 
this study aimed to evaluate PN progression in the first 3 days 
(72 h) in critically ill patients admitted in an ICU and to verify 
some of their nutritional parameters as well.

METHODS

Study Design, Ethical Aspects, and Participants 
This observational prospective cohort study was 

reviewed and approved by the Ethics Committee of the 
Onofre Lopes University Hospital in Natal, Brazil (CAAE: 
61106116.5.0000.5292). It was conducted according to the 
Resolution 466/12 of Brazil’s National Health Council. All 
subjects or their legal guardians provided written, informed 
consent before enrollment. 

This study was conducted with all patients, 18 years or 
older, admitted in the ICU of the Onofre Lopes University 
Hospital, between September 2017 and October 2018, and 
initiating and receiving exclusive PN therapy for at least 3 
days. Patients with a shorter length of stay (LOS) in ICU and 
those not indicated for bioimpedance evaluation (pregnant 
women, amputees, and pacemaker users) were excluded.  

Data Collection
All medical record data was collected by a registered 

dietitian, part of the multidisciplinary ICU team. The data was 
comprised of medical diagnosis, feeding route, nutritional 
requirements, composition, and volume administered of PN, 
LOS, and outcome. 

PN Adequacy 
PN adequacy of the participants was based on recent 

recommendations for the early phase of critical illness. Energy 
and protein requirements were 25 kcal/kg/day and 1.3 g/
kg/day, respectively7. The goal was delivering hypocaloric 
nutrition (up to 70% of the energy expenditure)7, with gradual 
progression of energy and protein targets: 25% (day 1), 50% 
(day 2), 75% (day 3)10. Considering that, the first 3 days of PN 
adequacy were calculated by the percentage of the targets of 
energy and protein achieved per day by each patient.

Nutritional Screening and Evaluation 
The nutritional screening was performed by NUTRIC Score 

and the nutritional evaluation by APMT and PA. The NUTRIC 
Score is a tool developed and validated specifically for ICU 
patients aiming to identify patients at nutritional risk11. Origi-
nally, the tool includes 6 variables (age, APACHE II, SOFA, 
number of co-morbidities, days from hospital to ICU admis-
sion, and IL-6), but in this study, we used the adapted NUTRIC 
Score scoring system when IL-6 is not available12. According 
to this scoring system, the classification of low or high risk 
can be set when the sum of points is 0-4 or 5-9, respectively.  
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The low score indicates patients with a low malnutrition 
risk. The variables used to calculate de NUTRIC Score were 
collected from the patients’ medical records, including the 
APACHE II (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation 
II) and SOFA (Sequential Organ Failure Assessment) which 
are disease severity scores.

In our study, the APMT of the participants was measured 
according to Lameu et al.13. PA was obtained by bioimpe-
dance (BIA). We used a Quantum IV Bioelectric Impedance 
Analyzer (RJL Systems, Clinton Township, MI, USA), which 
promoted the passage of a safe and painless low-frequency 
current (50 kHz, 800 µA), following the instructions previously 
described14. Having resistance (R) and reactance (Xc) by BIA, it 
was possible to calculate the PA using the following equation: 
PA = arc-tangent (Xc/R) x 180/π. In addition, the standardized 
PA (SPA) was calculated, via the following equation: SPA = 
[(measured PA – mean PA of the reference population)/stan-
dard deviation PA of the reference population]. Mean and 
standard deviation PA were from sex-, age-, and BMI-stratified 
reference values from a healthy population15. SPA values < 
-1.65o and ≥ -1.65o were considered reduced and normal 
values, respectively6,15. 

Data Analysis
The Shapiro-Wilk test was applied to verify the normality of 

data. Descriptive analysis was performed using measures of 
central tendency and dispersion, according to data type. The 
quantitative variables of normal distribution were expressed 
as means and standard deviations. Those with non-normal 
distribution were presented as median and interquartile range. 
Statistical analysis was performed with SPSS v.23 (SPSS Inc., 
Chicago, Illinois, USA). 

RESULTS

The sample was comprised of 12 patients that were initia-
ting exclusive PN therapy. Among them, 58% were female 

Table 1 – Characteristics and nutritional profile of critically ill patients ini-
tiating exclusive parenteral nutrition therapy. 

Parameters Values

Gender, n (%)
   Male 5 (42)
   Female 7 (58)
Age (years)a 62.50 (17.23)
Treatment, n (%)
   Medical 5 (42)
   Surgical 7 (58)
Fasting (days)a 3.58 (2.99)
NUTRIC Score, n (%)
   ≥ 5 11 (92)
   ≤ 4 1 (8)
APMT (mm)b

   Female 13.0 (11.0;14.50)
   Male 13.0 (12.0;16.00)
PA (º)a 3.98 (1.10)
SPA (º)b -2.77 (-4.01; -1.64)

APMT = adductor pollicis muscle thickness; PA = phase angle; SPA = standardized phase angle. 
amean (standard deviation). bmedian (interquartile range).

and 75% were elderly (aged ≥60 years). Surgical and clinical 
treatments were observed in 42% and 58% of the patients, 
respectively. The main medical diagnosis was cancer, found in 
75% of the patients. PN was recommended due to intestinal 
obstruction (50%), gastroparesis (33%), and gastrointestinal 
fistulas (17%). Before PN therapy started, the fasting period 
was approximately 3 days. Nutritional screening and evalu-
ation results are described in Table 1. 

Almost all patients had high nutritional risk. Median AMPT 
values for both men and women were within normal range. 
Mean PA and median SPA showed nutritional impairment 
and poor nutritional prognosis, since their values were very 
low. PN progression and adequacy of energy and protein are 
shown in Figures 1 and 2.

Figure 1  -  Energy adequacy progression of exclusive parenteral nutrition therapy in critically ill patients during the first 3 days. It was observed that 3 patients 
reached 25% of their energy goal on Day 1; 8 patients reached 50% of their energy goal on Day 2; and 5 patients reached their energy goal on Day 3. Moreover, 
it was noticed that the progression of PN was too quick in some patients (3, 6 and 8) or too slow in others (1, 7, 10 and 11). Also, there was a case of overfeeding 
in patients 2 and 12. Particularly, patient 2 was overfed on Day 1 and the PN infusion had to be reduced the next 2 days.
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DISCUSSION 

Our critically ill patients from both genders were predo-
minantly old, surgical, and were facing a mean of 3 days of 
fasting before starting PN therapy. In ICU it is common to 
fast for diagnostic procedures, surgery, and airway mana-
gement. However, these interruptions result in energy and 
protein deficits, impairing nutritional status and leading to 
increased complications. Protocols to reduce fasting time are 
advisable16. Medical nutrition therapy must be considered for 
all patients staying in ICU for more than 48h, but obviously 
respecting if there are contraindications7.

According to the NUTRIC Score, our population showed 
high nutritional risk. This result is associated with worse clinical 
outcomes and point to patients who will benefit the most from 
aggressive nutritional therapy, as elucidated in another study11. 

Although there is still no defined APMT cutoff point for all 
populations, the APMT estimate for healthy men and women is 
12.5 mm and 10.5 mm, respectively17. As the adductor pollicis 
muscle is also consumed during catabolism and atrophied 
by inactivity17, it has been considered a good anthropometric 
parameter to evaluate muscle loss and malnutrition in most 
clinical conditions, including hospitalized patients18. In this 
study, median APMT (13 mm) observed (Table 1) was superior 
to the values proposed for healthy individuals17. However, 
compared to other studies performed with ICU patients, we 
found some with lower (around 7 and 8 mm19) and higher 
values (around 13 and 14 mm20, or 15 mm21). Lower APMT 
values can be found in the older population due to their 
physiological loss of lean mass19. APMT in dominant and 
non-dominant hands may differ, and the presence of edema 
may falsely increase its measurement. Despite these details, 
APMT is useful for clinical and prognosis purposes. Abnormal 
APMT values increase the LOS for approximately 5 days in 
patients without edema18. Each 1 mm decrease in APMT can 
increase the risk of death by 38% in ICU patients21.

Although there is no definitive cutoff point of PA for 
critically ill patients, some authors suggest that PA values ≤ 
5.1o predicts severity of the critical illness, ≤ 5.5o predicts 
high nutritional risk, < 2o suggests severe malnutrition, 
2-3o suggests moderate malnutrition, and > 3o suggests 
mild malnutrition4,22. In this study, a lower mean PA (3.98o) 
was found compared to other studies (5.34o and 5.4o)6,22 
performed on critically ill patients. However, Yao et al.23 
found similar PA values (3.6o) to ours. According to Razzera 
et al.22, a PA < 5.5o was associated with mortality and 
prolonged ICU LOS. In the study of do Amaral Paes et 
al.24, patients with a PA ≤ 3.8° had a shorter survival time 
than those with a PA >3.8°. As PA may differ between men 
and women and/or adults and elderly patients, SPA should 
be used. In this study, median SPA was -2.77o. This result 
was lower compared to other studies mentioned previously 
(-1.51o and -1.1o)6,22 and it was classified as low SPA6,15. 
Reduced SPA increases the chance of malnutrition and LOS 
in critically ill patients6. Low PA and SPA found in our patients 
are related to the severity of their clinical condition and point 
to the high nutritional risk and poor patients’ outcomes. 
These parameters may be helpful during the nutritional 
evaluation of ICU patients. They are low cost and seem to 
be effective in predicting malnutrition and identifying worse 
clinical prognosis. Another advantage is that PA can detect 
body composition changes even before anthropometric 
changes can be detected25.

Progression of PN therapy during the acute phase is impor-
tant to avoid overfeeding and still ensure nutritional support 
that is needed for patient recovery10. Energy and protein 
targets should not be considered separately but integrated 
into a more comprehensive approach, considering timing and 
route of nutrition therapy1. Thus, timing matters and may be a 
decisive factor to positively or negatively influence nutritional 
status of critically ill patients. 

Figure 2  - Protein adequacy progression of exclusive parenteral nutrition therapy in critically ill patients during the first 3 days. It was observed that 3 patients 
reached 25% of their protein goal on Day 1; 5 patients reached 50% of their protein goal on Day 2; and 3 patients reached their protein goal on Day 3. A couple 
of patients were very close to their goals. Again, overfeeding took place in patient 2 (Day 1) and patient 12 (all 3 Days).
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This study showed that energy and protein targets were 
not reached in the first 3 days (72 hours) in most patients 
with exclusive PN therapy. Provision of adequate energy 
and protein is of utmost importance in preserving lean 
mass, contributing to proper neuro-endocrine and immune 
responses, and minimizing the risk of infections, multiple-
organ dysfunction, prolonged hospitalization, and mortality. 
Clinical observations suggest that proper provision of protein 
is as important as energy provision26.

In this study, PN implementation occurred within 3 days 
and it was in consonance with ESPEN that recommends 3 
to 7 days7. However, progression of PN was insufficient in 
many patients. Conditions such as metabolic/hemodynamic 
instability and airway manipulation could have hindered 
progression of PN in these patients. Moreover, quick or slow 
progression of PN among patients and possible overfeeding 
in other patients (Figures 1 and 2) may suggest the absence 
of a specific protocol for PN progression in ICU.

The absence or nonuniformity of nutritional protocols to 
guide practice in ICU patients may result in inadequacy in 
delivering nutritional support, increased morbidity, prolonged 
LOS, higher costs, and increased mortality27. Development of 
PN protocols are helpful to achieve energy and protein targets. 
Nutritional guidelines and adapted local protocols are helpful 
in standardizing and improving the quality of this therapy in 
ICU and must be developed and followed28.

The limitations of this study were the small number of 
patients receiving exclusive PN, small number of beds in the 
hospital, and few studies addressing this same subject.

CONCLUSION

The participants of this study presented a high nutritional 
risk, mild malnutrition, and poor prognosis. Most of these 
patients did not meet the goal of their nutritional require-
ments within 72 hours after initiation of PN therapy. Also, a 
nonuniformity of PN progression was observed. Inadequacy of 
nutritional therapy can negatively impact a patients’ outcome. 
Development of local protocols based on parenteral nutrition 
guidelines and continuing education of the EMTN may be 
relevant measures to ensure PN adequacy and promote a 
better response of critically ill patients towards their clinical 
treatment.  
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RESUMO 
Introdução: A desnutrição proteico-energética é encontrada em grande proporção em pacientes 
em diálise. O escore de desnutrição-inflamação (MIS) parece ser o método integrado mais indicado 
para a avaliação do estado nutricional ou risco nutricional destes pacientes. O objetivo do estudo 
é avaliar o MIS, na acurácia diagnóstica para a avaliação da desnutrição, e a sua correlação na 
sobrevida de pacientes em hemodiálise (HD). Método: Estudo realizado em unidades de HD 
na cidade de Curitiba, Brasil, entre o período de janeiro de 2013 a dezembro de 2015. Foram 
avaliados dados clínicos, laboratoriais e antropométricos. Os dados foram comparados entre os 
pacientes de acordo com o test t e qui-quadrado. A curva de Kaplan-Meier foi construída para 
avaliar a influência do MIS na sobrevida dos pacientes e testes de log rank foram utilizados para 
verificar a igualdade das distribuições de sobrevida nesses grupos. Resultados: Foram avaliados 
113 pacientes, 74% do sexo masculino. A partir do modelo de riscos proporcionais multivariável 
(regressão de Cox), o MIS >5 foi um preditor de mortalidade, assim como a creatinina <7 mg/
dl e o acesso vascular via cateter de HD. Na análise de sobrevida Kaplan-Meier, pacientes com 
MIS<5 apresentavam uma taxa de sobrevida significativamente maior. Foi possível confirmar, 
ainda, associação significativa entre creatinina < 7 mg/dl e acesso vascular via cateter, e morta-
lidade. Conclusão: O MIS é um preditor independente de mortalidade em pacientes em HD. O 
ponto de corte de 5 foi capaz de predizer mortalidade. 

ABSTRACT
Introduction: The protein-energy malnutrition is found in a large proportion in dialysis patients. 
The malnutrition-inflammation score (MIS) seems to be the most appropriate integrated method 
for assessing the nutritional status or nutritional risk of these patients. The aim of the study is to 
evaluate the MIS, in the diagnostic accuracy for the assessment of malnutrition, and its correlation 
with the survival time of patients in hemodialysis (HD). Methods: Study carried out in HD units in 
the city of Curitiba, Brazil, from January 2013 to December 2015. Clinical, laboratory and anthro-
pometric data were evaluated. The data comparison between patients was made according to the 
t-test and the chi-square. The Kaplan-Meier curve was constructed to assess the influence of MIS on 
patient survival and log rank tests were used to verify the equality of survival distributions in these 
groups. Results: 113 HD patients were evaluated, 74% male. From the multivariable proportional 
hazards model (Cox regression), the MIS> 5 was a predictor of mortality, as well as creatinine <7 
mg/dl and vascular access via HD catheter. In Kaplan-Meier survival analysis, patients with MIS 
<5 had a significantly higher survival rate. It was also possible to confirm a significant association 
between creatinine <7 mg/dl and catheter vascular access, and mortality. Conclusion: MIS is 
an independent predictor of mortality in HD patients. The cutoff 5 was able to predict mortality.
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INTRODUÇÃO 

A presença da desnutrição energético-proteica (DEP) é 
encontrada em grande proporção em pacientes em diálise, 
e destaca-se como um fator de risco independente associado 
à alta taxa de mortalidade entre pacientes com doença 
renal crônica (DRC)1-3. Dentre as diversas causas da DEP 
podemos citar a baixa ingestão energética e proteica; a perda 
de nutrientes e aminoácidos pelo dialisato; o catabolismo 
muscular induzido pela própria diálise e pela acidose meta-
bólica; o aumento do gasto energético que ocorre durante 
e até 2 horas após o procedimento dialítico; a resistência à 
insulina e aos hormônios anabólicos, como o hormônio do 
crescimento; o estresse oxidativo e a inflamação4,5. 

Vários estudos sugerem que o procedimento de hemodiá-
lise (HD) per se pode ser catabólico, envolvendo a liberação de 
citocinas em sua gênese, tendo sido descrito que a desnutrição 
em pacientes em HD pode ser uma consequência do processo 
inflamatório crônico, comum em pacientes com DRC6-9. 

A desnutrição e a inflamação estão entre os principais 
fatores relacionados ao aumento da taxa de hospitalização 
e mortalidade de pacientes em HD, sendo correlacio-
nadas e demonstradas repetidamente em vários estudos 
epidemiológicos10.

Em razão da alta prevalência de DEP na HD, fica clara a 
importância de realização da avaliação nutricional para identi-
ficar as causas de risco e/ou deterioração do estado nutricional, 
além de estabelecer o diagnóstico nutricional. Com isso, busca-
se traçar metas nutricionais para prevenir e/ou tratar a DEP11. 
Na prática clínica, para avaliação do estado nutricional, são 
necessários parâmetros nutricionais simples, confiáveis, de baixo 
custo e de fácil acesso para a determinação do risco nutricional 
e da desnutrição12,13. Várias ferramentas têm sido utilizadas para 
este monitoramento, porém ainda discute-se muito a respeito 
da validade de cada uma delas14. 

Não há um marcador isolado que seja capaz de avaliar 
o estado nutricional de pacientes com DRC, em razão das 
diversas anormalidades inerentes à própria enfermidade15. O 
escore de desnutrição-inflamação (Malnutrition Inflammation 
Score – MIS) tem demonstrado ser o método integrado mais 
indicado para a avaliação do estado nutricional ou risco nutri-
cional em pacientes em diálise4. O MIS é um dos primeiros 
sistemas de pontuação nutricional totalmente quantitativo 
e que foi desenvolvido em 2001. Baseia-se na Avaliação 
Subjetiva Global (ASG), juntamente com três componentes 
adicionais4. É a única ferramenta que integra os quatro 
métodos de avaliação do estado nutricional: história, exame 
físico, antropometria e testes laboratoriais. 

Tendo em vista as alterações metabólicas resultantes da 
DRC, a DEP está associada a maior morbidade, mortalidade 
e comprometimento da qualidade de vida. Assim, o presente 
estudo tem como objetivo avaliar o impacto do MIS como 
ferramenta de acurácia diagnóstica para avaliar a desnutrição 
e a sua correlação com a sobrevida em pacientes em HD. 

MÉTODO

População de Pacientes e Desenho do Estudo
Trata-se de um estudo de coorte retrospectivo realizado 

em duas clínicas de HD (Pró-Renal Brasil), na cidade de Curi-
tiba, PR, Brasil. Os pacientes considerados elegíveis tinham 
diagnóstico prévio de DRC estágio 5, idade superior a 18 
anos, de ambos os sexos, estavam em programa de HD havia 
pelo menos um mês. Os pacientes realizavam três sessões de 
HD na semana, com duração de três a quatro horas cada 
uma, no período entre janeiro de 2013 a dezembro de 2015. 
Pacientes portadores de doenças consumptivas, tais como 
neoplasias e síndrome de imunodeficiência adquirida (AIDS), 
e os que apresentavam membros superiores e/ou inferiores 
amputados ou atrofiados foram excluídos. Os dados clínicos 
e laboratoriais foram coletados do prontuário eletrônico 
(Dialsist® 2017) mensalmente, e os antropométricos, semes-
tralmente. Os parâmetros laboratoriais de interesse foram: 
creatinina sérica, albumina sérica, proteína C-reativa sérica 
(PCR) e adequação da diálise (Kt/V) (calculado por meio da 
fórmula de Daugirdas)16. Os valores do percentual do ganho 
de peso interdialítico (%GPID) foram calculados a partir da 
média das sessões de HD do mês.

A autorização para realização do trabalho foi devidamente 
concedida pelo responsável do local, e o trabalho aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa em seres humanos do 
Hospital Erasto Gaertner, sob parecer 1.692.980 de 2016. 

Avaliação Nutricional
Com relação à avaliação antropométrica, considerou-se 

o peso seco (kg) definido como o peso aferido pós-HD e a 
estatura (cm) realizada após a sessão de HD, no do meio 
da semana. O índice de massa corporal (IMC) foi calculado 
por meio da razão entre peso corporal (kg) e quadrado da 
altura (m), com o resultado expresso em kg/m2 17. 

O MIS foi realizado semestralmente durante o período do 
estudo, utilizando dados já inseridos previamente no prontuá rio 
eletrônico Dialsist® 2017. Seguiu-se a recomendação de 
Kalantar-Zadeh et al.4, que utilizam sete componentes da ASG 
original18, adicionando o número de anos de terapia de diálise, 
IMC, nível sérico de albumina e capacidade total de ligação do 
ferro. Valores séricos de albumina e capacidade total de ligação 
do ferro utilizados foram referentes ao mês de avaliação. Para 
cada um dos dez componentes do MIS, foi escolhido um nível 
de gravidade, que poderia ser de 0 (normal) a 3 (gravemente 
anormal). A soma de todos esses componentes poderia variar 
de 0 (normal) a 30 (gravemente desnutrido4.

Seguimento e Censurado 
Os pacientes foram seguidos até dezembro de 2015 e 

censurados em morte, transplante renal, transferência para 
outra clínica, alteração da modalidade de diálise ou recu-
peração da função renal.
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Análise Estatística
A análise de sobrevida considerou covariáveis como: sexo, 

idade, tempo em diálise, diabetes, insuficiência cardíaca, 
média de GPID, IMC e além do MIS. A sobrevida dos pacientes 
foi determinada pelo método de Kaplan-Meier e o teste log 
rank para comparação de curvas de sobrevida. A análise 
multivariada por meio de regressão de Cox foi utilizada para 
estudar a influência de diversas variáveis clínicas e demográ-
ficas na sobrevida dos pacientes. A comparação entre os dois 
grupos foi realizada pelo teste t, para variáveis contínuas, e 
pelo teste qui-quadrado, para variáveis categóricas. 

RESULTADOS

Foram alocados no estudo 146 pacientes, destes, 113 
foram incluídos seguindo os critérios de inclusão, a maioria 
deles era do sexo masculino (74%). A nefroesclerose hiper-
tensiva foi a causa mais prevalente de DRC, seguida pela 
nefropatia diabética. Os dados demográficos, clínicos e nutri-
cionais da população total estão apresentados na Tabela 1.

Durante o período de seguimento, 37 (33%) pacientes 
foram a óbito, 19 (17%) receberam transplante, 10 (9%) 
foram transferidos e 1 (1%) recuperou a função renal. As 
características dos sobreviventes e não sobreviventes foram 
comparadas na Tabela 2. Os pacientes que foram a óbito 
apresentavam significativamente idade superior (p<0,001), 
Kt/V mais baixo (p=0,047), MIS mais elevado (p=0,019) e 
PCR mais elevada (p=0,019). 

Tabela 1 – Características antropométricas e demográficas dos 
 participantes.

Características População total (n=113)

Idade (anos) 58±13

Masculino, n % 83 (74)

Causas de DRC, n(%)

   Hipertensão 34 (30)

   Diabetes mellitus 27 (24)

   Glomerulonefrite 5 (4)

   Doença renal policística 5 (4)

   Outras 42 (38)

Tempo em diálise (meses) 58,40 (1,00-207,39)

%GPID 2,92±2,38

IMC (kg/m2) 26,40 (5,36)

MIS 7 (2-11)

Kt/V 1,14±0,15

Creatinina sérica (mg/dl) 7,66±1,42

Albumina sérica (g/dl) 3,57±0,28

Hemoglobina (g/dl) 11,65±1,03

Fósforo sérico (mg/dl) 4,95±0,86

PTH (pg/ml) 381,08 (29,70-1699)

PCR (mg/dl) 1,83±0,95
GPID: ganho de peso interdialítico; IMC: índice de massa corporal; MIS: escore desnutrição-
inflamação; PTH: paratormônio; PCR: proteína C-reativa

Tabela 2 – Comparação entre os dados demográficos, clínicos e nutricionais dos pacientes sobreviventes e que foram a óbito.

Variável Óbitos (n = 35) Vivos (n = 78) P-valor

Idade (anos) 63±13 53±13 <0,001

Masculino, n % 26 (74,3) 57 (73,1) 0,999

Causas de DRC, n(%)

   Hipertensão 12 (34,3) 22 (28,2) 0,364

   Diabetes mellitus 10 (28,6) 17 (21,8)

   Glomerulonefrite 1 (2,9) 4 (5,1)

   Doença renal policística 0 5 (6,4)

   Outras 12 (34,3) 30 (38,5)

Tempo em diálise (meses) 48,29 (1,00-145,08) 68,51 (1,16-207,39)

%GPID 2,10±2,38 3,73±2,37 0,202

IMC (kg/m2) 26,97 (5,01) 25,84 (5,71) 0,468

MIS 9 (7-11) 5 (2-11) 0,019

Kt/V 1,03±0,06 1,26±0,24 0,047

Creatinina sérica (mg/dl) 6,63±0,50 8,69±2,33 0,136

Albumina sérica (g/dl) 3,47±0,32 3,67±0,23 0,195

Hemoglobina (g/dl) 11,73±0,91 11,57±1,15 0,813

Fósforo sérico (mg/dl) 4,73±0,57 5,18±1,15 0,516

PTH (pg/ml) 166,90 (29,70-340,70) 595,26 (49,80-1699) 0,121

PCR (mg/dl) 2,61±0,62 1,06±1,28 0,019
Abreviações: GPID: ganho de peso interdialítico; IMC: índice de massa corporal; MIS: escore desnutrição-inflamação; PTH: paratormonio; PCR: proteína C-reativa
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Além das diferenças observadas, os níveis de albumina e 
creatinina sérica eram mais elevados no grupo dos sobrevi-
ventes. Entre os parâmetros nutricionais avaliados, somente 
o MIS apresentou diferença significativa entre os grupos 
(p=0,019). 

Curva ROC (Receiver Operating Characteristic)
Na curva ROC, o MIS maior do que 5 foi preditor de 

mortalidade. Durante o estudo, encontramos 80% sensibi-
lidade e 68% especificidade (AUC 0,788, 95%IC 0,695 a 
0,881; p<0,001) (Figura 1).

Modelo de Risco Proporcional de Cox 
A partir do modelo de riscos proporcionais multivariável 

(regressão de Cox), o MIS >5 foi um preditor de mortalidade, 
assim como a creatinina <7 mg/dl e o acesso vascular via 
cateter de HD. 

Análise de Sobrevida Kaplan-Meier
Na análise de sobrevida Kaplan-Meier, pacientes com 

MIS<5 apresentavam uma taxa de sobrevida significati-
vamente maior (Figura 1A). Foi possível confirmar, ainda, 
associação significativa entre creatinina < 7 mg/dl (Figura 
1B) e acesso vascular via cateter (Figura 1C) e mortalidade.

DISCUSSÃO

Nosso estudo demonstrou que o MIS foi um preditor 
de mortalidade na população em HD. Várias ferramentas 
foram desenvolvidas na tentativa de validar a associação 
de métodos e melhorar a eficácia da avaliação do estado 
nutricional. Contudo, não se sabe ainda qual ou quais desses 
métodos devem ser empregados para detectar com maior 
precisão o paciente com DEP. A dificuldade de se estabelecer 
o melhor método para avaliar a DEP está no fato de que todos 
esses parâmetros apresentam limitações quando avaliados 
isoladamente15. Nesse sentido, o MIS tem se mostrado 
eficiente, por ser um instrumento abrangente de avaliação 
nutricional desenvolvida por Kalantar-Zadeh et al.4 e uma 
medida de fácil execução na prática, que avalia desnutrição 
e inflamação em pacientes em HD19. Estudo realizado com 
pacientes em diálise, que comparou a ASG tradicional com 
a ASG modificada e o MIS, verificou que o MIS apresentou 

Tabela 3 – Modelo de regressão multivariado de Cox para óbito. 

Variáveis Hazard Ratio (95% CI) P

MIS (>5) 3,726 (1,574 - 8,821) 0,955

Acesso cateter 5,826 (2,667 - 12,728) 0,735

Creatinina (<7,205) 3,594 (1,753 - 7,368) 0,593

Figura 1 - Curva de sobrevida Kaplan-Meier da MIS (A), creatinina (B) e 
tipo de acesso vascular (C).

A

B

C
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correlação mais forte e significativa com hospitalização20. 
Chen et al.21, quando compararam o MIS com o Índice de 
Risco Nutricional Geriátrico (GNRI) e com o Escore Objetivo 
de Nutrição em Diálise (OSND), encontraram associação do 
MIS com maior previsibilidade para mortalidade em pacientes 
em HD, quando comparado aos outros parâmetros nutricio-
nais. O MIS foi avaliado em diversos estudos prospectivos, 
e tem sido correlacionado com mortalidade, qualidade de 
vida, hospitalização, parâmetros nutricionais, inflamação, 
anemia e hiporresponsividade da eritropoietina19. 

Na Tabela 2, observamos que, entre as variáveis 
nutricionais, somente o MIS foi correlacionado entre os 
grupos (vivos e óbitos), e na Figura 1, o MIS elevado foi 
associado à mortalidade. O MIS, por ser uma ferramenta 
que integra todos os 4 métodos de avaliação do estado 
nutricional – história, exame físico, antropometria e testes 
laboratoriais –, apresenta boa capacidade preditiva de 
desfechos. Sostisso et al.22, ao avaliarem a relação do 
MIS e força de preensão manual (FPM), encontraram 
que, quanto maior o MIS, maior a razão de chance de o 
paciente apresentar desnutrição segundo critérios da FPM. 
Portanto, acreditamos que o MIS é uma ferramenta consis-
tente e que pode ser utilizada como padrão de referência 
na avaliação de triagem nutricional.

A curva ROC AUC demonstrou que o ponto de corte 
maior do que 5 refletiu em valores mais elevados para 
sensibilidade e especificidade em predizer mortalidade e, 
ainda, apresentava 4 vezes mais risco de morte quando 
comparado ao grupo com o MIS menor do que 5. Borges 
et al.23 observaram que o ponto de corte de 7 foi eficaz em 
predizer mortalidade em pacientes brasileiros em HD. Ho et 
al.24 demonstraram que o MIS na faixa de 4-5 aumentava 
significativamente o risco de mortalidade em 1 ano, nos 
pacientes asiáticos em HD. Embora esses estudos tenham 
sido realizados em populações etnicamente diferentes, 
pode-se observar a mesma tendência de aumento do risco 
de mortalidade com o aumento do MIS.

No presente estudo, observamos que a creatinina menor 
do que 7 mg/dl apresentou correlação significativa com 
mortalidade. Esses resultados corroboram com Sakao et 
al.25, que encontraram relação significativa entre creatinina 
reduzida e aumento do risco de morte. Moreau-Gaudry et 
al.2 também verificaram que a creatinina sérica menor que 
8,1 mg/dL estava associada à mortalidade em pacientes em 
HD. Uma tendência entre creatinina mais elevada e menor 
risco de mortalidade em todas as categorias de IMC também 
foi observada no Dialysis Outcomes Practice Patterns Study 
(DOPPS)25. A identificação e intervenção nutricional precoce 
da sarcopenia, por meio da avaliação dos níveis séricos de 
creatinina, possui papel importante na melhora do desfecho 
clínico de pacientes em HD. 

Portanto, considerando a prevalência de distúrbios 
nutricionais nessa população e a sua correlação com o 
prognóstico clínico, o diagnóstico nutricional faz-se neces-
sário, independente do método a ser empregado. Logo, o 
MIS apresenta boa capacidade preditiva de desfechos.

Limitações
O fato de não considerar outros fatores que poderiam 

estar relacionados com a mortalidade é uma das limitações 
do presente estudo. Além disso, não se pôde realizar uma 
análise mais aprofundada dos marcadores nutricionais, 
pois não se avaliou as alterações do estado nutricional de 
forma longitudinal. Mesmo assim, uma análise de forma 
transversal foi capaz de demonstrar bons desfechos da ferra-
menta avaliada. E, ainda, tendo em vista as limitações das 
metodologias de parâmetros isolados, os modelos adaptados 
têm ganhado notabilidade, por serem mais completos. O 
MIS é um fator independente de influência de outros marca-
dores nutricionais neste grupo de HD. Sendo assim, se faz 
importante que futuros estudos considerem outros aspectos 
nutricionais que possam contribuir para análise de sobrevida 
nesta população. Além disso, destaca-se a importância do 
treinamento prévio dos avaliadores, buscando a redução 
da variabilidade inter e intraobservadores, os quais podem 
interferir nos resultados.  

CONCLUSÃO

O MIS foi um fator independente de mortalidade em 
pacientes em HD, sendo o ponto de corte de 5 capaz de 
predizer mortalidade. O MIS é amplamente reconhecido 
como uma ferramenta útil de avaliação nutricional, para 
estratificar e identificar aqueles em risco nutricional, e é 
utilizada em pacientes em diálise de diversos países. 
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RESUMO
Introdução: Grande parte dos indivíduos admitidos no hospital necessita de assistência nutricional, 
objetivando prevenir ou tratar a desnutrição, complicações infecciosas e não infecciosas decorrentes 
do tratamento e da doença. Nessa perspectiva, o objetivo deste estudo foi conhecer a percepção 
e instigar os profissionais da equipe multiprofissional de saúde das clínicas médica e cirúrgica de 
um hospital público regional do Estado de Pernambuco, Brasil, acerca do papel e da importância 
do nutricionista clínico no cuidado multiprofissional ao paciente hospitalizado. Método: Trata-se de 
um estudo de intervenção, baseado no modelo de pesquisa-ação, realizado com a equipe multipro-
fissional de saúde vinculada às clínicas médica e cirúrgica de um hospital regional de Pernambuco. 
Foi desenvolvido em 3 etapas: criação de um questionário dicotômico a partir de diálogo sobre a 
vivência dos nutricionistas clínicos do hospital; aplicação de questionário à equipe de saúde in loco; 
e realização de rodas de conversas baseadas na análise prévia dos questionários. Resultados: 
Participaram da segunda etapa 56 profissionais, dentre esses, 44 do sexo feminino e 12 do sexo 
masculino. A análise dos questionários aplicados à equipe multiprofissional revelou que 55,36% não 
sabiam da existência de nutricionista de outra área de atuação no hospital; 33,93% nunca solici-
taram parecer do nutricionista clínico, e 66,08% dos profissionais desconheciam o fluxo do Serviço 
de Nutrição para que a dieta chegasse ao paciente. Participaram da terceira etapa 41 profissionais, 
com exceção dos profissionais médicos e do terapeuta ocupacional. Conclusões: Tendo em vista que 
o tema alimentação e nutrição não está restrito apenas ao profissional Nutricionista e ao cenário 
atual de morbimortalidade e sua relação com hábitos alimentares, torna-se clara a necessidade de 
mais intervenções voltadas para esse tema, no intuito de que os demais profissionais conheçam ou 
aprimorem os seus conhecimentos em busca de um cuidado mais efetivo e humanizado.

ABSTRACT
Introduction: Most of the individuals admitted to the hospital need nutritional assistance, aiming to 
prevent or treat malnutrition, infectious and non-infectious complications from treatment and illness. 
In this perspective, the objective of this study was to know the perception, as well as to instigate the 
professionals of the multiprofessional health team of the medical and surgical clinics of a regional public 
hospital in the state of  Pernambuco, Brazil, about the role and importance of the clinical nutritionist 
in multiprofessional care for hospitalized patients. Methods: It is an intervention study, based on 
the model of action-research. carried out with a multiprofessional health team linked to the medical 
and surgical clinics of a regional hospital in Pernambuco. It was developed in 3 stages: creation of 
a dichotomous questionnaire based on a dialogue about the experience of clinical nutritionists at 
the hospital; application of a questionnaire to the health team in loco; and conducting conversation 
circles based on previous analysis of the questionnaires. Results: Participated in the second stage 56 
professional among these, 44 females and 12 males. The analysis of the questionnaires applied to 
the multiprofessional team revealed that 55,36% did not know about the existence of a nutritionist 
from another area of activity in the hospital; 33,93% never requested an opinion from the clinical 
nutritionist; and 66.08% of professionals were unaware of the flow of the Nutrition Service so that the 
diet reached the patient. Participated in the third stage 41 professional, with the exception of doctors 
and occupational therapists. Conclusions: Bearing in mind that the theme food and nutrition is not 
restricted only to the professional nutritionist and the current scenario of morbidity and mortality 
and its relationship with eating habits, it becomes clear the need for more interventions focused on 
this theme in order that the other professionals know or improve their knowledge in search of more 
effective and humanized care.
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INTRODUÇÃO

O hospital é um ambiente que faz parte do processo de 
atenção à saúde, caracterizando-se como uma instituição 
que objetiva essencialmente a recuperação da saúde e a 
atenção integral ao paciente que se encontra sob a vigia dos 
profissionais que prestam cuidados1. Dentre esses cuidados 
prestados, estão os relacionados à alimentação e à nutrição, 
em seus diferentes graus de complexidade, considerados 
fundamentais para a recuperação dos pacientes1. 

Para Cecílio e Merhy2, o cuidado integral ao paciente é 
o esforço de uma abordagem completa, holística, de cada 
pessoa portadora de necessidades de saúde, que, por um 
certo período, precise de cuidados hospitalares. A integrali-
dade do cuidado no hospital diz respeito ao trabalho de toda 
a equipe, que é, por natureza, multidisciplinar. 

Nesse sentido, a nutrição é uma ciência caracterizada como 
um conjunto de ações que compreende uma área importante 
na atenção oferecida aos pacientes hospitalizados, sendo 
definida como o estado fisiológico resultante do consumo e 
da utilização biológica de energia e nutrientes3. Já o ato de se 
alimentar é um processo cultural, indispensável à vida, que vai 
além das necessidades biológicas e se traduz em aspectos como 
a escolha, preparação e consumo de um ou vários alimentos3. 

O nutricionista é um profissional generalista e/ou espe-
cialista legalmente habilitado, de acordo com a Lei Federal 
8.234, de 17 de setembro de 1991, a participar de equipes 
multidisciplinares, criadas por entidades públicas ou parti-
culares, e propiciar a segurança alimentar e nutricional em 
todas as suas áreas de atuação, sendo a alimentação e a 
nutrição primordiais para a promoção, a proteção e a recu-
peração da saúde1,4.

O Conselho Federal de Nutricionistas (CFN), por meio 
da Resolução de Nº 600, de 25 de fevereiro de 2018, em 
seu Artigo 3º, descreve e cita as diversas áreas em que o 
nutricionista pode atuar, tais como: Nutrição em Alimentação 
Coletiva; Nutrição Clínica; Nutrição em Esportes e Exercício 
Físico; Nutrição em Saúde Coletiva; Nutrição na Cadeia de 
Produção, na Indústria e no Comércio de Alimentos; e a área 
de Nutrição no Ensino, na Pesquisa e na Extensão5.

Ademais, o CFN atribuiu aos profissionais atuantes em 
Nutrição Clínica a prestação de assistência nutricional e 
dietoterápica; promoção de educação nutricional; prestação 
de auditoria, consultoria e assessoria em nutrição e dietética; 
planejamento, coordenação, supervisão e avaliação de 
estudos dietéticos; prescrição de suplementos nutricionais; 
solicitação de exames laboratoriais, além da prestação de 
assistência e treinamento especializado em alimentação e 
nutrição a coletividades e indivíduos, sadios e enfermos, em 
instituições públicas e privadas, em consultório de nutrição 
e dietética e em domicílio5. 

Apesar de o nutricionista clínico desempenhar competên-
cias específicas de sua categoria, é por meio do trabalho em 
conjunto com os demais profissionais que a assistência se 

torna mais qualificada e eficaz, mediante o desenvolvimento 
de um trabalho multiprofissional a partir da construção 
compartilhada dos diferentes saberes1.

Grande parte dos indivíduos que são admitidos no hospital 
necessitam de assistência nutricional, com o objetivo de 
prevenir ou tratar a desnutrição, complicações infecciosas e 
não infecciosas decorrentes de tratamento e da doença, bem 
como melhorar a qualidade de vida6. A triagem e a intervenção 
nutricional inadequadas podem resultar em agravamento do 
quadro clínico, bem como do estado nutricional do paciente 
durante a internação. Portanto, a melhor maneira para prevenir e 
tratar agravos é o conhecimento das atribuições do nutricionista 
clínico por todos os profissionais da equipe multiprofissional.

Em virtude disso, o objetivo deste estudo foi conhecer a 
percepção e instigar os profissionais da equipe multiprofis-
sional de saúde das clínicas médica e cirúrgica de um hospital 
público regional do Estado de Pernambuco, Brasil, acerca 
do papel e importância do nutricionista clínico no cuidado 
multiprofissional ao paciente hospitalizado.

MÉTODO

Trata-se de um estudo de intervenção, baseado no modelo 
de pesquisa-ação, no qual os atores envolvidos participam 
ativamente em conjunto com os pesquisadores, a fim de 
juntos identificarem um problema coletivo e resolverem a 
realidade na qual estão inseridos7.

Com o intuito de responder ao objetivo da pesquisa, 
realizou-se abordagem com os profissionais da equipe 
multiprofissional de saúde vinculada às clínicas médica e 
cirúrgica de um hospital da região agreste meridional de 
Pernambuco que presta diversos serviços especializados pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS). Esse hospital está vinculado ao 
Programa de Residência Multiprofissional em Atenção Hospi-
talar com Ênfase na Gestão do Cuidado, criado em 2010, 
tendo como instituição formadora a Escola de Governo em 
Saúde Pública de Pernambuco (ESPPE) e instituída por meio 
da Lei n° 11.129 de 20058.

No momento da pesquisa, o referido hospital dispunha de 
85 profissionais no quadro das clínicas médica e cirúrgica, 
dentre eles assistentes sociais (n=4), enfermeiros (n=13), 
fisioterapeutas (n=2), fonoaudiólogos (n=2), médicos (n=5) 
psicólogo (n=1), técnicos de enfermagem (n=57) e terapeuta 
ocupacional (n=1). Esses profissionais foram considerados 
como universo da pesquisa.

Em observância às Diretrizes do Conselho Nacional de 
Saúde dispostas na Resolução de nº 466, de 12 de dezembro 
de 2012, o projeto foi apresentado e aprovado pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa – Autarquia Educacional de Belo Jardim 
(AEB) – CAAE 23702919.2.0000.5189, utilizando-se o 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para os 
profissionais que concordaram em, livremente, participar 
da pesquisa9. 
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Para melhor execução da pesquisa, adotaram-se como 
critérios de exclusão os profissionais que se encontravam de 
férias, atestado do serviço ou que se recusaram a assinar o TCLE.

A intervenção foi desenvolvida em 3 etapas: 

•	 1ª Etapa: Inicialmente, foram realizadas reuniões com 
todos os nutricionistas clínicos lotados no hospital (n=6). 
No momento, foi discutida a vivência deles nas clínicas 
médica e cirúrgica, contemplando-se duas principais 
pautas, os pontos que mais os incomodavam com relação 
ao desconhecimento da equipe de saúde sobre o papel 
e importância do nutricionista clínico no hospital e como 
isso influencia nas intervenções diárias aos pacientes 
internos. Os relatos trazidos pelos nutricionistas clínicos 
foram registrados e serviram como base para a elabo-
ração de um questionário dicotômico, contendo 10 
questões acerca da temática (Anexo 1);

•	 2ª Etapa: O questionário foi autoaplicado in loco à equipe 
multiprofissional de saúde de ambas as clínicas, médica 
e cirúrgica, no período de 25 novembro a 1 dezembro 
de 2019, todos os dias da semana, sem quebra de conti-
nuidade, incluindo sábados, domingos e feriados, a fim 
de alcançar todos os profissionais plantonistas, sempre 
alternando entre o horário da manhã e tarde, levando em 
consideração a disponibilidade de tempo dos profissio-
nais, bem como a pactuação com a gerência de ambos 
os setores. A finalidade do questionário foi conhecer a 
percepção da equipe acerca do papel e da importância 
do nutricionista clínico no cuidado ao paciente hospi-
talizado. Após a aplicação do questionário, os dados 
coletados foram registrados, agrupados e analisados por 
meio da estatística descritiva com o auxílio do programa 
Microsoft Excel 2016®;

Anexo 1 
Questionário referente à segunda etapa do estudo

QUESTIONÁRIO

Profissão: ______________________________________________________       Tempo de formação:______________________________________________

Tempo de atuação no HRDM: ________________________________________________________________________________________________________

1. Você já teve algum contato com a disciplina de nutrição em sua formação acadêmica?
      Sim (       )                Não (       )

2. Você conhece algo sobre a rotina e/ou papel dos Nutricionistas clínicos aqui no hospitlal?
      Sim (       )                Não (       )
      Caso queira citar algo: ___________________________________________________________________________________________________________

3. Você sabia que existe o Nutricionista clínico e o Nutricionista da área de produção de alimentos aqui no hospital?
      Sim (       )                Não (       )

4. Durante sua atuação profissional, você já solicitou o parecer do Nutriconista clínico? Se sim, cite a(s) atuação(ôes).
      Sim (       )                Não (       )
       ________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Você acha importante o trabalho do Nutricionista clínico na recuperação dos pacientes internos?
      Sim (       )                Não (       )

6. Para você a nutrição do paciente e/ou dieta que ele recebe faz a diferença em sua recuperação?
      Sim (       )                Não (       )

7. Você conhece o fluxo do serviço da nutrição para que a dieta chegue ao paciente?
      Sim (       )                Não (       )

8. Você acha importante para o paciente o trabalho em conjunto com a equipe de nutrição?
      Sim (       )                Não (       )

9. Você acha importante para a recuperação do paciente a comunicação entre os profissionais no serviço?
      Sim (       )                Não (       )

10. Você acha importante conhecer o real papel dos seus colegas de trabalho no serviço?
      Sim (       )                Não (       )

11. Você tem preferência de horário para realiação das rodas de conversas? Se sim, qual?
      Sim (       )                Não (       )
       ________________________________________________________________________________________________________________________________
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Anexo 2
Banner utilizado nas rodas de conversas

•	 3ª Etapa: Consistiu na problematização mediante 
rodas de conversas interdisciplinares com o público-
alvo, desenvolvidas nas salas de evolução das clínicas 
médica e cirúrgica, no turno da tarde, com base nos 
resultados da décima primeira questão, sendo reali-
zadas todos os dias da semana, com início no dia 
12 de dezembro de 2019 até o dia 18 de dezembro 
de 2019, a fim de atingir o maior número possível 
de profissionais plantonistas. A facilitação desses 
momentos foi feita pela nutricionista residente (também 
autora do projeto), uma vez que sua participação na 

vida cotidiana do grupo avaliado tornava possível a 
condução dos fatos em um contexto temporal-espacial.

Foi utilizado como instrumento de apoio um banner 
elaborado em conjunto com a Coordenação do Serviço 
de Nutrição Clínica e a nutricionista da área de Alimen-
tação Coletiva do serviço terceirizado responsável 
pelo fornecimento de refeições para pacientes, acom-
panhantes e funcionários do hospital (Anexo 2). Esse 
material foi baseado na rotina do Serviço de Nutrição do 
hospital e na resolução de Nº 600, de 25 de fevereiro 
de 2018 do CFN. 
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Tabela 1 – Quantitativo das respostas obtidas por meio do questionário.

Categorias profissionais

Questões Assistentes 
Sociais

Enfer- 
meiros

Fisiotera-
peutas

Fono- 
audiólogos

Médicos Psicó- 
logos

Tec. de 
Enferma-

gem

Terapeuta 
Ocupa-
cional

(%)

1. Você já teve algum contato com 
a disciplina de nutrição na sua 
formação acadêmica?

Sim: 0
Não: 4

Sim: 13
Não: 0

Sim: 0
Não: 4

Sim: 2
Não: 0

Sim: 1 
Não: 2

Sim: 0
Não: 1

Sim: 18
Não: 12

Sim: 0
Não: 1

Sim: 58,92
Não: 41,08

2. Você conhece algo sobre a 
 rotina e/ou papel dos nutricionis-
tas clínicos aqui no hospital?

Sim: 3
Não: 1

Sim: 12
Não: 1

Sim: 0
Não: 2

Sim: 2
Não: 0

Sim: 3
Não: 0

Sim: 1
Não: 0

Sim: 24
Não: 6

Sim: 1
Não: 0

Sim: 85,71
Não: 14,29

3. Você sabia que existe o nutri-
cionista clínico e o nutricionista 
da área de produção de alimentos 
aqui no hospital?

Sim: 1
Não: 3

Sim: 7
Não: 6

Sim: 2
Não: 0

Sim: 1
Não: 1

Sim: 0
Não: 3

Sim: 1
Não: 0

Sim: 15
Não: 15

Sim: 0
Não: 1

Sim: 44,64
Não: 55,36

4. Durante sua atuação profissio-
nal, você já solicitou o parecer do 
nutricionista clínico?

Sim: 2
Não: 2

Sim: 11
Não: 2

Sim: 0
Não: 2

Sim: 2
Não: 0

Sim: 3
Não: 0

Sim: 1
Não: 0

Sim: 17
Não: 13

Sim: 0
Não: 1

Sim: 66,07
Não: 33,93

5.  Você acha importante o 
 trabalho do nutricionista clínico 
na recuperação dos pacientes 
internos?

Sim: 4
Não: 0

Sim: 12
Não: 1

Sim: 1
Não: 1

Sim: 2
Não: 0

Sim: 3
Não: 0

Sim: 1
Não: 0

Sim: 30
Não: 0

Sim: 1
Não: 0

Sim: 98,21
Não: 1,79

6. Para você, a nutrição do 
 paciente e/ou a dieta que ele 
recebe faz a diferença em sua 
recuperação?

Sim: 4
Não: 

Sim: 12
Não: 1

Sim: 2
Não: 0

Sim: 2
Não: 0

Sim: 3
Não: 0

Sim: 1
Não: 0

Sim: 25
Não: 5

Sim: 1
Não: 0

Sim: 89,28
Não: 10,72

7.Você conhece o fluxo do serviço 
da nutrição para que a dieta che-
gue ao paciente?

Sim: 1
Não: 3

Sim: 3
Não: 10

Sim: 2
Não: 0

Sim: 1
Não: 1

Sim: 0
Não: 3

Sim: 1
Não: 0

Sim: 13
Não: 17

Sim: 0
Não: 1

Sim: 33,92
Não: 66,08

8.Você acha importante para o 
paciente o trabalho em conjunto 
com a equipe de Nutrição?

Sim: 3
Não: 1

Sim: 11
Não: 2

Sim: 0
Não: 2

Sim: 2
Não: 0

Sim: 3
Não: 0

Sim: 1
Não: 0

Sim: 30
Não: 0

Sim: 1
Não: 0

Sim: 94,64
Não: 5,33

9.Você acha importante para 
a recuperação do paciente a 
 comunicação entre os profissio-
nais no serviço?

Sim: 4
Não: 0

Sim: 12
Não: 1

Sim: 2
Não: 0

Sim: 2
Não: 0

Sim: 3
Não: 0

Sim: 1
Não: 0

Sim: 30
Não: 0

Sim: 1
Não: 0

Sim: 98,21
Não: 1,79

10.Você acha importante conhecer 
o real papel dos seus colegas de 
trabalho no serviço?

Sim: 4
Não: 0

Sim: 12
Não: 1

Sim: 2
Não: 0

Sim: 2
Não: 0

Sim: 3
Não: 0

Sim: 1
Não: 0

Sim: 30
Não: 0

Sim: 1
Não: 0

Sim: 98,21
Não: 1,79

RESULTADOS

Participaram da segunda etapa do estudo 56 profissio-
nais, correspondendo a 65,88% do total da equipe: assis-
tentes sociais (n=4), enfermeiros (n=13), fisioterapeutas 
(n=2), fonoaudiólogos (n=2), médicos (n=3), psicólogo 
(n=1), técnicos de enfermagem (n=30), terapeuta ocupa-
cional (n=1). Desses profissionais, 44 são do sexo feminino 
e 12 são do sexo masculino. O tempo médio de formação 
profissional foi de 17 anos para aqueles de nível médio e 
15 anos para os funcionários de nível superior. Quanto ao 
tempo de trabalho desses profissionais no hospital, oscilou 
de 8 meses a 40 anos de atuação.

Os resultados relacionados à aplicação do questionário 
à equipe multiprofissional de saúde estão expressos nas 
Tabelas 1 e 2.

Os resultados apresentados na Tabela 1 eviden-
c iam que a maior ia  do públ ico -a lvo (58,92%) 
respondeu ter tido algum contato com a disciplina de 
Nutrição em sua formação acadêmica, dentre esses, 
enfermeiros, fonoaudiólogos, médicos e técnicos de 
enfermagem. Já os profissionais assistentes sociais, 
fisioterapeutas, psicólogos e terapeuta ocupacional 
referiram nunca ter tido contato com a disciplina 
durante sua formação. 
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Tabela 2 – Percepções dos profissionais em relação às questões 2, 4 e 7 do questionário.

Categorias 
profissionais

2: Função do 
nutricionista clínico

4: Solicitação de parecer do 
nutricionista clínico

7: Fluxo do 
Serviço de Nutrição

Assistentes Sociais “Elaboração da dieta dos 
 pacientes e liberação”

“Em situação em que o usuário neces-
sita de alguma alimentação específica 
com acesso através da rede socioas-
sistencial”
“Chega ao serviço social a demanda 
de liberação de alimentação, já tentei 
articulação nesse sentido”

“Necessidade de o médico prescrever o tipo”
“Sei da necessidade do médico prescrever 
o tipo”

Enfermeiros “Orientações pós alta para o 
paciente em uso de sonda”

“Oferta de sonda/oral ao mesmo tem-
po/ volume/ duração da dieta e dietas 
que chegam antes do término)”
“Paciente que não aceita a dieta por 
via oral ou dificuldade de deglutir, ali-
mentação enteral, avaliação nutricional 
e pacientes que requerem avaliação 
nutricional”
“Para paciente que necessita GTT e 
o hospital não fornecia no momento”
“Déficit nutricional”
“Solicitação quanto á questão da 
digestão”

Não souberam opinar

Fisioterapeutas “Avaliação nutricional na 
 admissão do paciente”

Não souberam opinar Não souberam opinar

Fonoaudiólogos “Avaliação nutricional do pa-
ciente e avaliação das neces-
sidades e terapia nutricional”

“Sempre que necessário, adequar con-
sistência e necessidades nutricionais 
de pacientes em atendimento fonoau-
diológico em casos de disfagia e crian-
ças em alimentação complementar”
“Dieta para o paciente e discussão de 
necessidade de sonda”

“Sei parcialmente: prescrição médica, 
oral, nutricional, repasse para a equipe de 
 produção”

Médicos “Avaliação de TNE e NPT” “Já solicitei várias vezes de acordo 
com as condições clínicas e/ou doen-
ças pré-existentes”
“Avaliar tipo de dieta e orientação de 
dieta após a alta ou para NPT”

Não souberam opinar

Psicólogo “Avaliação nutricional do pa-
ciente, encaminhamento e 
orientação de alta”

“Paciente com queixas, perda de 
apetite, dúvidas sobre o problema de 
saúde, intolerância a certos alimentos, 
dificuldade em evacuar, dentre outros”

“Médico prescrever, nutricionista avalia, faz as 
medidas necessárias, dosagens, solicitar para 
estoque/cozinha e posteriormente é entregue 
ao paciente”

Técnicos de enfermagem “Ver a dieta de um paciente”
“Tipo de dieta, lembrar da 
dieta para o paciente”
“Passar nas enfermarias visi-
tando os pacientes”
“Supervisionar e elaborar pla-
no alimentar dos pacientes”

“Paciente com diarreia”
“Durante o decorrer dos plantões 
quando os pacientes têm dificuldade 
de aceitação da dieta, pedir para o 
nutricionista trocar”
“Para o paciente que não conseguiu 
deglutir”
“Avaliar a constipação do paciente”
“Paciente em dieta zero”
“Ver a dieta ou liberar”

“A importância com o paciente”

Terapeuta Ocupacional Não soube opinar  Não soube opinar  Não soube opinar

TNE= Terapia Nutricional Enteral; NPT= Nutrição Parenteral Total; GTT= Gastrostomia.
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Apesar disso, observa-se que um alto percentual do 
público (85,71%) demonstrou conhecer algo sobre a rotina 
e/ou papel dos nutricionistas clínicos no hospital, bem como 
puderam discorrer a respeito, como expressado na Tabela 2. 
Já quando perguntados sobre a existência do nutricionista 
da área de Alimentação Coletiva no hospital, pouco mais 
da metade dos profissionais (55,36%) referiu desconhecer 
tal área de atuação do nutricionista. 

A solicitação do parecer do nutricionista clínico foi referida 
por 66,07% dos profissionais avaliados, abrangendo prati-
camente todas as categorias da equipe multiprofissional. Tais 
ocasiões foram exemplificadas e apresentadas na Tabela 2. 

Dos 56 profissionais participantes do estudo, 98,21% 
referiram achar importante o trabalho do nutricionista clínico 
na recuperação dos pacientes internos, e 89,28% acreditam 
que a nutrição e/ou a dieta que chega até o leito do paciente 
faz a diferença em sua recuperação. Entretanto, mais da 
metade dos profissionais (66,08%) respondeu desconhecer 
o fluxo do Serviço de Nutrição para que a dieta chegue até 
esse paciente. Os profissionais que responderam conhecer o 
fluxo discorreram brevemente a respeito, como demonstrado 
na Tabela 2. 

Quando questionados sobre intervenções multidiscipli-
nares, a maior parte dos profissionais julgou importante para 
a recuperação do paciente o trabalho em conjunto com a 
equipe de Nutrição (94,64%), e a comunicação entre os 
profissionais no serviço (98,21%), bem como o entendimento 
do real papel dos seus colegas de trabalho (98,21%). 

No que se refere à terceira etapa do estudo, participaram 
das rodas de conversas 41 profissionais, dentre esses, assis-
tentes sociais (n=2), enfermeiros (n=12), fisioterapeutas 
(n=2), fonoaudiólogos (n=1), psicólogo (n=2) e técnicos 
de enfermagem (n=22), correspondendo a 73% do público 
participante da segunda etapa. Os médicos não participaram 
das rodas de conversa, tendo em vista que tais profissionais 
atuavam nas clínicas apenas no turno da manhã, enquanto 
o turno pactuado na segunda etapa da pesquisa pela 
maioria dos profissionais (53%) foi o da tarde. A profissional 
de terapia ocupacional também não participou, visto estar 
ausente nos momentos de realização.

Nas rodas de conversas, foram apresentadas e discutidas 
as seguintes pautas: diferenças e atribuições do nutricionista 
clínico e do nutricionista da área de Alimentação Coletiva, 
situações em que a equipe multiprofissional de saúde pode 
solicitar o parecer do nutricionista clínico, bem como o 
fluxo e a rotina do Serviço de Nutrição para que a dieta 
chegue ao paciente. Essas pautas foram obtidas a partir da 
análise das respostas contidas nos questionários aplicados 
na segunda etapa, utilizando como base as questões 3, 
4 e 7, que apresentaram uma maior frequência de “não” 
como resposta.

DISCUSSÃO

No Brasil, a transição do perfil nutricional passou da 
desnutrição para a obesidade, exigindo a necessidade de 
mudanças nos serviços de saúde para dar suporte a essa nova 
demanda10. Além disso, vem ocorrendo também a transição 
epidemiológica no perfil de morbimortalidade, que mostra 
as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) represen-
tando cerca de 75% das causas de morte na população11. 
A Organização Mundial de Saúde (OMS)12 aponta que os 
hábitos alimentares inadequados da população consistem 
no principal fator de risco para a alta carga de doenças, 
principalmente as DCNT. 

Seguindo nesse contexto, Souza13 retifica que, das dez 
principais causas de morte entre os brasileiros, seis estão 
relacionadas à alimentação: doenças cardíacas, doenças 
cerebrovasculares, demências, doenças renais crônicas, 
diabetes e problemas hepáticos crônicos. Já que a relação 
entre nutrição e saúde é tão clara, seria válido considerar que 
todos os profissionais atuantes na área hospitalar tivessem 
um conhecimento adequado sobre o assunto. Entretanto, o 
resultado do presente estudo demonstra um cenário diferente, 
em que praticamente metade dos profissionais entrevistados 
referiram não ter tido contato com nenhuma disciplina de 
Nutrição em sua formação. 

Em um estudo semelhante, perguntou-se aos profissio-
nais de uma equipe de saúde sobre seus conhecimentos 
em Nutrição. Os resultados obtidos mostraram que 60% 
dos entrevistados responderam que já tiveram, durante sua 
formação acadêmica a disciplina de Nutrição, 27% relataram 
ter assistido à disciplina em um dos semestres de sua gradu-
ação, e 13% não tiveram contato com a disciplina em sua 
formação acadêmica14. Essa lacuna enaltece a importância 
da realização de pós-graduações ou cursos de atualização 
voltados para a educação em serviço, destinados às cate-
gorias profissionais que integram a área de saúde. Isso 
favoreceria a visão diferenciada da atenção e do cuidado, 
na qual não apenas as diferentes competências profissionais 
são reconhecidas, mas devem efetivamente estar integradas. 
Observou-se que a grande maioria dos profissionais do 
presente estudo mostrou conhecer algo sobre a rotina e/
ou papel dos nutricionistas clínicos do hospital. Os pontos 
mais citados como parte da rotina do nutricionista clínico, 
de acordo com a Tabela 1, foram referentes à avaliação 
nutricional do paciente e vias de alimentação (oral, TNE e 
NPT e liberação de dietas). 

Nessa lógica, no estudo de Pereira e Oliveira14, reali-reali-
zado com integrantes de equipes multidisciplinares de 
hospitais, tendo sido os profissionais de saúde também 
entrevistados sobre a rotina do nutricionista no ambiente 
hospitalar, identificou-se que 37% dos entrevistados rela-
taram desconhecer algo sobre, 30% reportaram conhecer, 
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porém não citaram, e 33% mencionaram ter tido conhe-
cimento em algum momento. 

Saar e Trevizan15 analisaram a visão de uma equipe de 
saúde sobre os papéis de seus integrantes e evidenciaram 
que os demais profissionais da equipe veem o nutricio-
nista na unidade hospitalar como um profissional respon-
sável por prestar auxílio na dieta, educação alimentar e 
avaliação nutricional dos pacientes. Ainda, o nutricionista 
foi visto pela equipe como o único profissional capaz de 
elaborar cardápios adequados às necessidades individuais 
dos internos15.

No presente estudo, algumas categorias profissionais 
citaram a necessidade da prescrição médica para posterior 
conduta do nutricionista, tal como Saar e Trevizan15 em seu 
estudo, demonstrando que o nutricionista foi percebido pela 
equipe multiprofissional como um profissional dependente da 
categoria médica para desenvolver suas ações assistenciais, 
bem como consideram o nutricionista como pouco participa-
tivo, mesmo sendo considerado um profissional importante 
para a equipe no cuidado ao paciente. 

As falas em ambos os estudos demonstraram que ainda 
existem resquícios nas equipes de saúde do modelo médico-
assistencial, exercido de modo que o médico é colocado 
hierarquicamente acima de todas as demais categorias. No 
entanto, esse paradigma vem se rompendo desde a criação 
e implantação do SUS por meio da Lei de nº 8.080, de 19 
de setembro de 1990, que traz o princípio doutrinário da 
integralidade da assistência, enfatizando a importância do 
cuidado prestado de forma multiprofissional e interdisciplinar 
como estratégia na busca de uma assistência à saúde inte-
gral, efetiva e com qualidade16,17. 

Apesar da desnutrição não ser reconhecida por 
parte de algumas categorias profissionais que prestam o 
cuidado ao paciente18, observou-se, no presente estudo, 
que muitos profissionais já solicitaram o parecer do 
nutricionista clínico em algum momento de sua atuação, 
evidenciando, assim, que esses profissionais reconhecem 
de alguma forma o fazer do nutricionista clínico no cuidado 
ao paciente.

Ao longo do estudo, foram discutidas questões sobre a 
importância da comunicação e do trabalho em conjunto 
entre os profissionais no serviço hospitalar. Nessa lógica, 
Peruzzo et al.19 reforçam que é necessária a colaboração, 
troca e complementaridade para que aconteça de fato o 
trabalho em equipe, bem como o diálogo e as relações 
horizontais, vistas como fundamentais na realização do 
cuidado integral e melhorias na qualidade do serviço pres-
tado aos pacientes. 

No entanto, alguns aspectos podem interferir no desenvol-
vimento da integralidade em saúde, como: profissionais não 
solidários, assistência em saúde hierarquizada voltada para 

a medicina curativa, incapacidade de criação de vínculos 
dos profissionais no serviço devido à alta rotatividade, dife-
renças sociais entre os membros da equipe, quantitativo de 
profissionais insuficientes, assim como a mão de obra não 
qualificada20.

Assim, para que as diferentes categorias profissionais 
possam dispor de colaboração recíproca equilibrada, é 
necessário que se tenha comunicação e empatia, abarcando 
os diferentes saberes em cada um de seus membros. Essas 
práticas levam, involuntariamente, ao desenvolvimento do 
cuidado integral em saúde21.

Além disso, é primordial que os profissionais da equipe 
compreendam o papel de seus colegas no serviço. Esse tipo 
de atitude possibilita, ainda, a construção de uma visão 
global das diferentes terapêuticas e de cada situação que 
acontece no serviço, contribuindo para alcançar um melhor 
prognóstico dos pacientes, uma vez que o hospital é um 
ambiente complexo onde acontecem várias intervenções 
multiprofissionais, e a harmonia se faz fundamental na 
construção desse cenário22,23.

É importante destacar que o presente estudo apresenta 
algumas limitações. A primeira diz respeito ao curto período 
destinado para a execução do estudo, impossibilitando a 
realização da avaliação da intervenção. Assim, sugere-se 
que outros nutricionistas possam desenvolver trabalhos que 
possibilitem avaliar a intervenção, bem como dar continui-
dade ao proposto nesse estudo.  

Uma outra limitação foi a dificuldade de incluir todos os 
profissionais das diferentes categorias vinculadas às clínicas 
em todas as etapas do estudo, pois o horário das rodas de 
conversas foi pactuado, limitando, assim, a participação 
dos profissionais que discordaram do horário proposto pela 
maioria, bem como as permutas entre as duas clínicas reali-
zadas pelos profissionais técnicos de enfermagem, limitando 
o quantitativo total desses profissionais no estudo. Por último, 
a escassez de literatura sobre a temática também limitou a 
discussão dos resultados aqui obtidos, revelando, assim, a 
necessidade de mais publicações científicas, bem como maior 
valorização do tema.

Nessa perspectiva, na busca pelo cuidado integral em 
saúde, o hospital onde foi realizado o presente estudo conta 
com a potencialidade de ter a Residência Multiprofissional em 
Saúde, onde os profissionais trabalham em grupos, inseridos 
nas equipes de saúde vinculadas às clinicas, rompendo com 
os paradigmas presentes nas relações entre os profissionais 
de saúde no serviço. No entanto, mesmo tendo a Residência, 
muitos dos profissionais ainda têm a dificuldade de saber a 
função e o fluxo do trabalho do nutricionista no hospital, 
valendo, portanto, a sugestão de que as gerências dos setores 
hospitalares e os programas de residência estejam atentos 
a essas situações. 
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CONCLUSÃO

Considera-se que, a partir da intervenção desenvolvida, 
foi possível inserir a temática do estudo no serviço, conhecer 
a percepção da equipe multiprofissional de saúde, bem como 
instigá-los sobre a importância do nutricionista clínico no 
cuidado integral ao paciente hospitalizado. Notou-se que 
muitos profissionais da equipe se surpreenderam com a 
temática proposta. No entanto, mostraram-se interessados 
e abertos a participar de todas as etapas do estudo. 

Tendo em vista que o tema alimentação e nutrição não 
está restrito apenas ao profissional de Nutrição e levando 
em consideração o cenário atual de morbimortalidade e sua 
relação com hábitos alimentares, torna-se clara a neces-
sidade de mais intervenções voltadas para esse tema, no 
intuito de que outras categorias profissionais conheçam ou 
aprimorem os seus conhecimentos em busca de um cuidado 
mais ampliado e humanizado.

Retifica-se aqui a importância do nutricionista clínico 
não apenas como um membro da equipe multiprofissional 
de saúde, mas como um profissional essencial e capacitado 
no cuidado integral aos pacientes, cabendo a ele garantir 
o aporte de nutrientes necessários para a recuperação do 
estado nutricional do paciente, bem como todas as operações 
inerentes à assistência nutricional. 

REFERÊNCIAS 
 1. Gonçalves NEXM. O nutricionista que atua em serviços hospita-

lares de nutrição: competências profissionais e estratégias geren-
ciais [dissertação de mestrado]. Ribeirão Preto: Universidade de 
São Paulo, Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto; 2016. 

 2. Cecílio L, Merhy EE. Integralidade do cuidado como eixo 
da gestão hospitalar. Construção da integralidade, cotidiano, 
saberes e práticas em saúde. Rio de Janeiro: Abrasco; 2003. 

 3. Mezzomo IB. Os serviços de alimentação: planejamento e admi-
nistração. 6ª ed. São Paulo: Manole; 2015. 

 4. Brasil. Lei n. 8.234, de 17 de Setembro de 1991. Regulamenta 
a profissão de Nutricionista e determina outras providências. 
Brasília Diário Oficial da União; 1991. [cited 2020 Mar 11]. 
Available from: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/
prop_mostrarintegra;jsessionid=A0E1E04CB765432355C415
327108F653.proposicoesWebExterno2?codteor=665690&filen
ame=LegislacaoCitada+-PL+5439/2009 

 5. Brasil. Conselho Federal de Nutricionista – CFN. Resolução no 
600, de 25 de fevereiro de 2018 que dispõe sobre definição das 
áreas de atuação do nutricionista e suas atribuições, estabelecem 
parâmetros numéricos de referência, por área de atuação e dá 
outras providências. Brasília: Diário Oficial da União; 2018. 
[cited 2020 Mar 10]. Available from: https://www.cfn.org.br/
wp-content/uploads/resolucoes/Res_600_2018.htm 

 6. Zanin AFF, Lima RM, Lima CAF, Albertini SM, Lamari NM. 
Relevância do nutricionista na diminuição de reinternações 
hospitalares. Arq Ciênc Saúde. 2017;24(2):51-9. 

 7. Costa EP, Politano PR, Pereira NA. Exemplo de aplicação 
do método de Pesquisa-ação para a solução de um problema 
de sistema de informação em uma empresa produtora de 
cana-de-açúcar. Gest Prod. 2014;21(4):895-905.

 8. Brasil. Lei no 11.129, de 30 de junho de 2005. Institui o Programa 
Nacional de Inclusão de Jovens – Pro Jovem; cria o Conselho 
Nacional da Juventude - CNJ e a Secretaria Nacional de Juventude; 
altera as Leis n. 10.683, de 28 de maio de 2003, e 10.429, de 24 de 
abril de 2002; e dá outras providências. Brasília: Diário Oficial da 
União; 2005. [cited 2020 Mar 11]. Available from: www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11129.htm 

 9. Brasil. Resolução no 466, de 12 de dezembro de 2012. Dispõe 
sobre diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envol-
vendo seres humanos. Diário Oficial da República Federativa 
do Brasil. Brasília: Diário Oficial da União; 2013. [cited 2020 
Mar 10]. Available from: https://conselho.saude.gov.br/resolu-
coes/2012/Reso466.pdf 

 10. Haack A, Fortes R, Ali BA, Alvarenga AP. Políticas e programas 
de nutrição no Brasil da década de 30 até 2018: uma revisão da 
literatura. Com Ciências Saúde. 2018;29(2):126-38.

 11. Malta DC, Iser BPM, Chueiri PS, Stopa SR, Szwarcwald CL, 
Schmidt MI, et al. Cuidados em saúde entre portadores de 
diabetes mellitus autorreferido no Brasil, Pesquisa Nacional de 
Saúde, 2013. Rev Bras Epidemiol. 2015;18(Supl. 2):17-32.

 12. Organização Mundial de Saúde (OMS). Plano de ação global para 
prevenção e controle de doenças não transmissíveis 2013-2020. 
Geneva: OMS; 2013. [cited 2020 Mar 20]. Available from: http://
www.who.int/nmh/events/ncd _action_plan/em/

 13. Souza EB. Transição nutricional no Brasil: análise dos principais 
fatores. Cad UniFOA. 2010;5(13):49-53. 

 14. Pereira JO, Oliveira EF. A importância do profissional nutricio-
nista no âmbito hospitalar: CIEGESI - Conferência Internacional 
de Estratégia em Gestão, Educação e Sistemas de Informação. 
Goiânia-GO; 2012.

 15. Saar SRC, Trevizan MA. Papéis profissionais de uma equipe de 
saúde: visão de seus integrantes. Rev Latino-Am Enfermagem. 
2007;15(1):106-12.

 16. Brasil. Lei no 8.080 de 19 de setembro de 1990. Lei Orgânica da 
Saúde. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção 
e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 
serviços correspondentes e dá outras providências. Brasília: 
Diário Oficial da União; 1990. [cited 2020 Mar 11]. Available 
from: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm

 17. Silva MVS, Miranda GBN, Andrade MA. Sentidos atribuídos 
à integralidade: entre o que é preconizado e vivido na equipe 
multidisciplinar. Interface. 2017;21(62):589-99. 

 18. Silva FR, Bezerra CC, Stanich P, Scorza CS, Batista REA. 
Triagem nutricional de pacientes internados no serviço de emer-
gência. BRASPEN J. 2017;32(4):353-61.

 19. Peruzzo HE, Bega AG, Lopes APAT, Haddad MCFL, Peres AM, 
Marcon SS, et al. Os desafios de se trabalhar em equipe na estra-
tégia saúde da família. Esc Anna Nery. 2019; 22(4):e20170372.

 20. Uchôa AC, Vieira RMV, Rocha PM, Rocha NSD, Maroto RM. 
Trabalho em equipe no contexto da reabilitação infantil. Physis 
Rev Saúde Coletiva. 2012;22(1):385-400. 

 21. Duarte MLC, Boeck JN. O trabalho em equipe na enfermagem e 
os limites e possibilidades da estratégia saúde da família. Trab 
Educ Saúde. 2015;13(3):709-20.

 22. Queiroz E, Araújo TCCF. Trabalho de equipe em reabilitação: um 
estudo sobre a percepção individual e grupal dos profissionais 
de saúde. Rev Paidéia. 2009;19(43):177-87.

 23. Camelo SHH. O trabalho em equipe na instituição hospitalar: 
uma revisão integrativa. Cogitare Enferm. 2011;16(4):734-40.

Local de realização do estudo: Hospital Regional Dom Moura, Garanhuns, PE, Brasil.

Conflito de interesse: Os autores declaram não haver.



Perfil de pacientes internados em uso de sonda nasoenteral e fatores associados ao óbito

BRASPEN J 2020; 35 (3): 279-86

279

Perfil de pacientes internados em uso de sonda 
nasoenteral e fatores associados ao óbito
Profile of patients admitted using a nasoenteral tube and factors associated with death

AArtigo Original

Unitermos: 
Intubação gastrointestinal. Nutrição enteral. Morte.

Keywords: 
Intubation, gastrointestinal. Enteral nutrition. Death.

Endereço para correspondência:
Fernanda Raphael Escobar Gimenes de Sousa
Universidade de São Paulo, Escola de Enfermagem de 
Ribeirão Preto, Departamento de Enfermagem Geral 
e Especializada. 
Avenida Bandeirantes, 3900 – Ribeirão Preto, SP, 
Brasil – CEP 14040-902
E-mail: fregimenes@eerp.usp.br

Submissão
2 de junho de 2020

Aceito para publicação
4 de setembro de 2020

RESUMO
Objetivo: Analisar o perfil de pacientes em uso de sonda nasoenteral (SNE) e os fatores associados 
ao óbito. Método: Estudo transversal e analítico, realizado em clínica médica de sete hospitais 
brasileiros da região Norte, Nordeste, Sudeste e Sul. A amostra foi constituída por 447 pacientes 
internados em uso de SNE. Os critérios de inclusão foram: pacientes com mais de 18 anos; com 
SNE posicionada em região gástrica ou entérica; internados há pelo menos 24 horas. Os dados 
demográficos, clínicos e terapêuticos foram coletados no período de outubro de 2017 a abril de 
2019, obtidos dos prontuários médicos, por meio de um dispositivo móvel (celular ou tablet) e 
registrados na plataforma Survey Monkey®. A complexidade assistencial foi verificada por meio 
de sistema de classificação de pacientes e a gravidade, por meio do Índice de Comorbidade de 
Charlson ajustado por idade. Para análise dos dados, foi realizada estatística descritiva, testes 
Qui-Quadrado de Cochran-Armitage e Exato de Fisher. Resultados: A maioria dos pacientes era 
homem (52,2%), branca (67,6%), casada (45,1%), com ensino fundamental incompleto (38,4%). 
Em relação ao diagnóstico médico principal, a maioria apresentou doença do aparelho circulatório 
(30%); mais de 50% estavam em estado de alerta, 44% eram altamente dependentes dos cuidados 
de enfermagem e 47,9% apresentavam alto risco de óbito. Verificou-se significância estatística 
entre óbito e as variáveis complexidade assistencial, nível de consciência e idade. Conclusões: 
O conhecimento sobre o perfil dos pacientes em uso de SNE e dos fatores associados ao óbito 
são importantes, pois oferece dados que permitem melhor planejamento da assistência à saúde.

ABSTRACT
Objective: To analyze the profile of patients using nasoenteral tube (NET) and the factors associ-
ated with death. Methods: Cross-sectional and analytical study was performed in medical wards 
of seven Brazilian hospitals in the North, Northeast, Southeast and South. The sample consisted of 
447 patients hospitalized with NET. The inclusion criteria were: patients older than 18 years; with 
NET positioned in the stomach or intestine; hospitalized for at least 24 hours. Data were collected 
from October 2017 to April 2019, using a mobile device (cell phone or tablet). Demographic, 
clinical and therapeutic data were obtained from medical records and recorded in an electronic 
form, using the Survey Monkey® platform. The complexity of care was verified through a patient 
classification system and the severity of the disease, by the Charlson Comorbidity Index adjusted 
by age. For data analysis, descriptive statistics, Chi-Square Cochran-Armitage and Fisher’s Exact 
tests were performed. Results: Most patients were male (52.2%), white (67.6%), married (45.1%), 
with incomplete elementary school (38.4%). Regarding the main medical diagnosis, most of them 
presented circulatory system disease (30%); more than 50% were in a state of alert, 44% were 
highly dependent on nursing care and had high risk for death (47.9%). There was statistical 
significance among death and the variables care complexity, level of awareness and age. Conclu-
sions: Knowledge about the profile of patients using NET and the factors associated with death 
are important because it offers data that allow better planning of health care.
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INTRODUÇÃO 

As sondas nasoenterais (SNE) são utilizadas de acordo 
com critérios específicos, tais como risco ou tratamento da 
desnutrição e disfunção parcial ou total do trato digestório. 
Seu uso pode reduzir complicações infecciosas, problemas 
associados à cicatrização, tempo de internação, custos 
hospitalares e mortalidade1. Na China, aproximadamente 
6,6 milhões de pacientes são submetidos a esse procedi-
mento a cada ano2. Já no Reino Unido, segundo a Agência 
Nacional de Segurança do Paciente, os números são de 
cerca de 170 mil SNE por ano3. No Brasil, esses dados não 
estão disponíveis, porém sabe-se que esses dispositivos 
são frequentemente utilizados tanto no contexto hospitalar 
quanto domiciliar, especialmente em pacientes oncoló-
gicos4, de terapia intensiva5 e internados em enfermarias 
de clínica médica6. Estudo em uma unidade de terapia 
intensiva brasileira7 demonstrou que 40% dos 907 idosos 
internados receberam nutrição enteral (NE) via SNE. 

Dado que o número de pacientes com condições 
crônicas aumentou significativamente em todo o mundo8, 
incluindo o Brasil9, e que esses pacientes geralmente 
necessitam de SNE, é fundamental que os profissionais dos 
serviços de saúde apropriem-se do conhecimento disponibi-
lizado por evidências para fornecer segurança e cuidado de 
alta qualidade aos pacientes que necessitam desses disposi-
tivos10. Portanto, o conhecimento sobre o perfil dos pacientes 
em uso de SNE é importante, uma vez que a partir dessa 
análise promove-se melhor sistematização da assistência 
de enfermagem. A importância desse conhecimento está 
relacionada ao direcionamento da assistência prestada a 
esse tipo de paciente, com especial atenção aos fatores de 
risco associados, aos eventos adversos e ao prognóstico1.

Há escassez de estudos no Brasil sobre o perfil de 
pacientes em unidades hospitalares em uso de SNE. Os 
poucos estudos existentes envolveram análise de dados 
em uma única instituição1,11. Dessa forma, justifica-se 
a necessidade do desenvolvimento de estudos em nível 
nacional para melhor compreensão do perfil de pacientes 
em uso de SNE.

Logo, o objetivo primário foi descrever o perfil demo-
gráfico, clínico e terapêutico dos pacientes em uso de 
SNE. O objetivo secundário foi identificar associações 
entre óbito e as variáveis independentes: complexidade 
assistencial, gravidade, nível de consciência e uso de 
dispositivo invasivo para respiração.

MÉTODO

Desenho
Estudo transversal e analítico, proveniente de estudo 

multicêntrico10.

Local de Estudo
Foi realizado em enfermarias da clínica médica de sete 

hospitais brasileiros das regiões Norte, Nordeste, Sudeste e 
Sul. Os hospitais participantes foram: Hospital das Clínicas 
do Acre (HCA), Hospital Geral de Fortaleza (HGF), Hospital 
das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo (HCFMRP-USP), Hospital Estadual 
Américo Brasiliense (HEAB), Hospital Estadual Sumaré (HES), 
Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) e Hospital Santa Cruz 
do Rio Grande do Sul (HSCRGS). 

Participantes
O universo do estudo foi constituído por pacientes inter-

nados nas enfermarias de clínica médica dos sete hospitais, 
que necessitaram de SNE durante a internação ou que 
foram admitidos nas enfermarias com a sonda. Os critérios 
de inclusão foram: pacientes com mais de 18 anos e inter-
nados há pelo menos 24 horas. Foram excluídos do estudo 
pacientes que necessitaram de SNE para drenagem e que 
foram readmitidos nas unidades de internação.

Tamanho da Amostra
A determinação do tamanho amostral se deu por meio 

de amostragem aleatória estratificada com alocação propor-
cional por estratos, em que cada estrato foi formado pelos 
andares/alas de cada hospital. Adotando-se os parâmetros 
de erro relativo de 20%, nível de significância de 5% e a 
população total de 6.564 pacientes com SNE, foi calculado 
um tamanho amostral total de 391 pacientes. Contudo, as 
observações superaram o tamanho da amostra requerido, 
totalizando 447 pacientes.  

Instrumentos e Variáveis
O instrumento de coleta de dados foi composto por 

um formulário eletrônico desenvolvido pela equipe de 
pesquisa10. Foi utilizado o servidor Survey Monkey® para a 
coleta e o gerenciamento de dados (disponível em: https://
pt.surveymonkey.com/r/F67KP5G). As variáveis consideradas 
no presente estudo foram:

•	 Demográficas:	sexo;	cor	da	pele;	estado	civil;	escolaridade;

•	 Clínicas:	diagnóstico	médico	principal,	segundo	o	Código	
Internacional	de	Doenças	(CID-10);	gravidade	das	comor-
bidades, avaliada pelo Índice de Comorbidade de Charlson 
(ICC)12;	complexidade	assistencial,	avaliada	por	meio	do	
escore final do Sistema de Classificação de Pacientes (SCP)13;	
nível de consciência, avaliado por meio da Escala ACDU14 
e	existência	de	dispositivo	invasivo	para	respiração;

•	 Terapêuticas:	dados	relacionados	à	SNE	(motivo	para	o	
uso, técnica para introdução e técnica para confirmação 
do	posicionamento	da	sonda);
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•	 Data	e	hora	da	alta;	motivo	da	alta	(óbito	ou	não	óbito).	

O nível de consciência, nesse estudo, foi verificado 
por meio da Escala ACDU, que significa: alerta, confuso, 
sonolento e inconsciente14. É uma escala simples, rápida 
e útil para avaliar, à beira leito, o nível de consciência do 
paciente. 

A complexidade assistencial foi avaliada por enfer-
meiro treinado, membro da equipe de pesquisa. Foi 
utilizado o SCP13, que é recomendado pelo Conselho 
Federal de Enfermagem do Brasil e empregado na 
maioria dos hospitais participantes do estudo. O instru-
mento foi desenvolvido com a finalidade de classificar 
os pacientes segundo o grau de dependência da equipe 
de enfermagem. 

A gravidade dos pacientes foi avaliada por meio do 
ICC12. O estudo original foi realizado a partir de 20 
condições clínicas selecionadas empiricamente com 
base no efeito dessas condições sobre o prognóstico de 
pacientes internados12. Originalmente, o ICC foi proposto 
para ser utilizado em estudos longitudinais de doenças 
crônicas, todavia há evidências favoráveis de sua validade 
para mensurar a gravidade dos pacientes em uma única 
hospitalização15. 

Destaca-se que, neste estudo, o ICC foi ajustado em 
função da idade do paciente (ICC-I), de modo que, a partir 
dos 50 anos, foi adicionado um peso a cada década de vida 
ao escore final12. Com base na pontuação final do ICC-I, 
os pacientes foram estratificados em três grupos: risco leve 
(pontuação	de	1	a	2);	risco	moderado	(pontuação	de	3	a	
4)	e	alto	risco	(pontuação	≥	5).	Esta	variável	foi	obtida	do	
prontuário médico do paciente.

Procedimentos de Coleta de Dados
Os dados foram coletados no período de outubro 

de 2017 a abril de 2019. Em cada centro participante 
do estudo, foi designada uma coordenadora regional 
com a finalidade de garantir a qualidade e completude 
dos dados coletados. As coordenadoras também foram 
responsáveis por recrutar e treinar os assistentes de 
pesquisa que participaram da coleta de dados. Cada 
assistente foi submetido a treinamento teórico-prático, 
com	carga	horária	total	de	16	horas	(teórico=	4	horas;	
prático= 12 horas). Neste treinamento, foram apresen-
tados os objetivos do estudo, a metodologia adotada, o 
formulário eletrônico, o guia do observador e as técnicas 
de coleta de dados. 

Foi desenvolvido guia do observador contendo infor-
mações	gerais	 sobre	o	 estudo;	 instruções	 sobre	o	acesso	
ao	 formulário	 eletrônico;	 definição	 de	 cada	 variável	 e	
informações adicionais sobre a coleta das variáveis. O guia 
foi disponibilizado na versão impressa e via e-mail, cujo 

endereço eletrônico foi criado para cada centro participante 
do estudo. Assim, todos os integrantes da pesquisa tiveram 
acesso ao documento. O objetivo do guia foi padronizar a 
coleta de dados. 

Os dados foram coletados por meio de um dispositivo 
móvel (celular ou tablet). Para a análise do perfil demo-
gráfico, clínico e terapêutico dos pacientes em uso de 
SNE, foram obtidos dados da admissão do paciente na 
enfermaria de clínica médica e registrados no formulário 
eletrônico de coleta de dados. Dados relacionados à alta 
do paciente também foram obtidos dos prontuários médicos. 
Considerando que quatro hospitais participantes do estudo 
apresentavam prontuário eletrônico, este foi acessado nos 
computadores disponíveis nas unidades/enfermarias. A 
consulta aos prontuários médicos ocorreu nos períodos da 
tarde ou da noite, porque eram os períodos com menor 
circulação de pessoal. 

Análise dos Dados
Os dados foram transferidos do servidor Survey 

Monkey® para planilhas do Programa Microsoft Excel®. 
Na análise estatística descritiva, foram aplicados cálculo 
de proporções e medidas de tendência central e de 
variabilidade. 

Para verificar a presença de associações entre as 
variáveis	 “complexidade	 assistencial”,	 segundo	 o	 SCP;	
“gravidade”, medida pelo ICC-I e “nível de consciência”, 
avaliada pela Escala ACDU, com o óbito, foi utilizado o 
teste Qui-Quadrado de Cochran-Armitage. Este teste é 
indicado para as situações quando se têm variáveis ordinais 
e nominal. O teste consiste em detectar uma tendência 
linear na proporção de “sucessos”, ou seja, a proporção 
de óbitos. No caso do cruzamento entre as variáveis “uso 
de dispositivo invasivo” (sim/não) no momento do evento 
“óbito” (sim/não), foi utilizado o teste Exato de Fisher. Na 
associação entre “idade”, “tempo de sonda”, “tempo de 
internação” e “número de comorbidades”, também foi 
utilizado o teste Qui-Quadrado de Cochran-Armitage. 
Todas as análises foram realizadas por meio do programa 
R versão 3.5.3, considerando-se um nível de significância 
de 5% (α = 0,05).

Questões Éticas
O estudo multicêntrico foi aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem de Ribeirão 
Preto da Universidade de São Paulo (EERP-USP) (CAAE: 
56166016.3.1001.5393). Foi entregue aos participantes do 
estudo o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) e 
esses foram informados que os resultados da pesquisa serão 
destinados às possíveis publicações e que serão garantidos 
o sigilo e o anonimato.
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RESULTADOS

Dos 447 pacientes incluídos na pesquisa, a maioria foi 
constituída	por	homens	(n=233;	52,2%),	brancos	(n=292;	
67,6%),	casados	(n=194;	45,1%),	com	ensino	fundamental	
incompleto	(n=164;	38,4%)	(Tabela	1).	A	média	de	idade	
foi de 64,91 anos (66,49 ± 16,49 anos) e do tempo de 
internação foi de 17,32 dias (11,25 ± 28,98 dias). 

A	maior	parte	dos	pacientes	(n=245;	54,8%)	foi	admitida	
nas enfermarias de clínica médica no período da tarde e com a 
SNE	(n=285;	63,8%).	As	comorbidades	mais	frequentes	foram:	
doença	vascular	periférica	(n=152;	34%),	doença	cerebrovas-
cular	(n=83;	18,6%),	diabetes	sem	complicação	(n=83;	18,6%)	
e	doença	renal	grave	ou	moderada	(n=53;	11,9%).

Em relação ao diagnóstico médico principal, a maioria 
foi	admitida	com	doença	do	aparelho	circulatório	(n=128;	
30%),	 seguida	 por	 neoplasias	 (n=61;	 14,3%)	 e	 doenças	
do	aparelho	respiratório	 (n=53;	12,4%).	Mais	de	50%	(n	
= 255) dos pacientes encontravam-se em estado de alerta, 
44% (n = 188) eram altamente dependentes dos cuidados 
de enfermagem e 47,9% (n=194) apresentavam alto risco 
de óbito (Tabela 2).

Tabela 1 – Distribuição das variáveis demográficas dos pacientes em uso 
de SNE, internados na clínica médica (N=447). Ribeirão Preto, 2019.

Frequênciaa

Variáveis demográficas n %

Sexo
   Feminino 213 47,8
   Masculino 233 52,2
Cor da pele
   Amarela (oriental) 2 0,5
   Negra 66 15,3
   Parda 72 16,7
   Branca 292 67,6
Estado civil
   Companheiro 13 3,0
   Separado/divorciado 40 9,3
   Solteiro 85 19,8
   Viúvo 98 22,8
   Casado 194 45,1
Escolaridade
   Pós-graduação 1 0,2
   Nível superior incompleto 13 3,0
   Nível superior completo 20 4,7
   Ensino médio incompleto 22 5,1
   Ensino médio completo 35 8,3
   Não sabe ler e escrever 42 9,8
   Ensino fundamental completo 65 15,2
   Não tem escolaridade, mas sabe
   ler e escrever

65 15,2

   Ensino fundamental incompleto 164 38,4
aA frequência absoluta não totaliza 447 pacientes devido ao número de dados faltantes.

Tabela 2 – Distribuição das variáveis clínicas dos pacientes em uso de SNE 
admitidos na clínica médica (N=447). Ribeirão Preto, 2019.

Frequênciaa

Variáveis clínicas n %

CID-10b Principal

   Transtornos mentais e comportamentais
   (F00 - F99)

12 2,8

   Doenças do sangue e dos órgãos
   hematopoiéticos e alguns transtornos     
   imunitários (D50 - D89)

12 2,8

   Doenças endócrinas, nutricionais e 
   metabólicas (E00 - E90)

13 3,0

   Algumas doenças infecciosas e 
   parasitárias (A00 - B99)

17 4,0

   Doenças do aparelho geniturinário 
   (N00 - N99)

23 5,5

   Outrasc 23 5,5

   Doenças do sistema nervoso (G00 - G99) 25 5,9

   Doenças do aparelho digestivo (K00-K93) 29 6,8

   Sintomas, sinais e achados anormais 
   de exames clínicos e de laboratório, não
   classificados em outra parte (R00 - R99)

30 7,0

   Doenças do aparelho respiratório 
   (J00 - J99)

53 12,4

   Neoplasias [tumores] (C00 - D48) 61 14,3

   Doenças do aparelho circulatório (I00 - I99) 128 30,0

Nível de consciência (Escala ACDU)

   Inconsciente 34 7,7

   Sonolento 46 10,4

   Confuso 108 24,4

   Alerta 255 57,6

Complexidade assistencial (SCP)

   Cuidado intensivo 17 4,0

   Cuidado mínimo 58 13,6

   Cuidado semi-intensivo 70 16,4

   Cuidado intermediário 94 22,0

   Alta dependência 188 44,0

Gravidade (ICC-I)

   Risco nulo 30 7,4

   Risco leve 75 18,5

   Risco moderado 106 26,2

   Risco alto 194 47,9
aA frequência absoluta não totaliza 447 pacientes devido ao número de dados faltantes. bClas-
sificação Internacional de Doenças, 10ª edição. cA categoria “Outros" incluiu: Causas externas 
de morbidade e de mortalidade (V01-Y98), doenças da pele e do tecido subcutâneo (L00-L99), 
doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo (M00-M99), fatores que influenciam o 
estado de saúde e o contato com os serviços e o contato com os serviços de saúde (Z00-Z99).
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Tabela 4 – Análise da associação entre óbito e complexidade assistencial, gravidade, nível de consciência e uso de dispositivo invasivo para respiração 
(N=447). Ribeirão Preto, 2019. 

Variáveis
Óbito

Sim Não Totala p-valor
n % n % n %

Complexidade Assistencial (SCP)
   Alta dependência 39 8,7 125 28,0 164 36,7 0,003b

   Intensivo 7 1,6 9 2,0 16 3,6
   Intermediário 20 4,5 71 15,9 91 20,3
   Mínimo 7 1,6 47 10,5 54 12,1
   Semi-intensivo 21 4,7 43 9,6 64 14,3
   Total 94 21,0 295 66,0 389 87,0
Gravidade (ICC-I)
   Risco alto 53 11,9 141 31,5 194 43,4 0,133b

   Risco leve 16 3,6 59 13,2 75 16,8
   Risco moderado 25 5,6 81 18,1 106 23,7
   Risco nulo 5 1,1 25 5,6 30 6,7
   Total 99 22,1 306 68,4 405 90,6
Nível de consciência (Escala ACDU)
   Sonolento 14 3,1 30 6,7 44 9,8 0,009b

   Inconsciente 11 2,4 21 4,7 32 7,1
   Confuso 29 6,5 67 15,0 96 21,5
   Alerta 45 10,1 187 41,8 232 51,9
   Total 99 22,1 305 68,2 404 90,4
Uso de dispositivo invasivo para respiração
   Sim 17 3,8 48 10,7 65 14,5 0,998c

   Não 83 18,6 259 57,9 342 76,5
   Total 100 22,4 307 68,7 407 91,0

aA frequência absoluta não totaliza 447 pacientes devido ao número de dados faltantes. bTeste Qui-Quadrado de Cochran-Armitage. cTeste Exato de Fisher.

O principal motivo para o uso da sonda foi a queda do 
sensório	 (n=157;	 35,2%);	 o	método	mais	 utilizado	 para	
a introdução da SNE foi a inserção às cegas, à beira leito 
(n=224;	50,9%)	e	o	método	mais	empregado	para	confirmar	
o posicionamento da extremidade distal da sonda foi a 
ausculta	epigástrica	(n=69;	18,3%)	(Tabela	3).	

Ocorreu maior número de óbitos entre os pacientes clas-
sificados	como	alta	dependência	pelo	SCP	(n=39;	8,7%)	e	
em	risco	alto	pelo	ICC-I	(n=53;	11,9%).	Dentre	os	pacientes	
que foram a óbito, apenas sete (1,6%) necessitavam de 
cuidado mínimo de enfermagem e cinco (1,1%) apresen-
taram ausência de risco para o óbito. Com relação ao nível 
de consciência, 54 (12%) pacientes estavam com alteração, 
ou seja, confusos, sonolentos ou inconscientes. Ademais, 
18,6% (n = 83) dos pacientes não apresentavam dispositivo 
invasivo para respiração. Houve associação entre óbito e 
complexidade assistencial (p=0,003) e nível de consciência 
(p=0,009) (Tabela 4).

Foram identificados 100 (22,4%) óbitos no período do 
estudo;	a	frequência	foi	maior	nas	enfermarias	de	clínica	geral	
(n=39;	39%),	oncologia	 (n=21;	21%)	e	geriatria	 (n=11;	
11%). A média de idade dos pacientes que morreram foi 
de 68,97 anos (70,24 ± 14,63 anos), do tempo de uso de 
sonda foi de 14,16 dias (9,00 ± 16,04 dias) e do tempo 

Tabela 3 – Distribuição das variáveis terapêuticas dos pacientes em uso de 
SNE, internados na clínica médica (N=447). Ribeirão Preto, 2019.

Frequênciaa

Variáveis terapêuticas n %
Motivo para o uso da SNGE
   Uso de tubo orotraqueal 9 2,0
   Outro 35 7,8
   Desnutrição 41 9,2
   Inapetência/baixa aceitação via oral 64 14,4
   Disfagia 140 31,4
   Queda do sensório/rebaixamento do nível de
   consciência/queda do estado geral

157 35,2

Técnicas utilizadas para a introdução da SNE
   Endoscopia 10 2,3
   Outro 15 3,4
   Não se aplicab 191 43,4
   Às cegas / à beira leito 224 50,9
Método utilizado para confirmar a posição da extremidade distal da 
SNE
   Somente aspiração do conteúdo gástrico 3 0,8
   Outro 9 2,4
   Ausculta epigástrica e aspiração do conteúdo gástrico 19 5,0
   Ausculta epigástrica, aspiração do conteúdo 
   gástrico e exame radiológico (raio X)

31 8,2

   Ausculta epigástrica e exame radiológico (raio X) 53 14,1
   Somente ausculta epigástrica 69 18,3
   Não se aplicab 193 51,2

aA frequência absoluta não totaliza 447 pacientes devido ao número de dados faltantes. bA 
opção “Não se aplica” foi selecionada quando o paciente foi admitido na enfermaria com a SNE.
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de internação foi de 16,08 dias (10,96 ± 14,61 dias). Nos 
pacientes que morreram, a média de comorbidades foi de 
2,24 (2,00 ± 2,07) (Tabela 5). Quando analisada a asso-
ciação entre óbito e as variáveis idade, tempo de uso de 
sonda, tempo de internação e número de comorbidades, 
verificou-se significância estatística somente para a variável 
idade (p=0,009) (Tabela 5).

DISCUSSÃO

A maioria dos pacientes incluídos no estudo era homem, 
idoso e com ensino fundamental incompleto. Pesquisas 
prévias apontam para baixa procura de pessoas do sexo 
masculino pelos serviços de saúde, pois ainda se evidencia 
a existência de tabus socioculturais que os levam a não reco-
nhecerem suas necessidades de saúde e que encobre a falsa 
ideia que não estão expostos às doenças. Ademais, o estilo 
de vida pouco saudável e a subutilização dos serviços por 
homens refere-se a um problema em muitos países, motivos 
pelos quais esses fatores de risco os afetam grandemente, 
pois estão ligados às diferenças de gênero e às normas 
predominantes de masculinidade16. 

Neste estudo, 38,4% dos pacientes com SNE apre-
sentaram ensino fundamental incompleto. A escolaridade 
também é considerada um fator importante na determi-
nação de saúde das pessoas, visto que, quanto maior o 
nível de escolaridade, maior a compreensão e tradução dos 
sinais e sintomas que caracterizam determinadas condições 
de saúde. O nível de instrução demonstra-se como fator 
importante na execução de programas específicos para a 
saúde, pois estudo evidenciou que o menor grau de esco-
laridade dificulta a efetivação de programas preventivos, 
principalmente aqueles voltados à promoção da saúde e 
à prevenção de doenças17. 

Tabela 5 – Análise da associação entre óbito e idade, tempo de uso da sonda, tempo de internação e número de comorbidades (N=447). Ribeirão Preto, 2019.

Óbito Mínimo Mediana Média Máximo DP Totala p valor b

Idade Não 18,75 65,76 63,64 139,75 17,47 308 0,009

Sim 25,46 70,24 68,97 104,54 14,63 100

Tempo uso sonda Não 0,00 8,00 13,31 308,00 30,61 308 0,706

Sim 1,00 9,00 14,16 66,00 16,04 100

Tempo internação Não 1,50 11,62 16,62 372,71 24,42 308 0,699

Sim 0,54 10,96 16,08 66,42 14,61 100

N° comorbidades Não 0,00 2,00 2,22 10,00 1,76 308 0,618

Sim 0,00 2,00 2,24 11,00 2,07 100

DP = Desvio Padrão. aA frequência absoluta não totaliza 447 pacientes devido ao número de dados faltantes. bTeste Qui-Quadrado de Cochran-Armitage. 

A idade média dos pacientes incluídos neste estudo foi de 
64 anos. A relação entre idade avançada e uso de SNE foi 
estabelecida em estudo prévio e se deve, em parte, ao fato 
de os pacientes apresentarem elevada carga de doença e 
incapacidade funcional relacionada à demência18. 

Em relação ao tempo de internação, os pacientes com 
SNE desse estudo apresentaram média de 17,32 dias, maior 
que a média encontrada em outro estudo (14,89 dias) em 
pacientes adultos internados em unidades de clínica médica 
e com NE1. Este resultado pode ser explicado pela comple-
xidade assistencial e gravidade dos pacientes. 

No presente estudo, aproximadamente 42% dos pacientes 
foram admitidos nas enfermarias com alterações no nível de 
consciência e eram altamente dependentes dos cuidados de 
enfermagem. Ainda, mais de 43% dos pacientes apresen-
taram alto risco de óbito e a queda do sensório e disfagia 
foram os principais motivos para o uso da sonda. 

Com o objetivo de caracterizar a população em uso de 
via alternativa de alimentação, em unidade de emergência 
do estado do Rio Grande do Sul, estudo apresentou como 
resultado que as indicações mais prevalentes para NE foram 
dificuldade de deglutição, redução no nível de consciência, 
estado geral grave, intubação orotraqueal, recusa ou baixa 
ingestão oral e/ou inapetência19.

Muitas condições médicas agudas e crônicas, como 
disfagia ou níveis reduzidos de consciência, não permitem 
o uso de nutrição oral. Nesses casos, a NE deve ser 
empregada para apoiar as necessidades nutricionais do 
paciente20, sendo importante a avaliação da nutricionista 
e da fonoaudióloga, que verificam a aceitação, assim 
como, as condições para deglutir e engolir corretamente, a 
consistência da dieta e as necessidades energético-proteicas 
do paciente21.  
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Destaca-se que, no presente estudo, a maioria dos 
pacientes foi admitida nos hospitais com doenças do 
aparelho circulatório (30%), neoplasias (14,3%) e doenças 
do aparelho respiratório (12,4%). Ademais, grande parte 
dos pacientes apresentou doença vascular periférica e hiper-
tensão arterial (34%), diabetes sem complicação (18,6%), 
doença cerebrovascular (18,6%) e doença renal grave ou 
moderada (11,8%). Esses dados corroboram aqueles encon-
trados no Sistema de Informação Hospitalar do Sistema Único 
de Saúde (SUS). No período de janeiro de 2015 a janeiro de 
2019, as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) foram 
as principais causas de morte em adultos, com destaque 
para as doenças do aparelho respiratório (19%), doenças do 
aparelho circulatório (19%) e neoplasias (13,3%)22. 

Em pesquisa realizada com o objetivo de analisar o perfil 
de pacientes hospitalizados em uso de NE, identificou-se que 
56,3% apresentaram hipertensão arterial sistêmica (HAS) 
e 20,1%, doença neurológica1. Pesquisa prévia também 
demonstrou associação entre o acidente vascular encefálico 
e a mortalidade de pacientes em uso de sondas enterais23.

Mais de 63% dos pacientes foram admitidos nas enfer-
marias de clínica médica com a SNE. Tal resultado evidencia 
que o uso deste dispositivo é cada vez mais frequente no 
âmbito domiciliar. Em estudo retrospectivo descritivo realizado 
em hospital universitário espanhol, verificou que, dentre os 
481.000 pacientes admitidos no hospital durante um ano, 
141, sem suporte nutricional prévio, permaneceram em uso 
de SNE e NE após a alta hospitalar e os cuidados foram 
mantidos no domicílio24.

A taxa de óbito dos pacientes, neste estudo, foi de 22,4%, 
inferior aos 33% encontrada em estudo longitudinal com 30 
pacientes em uso de NE em hospital universitário brasileiro25. 
Já outro estudo realizado com a finalidade de traçar o perfil 
dos pacientes em uso de sonda, internados em um hospital 
geral de grande porte, a taxa de óbito foi de 26,4%, seme-
lhante ao do presente estudo1. 

Ocorreu maior número de óbitos entre os pacientes alta-
mente dependentes dos cuidados de enfermagem e em risco 
alto para o óbito. O ICC é considerado um método válido 
e confiável para medir comorbidades em pesquisas clínicas 
e é um índice que alerta os profissionais sobre a elevada 
carga de doenças que os pacientes convivem. Em estudo 
transversal realizado no estado de Santa Catarina, o número 
de comorbidades, além do diagnóstico clínico, foi três, sendo 
HAS, diabetes mellitus e dislipidemias as mais presentes1. 

Houve associação entre óbito e complexidade assis-
tencial, visto que a maioria dos pacientes que morreu era 
altamente dependentes dos cuidados de enfermagem (8,7%) 
ou semi-intensivos (4,7%). O SCP proposto por Fugulin13 foi 
desenvolvido para prever o dimensionamento de pessoal 
necessário para atender às necessidades de assistência de 

enfermagem. Apesar de não terem sido encontradas na lite-
ratura pesquisas que correlacionassem a complexidade assis-
tencial de pacientes em uso de SNE com o óbito, observou-se 
que, neste estudo, o SCP pode ser utilizado pelos enfermeiros 
como uma ferramenta gerencial que auxilia na tomada de 
decisão em relação ao planejamento da assistência prestada 
aos pacientes em uso de SNE. 

Foi identificada associação entre nível de consciência 
e	 óbito;	 neste	 estudo,	 54%	dos	 pacientes	 que	morreram	
apresentaram alteração no nível de consciência (confuso, 
sonolento ou inconsciente). O resultado pode ser explicado 
pela maior gravidade dos pacientes. Alterações do nível de 
consciência podem sinalizar a deterioração fisiológica em 
pacientes críticos que necessitam de monitorização especial 
nas enfermarias26.  

Houve associação entre óbito e idade, sendo o desfecho 
mais comum entre os pacientes com média de 68,97 anos. 
Pesquisas consolidadas comprovaram que o aumento da idade 
elevou o risco de óbito em pacientes com doenças crônicas. 
Estudo que visou avaliar os preditores de mortalidade em 
pacientes com doenças cardíacas apontou que o risco de 
óbito foi 2,3 vezes maior em pacientes com idade acima de 
65 anos27. Contudo, em outros estudos, foi verificado que 
o aumento da idade não alterou a taxa de mortalidade28,29. 
Apesar desta variável ser utilizada em várias ferramentas de 
estratificação de risco, os resultados apresentados na litera-
tura demonstraram que o impacto da idade na taxa de óbito 
durante a internação hospitalar ainda é controverso.

Limitações
Apesar de o estudo ter sido realizado em sete hospitais 

brasileiros, os resultados podem não representar o perfil da 
população brasileira internada que faz uso de SNE, tendo em 
vista as diversidades dos serviços de saúde no país.

CONCLUSÃO

A maioria dos pacientes em uso de SNE era homem, com 
média de idade de 64,91 anos, com doença do aparelho 
circulatório, em estado de alerta, com risco alto para o óbito 
e altamente dependente dos cuidados de enfermagem. O 
óbito esteve associado à complexidade assistencial, ao nível 
de consciência e, também, à idade. Faz-se necessária atuação 
da nutrição e da fonoaudióloga na avaliação destes pacientes.
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RESUMO
Introdução: A hidroclorotiazida é um dos fármacos utilizados para tratamento da hipertensão arterial 
sistêmica, componente da síndrome metabólica. O uso desse medicamento está relacionado a perdas 
de nutrientes, como o magnésio, fato que favorece a deficiência nutricional para aqueles que apre-
sentam o consumo alimentar inadequado desse mineral. Desta forma, este estudo teve como objetivo 
avaliar o consumo alimentar de magnésio em pacientes com síndrome metabólica, que fazem uso de 
hidroclorotiazida. Método: Trata-se de um estudo de delineamento transversal, analítico-descritivo, 
retrospectivo, realizado em uma clínica escola de nutrição em Salvador–BA, no qual foi feita a avaliação 
do consumo alimentar de magnésio de 35 pacientes, conforme os valores estabelecidos pela Dietary 
Reference Intake, e de acordo com o sexo, faixa etária, escolaridade, renda familiar e terapia com 
polifarmácia. A análise de dados foi realizada considerando significância estatística quando valor-p 
≤0,05. Resultados: A média do consumo alimentar de magnésio encontrada foi de 188,02 ± 93,9 
mg e o percentual de inadequação segundo a Estimated Average Requirement e Recommended Dietary 
Allowances foi de 80% e 85,7%, respectivamente. O consumo alimentar médio revelou maiores resul-
tados para: homens (197,22 ± 27,7 mg) em comparação às mulheres (186,83 ± 99,5mg) (p=0,652); 
adultos de 20 a 39 anos (195,69 ± 139,6 mg) em comparação a outras faixas etárias (p=0,935); os que 
cursaram até ensino médio (205,95 ± 102,5 mg) em comparação a outras escolaridades (p=0,490); 
os que tinham renda familiar de até 1 salário mínimo (207,06 ± 107,2 mg) em comparação a outras 
rendas (p=0,640); e os que utilizavam polifarmácia (204,08 ± 104,4 mg) em comparação aos que não 
utilizavam (174,50 ± 84,5 mg) (p=0,371). Porém, esses achados não foram estatisticamente signifi-
cativos e todos foram inferiores aos valores de referências estabelecidos. Conclusões: Os resultados 
encontrados revelaram um consumo alimentar inadequado de magnésio. Observa-se a necessidade 
da adoção de estratégias nutricionais para o incentivo ao consumo de alimentos fonte de magnésio 
para os pacientes com síndrome metabólica.

ABSTRACT
Introduction: Hydrochlorothiazide is one of the drugs used to treat systemic arterial hypertension, 
a component of metabolic syndrome. The use of this medication is related to nutrient losses such as 
magnesium, a fact that favors nutritional deficiency for those with inadequate food consumption of this 
mineral. Thus, this study aimed to assess food intake of magnesium in patients with metabolic syndrome, 
who use hydrochlorothiazide. Methods: This is a cross-sectional, analytical-descriptive, retrospective 
study, carried out in a nutrition school clinic in Salvador–BA, in which the evaluation of the magnesium 
food consumption of 35 patients was made, according to the values established by the Dietary Refe-
rence Intake, and according to sex, age group, education, family income and polypharmacy therapy. 
Data analysis was performed considering statistical significance when p-value ≤0.05. Results: The 
average magnesium food consumption found was 188.02 ± 93.9 mg and the percentage of inadequacy 
according to Estimated Average Requirement and Recommended Dietary Allowances was 80% and 
85.7%, respectively. The average food consumption revealed higher results for: men (197.22 ± 27.7 
mg) compared to women (186.83 ± 99.5 mg) (p=0.652); adults aged 20 to 39 years (195.69 ± 139.6 
mg) compared to other age groups (p=0.935); those who attended high school (205.95 ± 102.5 mg) 
compared to other schooling (p=0.490); those who had a family income of up to 1 minimum wage 
(207.06 ± 107.2 mg) compared to other family incomes (p=0.640); and those who used polypharmacy 
(204.08 ± 104.4 mg) compared to those who did not use it (174.50 ± 84.5 mg) (p=0.371). However, 
these findings were not statistically significative and all were below the established reference values. 
Conclusions: The results found revealed an inadequate food intake of magnesium. There is a need to 
adopt nutritional strategies to encourage the consumption of foods containing magnesium for patients 
with metabolic syndromic.
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INTRODUÇÃO

A síndrome metabólica (SM) envolve um conjunto de 
fatores de risco cardiovascular relacionados ao acúmulo 
abdominal de gordura e à resistência à insulina1. Estudos 
internacionais2,3 indicam taxas de prevalência de SM que 
variam entre 30,4% e 41%. No Brasil, na faixa etária acima 
de 60 anos, essas taxas variam entre 37,2% e 49,1%, em 
diferentes regiões4,5.

De acordo com a International Diabetes Federation6, 
para diagnóstico da SM, o indivíduo deve apresentar, obri-
gatoriamente, obesidade central e mais dois parâmetros 
dentre hiperglicemia, hipertrigliceridemia, baixos níveis 
do colesterol da lipoproteína de alta densidade (HDL-c) e 
hipertensão arterial sistêmica (HAS). Destas complicações, 
a HAS é um problema de saúde pública relevante, por ser a 
doença crônica não transmissível (DCNT) que mais acomete 
a população e o fator de risco primário no que se refere a 
doenças cardiovasculares e mortalidade7.

Os recursos terapêuticos utilizados para o controle da 
pressão arterial incluem tratamento não-farmacológico e o 
uso de medicamentos anti-hipertensivos com o objetivo de, 
além de reduzir a pressão arterial, preservar os órgãos-alvo, 
bem como evitar problemas cardiovasculares e renais8. 

Referindo-se aos anti-hipertensivos, a hidroclorotiazida 
(HCTZ) é um medicamento pertencente à classe dos diuré-
ticos tiazídicos, sendo que este fármaco, em conjunto com os 
betabloqueadores, foram os mais utilizados nos últimos 40 
anos no tratamento de pacientes com HAS9. Os diuréticos 
tiazídicos conseguem regular a pressão arterial, reduzindo 
de forma antecipada o volume intravascular e a resistência 
vascular periférica, porque impossibilitam a reabsorção de 
sódio e cloreto nos túbulos renais10. Desta forma, a ação da 
HCTZ provoca alterações nas concentrações de nutrientes 
no organismo, como o aumento da excreção urinária destes 
e outros eletrólitos, especialmente o magnésio11.

Segundo Cruz-Aranda12, o tratamento por longos 
perío dos com os diuréticos tiazídicos favorece a diminuição 
de cerca de 5% a 10% do magnésio plasmático. Este nutriente 
é o segundo cátion em maior quantidade no ambiente intra-
celular, sendo um elemento indispensável para manutenção 
dos processos celulares, participando de reações essenciais 
como no metabolismo dos macronutrientes e regulação dos 
sistemas hormonal e imunológico13.

Além disso, apresenta importante finalidade na regulação 
da pressão arterial devido a sua atividade como inibidor da 
contração da musculatura lisa vascular, podendo exercer 
uma função de vasodilatador14. Ainda contribui no desenvol-
vimento e manutenção dos ossos, participando da compo-
sição mineral óssea, em conjunto com o fosfato e cálcio, e 
auxiliando nas trocas que ocorre entre esses elementos e os 
ossos e tecidos15.

Dentre as manifestações clínicas observadas em casos 
de deficiências do magnésio se encontram as relacionadas 
ao sistema nervoso central (anorexia, náuseas e vômitos), 
do sistema neuromuscular (cãibras, fraqueza muscular e 
convulsões) e do sistema cardiovascular (trombose), além 
da predisposição à arritmia16.

Sendo assim, uma vez que o magnésio é um nutriente 
essencial ao organismo e sua deficiência pode trazer diversas 
consequências negativas para o indivíduo, principalmente 
as relacionadas ao sistema cardiovascular, cabe avaliar o 
consumo alimentar para detectar possíveis insuficiências 
na ingestão e incentivar o consumo de alimentos fontes 
deste nutriente. Neste contexto, o presente estudo teve 
como objetivo avaliar o consumo alimentar de magnésio 
em pacientes com síndrome metabólica, que fazem uso de 
hidroclorotiazida.

MÉTODO

Trata-se de um estudo de delineamento transversal, 
retrospectivo, de natureza quantitativa, com abordagem 
analítico-descritiva, realizado em uma clínica escola de 
nutrição do município de Salvador–BA. Os dados coletados 
foram de pacientes atendidos no período de abril de 2014 a 
abril de 2015 e oriundos do banco de dados do Núcleo de 
Pesquisa e Extensão em Genômica Nutricional e Disfunções 
Metabólicas (GENUT). Este estudo é um recorte do projeto de 
pesquisa intitulado “Influência de ações educacionais sobre 
as interações fármacos-nutrientes em pacientes portadores 
de síndrome metabólica”, aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da Universidade do Estado da Bahia, sob o parecer 
nº 733956/2014.

Foram incluídos dados secundários de 35 pacientes, de 
ambos os sexos, adultos, com faixa etária acima de 20 anos, 
diagnosticados com HAS como componente da SM e que 
faziam uso de HCTZ e apresentaram dois recordatórios de 24 
horas (R24hs) respondidos de maneira integral no prontuário. 
Não foram incluídos na pesquisa aqueles que faziam uso de 
suplementação de magnésio e os que apresentaram qualquer 
condição de saúde ou doença que poderia interferir na fide-
dignidade dos dados, como gestantes, lactantes, pacientes 
bariátricos, portadores de doenças degenerativas, doenças 
inflamatórias intestinais e insuficiência renal aguda e crônica.

Foram coletados dados demográficos, socioeconômicos e 
clínicos dos pacientes, e foi realizada a análise dos R24hs, a 
fim de caracterizar o consumo alimentar de magnésio. Para 
tal, foram utilizados dois recordatórios referentes à consulta 
inicial, sendo um de dia típico e o outro de dia atípico (final 
de semana), não consecutivos. Os cálculos dos recordatórios 
foram feitos com auxílio do software de Nutrição Nutrilife® 
e, em seguida, encontrou-se a média de consumo alimentar 
de magnésio de cada paciente.
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A classificação de adequação utilizada para o consumo 
médio foi de acordo com os valores estabelecidos pela 
Dietary Reference Intakes (DRI’s) para a Ingestão Dietética 
Recomendada (Recommended Dietary Allowances - RDA) e 
a Necessidade Média Estimada (Estimated Average Require-
ment - EAR). Os valores de referência utilizados se encontram 
na Tabela 1.

Os dados referentes à adequação do consumo alimentar 
de magnésio, utilizando os parâmetros da DRI´s, estão 
presentes na Tabela 3. Foi observado que ao avaliar pela 
EAR, 80% dos pacientes apresentavam consumo médio 
diário de magnésio abaixo dos valores de referência e ao 
utilizar a RDA como indicador, esse valor foi de 85,7%. A 
média geral de consumo foi de 188,02 ± 93,9 mg, valor 
abaixo das recomendações, independente do indicador 
utilizado.

As variáveis categóricas foram representadas a partir de 
frequências absoluta e relativa (%) e as variáveis quantitativas, 
em média e desvio padrão, considerando a distribuição 
normal dos dados. Com relação ao perfil de consumo 
alimentar do magnésio, foi avaliado o percentual de 
adequação, além de relacionada a média diária de consumo 
aos determinantes sexo, faixa etária, escolaridade, renda 
familiar e terapia com polifarmácia (prática caracterizada 
pelo uso concomitante de cinco ou mais medicamentos por 
uma mesma pessoa18).

A análise estatística foi realizada no programa SPSS 
Statistics para Windows, versão 20.0.0., utilizando-se o 
teste estatístico ANOVA e teste t de Student para diferença 
de médias, considerando significância estatística quando 
valor-p ≤0,05.

RESULTADOS

A caracterização da população estudada encontra-se 
na Tabela 2. A amostra foi composta de 35 pacientes, com 
predomínio do sexo feminino (88,6%). A média de idade 
dos participantes foi de 54,91 ± 8,3 anos e observou-se 
que 68,6% dos indivíduos se encontravam na faixa etária 
de 40 a 59 anos.

Em relação à escolaridade, a mesma quantidade de 
pacientes que cursou o ensino fundamental (45,7%), cursou o 
ensino médio (45,7%). Quanto à renda familiar, houve predo-
mínio daqueles que recebiam até 1 salário mínimo (42,9%), 
seguidos pela renda de 1 a 2 salários mínimos (37,1%). Já no 
que diz respeito à terapia medicamentosa com polifarmácia, 
45,7% faziam uso de cinco ou mais medicamentos.

Tabela 1 – Valores da Ingestão Dietética Recomendada (RDA) e da Neces-
sidade Média Estimada (EAR) do magnésio, segundo sexo e faixa etária.

EAR (mg) RDA (mg)

Mulheres
   20-30 anos ≥ 255 ≥ 310
   ≥ 31 anos ≥ 265 ≥ 320
Homens
   20-30 anos ≥ 330 ≥ 400
   ≥ 31 anos ≥ 350 ≥ 420

Fonte: Adaptado de Institute of Medicine17.

Tabela 2 – Caracterização segundo variáveis demográficas, socioeconô-
micas e clínicas de pacientes com síndrome metabólica que fazem uso de 
hidroclorotiazida. Salvador–BA, 2020.

Variável N %

Sexo
   Feminino 31 88,6
   Masculino 4 11,4
Faixa etária
   20 a 39 anos 3 8,6
   40 a 59 anos 24 68,6
   ≥ 60 anos 8 22,9
Escolaridade
   Analfabeto 1 2,9
   Ensino fundamental 16 45,7
   Ensino médio 16 45,7
   Ensino superior 2 5,7
Renda familiar (em salários mínimos)
   Até 1 15 42,9
   1 a 2 13 37,1
   2 a 3 5 14,3
   3 a 4 2 5,7
Terapia com polifarmácia
   Sim 16 45,7
   Não 19 54,3

Tabela 3 – Adequação do consumo alimentar de magnésio dos pa-
cientes com síndrome metabólica que fazem uso de hidroclorotiazida. 
Salvador–BA, 2020.

< EAR
% (n)

≥ EAR e 
< RDA 
% (n)

< RDA
% (n)

≥ RDA
% (n)

Consumo alimentar 
de magnésio

80 (28) 5,7 (2) 85,7 (30) 14,3 (5)

EAR = Necessidade Média Estimada; RDA = Ingestão Dietética Recomendada.

Na Tabela 4, encontram-se os dados referentes ao 
consumo alimentar de magnésio, conforme características 
demográficas, socioeconômicas e clínicas dos pacientes. 
Os resultados identificados não apresentaram significância 
estatística.
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Ao avaliar o consumo alimentar de acordo com o sexo 
dos participantes, observou-se que a média diária foi maior 
no sexo masculino (197,2 ± 27,7 mg) em comparação ao 
sexo feminino (186,8 ± 99,5 mg) (p=0,652).

Tratando-se da faixa etária, a média diária de consumo de 
magnésio foi maior na faixa etária 20 a 39 anos (195,69 ± 
139,6 mg) e menor na faixa etária acima e 60 anos (177,28 
± 92,8 mg) (p=0,935). No que diz respeito à escolaridade, 
foi revelada uma média diária de consumo maior para os 
que cursaram até o ensino médio (205,95 ± 102,5 mg) e 
menor média diária para os que cursaram o ensino superior 
(112,17 ± 42,1 mg) (p=0,490).

Também foi observado que o consumo desse nutriente foi 
maior para aquelas pessoas que tinham a renda familiar de até 
1 salário mínimo, apresentando a média de 207,06 ± 107,2 
mg, e menor na renda de 1 a 2 salários mínimos com média 
de 162,60 ± 83,0 mg (p=0,640). Em relação à polifarmácia, 
os pacientes que faziam uso dessa terapia apresentaram uma 
média diária mais elevada (204,08 ± 104,4 mg) do que os 
que não faziam (174,50 ± 84,5 mg) (p=0,371).

DISCUSSÃO

O presente estudo avaliou o consumo alimentar de 
magnésio em pacientes com síndrome metabólica em uso de 
hidroclorotiazida, identificando ingestão inadequada desse 
nutriente de acordo com os parâmetros propostos pelas 
DRI´s (RDA e EAR) e conforme as médias diárias de consumo, 
revelando, portanto, a necessidade da devida atenção e de 
maior direcionamento no manejo nutricional deste público.

A maioria dos participantes apresentou consumo inade-
quado de magnésio, abaixo dos valores de referência, assim 
como foi verificado por Jackson et al.19, em uma pesquisa 
em que foi avaliada a associação entre etnia e ingestão 
de magnésio de 5.682 idosos americanos, na qual 83,3% 
da população apresentaram inadequação de consumo 
segundo a RDA.

Essas prevalências de inadequação identificadas são 
semelhantes às encontradas em um estudo do consumo 
alimentar de 96 usuários de uma Clínica Escola de Nutrição 
no município de Americana-SP, no qual 88,54% da amostra 
apresentavam ingestão abaixo da EAR e 92,7% a ingestão 
menor ou igual a RDA20. Nesta mesma pesquisa, também foi 
avaliada, no grupo de pacientes que apresentavam DCNT, a 
média diária de consumo de magnésio que foi de 228,06 ± 
151,17 mg, valor abaixo das recomendações, assim como 
no atual estudo.

Serban et al.21 realizaram uma pesquisa com 409 adultos 
obesos que estavam sob supervisão médica, em que foi 
avaliada a prevalência das doses recomendadas de macro 
e micronutrientes, e os participantes também apresentaram 
o consumo médio de magnésio abaixo das recomendações, 
com o valor de 225,8 ± 104,3 mg/dia. Resultado semelhante 
foi encontrado em um estudo realizado com o objetivo de 
investigar as associações entre os valores basais de ingestão 
de magnésio e sintomas do sono, em que a mediana de 
consumo de 1.487 participantes no baseline foi 289 mg/dia 
(intervalo interquartil 233,7–366,1 mg/dia) 22. 

Estes achados podem estar relacionados à ingestão 
reduzida de alimentos fontes de magnésio, como os vegetais 
folhosos verdes, cereais integrais, frutas, legumes e tubér-
culos23. É possível identificar que muitos alimentos cultivados 
de forma natural possuem este nutriente em sua composição, 
mas, nas últimas décadas, seu consumo reduziu de maneira 
significativa devido a variados fatores, entre eles, alterações 
em hábitos alimentares24. No Brasil, este fato pode ser obser-
vado, já que houve mudanças no sistema alimentar do país, 
em que foi identificado um aumento na disponibilidade e 
consumo de alimentos processados e ultraprocessados em 
detrimento do consumo de alimentos in natura e minima-
mente processados25.

Este fenômeno afeta negativamente a quantidade de 
micronutrientes na dieta e considerando que a população 

Tabela 4 – Consumo alimentar de magnésio (mg) e aspectos demográficos, 
socioeconômicos e clínicos dos pacientes com síndrome metabólica que 
fazem uso de hidroclorotiazida. Salvador–BA, 2020.

Variável
Associada

Consumo de magnésio

Média ± desvio 
padrão (mg)

Valor de p

Gênero

   Feminino 186,83 ± 99,5 p = 0,652*

   Masculino 197,22 ± 27,7

Faixa etária

   20 a 39 anos 195,69 ± 139,6 p = 0,935**

   40 a 59 anos 190,64 ± 93,1

   ≥ 60 anos 177,28 ± 92,8

Escolaridade

   Analfabetos __ p = 0,490**

   Ensino fundamental 180,48 ± 94,0

   Ensino médio 205,95 ± 102,5

   Ensino superior 112,17 ± 42,1

Renda familiar (em salários mínimos)

   Até 1 207,06 ± 107,2 p = 0,640**

   1 a 2 162,60 ± 83,0

   2 a 3 203,79 ± 98,6

   3 a 4 171,06 ± 41,1

Terapia com polifarmácia

   Sim 204,08 ± 104,4 p = 0,371*

   Não 174,50 ± 84,5
* Teste t de Student, valor de p ≤ 0,05. ** Teste ANOVA, valor de p ≤ 0,05. (-) = ausentes; 
(mg=miligrama).



Consumo alimentar de magnésio em pacientes com síndrome metabólica em uso de hidroclorotiazida

BRASPEN J 2020; 35 (3): 287-93

291

do presente estudo já se encontra em risco nutricional devido 
às doenças de base e que a hidroclorotiazida normalmente 
é prescrita para uso contínuo, é importante salientar que o 
consumo inadequado do magnésio favorece ainda mais ao 
desenvolvimento de um quadro de deficiência nutricional16.

Embora os mecanismos não estejam completamente 
elucidados, a hipomagnesemia pode gerar consequências 
relacionadas à homeostase da glicose e à hipertensão 
arterial. Rosique-Esteban et al.26 afirmam que baixos níveis 
de magnésio podem intensificar os processos associados à 
resistência à insulina, por causar alterações, como a dimi-
nuição na secreção pancreática deste hormônio, e interferir 
nas interações insulina-receptor. Assim como, acredita-se que 
o consumo inadequado de magnésio ou interferências no 
seu metabolismo pode promover vasoespasmo ou dano ao 
endotélio, afetando a pressão arterial e a função endotelial.

O magnésio também atua no metabolismo cerebral, desta 
forma, sua deficiência está associada a sinais e sintomas 
neuromusculares e psiquiátricos, como enxaqueca, fraqueza 
muscular, ansiedade, insônia e depressão. Além disso, a 
hipomagnesemia está relacionada a outros distúrbios, como 
a insuficiência cardíaca congestiva e arritmias, sendo que 
algumas pesquisas apontam que a suplementação deste 
nutriente auxilia no tratamento dessas e outras doenças27.

No presente estudo, apesar de não ser estatisticamente 
significativo, o sexo masculino apresentou maior adequação 
no consumo de magnésio, como encontrado por Souza et 
al.28 em uma pesquisa para avaliar a ingestão de nutrientes 
de 60 pacientes com neurofibromatose tipo 1, na qual os 
homens apresentaram média de consumo mais elevada que 
as mulheres, 219,6 mg (mínimo = 95,4 mg e máximo = 
381,4 mg) e 166,7 mg (mínimo = 77,3 mg e máximo = 
280,0 mg), respectivamente, não apresentando significância 
estatística (p=0,641). Resultado semelhante ao de um estudo29 
realizado para avaliar a associação de ingestão de minerais e 
vitaminas do complexo B sobre níveis de glicemia, em que a 
média diária de consumo foi maior no sexo masculino (372,71 
mg – intervalo de confiança 95%: 362,48-382,94 mg) que no 
feminino (305,34 mg – intervalo de confiança 95%: 294,20-
316,48 mg). Assim como identificado por Venturini et al.30, 
em uma pesquisa sobre perfil de consumo de nutrientes e sua 
associação com as variáveis sociodemográficas e de saúde 
de 427 idosos em que os homens (261,3 ± 106,8 mg) apre-
sentaram média de consumo mais elevada que as mulheres 
(227,5 ± 88,5 mg), contudo essa diferença foi estatisticamente 
significativa (p=0,002). 

Os achados deste estudo e dos citados corroboram com 
as recomendações preconizadas pela DRI´s, nas quais os 
valores de referência de consumo de magnésio para os 
homens são mais elevados que para as mulheres. Além 
disso, a ingestão de magnésio normalmente é proporcional 

à ingestão calórica total, fato que justifica maiores níveis de 
consumo deste mineral para jovens e homens que consomem 
mais calorias que as mulheres e idosos17. Entretanto, ainda 
assim, todos resultados citados em relação à adequação 
de consumo no sexo masculino se encontram abaixo das 
recomendações estabelecidas. 

Ferreira-Nunes et al.31 afirmam que, com o envelheci-
mento torna-se mais comum que fatores relacionados à 
redução da ingestão dos alimentos e aproveitamento dos 
nutrientes interfiram no estado nutricional das pessoas. No 
presente estudo, observou-se que a ingestão de magnésio 
foi inversamente relacionada à idade, ou seja, foi menor 
na senescência. Este achado pode estar relacionado, prin-
cipalmente, a aspectos intrínsecos do envelhecimento que 
alteram os hábitos alimentares dos idosos, como a disfunção 
na percepção do paladar e alterações nos processos de 
mastigação e deglutição32.

As deficiências de micronutrientes que acometem a 
população de idade mais avançada, por estarem relacio-
nadas a alterações funcionais, causam uma preocupação 
considerável em aspectos como autonomia e longevidade. 
O magnésio, nesse contexto, tem grande relevância devido a 
sua participação tanto no desenvolvimento de ossos saudá-
veis, quanto na formação e funcionalidade dos músculos 
nos idosos33.

Tratando-se da escolaridade, acredita-se que a educação 
escolar influencia no que diz respeito aos conhecimentos 
sobre alimentação e nutrição, consequentemente, interferindo 
no estado nutricional dos indivíduos34. Em um estudo reali-
zado com idosos usuários das unidades básicas de saúde de 
Goiânia-GO, avaliou-se a prevalência do consumo diário 
de frutas, verduras e legumes. Os resultados revelaram que, 
quanto mais elevada a escolaridade, maior o consumo destes 
alimentos, sendo que estes são algumas das principais fontes 
de magnésio35. 

Contudo, os dados desta pesquisa revelaram menores 
taxas de ingestão no ensino superior, podendo esta ser 
uma característica específica deste público ou desse estudo, 
especialmente porque um número reduzido de pacientes 
apresentava maior nível de escolaridade. Além disso, uma 
quantidade significativa de participantes cursou até o ensino 
médio, segunda maior categoria com mais anos de estudos 
descrita nesta pesquisa, e esta foi a que apresentou maior 
média de consumo de magnésio.

A renda familiar também é um fator muito importante 
para o desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis. 
Um maior nível de escolaridade e uma renda familiar mais 
elevada contribuem para uma alimentação nutricionalmente 
mais rica30. Todavia, neste estudo, a maior taxa de consumo 
de magnésio foi na renda familiar dos que recebem até 1 
salário mínimo, podendo ser um indicativo que, apesar 
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desse fator influenciar, ele pode não ser decisivo para uma 
boa alimentação, que pode depender, além do custo dos 
alimentos, de aspectos como disponibilidade e acesso36.

Uma alternativa que pode facilitar o acesso de toda a 
comunidade a alimentos como as frutas e outros vegetais 
é a implementação de hortas comunitárias, que estimula 
a própria população a cultivar estes alimentos, fontes de 
diferentes nutrientes com o baixo custo37. Portanto, estes 
resultados reforçam o papel do nutricionista como agente 
de educação alimentar e nutricional, sendo uma de suas 
responsabilidades estabelecer estratégias que alcancem 
qualquer nível de escolaridade e renda. Além disso, cabe 
a estes profissionais buscar meios de orientar os pacientes 
sobre uma alimentação de qualidade, segura e de acordo 
com sua renda familiar.

Já com relação ao tratamento com polifarmácia, uma 
parcela significativa dos pacientes fazia uso dessa terapêutica 
e estes apresentaram consumo de magnésio mais adequado 
do que aqueles que utilizavam quatro medicamentos ou 
menos. Este talvez seja um fator de proteção, tendo em vista 
que indivíduos que apresentam muitas enfermidades ou 
fazem uso de diversos fármacos simultaneamente estão mais 
propícios a sofrerem efeitos de interações medicamentosas 
com uma repercussão indesejada38. Especialmente, consi-
derando que na polifarmácia é comum o uso contínuo de 
medicamentos e que as interações entre fármacos e nutrientes 
podem, além de causar reações adversas, interferir no estado 
nutricional do indivíduo39. 

Apesar da importância dos achados, este estudo tem 
algumas limitações, por ser transversal e retrospectivo. 
Sabe-se que análises transversais são limitantes para iden-
tificar relações causais e para investigar desfechos em um 
único momento no tempo40. Quanto aos estudos retrospec-
tivos, por usarem dados existentes, uma das dificuldades está 
nas possíveis variações dos registros de dados, principalmente 
quando estes não são projetados para pesquisa, e sim com 
propósitos clínicos ou administrativos41.

Deve-se, também, considerar que o tamanho amostral 
poderia ter sido maior, possibilitando, então, a realização 
de análises inferenciais estatísticas. Além disso, destaca-
se a falta de estudos sobre a relação entre a ingestão de 
magnésio e dados demográficos e socioeconômicos para 
comparação de resultados, fazendo-se necessária, então, a 
elaboração de mais pesquisas que elucidem essas relações. 
No entanto, essas limitações não comprometem a qualidade 
deste trabalho e nem as observações encontradas. 

CONCLUSÃO
A média de consumo de magnésio dos pacientes encontra-

se abaixo das recomendações nutricionais, independente do 
parâmetro utilizado. Maiores médias do consumo alimentar 

de magnésio foram identificadas no sexo masculino, faixa 
etária de 20 a 39 anos, ensino médio, renda familiar de 1 a 2 
salários mínimos e terapia medicamentosa com polifarmácia. 

Sugere-se que novos estudos sejam realizados, investi-
gando a relação entre consumo de magnésio e depleção 
deste micronutriente por interação com fármacos, como a 
hidroclorotiazida, especialmente em pacientes com doenças 
crônicas como SM, além do estímulo à adoção de estraté-
gias nutricionais voltadas para o incentivo ao consumo de 
alimentos fontes deste nutriente.
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RESUMO
No leite humano, destaca-se o papel dos lipídeos como fonte para o crescimento e desenvolvimento 
adequados do lactente. O sistema lipídico do leite materno, responsável por aproximadamente 
50% das calorias, é estruturado para o recém-nascido e o lactente. A digestão e absorção do 
lipídeo são facilitadas pela organização da gordura, pelo tipo de ácido graxo (ácidos palmítico, 
oleico, linoleico, linolênico, etc.), pela composição dos triglicerídeos e pela lípase estimulada pelos 
sais biliares. Além disso, o leite contém ácido docosaexaenoico, que permite um ótimo desenvol-
vimento neurológico e imunológico. Apesar da estrutura lipídica do leite materno ser extrema-
mente complexa, ela deve servir de modelo para a dinâmica da composição lipídica das fórmulas 
infantis. A adição de ácidos graxos de cadeia longa (ácidos araquidônico e docosaexaenoico) 
ligados a fosfolipídeos em fórmulas infantis pode contribuir para um melhor desenvolvimento de 
lactentes, assim como atuar no sistema imunológico e no “imprinting” metabólico, reduzindo o 
risco de doenças crônicas não transmissíveis. Lactentes recebendo fórmulas com ácido palmítico 
na posição ß-2 apresentam maior contagem de lactobacilos nas fezes, quando comparados aos 
que recebem fórmulas com ácido palmítico nas posições ß-1 e ß-3, promovendo a manutenção 
da eubiose intestinal. Lactentes recebendo fórmulas com ácido palmítico ß-2 apresentam saúde 
óssea similar aos lactentes em aleitamento materno, pois não ocorre perda fecal de cálcio.

ABSTRACT
In human milk, the role of lipids as a source for the adequate growth and development of the infant 
is highlighted. The lipidic system of breast milk, responsible for approximately 50% of calories, 
is structured for the newborn and the infant. Digestion and absorption of lipids are facilitated 
by the organization of fat, the type of fatty acid (palmitic, oleic, linoleic, linolenic acids, etc.), the 
composition of triglycerides and the lipase stimulated by bile salts. In addition, milk contains doco-
sahexaenoic acid, which allows optimal neurological and immunological development. Although 
the lipid structure of breast milk is extremely complex, it should serve as a model for the dynamics 
of the lipid composition of infant formulas. The addition of long-chain fatty acids (arachidonic 
and docosahexaenoic acids) linked to phospholipids in infant formulas can contribute to a better 
development of infants, as well as acting on the immune system and metabolic imprinting, reducing 
the risk of chronic non-communicable diseases. Infants receiving formulas with palmitic acid in 
theß-2 position have a higher lactobacillus count in the feces, when compared to those receiving 
formulas with palmitic acid in the ß-1 and ß-3 positions, promoting the maintenance of intestinal 
eubiosis. Infants receiving formulas with ß-2 palmitic acid present bone health similar to infants 
breastfeeding, as fecal calcium loss does not occur.
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INTRODUÇÃO

Lipídeos são definidos como uma classe de compostos 
normalmente insolúveis em água, contendo basicamente 
carbono, hidrogênio e oxigênio. Variam em tamanho e pola-
ridade e abrangem desde triglicerídeos e ésteres hidrofóbicos 
até fosfolipídeos e cardiolipinas1.

Os lipídeos dietéticos também incluem colesterol e fitoes-
terol, no entanto, esses compostos se distinguem dos outros 
lipídeos, pois passam por processos especializados durante a 
digestão, absorção, transporte, armazenamento e utilização1. 

Os triglicerídeos compõem a maior porção dos lipídeos. 
Eles são compostos por três ácidos graxos (iguais ou dife-
rentes) esterificados em uma molécula de glicerol (Figura 
1). Esses ácidos graxos são, em geral, não ramificados e 
possuem de 4 a 26 carbonos em sua molécula1.

de cadeia longa, principalmente o ácido docosaexaenoico 
(DHA), que permite um ótimo desenvolvimento neurológico 
e imunológico2.

CLASSIFICAÇÃO DOS LIPÍDEOS

As características dos ácidos graxos são utilizadas para 
sua nomenclatura e classificação, conforme descrito a seguir3:

•	 Número	de	carbonos:	ácidos	graxos	de	cadeia	curta	(até	
4 átomos), cadeia média (6 a 12 átomos de carbono), 
cadeia longa (14 a 18 átomos de carbono), cadeia muito 
longa (a partir de 20 átomos de carbono);

•	 Número	de	duplas	ligações:	saturado	(sem	duplas	liga-
ções) e insaturados (contendo dupla ligação), sendo 
monoinsaturados (1 dupla ligação) e polinsaturados (2 
ou mais duplas ligações) (Figura 2);

•	 Posição	da	primeira	dupla	ligação:	identifica-se	a	posição	
da primeira dupla ligação contada a partir do radical 
metil (representada pela letra ômega).

Os lipídeos podem, ainda, ser classificados em simples, 
compostos e variados:

•	 Lipídeos	simples:	ácidos	graxos,	gorduras	neutras	(ésteres	
de ácidos graxos com glicerol, como, por exemplo, os 
triglicerídeos), ceras (ésteres de ácidos graxos com álcool, 
como, por exemplo, o colesterol);

•	 Lipídeos	compostos:	fosfolipídeos	(compostos	por	ácido	
fosfórico, ácidos graxos e base nitrogenada), glicolipídeos 
(compostos por ácidos graxos, monossacarídeo e base 
nitrogenada), lipoproteína (lipídeo e proteína) (Figura 3);

•	 Lipídeos	variados:	esteroides	(colesterol,	vitamina	D	e	sais	
biliares), vitaminas A, E e K.

FUNÇÕES DOS LIPÍDEOS

Em linhas gerais, os lipídeos são fonte de energia com alta 
densidade calórica, atuam na síntese de hormônios, estruturas 
celulares, transporte de vitaminas lipossolúveis e fornecem 
ácidos graxos essenciais (ácidos linoleico e alfa-linolênico)3.

O Quadro 1 resume as principais ações dos lipídeos.

ÁCIDOS GRAXOS POLINSATURADOS DE CADEIA 
LONGA

Os ácidos graxos polinsaturados são classificados de 
acordo com a posição da primeira ligação dupla na cadeia 
carbônica. Duas cadeias são importantes para o metabolismo 
humano, a cadeia ômega 6, cujos principais representantes 
são os ácidos linoleico e araquidônico (ARA) e a cadeia 
ômega 3, que será detalhada a seguir.

A Figura 4 mostra a síntese dos ácidos graxos polinsatu-
rados de cadeia longa ômega 6 e ômega 3.

Figura 1 - Estrutura do triglicerídeo.

A maioria dos ácidos graxos de cadeia longa e muito longa 
está presente em fosfolipídeos das membranas celulares e em 
tecidos específicos, como cérebro e retina. Os fosfolipídeos 
contêm grupos polares que os tornam anfipáticos e, portanto, 
capazes de formarem micelas em meio aquoso1.

No leite humano, destaca-se o papel dos lipídeos como 
fonte para o crescimento adequado do lactente. O sistema 
lipídico do leite materno, responsável por aproximadamente 
50% das calorias, é estruturado para o recém-nascido e o 
lactente. A digestão e absorção do lipídeo são facilitadas 
pela organização da gordura, pelo tipo de ácido graxo 
(ácidos palmítico, oleico, linoleico, linolênico, etc.), pela 
composição dos triglicerídeos e pela lipase estimulada pelos 
sais biliares. Assim, o leite humano é o alimento de escolha 
para o lactente, não só pela sua capacidade de promover a 
digestão e absorção das gorduras, como também em razão 
das profundas funções metabólicas atribuídas a sua compo-
sição ideal de ácidos graxos essenciais e polinsaturados 
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Figura 2 - Classificação dos lipídeos segundo a presença de duplas ligações.

Figura 3 - Lipídeos em membranas.

Quadro 1 – Principais funções dos lipídeos2.

Fornecimento energético
Palatabilidade aos alimentos
Fornecimento de ácidos graxos essenciais
Estoque de energia
Proteção mecânica a ossos e órgãos
Homeostase térmica
Transporte de vitaminas lipossolúveis
Síntese de hormônios
Síntese de estruturas celulares (membrana fosfolipídica e bainha de mielina)
Mediadores intra e extracelulares
Participação no processo inflamatório e estresse oxidativo (precursores de mediadores inflamatórios: leucotrienos, prostaglandinas, prostaciclinas, 
tromboxane, entre outros)
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Os ômegas 3 são ácidos graxos polinsaturados, com 3 
duplas ligações. Eles podem ser representados por letras 
gregas minúsculas, que se referem à posição do carbono 
na molécula. Desta maneira, alfa se refere ao primeiro 
carbono adjacente ao grupo carboxila (COOH), beta 
ao segundo carbono e ômega ao último carbono, ou 
ao carbono adjacente ao grupo metila terminal. A deno-
minação ômega 3 indica que a primeira dupla ligação 
se encontra no carbono de número 3, contado a partir 
do terminal metila (CH3) e representado pelo símbolo 
numérico C18:3n-3, chamado de ácido alfa linolênico, 
sendo 18 o número de carbonos, o primeiro número 3 o 
número de duplas ligações, e n-3 significa que a primeira 
ligação dupla se encontra no terceiro carbono a partir 
do radical metila (CH3)1. Os ácidos graxos ômega 3 de 
importância para o ser humano são o ácido alfa linolênico, 
o ácido eicosapentaenoico (EPA) e o DHA. EPA e DHA, 
assim como o ARA, recebem o nome de LCPUFAs, sigla 
derivada do inglês para “ácidos graxos polinsaturados de 
cadeia longa”, uma vez que a conversão do precursor, 
ácido alfa-linolênico, em EPA e DHA passa por processos 
de elongação e dessaturação da molécula4,5. 

O ácido alfa linolênico é um ácido graxo essencial, ou 
seja, não é sintetizado pelo organismo humano. Ele desem-
penha importantes funções na estrutura das membranas 
celulares e nos processos metabólicos. Além disso, ele é 
substrato para a síntese de ácidos graxos de cadeias maiores 
e com maior número de ligações duplas, como EPA (20:5n-3) 
e DHA (22:6n-3). EPA e DHA são encontrados em peixes, 

como salmão, cavala, arenque, etc. Apesar de o ácido alfa 
linolênico, no ser humano, ser convertido em EPA e DHA, não 
se sabe ao certo qual porcentagem é realmente convertida, 
mas estima-se que seja bastante baixa, da ordem de 5% para 
EPA e 0,5% para DHA. Sabe-se que crianças, especialmente 
as mais jovens, devido à sua imaturidade enzimática, não 
conseguem converter todo o DHA necessário ao seu desen-
volvimento a partir do ácido alfa linolênico4,5.

AÇÕES BIOLÓGICAS DO DHA

As ações biológicas dos ácidos graxos ômega 3, basica-
mente, são: prevenção de aterosclerose e alterações cardio-
vasculares, participar do desenvolvimento normal da placenta 
e do crescimento fetal, do desenvolvimento e metabolismo 
neural, da visão e da imunidade6,7.

Ressalta-se, então, a importância do DHA nos vários 
estágios da vida, desde a vida intrauterina até a adulta, 
influenciando, além do desenvolvimento visual e cognitivo, 
crescimento, saúde óssea, função imunológica e prevenindo 
doenças cardiovasculares6,7.

O DHA está envolvido na regulação do crescimento 
celular por meio da modulação gênica. A prova disto é 
o efeito do DHA na maturação funcional da retina, onde 
este ácido promove um efeito direto na diferenciação dos 
fotorreceptores. Vale lembrar que este efeito se inicia na vida 
intrauterina, mas só termina no final da primeira infância, 
demonstrando a importância de níveis adequados de DHA 
no feto, recém-nascido, lactente e pré-escolar8.

Figura 4 - Síntese dos ácidos graxos polinsaturados de cadeia longa.
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O DHA constitui uma parte muito importante das dife-
rentes estruturas cerebrais, entre as quais se destacam9:
a)  65% dos lipídios totais do cérebro são LCPUFAS e, desta 

porcentagem, mais de 85% são constituídos por DHA;
b)  DHA acumula-se principalmente nos fosfolipídios cere-

brais do córtex cerebral;
c)  DHA é componente fundamental da mielina;
d)  As maiores concentrações de DHA encontram-se no 

córtex cerebral e nos cones e bastonetes da retina.
O DHA também tem funções relevantes como componente 

funcional do sistema nervoso central, como, por exemplo10:
a)  Intervém na expressão de proteínas relacionadas ao 

processo de aprendizado e de plasticidade cerebral,
b)  Tem função relevante no processo de geração de energia 

nos neurônios,
c)  No córtex pré-frontal, tem relação com o desenvolvi-

mento das funções executivas, particularmente durante 
os primeiros cinco anos de vida.
Também podemos apontar que a deficiência de DHA 

provoca uma troca de ácidos graxos na membrana celular, 
mais evidente nas células nervosas e retinianas, onde ocorre 
uma alteração na permeabilidade celular. Esta permeabili-
dade é ainda mais afetada quando ocorre substituição de 

um ácido graxo polinsaturado por saturado, colocando em 
risco a integridade da célula, com alteração da molécula de 
fosfolipídio e prejuízo na sua função11.

O Quadro 2 resume as consequências da deficiência 
de DHA no desenvolvimento cognitivo e visual da criança12.

Em relação ao desempenho cognitivo, os estudos demons-
tram melhores notas em testes de quociente de desenvolvimento 
aos 18 meses de idade, melhores testes de quociente de inte-
ligência aos 5 anos de idade e melhores notas em olimpíadas 
mundiais de matemática em idade escolar; na visão, destaca-se 
melhor acuidade visual aos 12 meses de idade e, na imunidade, 
menor incidência de afecções respiratória (infecções de vias 
aéreas superiores e sibilância) e também menor frequência de 
manifestações alérgicas, como asma e dermatite atópica8,13-15.

Inúmeros efeitos de EPA e DHA em respostas funcionais 
de células envolvidas na inflamação e imunidade se estabe-
leceram ao longo dos últimos 40 anos.

Estes efeitos incluem inibição da quimiotaxia leucocitária, 
expressão da molécula de adesão e interações adesivas entre 
leucócitos e endotélio, produção de eicosanoides, como 
prostaglandinas e leucotrienos, produção de citocinas pró 
e antinflamatórias, como fator de necrose tumoral (TNF) e 
interleucinas (IL), especialmente a IL-6, reatividade das células 
T e reforço na fagocitose (Quadro 3)16.

Quadro 2 – Deficiência de DHA e prejuízo do desenvolvimento cognitivo e visual em crianças12.

Prejuízo do desenvolvimento cognitivo Menor número de células nervosas
Menos DHA nas células nervosas
Menor produção de neurotransmissores (acetilcolina, dopamina e norepinefrina)
Menor deposição de mielina
Menor número de sinapses

Prejuízo do desenvolvimento visual Inadequada maturação funcional da retina
Menor diferenciação dos fotorreceptores

Quadro 3 – Efeitos de EPA e DHA nas células imunes e inflamatórias16.

Tipo de célula Efeitos

Células endoteliais ↓ expressão da adesão molecular
↓ adesão de leucócitos
↓ produção de citocinas inflamatórias

Neutrófilos ↓ quimiotaxia
↓ adesão às células endoteliais
↓ produção de eicosanoides derivados do ácido araquidônico

Monócitos e macrófagos ↓ quimiotaxia
↓ expressão da adesão molecular
↓ adesão às células endoteliais
↓ fagocitose
↓ produção de eicosanoides derivados do ácido araquidônico
↓ produção de citocinas inflamatórias

Células apresentadoras de antígenos

Células T

↓ apresentação de antígenos
↓ adesão da expressão molecular
↓ adesão às células endoteliais
↓ produção de citocinas T-helper 1
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Todos estes efeitos, interpretados no contexto da redução 
da inflamação, beneficiam condições antinflamatórias. 
Modificações nas membranas celulares e disponibilidade de 
substratos para a síntese de eicosanoides são mecanismos 
bem conhecidos e bastante importantes para explicar as 
ações antinflamatórias e imunomoduladoras do EPA e do 
DHA. Mais recentemente, efeitos sobre vias de transdução 
de sinal e perfis de expressão de gene foram identificados 
para também desempenhar o mesmo papel.

Ao longo dos últimos 10 anos, avanços significativos na 
compreensão dos mecanismos de ação do EPA e DHA foram 
estabelecidos. Estes mecanismos incluem identificação de 
novas ações de mediadores lipídicos, novas interações entre 
esses mediadores e a descrição de uma família inteiramente 
nova de mediadores lipídicos, resolvinas, protectinas e mare-
sinas, que possuem ação antinflamatória e, mais importante, 
são essenciais para a resolução da inflamação16.

Esses mediadores, resolvinas, protectinas e maresinas, 
podem explicar muitas das ações imunológicas do EPA e do 
DHA, como a inibição da ativação do fator de transcrição 
inflamatório NF-kB dentro de células imunes, como os macró-
fagos. Estudos recentes sugerem três mecanismos pelo qual 
os ácidos graxos ômega 3 podem ter este efeito: ativação 
do receptor proliferador ativado de peroxissoma (PPAR), que 
interage com NF-kB, impedindo sua translocação nuclear; 
interferência nos primeiros eventos de membrana envolvidos 
na ativação de NF-kB; ação por meio de receptor acoplado 
da proteína G (GPR), que inicia uma cascata de sinalização 
antinflamatória, que inibe a sinalização e leva à inibição da 
ativação do NF-kB (Figura 5)16.

Dentre as células-T, bem como em células com relevância 
para respostas imunes e inflamatórias, EPA e DHA podem 
precocemente atuar em eventos que envolvem a formação 
de estruturas denominadas pontes lipídicas, que reúnem 
várias proteínas para formar uma plataforma eficaz de sina-
lização intracelular. A descoberta das ações de EPA e DHA 
em pontes lipídicas e sobre outros complexos de sinalização 
em membranas celulares, por meio do receptor acoplado 
de proteína (GPR120), mostra a membrana citoplasmática 
como ponto chave de ação destes ácidos graxos16.

Apesar dos progressos alcançados no tratamento da 
asma, a prevalência desta doença continua aumentando. 
Apesar do tratamento farmacológico da asma ser eficaz, 
muitas vezes, apresenta efeitos colaterais significativos. Tera-
pias alternativas para reduzir intervenções farmacológicas 
seriam benéficas e já existem evidências de que a modifi-
cação dietética teria potencial para reduzir a prevalência 
e a gravidade da asma17.

Um possível fator para se explicar o aumento da inci-
dência de asma nas sociedades ocidentais poderia ser o 
consumo de dietas pró-inflamatórias. Na dieta ocidental 
típica, ingere-se 20 a 25 vezes mais ácidos graxos ômegas 
6 do que ômega 3, provocando a liberação de metabólitos 
pró-inflamatórios do ácido araquidônico (leucotrienos e 
prostaglandinas)17.

Assim, a suplementação de EPA e DHA como um 
potencial modificador da hiperreatividade brônquica traria 
benefícios no controle da asma. Existem muitos estudos 

Figura 5 - Diferentes mecanismos de inibição do fator de transcrição NF-kB pelo EPA e DHA16.
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epidemiológicos e observacionais que investigaram o efeito 
da ingestão de peixe ou suplementação de ácido graxo 
ômega 3 durante gravidez, lactação, infância e vida adulta 
em indivíduos alérgicos. Os resultados indicam efeitos prote-
tores e sugerem uma relação causal entre a diminuição da 
ingestão de ômega 3 e um número crescente de indivíduos 
com asma ou outras doenças alérgicas18.

A explicação desta relação foi possível graças à desco-
berta de mediadores específicos (protectinas, resolvinas e 
maresinas) que são gerados a partir de EPA e DHA, por meio 
de várias reações enzimáticas. Estes mediadores regulam 
a inflamação eosinofílica das vias aéreas e outros sítios 
e promovem a resolução de inflamação. Vários relatos 
demonstram que a biossíntese desses mediadores está 
prejudicada, principalmente na asma grave18.

A Figura 6 mostra mediadores pré e antinflamatórios 
derivados de ácidos graxos ômega 6 e ômega 3. Ácido 
araquidônico é precursor de eicosanoides (prostaglandinas 
e leucotrienos) que têm funções pró-inflamatórias, induzindo 
o aparecimento de fenômenos alérgicos. Em contraste, EPA 
e DHA são convertidos em metabólitos bioativos, tais como 
resolvinas, protectinas e maresinas, que apresentam proprie-
dades antinflamatórias e pró-resolução de processo alérgico18.

A dieta tem papel crucial na modulação da compo-
sição da microbiota intestinal. Apesar do grande número 
de publicações sobre os efeitos dos carboidratos nessa 
microbiota, são poucos os estudos com proteínas e 
lipídeos, principalmente com DHA e na faixa etária 
pediátrica.

Vários fatores influenciam a composição da microbiota 
intestinal, incluindo fenótipo, idade, sexo, índice de massa 
corporal, estilo de vida, função imune, ambiente, uso de 
antibióticos, drogas de adição, probióticos e dieta. Em 
situações onde há uma ruptura entre esses fatores, ocorre 
a disbiose intestinal, um desequilíbrio da microbiota intes-
tinal, que poderá levar ao aparecimento de várias doenças 
locais e sistêmicas19.

As evidências entre disbiose e estado patológico estão 
crescendo, em particular em alguns distúrbios metabólicos 
e inflamatórios. Diferentes bactérias intestinais modulam 
funções imunes que podem desempenhar papéis pró e 
antinflamatório e, assim, a composição da microbiota 
intestinal pode determinar, em parte, o nível de resistência 
à infecção e susceptibilidade a doenças inflamatórias e o 
DHA parecem exercer importantes efeitos sobre o ambiente 
intestinal (Figura 7)19.

Figura 6 - Mediadores pró e antinflamatórios derivados de ácidos graxos ômega 6 e ômega 318.
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DESENVOLVIMENTO DAS FÓRMULAS INFANTIS

A alimentação de lactentes desmamados tem sido uma 
grande preocupação há muito tempo. Já foram utilizados 
amas de leite, leite de vaca integral ou de outros animais, 
como mula, cabra, etc.

As primeiras “fórmulas infantis” fabricadas nada mais 
eram do que leite de vaca integral evaporado, acrescidas 
de xarope de milho e/ou lactose. O conteúdo proteico 
dessas “fórmulas” era extremamente alto e a fração lipídica 
compreendia a própria gordura do leite de vaca, ou seja, 
ácidos graxos saturados, que são pouco absorvidos pelos 
lactentes e contém mínimas quantidades de ácidos graxos 
essenciais20.

A composição das fórmulas infantis evoluiu consideravel-
mente; cada um dos macronutrientes (proteínas, lipídeos e 
carboidratos) foi modificado nas fórmulas infantis atualmente 
disponíveis, a fim de se aproximar da composição do leite 
humano.

Embora a composição do leite humano forneça uma 
base para a composição das fórmulas infantis, estas não 
reproduzem a composição do leite materno por diversas 
razões. Primeiro, o leite humano contém componentes como 
hormônios, fatores de crescimento, anticorpos, enzimas e 
células vivas que são praticamente impossíveis de serem 
adicionados às fórmulas. Segundo, as fórmulas infantis são 

feitas, em sua maioria, de leite de vaca, que frequentemente 
fornece nutrientes que são diferentes na forma química e 
composição em relação ao leite humano, inclusive com 
menor biodisponibilidade.

LIPÍDEOS NAS FÓRMULAS INFANTIS

Os lipídeos fornecem 40% a 50% da energia do leite 
humano e das fórmulas infantis. Atualmente, essa energia é 
fornecida por uma mistura de óleos vegetais, que são mais 
bem absorvidos e fornecem quantidades mais apropriadas 
de ácidos graxos essenciais. Essas misturas são elaboradas 
para fornecer um equilíbrio de ácidos graxos saturados, 
monoinsaturados e polinsaturados20.

Os óleos comumente utilizados incluem coco (fonte de 
ácidos graxos de cadeia média), oleína de palma (fonte de 
ácidos graxos saturados de cadeia longa, principalmente 
ácido palmítico) e óleos de soja, milho e girassol (fonte de 
ácidos graxos polinsaturados)20. Em contraste com o leite 
humano, que tem altas concentrações de colesterol, as 
fórmulas infantis contêm pouco ou não contém colesterol20.

É importante salientar a adição de ácidos graxos essen-
ciais (ácidos linoleico e linolênico) nas fórmulas infantis, 
nas quantidades e proporções do leite humano, ou seja, 
5 a 15:1 (ácido linoleico:ácido linolênico)21. Também é 

Figura 7 - Ação do DHA na restauração da eubiose na microbiota intestinal19.
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importante ressaltar a adição de LCPUFAs, ARA e DHA, nas 
quantidades e proporções do leite humano, ou seja, 0,2% 
a 0,5% do total de lipídeos de DHA e até 1% de ARA, com 
uma relação ARA:DHA de 2:14,21. 

DHA INCORPORADO AO FOSFOLIPÍDEO

Atualmente, as fórmulas infantis de rotina possuem 100% 
dos LCPUFAs (DHA e ARA) ligados ao triglicerídeo, condição 
benéfica e importante para o desenvolvimento visual, cerebral 
imunológico do lactente22. Contudo, estudos recentes têm 
demonstrado que a adição de LCPUFAs ligados aos fosfoli-
pídeos (PL) em fórmulas infantis, entre 12% e 20%, possibilita 
o aumento de cerca de duas vezes a incorporação do DHA 
no cérebro e outros tecidos22,23. Portanto, a estrutura lipídica 
dos LCPUFAs presente nas fórmulas infantis determina sua 
biodisponibilidade.

Diversos estudos apontam que o tipo de lipídio incorpo-
rado nas membranas celulares pode influenciar a progra-
mação metabólica, uma vez que a maior incorporação dos 
LCPUFAs nas membranas celulares contribui para22-24:

•	 Melhor	formação	e	funcionamento	de	órgãos	e	tecidos;	

•	 Desenvolvimento	 físico,	 imunológico,	 cerebral	 e	
metabólico;

•	 Redução	do	risco	de	doenças	crônicas	não	transmissíveis.

Este fato reflete a influência dos LCPUFAs (DHA e ARA) 
no imprinting metabólico. O termo “imprinting” metabólico 
descreve um fenômeno pelo qual uma experiência nutricional 
precoce, atuando durante um período crítico e específico 
do desenvolvimento, pode acarretar um efeito duradouro e 
persistente ao longo da vida do indivíduo, predispondo-o ou 
não a determinadas doenças. Existe um papel dos ômegas 
na proliferação e diferenciação de pré-adipócitos em adipó-
citos; o ômega 3 parece reduzir a proliferação de adipócitos, 
enquanto o ômega 6 parece estimular essa proliferação25.

Nesse sentido, a adequada ingestão desses LCPUFAs, assim 
como a suplementação de DHA, na gestação e lactação, 
parece estar envolvida com o melhor desenvolvimento do 
metabolismo e sistemas cerebral e imune do lactente. Portanto, 
ao se incluir os LCPUFAs ligados aos fosfolipídios (PL) como 
fonte de DHA e ARA, a composição de fórmulas infantis se 
aproxima da composição do leite materno.

Willatts et al.26 estudaram o efeito de fórmula sem e com 
LCPUFAs ligados aos PL no desenvolvimento cognitivo de 
44 lactentes de termo. Os lactentes foram randomizados 
para receber fórmula com PL (n = 21) ou sem PL (n = 23), 
durante os primeiros quatro meses de vida. O teste de desen-
volvimento cognitivo foi aplicado aos 10 meses de idade. 
Notaram-se diferenças no desenvolvimento cognitivo dos 
lactentes que utilizaram as fórmulas com LCPUFAs ligados 
aos PL, em relação aos que não receberam (Tabela 1).

Esta coorte foi analisada aos 6 anos de idade e as crianças 
foram submetidas a testes de processamento temporal auditivo, 

Tabela 1 – Escores na resolução de problemas (fórmulas com PL x fórmula 
padrão)26.

Escore Fórmula com 
PL

Fórmula 
padrão

p

Pontuação de intenção de 
resolução de problemas

14 (11,8-17,1) 11,5 (10,0-13,3) 0,035

Soluções intencionais de 
problemas

2 (0,5-3,0 0 (0,0-2,0 0,021

teste de memória, atenção auditiva e visual e testes de inteli-
gência. Pontuações de erro para os testes de correspondência 
de figuras familiares (velocidade de teste de processamento) 
foram os mesmos nos grupos de fórmulas, mas o grupo que 
recebeu fórmula com LCPUFAs ligados aos PL apresentou 
tempos de resposta significativamente mais rápidos. Não 
houve diferenças entre os grupos de fórmulas sobre as medidas 
de controle da atenção e inteligência. Com base nesses 
resultados, observa-se que a variação na oferta alimentar de 
LCPUFAs, assim como sua biodisponibilidade nos primeiros 
meses de vida, pode ter consequências em longo prazo para 
o desenvolvimento da função cognitiva futura na infância27.

A ingestão de ácidos graxos polinsaturados de cadeia 
longa pode fornecer nutrientes específicos para a construção 
das membranas celulares, formação das sinapses e produção 
de neurotransmissores. O principal componente na comu-
nicação neuronal, a sinapse, consiste de FL que são ricos 
em DHA e ARA. Várias evidências sugerem que o ômega 3 
pode afetar a disponibilidade de nutrientes no cérebro, pela 
alteração dos componentes vasculares, oferta de sangue 
no cérebro, integridade da barreira cerebral e eficiência do 
transporte e incorporação de nutrientes no cérebro28.

Um ensaio clínico conduzido por Bouwstra et al.29, 
composto por três grupos: lactentes que receberam fórmula 
sem adição de PL (n = 131); com adição de LCPUFAs 
ligados aos PL e que foram amamentados (n = 147), por 
um período de 2 meses, com o objetivo de observar melhora 
na qualidade dos movimentos generalizados em lactentes 
saudáveis, revelou diferenças favoráveis ao desenvolvimento 
motor dos lactentes utilizando as fórmulas PL e amamentados 
em relação aos não suplementados (Figura 8).

Estudo realizado por Liu et al.23 com leitões recém-
nascidos demonstrou superior eficácia na incorporação de 
DHA em fórmula enriquecida com este LCPUFA proveniente 
dos PL em relação aos triglicerídeos. Tal resultado pode ser 
explicado pelo fato de que, aproximadamente, 10% do peso 
do cérebro e 50% do peso seco são formados por lipídeos, 
sendo metade fosfolipídeos. Os fosfolipídeos do tecido 
cerebral contêm grandes proporções de DHA e ARA. Altas 
concentrações de DHA em retina e de DHA e ARA em cérebro 
demonstram que estes ácidos graxos têm importante função 
no desenvolvimento cerebral e visual da criança (Figura 9).
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Figura 8 - Padrão de qualidade de movimentos aos 3 meses de idade29.

Figura 9 - Diferenças na incorporação de DHA ligado aos fosfolipídeos em vários tecidos.

Com base nestas evidências, pode-se propor que 
as células captam o nutriente e ativam uma cascata de 
reações, entre elas, a ativação de fatores de transcrição. 
Estes enviam as informações para os genes, os quais as 
transmitem para o exterior do gene por meio dos RNA 
mensageiros que produzem as proteínas, exteriorizando a 
resposta ao estímulo (nutriente). Portanto, o nutriente pode 
alterar qualquer uma destas etapas, e a resposta celular 
depende do nutriente captado, condição entendida como 
nutrigenômica30.

Desse modo, ante as evidências, é possível concluir que 
o uso do PL ligado ao DHA e ARA é seguro e apresenta boa 
tolerabilidade e resposta clínica favorável, pela maior incor-
poração de LCPUFAs nas membranas celulares. 

É importante salientar que não existem relatos na lite-
ratura de toxicidade em decorrência da ingestão alimentar 
de LCPUFAs ligados aos PL. Os estudos não encontraram 
diferenças em ganho de peso, comprimento e perímetro 
cefálico; também não foram relatados efeitos adversos, como 
alergias ou intolerâncias.

ÁCIDO PALMÍTICO

O leite humano contém 3% a 4% de lipídeos, sendo 98% 
na forma de triglicerídeos, 1% de fosfolipídeos, 0,5% de 
esteróis, além de ácidos graxos livres, mono e diacilgliceróis. 
A maioria dos lipídeos está sob a forma de glóbulos com 
4 μm de diâmetro, envoltos por uma membrana contendo 
fosfolipídeos e proteínas. 

Os ácidos graxos são, em sua maioria, de cadeia longa, 
com cerca de 50% sob a forma saturada e 50% insaturada31,32.

Mais de 200 ácidos graxos já foram identificados no leite 
humano, mas apenas 7 correspondem a 90% do total de 
lipídeos, sendo os principais: oleico, palmítico, esteárico, 
mirístico, láurico, linoleico e linolênico (Figura 10)31,33.

Dentre os ácidos graxos saturados de cadeia longa, o 
ácido palmítico representa 20% a 25% do total de lipídeos 
e merece especial atenção32.

A maior parte de ácido palmítico do leite humano 
encontra-se na posição 2 (ß-2) do triacilglicerol (Figura 11). 
Essa configuração única é a principal causa da eficiência da 
absorção de gordura do leite humano31.
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Figura 10 - Perfil lipídico do leite humano33. AAL: ácido alfa linolênico; AL: ácido linoleico.

Figura 11 - Configuração do ácido palmítico na posição β-2 no leite humano.

Dos três ácidos graxos ligados ao glicerol, o ácido palmí-
tico se encontra na posição 2 (ß-2), central, e as posições 1 
(ß-1) e 3 (ß-3) são ocupadas por ácidos graxos insaturados 
(oleico e/ou linoleico, por exemplo). A lipase hidrolisa os 
triglicerídeos ß-1 e ß-3 e o ácido palmítico na posição ß-2 
mantém-se primariamente com 2-monoglicerídeo, cuja 
absorção é facilitada pela maior polaridade e hidrossolubi-
lidade em conjunto com sais biliares31,32.

Nas situações onde o ácido palmítico encontra-se nas 
posições ß-1 e ß-3 (ácido palmítico de origem vegetal) não 
ocorre hidrólise pela lipase, formando um complexo insolúvel 
com o cálcio, pelo processo de saponificação, provocando 
perda intestinal de cálcio e ácido palmítico, além do endu-
recimento das fezes33,34.

A maioria das fórmulas infantis comercializadas no Brasil 
tem, em sua mistura de óleos vegetais, a oleína de palma ou o 
óleo de palma, que é uma fonte natural de ácido palmítico35. 
Entretanto, nesses óleos (oleína e óleo de palma), o ácido 
palmítico encontra-se na posição ß-1 e ß-3 na molécula 
do triglicerídeo. Esta conformação, como descrito acima, 
prejudica sua absorção, causando prejuízos ao lactente35.

Com o avanço da ciência junto à tecnologia de 
alimentos, foi possível adicionar ácido palmítico na posição 
ß-2, via reestruturação ou modificação da molécula de lipí-
deos, para alterar a composição de ácidos graxos e/ou sua 
distribuição no glicerol. Trata-se de um avanço promissor 
no sentido de acrescentar nutrientes às fórmulas infantis, 
de forma a proporcionar benefícios clínicos mais próximos 
ao leite materno36.

Dentre os benefícios da adição de ácido palmítico na 
posição ß-2 destacam-se:

1. Melhora na digestão e absorção de ácido graxo 
e de cálcio
A ingestão de ácido palmítico na posição ß-2 por 

lactentes em uso de fórmulas infantis proporcionou maior 
eficiência de absorção de ácido graxo e de cálcio, além de 
fezes mais macias, efeito que foi associado à diminuição 
na formação de sabões de cálcio37. Comparando-se a 
evolução clínico e nutricional de lactentes saudáveis em uso 
de leite materno, com fórmula padrão (sem ácido palmí-
tico ß-2) ou fórmulas infantis contendo ácido palmítico na 
posição ß-2 com e sem prebióticos, observou-se redução 
na excreção fecal de sabões de cálcio (Figura 12) e menor 
incidência de fezes endurecidas (Figura 13) nos grupos 
em aleitamento materno e com fórmula infantil com ácido 
palmítico na posição ß-237.

2. Mineralização óssea
A adição de ácido palmítico na posição ß-2 em fórmulas 

infantis, além de tornar sua composição semelhante ao 
leite materno, contribui para menor formação de sabões de 
cálcio, melhora absorção de nutrientes, principalmente, do 
cálcio, fator este que pode ser relacionado à saúde óssea, 
por favorecer a mineralização óssea38.
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3. Microbiota intestinal
Comparando-se o efeito de duas fórmulas infantis, 

diferindo na posição do ácido palmítico no triglicerídeo, 
obtiveram-se efeitos diferentes sobre a microbiota intestinal 
de lactentes. Estes achados sugerem que o ß-palmitato 
pode afetar a composição da microbiota intestinal durante 
as primeiras semanas de vida, pelo maior número de colô-
nias de Lactobacillus e bifidobactérias em fezes e, assim, 
proporcionar efeitos benéficos para a saúde e bem-estar dos 
lactentes. Esses achados enfatizam a importância da estru-
tura dos lipídeos em fórmulas infantis e sugerem efeitos da 
estrutura lipídica sobre a microbiota intestinal (Figura 14)39.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

•	 Apesar	da	estrutura	 lipídica	do	 leite	materno	ser	extre-
mamente complexa, ela deve servir de modelo para a 
dinâmica da composição lipídica das fórmulas infantis;

•	 A	 adição	 de	 LCPUFAs	 (ARA	 e	DHA)	 ligados	 a	 fosfoli-
pídeos em fórmulas infantis pode contribuir para um 

Figura 12 - Formação de sabões de cálcio37. Figura 13 - Consistência das fezes37.

Figura 14 - Efeitos do ácido palmítico β-2 sobre a microbiota intestinal38.

melhor desenvolvimento de lactentes, assim como atuar 
no sistema imunológico e no “imprinting” metabólico, 
reduzindo o risco de doenças crônicas não transmissíveis;

•	 Lactentes	recebendo	fórmulas	com	ácido	palmítico	ß-2	
apresentam maior contagem de lactobacilos nas fezes, 
quando comparados aos que recebem fórmulas com 
ácido palmítico ß-1 e ß-3, promovendo a manutenção 
da eubiose intestinal;

•	 Lactentes	recebendo	fórmulas	com	ácido	palmítico	ß-2	
apresentam saúde óssea similar aos lactentes em aleita-
mento materno, pois não ocorre perda fecal de cálcio.
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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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