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desnutriçãO
um desafiO a VenCer

Há décadas, a alta prevalência da desnutrição hospitalar e o impacto 
econômico na saúde pública global e na qualidade de vida dos doentes 

são conhecidos, tanto em países desenvolvidos quanto emergentes.

A desnutrição é um estado patológico 
caracterizado pela ingesta ou absorção 
inadequada de nutrientes, ocasionando 
redução da massa celular, disfunção or-
gânica e alterações bioquímicas, e consi-
derada um problema de grande impacto 
na saúde pública, principalmente, em paí-
ses em desenvolvimento. Mundialmente, 
estima-se que 159 milhões de crianças 
abaixo de 5 anos apresentam baixo peso 
e estatura para a idade.

Apesar de não ser considerada a causa 
direta na maioria das mortes em crianças, 
sabe-se que a desnutrição está relaciona-
da com mais de um terço desses casos. 
A doença também atinge os adolescentes 
e adultos, que apresentam índices de bai-
xo peso de 3,4% e 5%, respectivamente. 
Esta prevalência é ainda mais expressiva 
no ambiente hospitalar, onde a desnutri-
ção acomete cerca de 50% dos pacientes, 
podendo variar e aumentar de acordo 
com a condição clínica do doente, criti-
cidade da doença, faixa etária e o tempo 
de internação, sendo estes considerados 
fatores de risco nutricional.

Em 2016, a manutenção da alta prevalên-
cia da desnutrição hospitalar em países la-
tinos foi confirmada por uma revisão sis-
temática. A avaliação de 66 publicações 
latino-americanas no período de 1998 a 
2014, em 12 países diferentes e aproxi-
madamente 30 mil pacientes, mostrou 
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que 40% a 60% dos pacientes internados 
apresentavam desnutrição, observando-
se relação com o aumento nas complica-
ções e custos na estadia hospitalar.

Há décadas, a alta prevalência da desnu-
trição hospitalar e o impacto econômico 
na saúde pública global e na qualidade de 
vida dos doentes são conhecidos, tanto 
em países desenvolvidos quanto emer-
gentes. No entanto, a desnutrição conti-
nua sendo um problema comum, muitas 
vezes, não reconhecido ou subtratado, e, 
lamentavelmente, a causa de complica-
ções que resultam em um desfecho clíni-
co desfavorável ou até mesmo a morte.

O estado nutricional do paciente é de-
terminante na recuperação de doentes 
hospitalizados e graves, principalmente, 
naqueles com catabolismo exacerbado. 
Na maioria dos casos, há ingesta ina-
dequada de nutrientes, sendo a terapia 
nutricional (TN) fundamental para o res-
tabelecimento ou manutenção da condi-
ção nutricional do paciente, por meio de 
suplementação oral, nutrição enteral (NE) 
e parenteral (NP).

SUPlEmEntAção oRAl

A intervenção nutricional oral consiste na 
oferta de alimentos adaptada às condi-
ções do doente, em alguns casos, acres-
cidas de suplemento nutricional, NE ou 
NP. Além das questões fisiológicas, o uso 
da via oral é dependente de característi-
cas comportamentais do paciente e/ou 
familiares, consideradas fatores determi-
nantes para o sucesso da intervenção nu-
tricional. Para que a oferta seja realizada 
por via oral é necessário que a ingestão 
seja dependente da influência dos refle-
xos sensoriais e que o paciente se mante-
nha motivado para se alimentar.

A suplementação oral é também conside-
rada uma estratégia importante para indiví-
duos com risco aumentado de desnutrição 
por questões fisiológicas, como a popula-
ção idosa, que apresenta perda de massa 
magra pelo processo de envelhecimento.

Entre os suplementos utilizados, os ca-
seiros apresentam baixo custo, grande 
variedade, palatabilidade ajustada às 
preferências e pode envolver o paciente 
no preparo para melhor adesão da dieta. 
Por outro lado, a suplementação caseira 
pode ser nutricionalmente incompleta 
ou de composição variável, e ainda tra-
zer transtornos digestivos ou absortivos, 
caso o preparo não tenha seguido a re-
comendação. Neste contexto, os suple-
mentos industrializados apresentam uma 
composição definida e garantem a oferta 
adequada dos nutrientes necessários.

nUtRição EntERAl

A NE é considerada como um alimento 
para fins especiais, com ingestão contro-
lada de nutrientes, na forma combinada 
ou isolada, de composição definida ou es-
timada, especialmente formulada e elabo-
rada para uso por sondas ou via oral. De 
composição industrializada ou artesanal, 
pode ser utilizada exclusiva ou parcial-
mente para substituir ou complementar a 
alimentação oral em pacientes desnutri-
dos ou não, conforme suas necessidades 
nutricionais em regime hospitalar, ambu-
latorial ou domiciliar. A NE é comum para 
pacientes graves com quadro anoréxico e 
incapacidade de se alimentar por via oral 
por dias ou meses, com possibilidade de 
uso da via digestiva. 

A NE possibilita a oferta nutricional dire-
tamente no trato gastrointestinal por meio 
de sonda que desconsidera a cavidade 
oral. Deve ser iniciada após o paciente 
apresentar quadro estável ou hemodina-
micamente compensado. Sabe-se que o 
início precoce e adequado da terapia em 
doentes apresenta desfecho clínico favo-
rável. Conforme estabelecido pelas diretri-
zes da Sociedade Americana de Nutrição 
Enteral e Parenteral (A.S.P.E.N.), recomen-
da-se o uso da NE  precoce com início nas 
primeiras 24 a 48 horas de internação. 
Além do tempo de início da terapia, devem 
ser avaliados os seguintes fatores para a 
realização de uma terapia adequada: vo-
lume inicial e progressão, tipo de fórmula, 
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tipo de infusão, severidade do quadro clí-
nico do paciente e posição da sonda.

A realização de uma NE bem indicada e 
conduzida permite a redução do déficit 
energético e, consequentemente, do ris-
co de desenvolvimento de complicações 
e de morte. Em contrapartida, podem 
haver complicações como náuseas e/ou 
vômitos observados em cerca de 12% a 
20% dos pacientes, com aumento do ris-
co de aspiração pulmonar, pneumonia e 
sepse. Ademais, a intolerância à NE pode 
aumentar o tempo de internação hospi-
talar e a mortalidade. No entanto, alguns 
estudos demonstram que, se bem reali-
zada, os benefícios da TNE superam os 
riscos de complicações.

nUtRição PAREntERAl

A NP é definida como uma solução ou 
emulsão, composta basicamente de car-
boidratos, aminoácidos, lipídios, vita-
minas e minerais, estéril e apirogênica, 
acondicionada em recipiente de plástico 
compatível destinada à administração in-
travenosa em pacientes desnutridos ou 
não, em regime hospitalar, ambulatorial 
ou domiciliar. O objetivo consiste em ad-

Nos últimos anos, a NPS vem sendo fre-
quentemente aplicada à prática clínica, 
sendo indicada quando é impossível atin-
gir as metas energéticas em pelo menos 
60% com o uso exclusivo da via enteral. 
Outras indicações incluem casos de sinais 
de intolerância durante a progressão da 
dieta por via digestiva, período prolon-
gado de internação e para pacientes de 
alto risco. A NPS é comumente realizada 
em casos de doenças inflamatórias intes-
tinais, síndrome do intestino curto, obs-
truções intestinais parciais, queimados, 
fístula do trato gastrointestinal, diarreia 
de difícil controle e vômitos incoercíveis.

tERAPiA nUtRiCionAl

De acordo com a BRASPEN, a importân-
cia da realização da terapia vem crescen-
do desde que esta foi incluída no cuidado 
essencial de centros de terapia intensiva, 
ação motivada por publicações que de-
monstraram o impacto da perda de massa 
magra no desfecho de pacientes críticos, 
por exemplo. A identificação precoce do 
risco nutricional ou da desnutrição tem 
sido considerada fundamental para com-
bater a evolução desfavorável ou compli-
cações de pacientes internados. 

A TN é realizada por etapas que vão des-
de a identificação da necessidade de um 
plano de recuperação até a reavaliação 
periódica do estado nutricional.  Para ser 
indicada, o paciente deve ser submeti-
do a uma triagem, e, posteriormente, a 
uma avaliação nutricional, realizada com 
o auxílio de ferramentas confiáveis para 
identificar os pacientes com necessida-
des de intervenção nutricional, e assim 
estabelecer medidas precoces para evi-
tar o desenvolvimento de complicações 
relacionadas à desnutrição. Conforme 
estabelecido pelas diretrizes brasileiras, a 
triagem nutricional deve ocorrer em até 
48 horas após a admissão hospitalar.

O risco nutricional é usualmente relacio-
nado à condição do paciente grave. Por 
isso, a avaliação precoce é de extrema re-
levância. Diversas são as ferramentas uti-
lizadas para a avaliação nutricional. Des-
tacam-se entre as mais recomendadas, o 
Nutritional Risk Screening-2002 (NRS-
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ministrar todos os nutrientes necessários 
de forma específica a cada paciente, apre-
sentando composição variável conforme 
faixa etária, estado nutricional, patologia 
e fisiologia. Além da indicação e prescri-
ção adequadas, as características do pro-
duto são importantes para o sucesso da 
terapia. Desta forma, a formulação deve 
apresentar estabilidade físico-química, 
ser homogênea e livre de partículas. 

A NP pode ser indicada para pacientes 
neonatos, pediátricos e adultos em ca-
sos de impossibilidade do uso da via di-
gestiva, bem como suplementação à NE, 
quando esta não atende às necessidades 
proteico-calóricas do paciente de manei-
ra exclusiva. Em alguns casos, é a única al-
ternativa de manutenção da sobrevivên-
cia, como na prematuridade extrema, em 
que a imaturidade fisiológica impossibilita 
o uso de TN por outras vias.

A via de escolha deve ser sempre a mais 
fisiológica, considerando a oferta protei-
co-calórica adequada para o paciente. A 
incapacidade ou o comprometimento do 
uso do trato gastrointestinal podem estar 
relacionados a distúrbios disabsortivos 
que resultam na perda excessiva de nu-
trientes, ou ainda por alterações de fun-
cionalidade ocasionadas por desordens 
metabólicas ou mecânicas. 

O início da NP deve considerar o risco 
nutricional do paciente. As Sociedades 
Americana e Brasileira de Nutrição Clíni-
ca (A.S.P.E.N. e BRASPEN) recomendam 
para os pacientes com alto risco nutricio-
nal o uso exclusivo da NP o mais preco-
cemente possível. No entanto, para casos 
de baixo risco nutricional (NRS 2002 ≤3 
ou NUTRIC score ≤5), a A.S.P.E.N. sugere 
iniciar a NP 7 dias  após a admissão.  

É relevante ressaltar que o uso exclusivo 
da NP deve ser considerado quando há a 
impossibilidade do uso do trato gastroin-
testinal. A  NP também é recomendada 
como suplementação à NE em casos de 
déficit energético. Neste cenário, a nutri-
ção parenteral suplementar (NPS) tem se 
mostrado uma alternativa positiva para 
o combate do déficit proteico-calórico e, 
consequentemente, da desnutrição.
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Profissionais envolvidos devem ser qua-
lificados e treinados. Por muitos anos, 
estudos têm evidenciado o impacto po-
sitivo destes profissionais no combate à 
desnutrição, mas ainda é notória a escas-
sez de conhecimento, inclusive em ins-
tituições modelo. Programas de treina-
mento são sugeridos como uma solução 
para este cenário. 

A desnutrição é uma doença globalmente 
conhecida, sendo ainda hoje um grande 
desafio. Embora existam diretrizes esta-
belecidas para detecção e tratamento, 
observa-se uma redução irrisória ou qua-
se nula da prevalência por mais de cinco 
décadas, demonstrando a necessidade de 
superar as dificuldades presentes e ofere-
cer uma TN adequada.

2002) e o Nutric Score. De acordo com 
Becker et al, o Nutric Score é o primeiro 
sistema validado para a identificação do 
risco nutricional de doentes críticos. 

Recentemente, as principais sociedades 
de nutrição clínica (ASPEN., ESPEN, FE-
LANPE, PENSA) estabeleceram um novo 
consenso mundial para a classificação do 
estado nutricional do doente hospitaliza-
do, denominado como GLIM (Iniciativa de 
Liderança Global sobre Desnutrição).

Recomenda-se a realização do GLIM em 
duas etapas: triagem para rastreamento 
e identificação da situação de risco nu-
tricional e avaliação para diagnóstico da 
severidade da desnutrição. Tendo sido 
identificada a necessidade de medidas de 
intervenção nutricional, define-se o tipo 
de terapia que será realizada.
 
DESAFioS 

Nas últimas décadas, a TN tem se desen-
volvido com o avanço das práticas clíni-
cas, técnicas mais modernas e lançamen-
to de produtos inovadores. No entanto, 
nota-se ainda que o acesso é limitado, há 

ausência de padronização de protocolos 
e manutenção de condutas ultrapassadas 
em alguns serviços, mesmo com diretri-
zes mais atualizadas. O desabastecimen-
to constante de insumos é outra preocu-
pação, especialmente para a NP, na qual 
a possibilidade de substituição é escassa, 
colocando os pacientes em uma situação 
de maior vulnerabilidade.

A TN é complexa, e se não bem realizada 
pode trazer prejuízos ao paciente ao in-
vés de um desfecho clínico positivo. Erros 
registrados em diferentes etapas da TN 
contribuem para o aumento de eventos 
indesejáveis ou piora no estado nutricio-
nal e clínico do paciente. Embora a equi-
pe multiprofissional de terapia nutricional 
(EMTN) seja peça-chave ao sucesso da 
TN, principalmente para os casos de alta 
complexidade, existem instituições caren-
tes deste recurso. O impacto negativo da 
ausência de uma equipe multidisciplinar de 
profissionais dentro do ambiente hospitalar 
é demonstrado por vários estudos, carac-
terizado pelo aumento de complicações 
mecânicas, infecciosas, clínicas e de custos.
Por outro lado, uma equipe desprepara-
da também impacta a efetividade da TN. 
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