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Definição de Terapia Nutricional Enteral (TNE). Resolução – RDC nº 63 de 6 de julho de 2000 da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA  

 “Alimento para fins especiais, com ingestão controlada de nutrientes, na forma isolada ou combinada, 

de composição definida ou estimada, especialmente formulada e elaborada para uso por sondas ou via 

oral, industrializada ou não, utilizada exclusiva ou parcialmente para substituir ou complementar a 

alimentação oral em pacientes desnutridos ou não, conforme suas necessidades nutricionais, em 

regime hospitalar, ambulatorial ou domiciliar, visando à síntese ou manutenção dos tecidos, órgãos ou 

sistemas”. 

 

I. Quando iniciar a TNE 

a) São candidatos à TNE os pacientes que não satisfazem suas necessidades nutricionais com a 

alimentação convencional, mas que possuam a função do trato intestinal parcial ou totalmente íntegra. 

b)  Em situações de risco nutricional ou existência de desnutrição, pacientes com ingestão por via oral 

inferior a 60% de suas necessidades nutricionais por 5 a 7 dias. 

c) Em pacientes eutróficos com ingestão por via oral inferior a 60% de suas necessidades nutricionais 

por 10 a 14 dias.  

Resolução – RDC nº 63 de 6 de julho de 2000 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA 

“O médico é responsável pela indicação e prescrição médica da TNE.” 

 “O nutricionista é responsável pela prescrição dietética da NE.” 

“A prescrição dietética deve contemplar o tipo e a quantidade dos nutrientes requeridos pelo paciente, 

considerando seu estado mórbido, estado nutricional e necessidades nutricionais e condições do trato 

digestivo.” 
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II. Quando contraindicar ou adiar a TNE 

Basicamente pode-se contra-indicar o método na presença de TGI não funcionante ou em situações que 
requeiram repouso intestinal. 

a) Síndrome do Intestino Curto em fase inicial de reabilitação do trato intestinal 

b) Obstrução intestinal mecânica  

c) Sangramento gastrintestinal 

d) Vômitos incoercíveis 

e) Diarréia intratável 

f) Fístulas intestinais de alto débito 

g) Isquemia gastrintestinal 

h) Íleo paralítico prolongado 

i) Inflamação do trato gastrintestinal 

j) Doença em fase terminal  

 

III. Quanto ofertar 

a) As necessidades calóricas basais devem ser calculadas por equações preditivas (Harris-Benedict) 
ou mensuradas pela calorimetria indireta. 

Equação de Harris-Benedict 

Homens: GEB = 66,5 + 13,8 x peso (kg) + 5 x altura (cm) – 6,8 x idade (anos) 

Mulheres: GEB = 655,1 + 9,5 x peso (kg) + 1,8 X altura (cm) – 4,7 x idade (anos) 
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b) Em pacientes graves com catabolismo acentuado é indicado medir a excreção de nitrogênio 
urinário para realizar o balanço nitrogenado (ex. pacientes com fístulas digestivas de alto 
débito). 

 

c) Em pacientes gravemente enfermos (Unidade de Terapia Intensiva), na fase aguda da doença, a 
oferta de 20 a 25 kcal/kg/dia é suficiente, geralmente na primeira semana. Nessa fase a oferta 
de proteína varia de 1,2 a 1,5 g/kg/dia e pode ser maior em pacientes muito catabólicos como 
queimados, sépticos e politraumatizados. 

 

Paciente gravemente enfermo (Unidade de Terapia Intensiva) 

Metas de Kcal/Kg/dia e Proteína g/Kg/dia 

Condição Clínica 1ª semana 2ª semana 

DVA – choque séptico 20 Kcal/Kg – 1,5 g/Kg 25 Kcal/Kg – 1,5 g/Kg 

SIRS/Sepse 20 Kcal/Kg – 1,5 g/Kg 25 Kcal/Kg – 1,5 g/Kg 

Politrauma  25 Kcal/Kg – 1,5 g/Kg 35 Kcal/Kg – 1,5 g/Kg 

Paciente grave: situações específicas 

Desnutrido grave  25 Kcal/Kg – 1,0 g/Kg 30 Kcal/Kg – 1,5 g/Kg 

Acidente Vascular Encefálico 25 Kcal/Kg – 1,2 g/Kg 30 Kcal/Kg – 1,2 g/Kg 

Traumatismo Craniano 25 Kcal/Kg – 1,5 g/Kg 35 Kcal/Kg – 1,5 g/Kg 
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d) Em situações clínicas estáveis pode-se utilizar “fórmula de bolso”, conforme a patologia existente: 

Metas de Kcal/Kg/dia e Proteína g/Kg/dia 

Situações  

Clínicas  

Estáveis 

Desnutrido moderado ou grave  40 Kcal/Kg – 1,2g/Kg 

Idosos ( > 65 anos) 30 Kcal/Kg – 1g/Kg 

Acamado não complicado 30 Kcal/Kg – 1g/Kg 

 

Insuficiência 

Renal 

Não dialítica 35 Kcal/Kg – 0,6g/kg 

Hemodiálise 35 Kcal/Kg – 1,3g/kg 

Diálise peritoneal 35 Kcal/Kg – 1,5g/kg 

Insuficiência 

Hepática 

Compensada 30 Kcal/Kg – 1,2g/kg 

Desnutrição, Ascite, Hipermetabolismo 35 Kcal/Kg – 1,5g/kg 

Encefalopatia G I - II 35 Kcal/Kg – 1,0g/kg 

Encefalopatia G III - IV 30 Kcal/Kg – 0,8g/kg 

DPOC DPOC eutrófico 35 Kcal/Kg – 1,5g/kg 

DPOC desnutrido 40 Kcal/Kg – 1,5g/kg 

Neoplasias Câncer Trato Digestório, Pulmão e 

Hematológico 

40 Kcal/Kg – 1,5g/kg 

Câncer e outras partes 35 Kcal/Kg – 1,3g/kg 

Outros ICC 35 Kcal/Kg – 1,2g/kg 

SIDA 35 Kcal/Kg – 1,5g/kg 

 

IV. Fórmulas de TNE para uso por via oral: 

V.I. Módulos: 

a) Módulo de proteína em pó (Caseinato de cálcio, Proteína isolada do soro de leite) – Pode ser 
acrescentado em preparações líquidas ou com caldo. Sugere-se acréscimo de 1 colher de sopa 
(10 gramas) por preparação escolhida. 
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b) Módulo de carboidrato em pó (Maltodextrina) – Pode ser acrescentado em sucos, chás e 
preparações líquidas de sabor adocicado. Sugere-se acréscimo de 1 a 2 colheres de sopa (10 a 
20 gramas) por preparação escolhida. 

c) Módulo de lipídeo (Triglicérides de cadeia média, com ácidos graxos essenciais) – Pode ser 
acrescentado em preparações líquidas salgadas. Sugere-se acréscimo de 1 colher de sobremesa 
a 1 colher de sopa (5 a 10 gramas) por preparação escolhida. 

d) Módulo de fibra solúvel em pó – Pode ser acrescentado em preparações líquidas ou sólidas. 
Sugere-se oferta de 1 medida (6 gramas) 1 a 3x dia. 

e) Módulo de glutamina em pó – Deve ser acrescentado em água. Sugere-se oferta de 5 a 10 
gramas (1 sachê) 1 a 4x dia, conforme quadro de permeabilidade intestinal e sistema 
imunológico. 

 

V.II. Suplementos completos: 

a) Suplemento completo hipercalórico (1,2 a 1,5 calorias/ml e aproximadamente 4 gramas de 
proteína/100ml) 

b) Suplemento completo hipercalórico hiperproteico (1,2 a 2,0 calorias/ml e 6 a 10 gramas de 
proteína/ 100ml) 

c) Suplemento completo para diabéticos  

d) Suplemento completo para doente renal em tratamento conservador 

e) Suplemento completo para hepatopata  

f) Suplemento completo com nutrientes imunomoduladores 

g) Suplemento completo hipercalórico ultraproteico (1,2 calorias/ml e 20 gramas de 
proteína/100ml) acrescido de micronutrientes necessários à cicatraização (Seleênio, Zinco, 
Vitamina C, Arginina) 
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V. Fórmulas de TNE para uso por sondas ou ostomias: 

a) Poliméricas (Proteínas intactas, Maltodextrina, Triglicérides de cadeia longa e Treglicérides 
de cadeia média): 

- Padrão (1,0 a 1,2 calorias/ml e 40 a 50 gramas de proteínas/ litro) 

- Hipercalórica (1,5 calorias/ml e 65 gramas de proteínas/litro) 

- Com fibras (padrão ou hipercalórica com 15 a 20 gramas de fibras/litro) 

- Especializadas (hipoosmolar, para diabéticos, nefropata, hepatopata, com imunomoduladores) 

b) Oligoméricas ou semi-elementares (Peptídeos, Maltodextrina, Treglicérides de cadeia 
média) 

c) Monoméricas ou elementares (Aminoácidos livres) 

d) Modulares (módulos isolados de nutrientes) 

- Proteína em pó. Sugere-se acréscimo de 1 colher de sopa (10 gramas) à água de hidratação. 

- Carboidrato em pó. Sugere-se acréscimo de 5 a 10%  do volume em gramas à dieta. 

- Lipídeo em emulsão. Sugere-se acréscimo de 2 a 5% do volume em ml à dieta. 

- Fibra solúvel em pó. Sugere-se acréscimo de 1 medida (6) à água de hidratação ou à dieta, de 
1 a 3xdia. 

h) - Glutamina em pó. Sugere-se oferta de 5 a 10 gramas (1 sachê) em 100ml de água, 
separadamente, 1 a 4x dia, conforme quadro de permeabilidade intestinal e sistema 
imunológico. 
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VI. Via de acesso para TNE: 

Para a escolha do acesso enteral deve ser levado em conta uma série de variáveis: 

 Estado nutricional 

 Patologia e condições clínicas do paciente 

 Alterações do processo digestivo 

 Tipo de dieta a ser utilizada 

 Período em que o paciente se submeterá à TNE 

 Risco de broncoaspiração 

 Limitações estruturais do trato digestivo 

 Disponibilidade de acesso cirúrgico ou endoscópico para a sonda em questão 

 Complicações e cuidados com o paciente incluindo aspectos psicológicos e éticos.  

 

As sondas nasogástricas convencionais, feitas de polietileno ou polivinil (tipo Levine), utilizadas 

freqüentemente para descompressão gástrica, através da aspiração de líquidos e gases, são 

inadequadas para a nutrição enteral e devem ser evitadas para essa finalidade. Elas causam uma série 

de complicações, dentre as quais se destacam o grande desconforto para o paciente, a ulceração da 

asa do nariz e da mucosa nasal, a incidência de faringite, otite, esofagite, rupturas de varizes 

esofágicas, retenção de secreções brônquicas, com conseqüente infecção pulmonar. 

As sondas nasoentéricas, para nutrição enteral devem ser feitas de borracha de silicone, 

poliuretano ou de outros polímeros, flexíveis, de fino calibre, leves, macias, resistentes à ação das 

secreções digestivas e de alta tolerabilidade por parte dos pacientes (biocompatíveis). Devem possuir 

fio guia de aço inoxidável, flexível que ajuda na passagem da sonda no trajeto nasogástrico, quando 

necessário. 

Para cada acesso enteral existem diferentes tipos de sonda recomendáveis, dentre os mais 

freqüentes estão: 
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a) Acesso não cirúrgico: 

 Sonda nasogástrica/nasoenteral (ou orogástrico/oroenteral): Sondas de poliuretano, 

disponíveis em vários diâmetros (8, 10, 12, 14 e 16 French), colocadas em posição 

nasogástrica, nasoduodenal ou nasojejunal, havendo ainda a sonda nasogastrojejunal, 

que reúne duas vias separadas de calibres diferentes permitindo ao mesmo tempo a 

drenagem do estômago e alimentação no jejuno. 

Realizar Rx de tórax 3 horas após a passagem da sonda para verificação da posição. 

  

b) Acesso cirúrgico: 

 Gastrostomia: Sondas de silicone nº14 a 26 French, com anteparo interno (âncora ou 

balão) e discos de fixação externa, que são colocados por várias técnicas: gastrostomia 

endoscópica percutânea, radiológica percutânea, cirúrgica aberta, laparoscópica.  

 Jejunostomia: Sondas de poliuretano com diâmetro de 8 a 10 French, que podem ser 

colocadas pela técnica endoscópica percutânea (JEP), ou através de uma sonda de 

gastrostomia, ou por técnica cirúrgca aberta. Há, ainda a possibilidade de acesso jejunal 

por cateter através de agulha, utilizando cateter de polivinil ou de jejunostomia em Y de 

Roux, usando cateter de silicone ou balão. 

 Esofagostomia: Colocadas por técnica cirúrgica, esse procedimento é raro no nosso meio, sendo 
preferível optar, quando necessário, por gastrostomia.  

 

VIII.  Métodos de Administração: 

 

a) Sistema Aberto ou Intemitente: As fórmulas enterais requerem manipulação de 

envasamento prévio à sua administração e são administradas em intervalos intermitentes. 
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Administração: 

Em frascos descartáveis de até 300ml 

Com intervalos de 3/3 horas e pausa noturna de 6 horas - Total 7 x dia 

 

Gotejamento: 

Controlado no rolete do equipo, deve ser lento (60 a 120 gotas/minuto). 

 

Horários padronizados: 

 Enfermarias HCI / HCII  

O3 ou 06 / 09 / 12 / 15 / 18 / 21 / 24 -  Pausa 24 às 6hs ou 3 às 9hs 

 UTIs – HCI, Ala D frente e D fundo 

03 / 09 / 12 / 15 / 18 / 21 / 24 -  Pausa 3 às 9hs 

 

Volume: 

50 a 300ml, com evolução sugerida gradativamente de 50 em 50ml. 

 

Exemplo:                               1ºdia     2ºdia     3ºdia    4ºdia     5ºdia     6ºdia 

Volume prescrito( 3/3hs )       50      100         150       200         250       300                                                

Volume total ( 24hs )             350      700        1050     1400       1750     2100       

              

Água nos intervalos:                                                                                           

Considerar circunstâncias de hidratação e balanço hídrico, conforme avaliação médica. Sugere-se: 

                   DIETA          ÁGUA                    Volume total em 24 hs (Via Enteral) 

                    50 ml          150 ml                   1400 ml 

      100 a 150 ml          100 ml                   1400 a 1750 ml      

      200 a 300 ml            50 ml                    1750 a 2450 ml 



 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

Faculdade de Medicina de Marília 
Complexo Assistencial - Famema 

Hospital das Clínicas de Marília – Unidade I 
 
 

 

Revisão: 01 

Setembro/2012 

PROTOCOLO DE TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL 
ADULTOS 

 
UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 

Página: 12/25 

 

 12 

 

b) Sistema Fechado ou Contínuo: As fórmulas enterais industrializadas são acondicionadas em 

recipientes hermeticamente fechados e apropriados para conexão em equipo de administração. 

 

 

Administração: 

Em bomba de infusão. 

Podendo ser contínua em 24hs ou com pausa noturna de 6hs, a critério médico. 

Volume e velocidade de gotejamento descritos em prescrição medica;  

 

Gotejamento: 

Controlado em bomba de infusão, de 30 a 100ml/hr.  

Sugere-se iniciar com pequenos volumes e aumentar gradativamente (10ml a cada 8hs) ou a 

criterio médico, conforme tolerância gastrintestinal. 

 

Exemplo:                                     1º dia         2º dia        3º dia       4º dia         

 

Volume prescrito ( ml/hr )      30-40-50     50-60-70     80-90         100     

      Volume total  ( ml/24hs )           720             1260          1620        1800 

 

 # Volume máximo 120ml / hr # 

 

Água nos intervalos: 

Considerando que o gotejamento de dieta é contínuo nessa forma de administração, administração de 

água deve ser feita, sob prescrição médica em intervalos de algumas horas (3/3hs), concomitante à 

adminsitração de dieta. 
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Recebimento e conservação: 

 

 Ao receber verificar o aspecto da NE, detectando alterações como a presença de elementos 

estranhos e integridade do frasco, assim como o  rótulo que deve conter: nome do paciente, 

leito, data de manipulação, volume e fórmula, horário, confirmando estes dados na prescrição 

médica e no mapa de fracionamento. 

 

 “A conservação da NE após o recebimento na enfermaria é responsabilidade do enfermeiro” 

(Resolução nº63/2000). 

 

 A validade da NE, após a manipulação pela UAN, é de 24 horas, se adequadamente conservada 

em geladeira (4 a 8°), ou de 4 horas em temperatura ambiente, incluindo o tempo de 

administração. 

 

 O frasco de NE deve ser armazenado na geladeira de medicamentos/nutrição enteral quando a 

sua instalação for postergada. Em nenhum caso a NE poderá permanecer em temperatura 

ambiente no posto de enfermagem. 

 

 A NE em sistema fechado pode ser armazenada em temperatura ambiente. A data de validade 

é indicada pelo fabricante, no rótulo. Após a abertura do frasco a validade é de 24 horas. 

Identificar o frasco ou pack com o nome do paciente, data e horário de abertura e velocidade 

de infusão. 
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 O frasco de NE, em sistema aberto ou fechado, é inviolável até o final de sua administração 

(Resolução nº 63/2000). Qualquer manipulação da fórmula deve ser realizada na área de 

preparo de NE da UAN. 

 

 

Observação: Os horários e checagem de administração de dieta enteral devem ser anotados na 

prescrição, pelo enfermeiro, da mesma forma que os horários de medicação. 

 

IX. Complicações Terapia Nutricional da Enteral: 

a) Complicações pulmonares 

A complicação por aspiração é considerada a complicação de maior gravidade na nutrição 

enteral.   

Causas:  

    - Velocidade excessiva na administração da dieta 

    - Estase gástrica -  detectada pela presença de distensão epigástrica e pelo grande volume de 

resíduo gástrico. 

    - Íleo paralítico - pode ser suspeitado pela presença de distensão abdominal e ausência de 

peristalse. 

 

Cuidados para prevenção de boncoaspiração 

- Avaliar estase gástrica, íleo paralítico  

- Avaliar presença de resíduo gástrico ( > 200ml ) 

- Manter a cabeceira da cama elevada em torno de 30º 

- Uso de medicamentos que aumentam o esvaziamento gástrico  (pró-cinéticos)  
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- Procedimentos que envolva a mudança de posição do paciente como: fisioterapia, banho no 

leito, exames de posição horizontal (ultra-sonografia, ecocardiografia, tomografia) deverá 

interromper a dieta se possível, 30 minutos antes do procedimento.  

- Paciente com tubo traqueal ou traqueostomia, observar:  

o Mudança súbita na quantidade ou na coloração da secreção traqueal, 

o Ocorrência de mudança nos parâmetros do respirador 

o Aparecimento de tosse, concomitantes com o início da administração da dieta. 

 

b) Complicações mecânicas 

As principais complicações mecânicas estão relacionadas com a sonda enteral, variando com o 

tipo de sonda empregada e com a posição da mesma.  

Obstrução da sonda  

Causas: 

- Administração de medicamentos de pouca solubilidade em água. 

- Lavagem inadequada da sonda após a administração da dieta. 

A lavagem da sonda é de fundamental importância. Deve ser feita a intervalos regulares, após a 

administração de qualquer medicamento e antes de fechar a sonda. 

 

Saída ou migração da sonda 

Causas: 

- Costuma ocorrer em pacientes não cooperativos, agitados. O deslocamento pode ser devido à 

fixação inadequada. 

c) Complicações otorrinolaringológicas 

 

Erosões nasais – São mais freqüentes com as sondas fixadas inadequadamente. Todo o cuidado é 

pouco no que diz respeito à fixação da sonda. Se necessário trocar a sonda da narina. 
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Sinusite – Ocorre com freqüência após cerca de 7 dias de uso de sondas calibrosas, de PVC, 

principalmente se houver trauma facial, ou alteração do nível de consciência. As sondas mais flexíveis 

(poliuretano ou silicone) e de menor calibre podem permanecer por tempo prolongado, sem a 

ocorrência de sinusite. 

 

Esofagite – Geralmente, é devida ao refluxo de ácido do estômago para o esôfago. Este refluxo é 

mais intenso quando há sonda calibrosa e rígida na junção esôfago-gástrica. As sondas calibrosas e 

rígidas (PVC) também podem provocar erosões no corpo do esôfago, por um mecanismo de pressão, 

devido ao fato de serem pouco maleáveis. As sondas de calibre fino e de material flexível não 

provocam esta complicação. 

 

d) Complicações infecciosas 

A principal complicação infecciosa é a gastroenterocolite por contaminação microbiana no 

preparo (diluição, envasilhamento e administração) da fórmula.  

 

e) Complicações gastrintestinais 

Doentes recebendo NE podem apresentar uma série de sintomas indesejáveis, como diarréia, 

cólicas, distensão abdominal, náusea, vômito, obstipação intestinal, etc. É importante saber que na 

maioria das vezes tais intercorrências são atribuídas à NE, mas devem-se muito mais à condição clínica 

do paciente ou ao tratamento que lhe é instituído ou ainda a uma interação “Nutrição enteral-terapia 

medicamentosa-condição clínica”. 

 

Diarréia   -   Definição – (OMS): Ocorrência de três ou mais evacuações líquidas ou semilíquidas em 

moderada a grande quantidade em 24 horas. 
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 Dentre os fatores mais freqüentemente implicados destacamos: sobrecarga osmolar, 

hipoalbuminemia, farmacoterapia e a colonização bacteriana do intestino delgado. 

 Diarréia por sobrecarga osmolar – Ocorre pela administração de solução hiperosmolar na 

luz intestinal (duodeno ou jejuno). A presença de solução hipertônica na luz intestinal 

puxa água para o interior do tubo digestivo, com  a finalidade de diminuir a 

hipertonicidade. As dietas hiperosmolares devem ser infundidas preferencialmente no 

estômago. Quando administradas após o piloro, a velocidade de administração deve ser 

muito pequena. 

 Diarréia por hipoalbuminemia – Uma vez que a albumina sérica é importante na 

manutenção da pressão coloido-osmótica, diminuindo ou impedindo a presença de 

edema em mucosa intestinal, a hipoalbuminemia facilita a ocorrência de edema de 

mucosa e de submucosa no intestino, alterando a capacidade de absorção desta mucosa, 

facilitando o aparecimeto de diarréia. Em presença de hipoalbuminemia é conveniente a 

utilização de soluções nutritivas isotônicas. 

 Diarréia por farmacoterapia – O uso prolongado de antibióticos (principalmente os que 

atuam contra os germes Gram-negativos e os anaeróbios) pode alterar profundamente a 

flora intestinal provocando diarréia.  Nesse caso é benéfico o uso concomitante de 

suplementos simbióticos, a fim de manter o trofismo da microbiota intestinal. 

 Diarréia infecciosa - Quando ocorre a colonização do intestino pelo germe Clostridium 

dificille, bacilo anaeróbio, Gram - , habitualmete normal do intestino, mas que em 

situações de desequilíbrio de microbiota, produz grandes quantidades de toxinas, 

atacando a mucosa intestinal e causando diarréia secretora. – enterocolite 

pseudomembranosa. Este quadro é caracterizado por diarréia com presença de sangue 

e/ou muco e febre elevada. Há necessidade do uso de antibióticos pelo tubo digestivo e 

da suspensão temporária da dieta. 
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Sugestão de conduta na ocorrência de diarréia: 

 Não se deve suspender a NE, mas diminuir o gotejamento, de preferência utilizando uma bomba 

de infusão contínua (40 a 50ml/hr em caso de posicionamento gástrico, 30 ml em posição intestinal, 

aumentando esse gotejamento de 8 em 8 horas, de acordo com a evolução do paciente). 

 O médico e o nutricionista devem ser comunicados. 

 Monitorar atentamente a hidratação do paciente.   

 

Cólicas, distensão abdominal e flatulência – Esses problemas geralmente relacionam-se com 

dificuldades absortivas, administração de dieta fria e em bolus.  Adaptação da fórmula da dieta, com 

nutrientes mais facilmente absorvidos (dieta semi-elementar), e da maneira de administração 

(contínua em bomba de infusão) atenuam os problemas. Lembrar que, no regime de ventilação não 

invasiva a nutrição enteral não é contra-indicada; no entanto, alguns doentes desenvolvem distensão 

gástrica, o que pode facilitar náuseas, vômitos e aspiração. Recomenda-se, em pacientes 

mecanicamente ventilados a checagem rotineira das condições abdominais e se o balonete da cânula 

traqueal está adequadamente insuflado.  

 

Náuseas e vômitos – Podem ter causas variadas. Quando devidas à velocidade excessiva de 

administração da dieta é fácil diagnosticar a causa. Outra causa de vômitos é a estase gástrica, que 

ocorre com mais freqüência nos pacientes idosos, nos diabéticos, nos portadores de trauma craniano, 

ou de acidentes vasculares cerebrais. Deve-se suspeitar da estase gástrica quando há aumento do 

volume do epigástrio, ou quando o resíduo gástrico é superior a 200ml, em qualquer momento da 

administração da dieta. Nestes casos, o risco de vômitos (e conseqüente broncoaspiração) é grande. 

Há necessidade de se reavaliar todo o planejamento da dieta enteral (local da sonda, velocidade de 

infusão, uso de pró-cinéticos) para contornar estes problemas. 

 

Sugestão de conduta na ocorrência de Distensão abdominal, refluxo esofágico, regurgitação, vômitos 
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 Fazer uma pausa na administração da NE e pesquisar possíveis causas: 

o volumes muito grandes, administrados muito rapidamente, podem provocar estes 

problemas; 

o posição da sonda; o seu deslocamento para o esôfago pode provocar regurgitação e 

vômitos. 

 Identificar causas não relacionadas à NE:  medicamentos, tubos traqueais, etc. 

 Comunicar o médico responsável, solicitando avaliação. 

 Em caso de vômitos: 

o anotar a frequência, quantidade estimada e aspecto; 

o quando necessário, realizar aspiração da orofaringe e traquéia; 

o medicar o paciente conforme prescrição médica; 

 Administrar a NE à temperatura ambiente, em fluxo lento e regular, de preferência em bomba de 

infusão. 

 Manter adequado posicionamento do paciente e interromper rigorosamente a NE antes de 

procedimentos como aspiração traqueal, banho, fisioterapia. 

 Monitorar atentamente o volume residual gástrico, seguindo o protocolo anexo e os ruídos hidro-

aéreos. 

Um episódio isolado de refluxo, regurgitação ou vômito não é indicação de suspensão da NE mas de 

cuidados redobrados na sua administração e monitoração, reduzindo desta forma o risco de aspiração. 

 

Obstipação -  Deve-se geralmente à situação clínica do doente, mas pode ser influenciada por 

alterações eletrolíticas, falta de ingestão adequada de água e fórmulas com baixo teor de fibras. A 

correção desses fatores muitas vezes soluciona o problema. Quando necessário, incluir um laxativo 

suave na prescrição. 

Sugestão de conduta:  

 É desejável que o paciente evacue de três em três dias aproximadamente. 
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 Solicitar avaliação do nutricionista para adequação de fórmula e do médico para prescrição de 

laxantes se necessário. 

 Monitorar e registrar adequadamente as evacuações. 

 

Refluxo e resíduo gástrico -  Há, ainda, divergências sobre como definir refluxo; alguns o 

consideram a partir de um volume fixo como 100 a 150ml, outros 200ml quando se tratar de SNG e 

100ml para gastrostomia.  

Causa deve-se muitas vezes ao uso de drogas usuais no tratamento intensivo, como sedativos e 

analgésicos, fundamentalmente opiáceos com reconhecido poder de reduzir o esvaziamento gástrico e 

a motilidade intestinal como um todo. São também comuns situações clínicas menos freqüentes, como 

miopatias, neuropatias, amiloidose, doenças do colágeno, trauma crânio-encefálico, alterações 

metabólicas e eletrolíticas. Sua abordagem deve identificar as causas mais prováveis, considerar o uso 

de medicamentos pró-cinéticos e o uso de sonda pós-pilórica. Freqüentemente nas gastroparesias o 

simples uso da sonda nasojejunal resolve o problema, desde que o delgado esteja utilizável.  

Sugestão de conduta: Em situações em que o débito gástrico é muito alto, como nas pancreatites 

necrosantes, por exemplo, sugere-se o uso da sonda nasogastrojejunal de duplo lúmen que, ao mesmo 

tempo, drena o estômago, permitindo alimentação jejunal. Também orientamos a administração lenta 

e cuidadosa da fórmula, em bomba de infusão, se necessário. 

 

Verificação de resíduo gástrico: 

 Verificar resíduo gástrico antes de cada administração da dieta; 

 Se apresentar residuo  superior a 100 ml, esperar 1 hora e checar novamente, se permanecer 

superior a 100 ml contactar o médico responsável; 

 Considerar medicações pró-cinéticas para estimular a motilidade do TGI superior; 

 Para volumes residuais menores que 100 ml administrar a dieta com maior atenção à 

velocidade de gotejamento (60 gotas/minuto) e decúbito elevado; 
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 Observar atentamente durante a infusão da dieta presença de distensão abdominal, refluxo da 

dieta pela sonda ou êmese; 

 

f) Complicações metabólicas   

As complicações metabólicas da NE são semelhantes às da nutrição parenteral (NP), porém são 

menos freqüentes, especialmente quando se utilizam fórmulas poliméricas.  

  

Hiperglicemia 

Podem ser ocasionadas por doenças ou condições específicas como diabetes mellitus, (nos casos 

mais crônicos), trauma, sepse ou outras causas de estresse metabólico que levam à resistência à 

insulina. Ocorrem também em síndrome de realimentação em pacientes desnutridos. 

 Sugestão de conduta: Nesses casos é recomendável monitorar os níveis de glicose sérico 

diariamente até estabilizar (<160 mg/dl), manter o volume de dieta tolerado e aumentar 

gradativamente, utilizar hipoglicemiantes orais e/ou insulina endovenosa contínua, prover 30% a 50% 

de lipídeos do total de calorias. 

 

Desidratação hipertônica 

Ocorrem devido à inadequada oferta de líquidos, perda excessiva de fluidos, administração de 

hipertônicos (fórmulas ricas em proteínas), uso inadequado de diuréticos.  

Sugestão de conduta: Deve-se, nesse caso, monitorar diariamente a ingestão de fluidos, 

eletrólitos séricos, uréia e creatinina. 

 

Hiperidratação 

Vários são os fatores que podem ocasionar a hidratação em excesso no paciente com NE. 

Podemos destacar: excessiva oferta de líquidos, rápida realimentação em pacientes desnutridos, 

aumento do catabolismo causando diminuição da massa celular corpórea com subseqüente perda de 
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potássio, elevação nos níveis de aldosterona causando retenção de sódio, alteração na bomba de sódio 

causando retenção do sódio intracelular, insuficiência cardíaca, renal ou hepática ou ainda cor 

pulmonale.  

Sugestão de conduta: Monitorar diariamente o balanço hídrico e em suspeita de hiperidratação 

monitorar eletrólitos séricos diariamente, utilizar fórmulas enterais com alta densidade calórica e 

terapia diurética, caso seja necessário. 

 

Hipercapnia 

Pode ocorrer em hiperalimentação ou oferta excessiva de carboidratos em pacientes com 

disfunção respiratória.  

Sugestão de conduta: Monitorização das necessidades calóricas do paciente, a fim de prover 

adequada oferta de nutrientes e proteínas sem causar hiperalimentação, optando por fórmula enteral 

com distribuição balanceada (aumento da % de lipídeos em quadros mais resistentes). 

 

X. Monitorização do paciente recebendo TNE: 

 

“O enfermeiro deve assegurar que todas as ocorrências e dados referentes ao paciente e a TNE 

sejam registrados de forma correta, garantindo a disponibilidade de informações necessárias à 

avaliação do paciente e eficácia do tratamento.” (Resolução RCD n°63/2000) 

 

 A monitorização da TNE inclui: 

 

 Controle semanal do peso do paciente quando esse for possível de ser mensurado; a altura 

deve ser verificada no momento da admissão,sempre que possível; 

 Controle do volume de NE administrado em 24 horas; 

 Diurese (volume e aspecto); 
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 Balanço hídrico; 

 Controle do débito de ostomias e fístulas digestivas, 

 Exame físico com especial atenção à hidratação e à propedêutica abdominal: distensão, RHA, 

dor, etc. pesquisar queixas de sede, fome e anorexia, que  podem indicar oferta calórica e 

hídrica inadequada. 

 Frequência das evacuações. A cada evacuação, observar e anotar, na folha de controles: 

o Consistência (semipastosas=SP, pastosas=P, semilíquidas=SL ou líquidas=L) 

o Quantidade (pequena quantidade, média quantidade, grande quantidade) 

 Detecção de distúrbios gastrointestinais e complicações; 

 Exames laboratoriais conforme solicitação: glicemia, proteínas séricas, eletrólitos, exames de 

função hepática, uréia e cretinina, etc. 

 Aceitação da alimentação oral quando associada à NE.  
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