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Introdução: Durante a hospitalização, dependendo das condições associadas a doenças de 

base e seus desfechos clínicos, alguns pacientes podem apresentar restrições funcionais para 

ingestão oral de alimentos, necessitando uso de uma via alternativa de alimentação para 

garantia de um aporte nutricional adequado [1]. A partir disso, a terapia nutricional (TN) é 

essencial na prevenção ou tratamento da desnutrição, sendo o tipo de via de nutrição utilizada 

uma condição que dependerá das características clínicas relacionadas à deglutição, integridade 

do trato gastrointestinal e estado geral do paciente; contribuindo na redução das complicações 

infecciosas, da má cicatrização, do tempo de internação, dos custos hospitalares e da 

mortalidade [2]. A escolha da via para acesso nutricional deve ser prioritariamente a nutrição 

enteral (NE), sendo a nutrição parenteral (NP) indicada na impossibilidade de NE ou quando 

esta não é capaz de suprir as necessidades do paciente [1]. Nesse sentido, a NE, cujo acesso é 

feito por meio de dispositivos como sonda nasogástrica, nasoentérica e ostomias 

(gastrostomia e enterostomia), oportuniza a oferta de alimentos diretamente no trato digestivo, 

contribuindo para o prognóstico positivo do paciente [1]. Logo, conhecer o perfil dos 

pacientes em alimentação alternativa é imprescindível, uma vez que, ao conhece-los é 

possível estabelecer melhor planejamento do processo de assistência à saúde, direcionando a 

atenção aos efeitos da terapia, ao prognóstico e aos fatores de riscos envolvidos. Objetivos: 

Assim, o presente estudo teve como objetivo caracterizar a população em uso de via 

alternativa de alimentação internada em um hospital escola de referência em Belém-Pará. 

Métodos: Estudo descritivo transversal prospectivo, realizado no período de agosto a outubro 

de 2019, em clínicas de internação adultas do Hospital Universitário João de Barros Barreto 

(HUJBB), em Belém-Pará. Para identificação dos pacientes em uso de via alternativa de 

alimentação internados, realizou-se levantamento diário a fim de identificar, na prescrição do 

dia, a via alimentar indicada. Posteriormente, foram coletados os dados referentes ao sexo, 

idade, diagnóstico médico atual, via alternativa de alimentação utilizada, queixa ou relato de 

dificuldades gastrointestinal, assim como descrição da situação nutricional por meio da 

circunferência do braço (CB), a qual foi classificada conforme Blackburn e Thornton (1979). 

Os critérios de inclusão adotados no estudo foram: pacientes internados nas clínicas adultas, 

de ambos os gêneros, a partir de 18 anos de idade, em uso de via alternativa de alimentação, 

independente da doença de base e que assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. Foram excluídos os pacientes cujos prontuários estavam incompletos quanto às 

variáveis adotadas pelo estudo. Para a definição do número de participantes, não foi realizado 

cálculo amostral, tendo sido incluídos todos os pacientes que se encontravam internados entre 

agosto e outubro de 2019 que respondiam aos critérios de inclusão. Esta pesquisa foi aprovada 

pelo Comitê de Ética e Pesquisa do HUJBB sob protocolo nº 3.226.633. A análise estatística 

descritiva dos dados coletados foi desenvolvida a partir do software Microsoft Windows 

Excel, versão 2013. Resultados e Discussão: A amostra do estudo foi composta por 25 

pacientes, sendo 10 (40%) do gênero masculino e 15 (60%) do feminino. Em relação à idade, 
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os sujeitos foram classificados quanto à faixa etária, tendo 16 (64%) apresentado idade entre 

18 a 59 anos e 9 (36%) de 60 a 100 anos. A (s) doença (s) de base apresentadas foram 

agrupadas em três grupos: Doenças Infecciosas, englobando (Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida; Criptococose; Meningite meningocócica; Pneumonia bacteriana; Tuberculose; e 

Toxoplasmose); Doenças Cancerígenas (Câncer de boca, faringe, estômago, fígado, glândula 

parótida e cárdia) e outras doenças (Diabetes Mellitus). O tipo de doença mais prevalente foi a 

infecciosa (60%) e em relação à quantidade de doenças, apenas 16% dos sujeitos 

apresentaram duas ou mais doenças diagnosticadas. Devido ao presente estudo ter sido 

realizado em um hospital referência em doenças infecciosas no estado do Pará, evidencia-se 

que a maioria dos pacientes internados na instituição apresentavam esse tipo de agravo 

clínico. Indivíduos acometidos por essas doenças frequentemente apresentam ingestão 

dietética diminuída, alterações dos indicadores antropométricos, bioquímicos e clínicos, que 

particularizam um importante comprometimento nutricional, necessitando, dessa forma, de 

uma via alternativa para suprir as necessidades calóricas diárias [3]. Quanto à via de 

alimentação, foi utilizada a NE na totalidade dos casos (Sonda nasogástrica, nasoentérica e 

gastrostomia) (100%), enquanto que a NP foi verificada como complementar em somente 4% 

dos casos. A maior prevalência de uso da NE pode ser explicada por sua contribuição para a 

recuperação do doente, pois se aplicada precocemente pode contribuir para diminuir o estresse 

fisiológico, promovendo a manutenção da imunidade, além de reduzir o número de infecções, 

uma vez que mantém a integridade da mucosa intestinal e diminui a movimentação bacteriana 

[4]. O grave estado geral foi a justificativa mais frequente para o uso da via alternativa de 

alimentação (88%). A distribuição dos sinais e sintomas gastrointestinais revelou a alta 

frequência de constipação (36%), seguido de diarreia (24%) e vômitos (16%). Esses dados são 

preocupantes visto que na literatura as causas mais citadas de interrupções da NE englobam as 

complicações gastrointestinais [5]. Quanto ao estado nutricional, 17 pacientes apresentaram 

desnutrição (68%), 7 apresentaram eutrofia (28%) e 1 paciente obesidade (4%). Conclusão/ 

Considerações Finais: Concluiu-se que a maior parte da população que recebeu nutrição 

enteral era adulta e do sexo feminino, a indicação para uso da terapia nutricional foi, 

predominantemente, devido às doenças infecciosas e suas consequências para o estado de 

saúde geral. Com isso, diante das diferentes condições clínicas apresentadas pelos pacientes 

analisados, observou-se que a doença de base exerce grande influência sobre a via de 

administração a ser utilizada, da mesma forma sobre a resposta nutricional do paciente. Diante 

disso, enfatiza-se a relevância do acompanhamento nutricional aos pacientes em uso de 

alimentação alternativa, evitando a desnutrição e contribuindo para a manutenção e/ou 

recuperação dos pacientes. Outrossim, os dados descritos podem servir de orientação aos 

serviços de saúde e podem contribuir com a instituição no sentido de garantir a efetividade da 

terapia nutricional. 

 

Descritores: Terapia nutricional, Nutrição enteral, Epidemiologia. 

 

Referências: 
 

1 – Barker LA, Gout BS, Crowe TC. Hospital malnutrition: prevalence, identification and 

impact on patients and the healthcare system. Int J Environ Res Public Health. 

2011;8(2):514-27. 



 

 

 

Anais do VIII Congresso de Educação em Saúde da Amazônia (COESA), Universidade Federal do Pará – 

09 a 12 de dezembro de 2019. ISSN 2359-084X. 

 

2 – Caruso L, Sousa AB. Manual da equipe multidisciplinar de terapia nutricional (EMTN) 

do Hospital Universitário da Universidade de São Paulo - HU/USP. São Paulo: Hospital 

Universitário da Universidade de São Paulo; 2014. 132p. 

3 – Martins C, Cuppari L, Avesani C, Gusmão MH. Terapia nutricional nas doenças 

hepáticas crônicas e insuficiência hepática. In: Sociedade Brasileira de Nutrição 

Parenteral e Enteral. Projeto Diretrizes. São Paulo: Associação Médica Brasileira/ 

Conselho Federal de Medicina; 2011. p. 207-25. 

4 – Castrão DLL, Freitas MM, Zaban ALRS. Terapia nutricional enteral e parenteral: 

complicações em pacientes críticos - uma revisão de literatura. Com. Ciências Saúde. 

2009; 20(1):65-74. 

5 – Cartolano FC, Caruso L, Soriano FG. Terapia nutricional enteral: aplicação de 

indicadores de qualidade. Rev Bras Ter Intensiva. 2009; 21(4);376-383. 

 


