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RESUMO: 

             A alimentação é uma necessidade básica à vida. A saúde, o bem-estar e 

todo o desenvolvimento físico, psíquico e intelectual dependem de uma correcta e 

equilibrada alimentação. 

Quando estamos perante um quadro clínico em que um doente não possa, não 

queira ou não deva alimentar-se por via oral, temos de recorrer a técnicas de 

suporte nutricional para assegurar o aporte nutricional necessário a esse doente. 

Quando se trata duma criança/adolescente a situação de risco de mal nutrição 

energético proteica torna-se mais grave, pois se encontra num processo de 

crescimento e desenvolvimento corporal.  

O uso e melhoria de técnicas de suporte nutricional, vias de administração e 

fórmulas nutricionais, têm permitido que muitos doentes possam superar as 

dificuldades nutricionais subjacentes à patologia de que são portadores, de curta 

ou longa duração. 

Uma das técnicas de suporte nutricional é a Nutrição Entérica, usada em muitas 

situações e em todas as idades, porém, esta nossa monografia estuda 

particularmente a Nutrição Entérica em Idade Pediátrica fazendo uma revisão 

teórica. 

 

 

 

Palavras-chave: Nutrição Entérica, suporte nutricional, criança, 

adolescente. 
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ABSTRACT:  

Food is a basic necessity to life. Health, welfare and all physical, mental 

and intellectual development depends on a proper and balanced diet.  

When we are before a clinical condition in which a patient cannot, does not want to 

or should not feed themselves orally, we must resort to techniques of nutritional 

support to ensure that the patient benefits from the necessary nutrition.  

When the patient is a child/adolescent the risk of protein energy mal nutrition 

becomes more serious since they are going through a process of growth and body 

development.  

The use and improvement of techniques of nutritional support, different 

approaches to administrate them and enhanced nutritional formulas, has enabled 

many patients to overcome the underlying problems of their nutritional condition, of 

short or long duration.  

One of the techniques of nutritional support is enteral nutrition, used in many 

situations and at all ages, although this monograph examines particularly enteral 

nutrition in children with a theoretical review.  

 

 

 

 

Keywords: Enteric nutrition, nutritional support, child, adolescent. 
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1. Introdução 

A alimentação é uma necessidade básica à vida. A saúde, o bem-estar e todo o 

desenvolvimento físico, psíquico e intelectual dependem de uma correcta e 

equilibrada alimentação. Durante a infância e adolescência redobra a sua 

importância, pois trata-se de um período de desenvolvimento e crescimento. 

Alimentação correcta, com distribuição equilibrada de nutrientes, influencia 

favoravelmente o crescimento somático, o desenvolvimento psicomotor e 

cerebral, o funcionamento de todo o organismo, bem como o sistema imunitário 

permitindo uma melhor resistência à doença e melhorando a esperança de vida (1) 

O desenvolvimento de técnicas de suporte nutricional, vias de administração e 

suplementos nutricionais, tem melhorado a qualidade de vida de muitos doentes, 

sobretudo dos que são portadores de patologia crónica ou que sejam submetidos 

a tratamentos agressivos; bem com aqueles em que não seja possível manter um 

aporte adequado de nutrientes, mediante a alimentação natural por via oral (2) 

É importante poder detectar, precocemente, quando uma criança ou adolescente 

não é capaz de manter uma adequada ingestão de nutrientes, em relação às suas 

necessidades. O risco de malnutrição energética/proteica é elevado, tornando-se  

 

necessário conseguir um aporte de nutrientes adequados às suas necessidades 

específicas. 

Nos últimos anos tem-se assistido a uma mudança de atitude, por parte dos 

técnicos de saúde, relativamente ao adequado suporte nutricional, medida 

importante na redução da morbilidade e melhoria do prognóstico dos doentes (3). 
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2. História 
 

Na história da Nutrição Entérica (NE) deve ser recordada a alimentação rectal, 

usada na civilização Egípcia, há mais de 3.500 anos.  

Em papiros egípcios encontram-se registos de alimentação rectal com enemas 

usados para tratar doentes e preservar a saúde. Consistia em administrar, através 

do recto, uma grande variedade de alimentos tais como: leite, mel, cereais 

maltados, vinho, etc., usando uma espécie de pipeta pressurizada por um saco.  

Outras civilizações, tais como a Grega, mantinham essas práticas com fins 

nutricionais ou laxantes (4).  

A história da N E está cheia de narrativas da administração de alimentos por via 

rectal, nasal ou epigastro superior como: ovos, whisky e misturas de carnes (5). 

Em 1598, Capivacceus é citado como tendo usado um tubo inteiro para introduzir 

líquido no estômago de um paciente (5).  

Em 1617, Fabricius e Aquapendente usaram tubos de prata inseridos na 

nasofaringe para alimentar crianças com tétano (4). 

Von Helmont (1646) manufacturou um tubo flexível para alimentação esofágica e, 

em 1710, Boerhave sugeriu que se usasse um tubo para colocar os alimentos 

directamente no estômago (5). 

Na literatura dos sécs. XVIII e XIX há registo de alimentação gástrica de várias 

misturas de alimentos e muitos artefactos para realizar essa alimentação. O mais 

popular era um longo tubo com um funil ou uma seringa adaptada na extremidade 

proximal (5).  

Muitos “físicos”, para tratar crianças e outros pacientes com a chamada “aflição 

nervosa”, usaram a NE. Em 1790, John Hunter foi o primeiro “físico” que usou um 

tubo orogástrico para alimentar um paciente com disfagia, por paralisia dos 
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músculos da deglutição este tubo era feito de osso de baleia ao qual adaptou uma 

bexiga que funcionava como uma espécie de bomba (4,6). 

Em 1878, Brown Séquard publicou um texto na Lancet, onde reporta o uso de 

uma mistura constituída por 2/3 de libra de bife e 2/5 de libra de pâncreas de 

porco picado, como um método nutricional de um doente com problemas de 

disfagia (4).  

Os tubos usados para tais administrações eram feitos de borracha com pequenos 

funis e tubos de vidro (4). Em 1895, Morrison usou quer tubos nasogástricos, quer 

tubos orogástricos para alimentar crianças com difteria (5). Estas foram 

alimentadas durante quatro semanas usando uma solução, dada três vezes ao 

dia, feita de 6 onças de creme, 2 onças de brandi, 3 gotas de tintura de noz-

vómica (uma semente de uma árvore asiática do género Strychnos que contém os 

alcalóides estricnina e brucina) e um fermento digestivo que consistia no “liquor” 

pancreático e essência de pepsina (5). 

Durante a Segunda Grande Guerra foi administrada por via rectal: água, soluções 

salinas, glicose, amino ácidos em soluções isotónicas e alguma medicação. 

Contudo o caso mais mediático foi o do presidente dos USA, James Garfield que 

foi mantido vivo, durante 79 dias, com quatro bolus diários de peptonas de bife, 

sangue desfibrinado e whisky (4).  

Observa-se assim uma evolução, ao longo dos tempos da NE. Contudo foi no 

século XX que esta apresenta um maior incremento. Einhorm  (em 1910) 

introduziu uma nova técnica, criticando abertamente a alimentação por enemas, 

introduzindo um grande avanço na NE, desenhando uma fina sonda  com uma 

pequena parte metálica pesando 10-12 gramas, na sua extremidade distal, de 
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modo que, por gravidade, o tubo se movesse ao longo do tubo digestivo e 

passasse através da válvula pilórica até ao jejuno (4).  

Os dois grandes problemas da NE foram os da via de acesso ao TGI e os 

produtos usados. Durante o sec. XX foram desenvolvidos vários tipos de sondas. 

Em 1959, Barron e Fallis usaram sondas mais flexíveis e funcionais em 

poliuretano. Muitos cirurgiões desenvolveram técnicas que permitiram o acesso 

seguro ao trato digestivo. Assim, em 1939, Ravdin e Stengle introduziram a 

gastrostomia e a jejunostomia  e  o uso de sondas de duplo lúmen que permitiram  

a infusão da fórmula através de um ducto e a extracção do conteúdo estomacal 

por outro (4).  

Na busca de técnicas mais seguras e menos invasivas, Ponsky introduziu, pela 

primeira vez a Gastrostomia Endoscópica Percutânea (PEG), “Percutaneous 

Endoscopic Gastrostomy”, que abriu um mundo de possibilidades (4). Esta técnica 

foi pela primeira vez levada a cabo na “Cleveland Clinic” em crianças. Foi 

aperfeiçoada por diferentes autores (7).  

Paralelamente ao desenvolvimento do equipamento, na segunda metade do sec. 

XX, o conhecimento mais aprofundado do estudo da fisiologia e das necessidades 

em nutrientes bem como da “bioquímica dos alimentos” permitiu o uso de 

fórmulas (Henry T Randall, 1969) que demonstraram a grande vantagem da 

aplicação da NE em muitos doentes(4). 

 3. Definições de Nutrição Entérica  

A NE é utilizada há mais de 30 anos, como alternativa à nutrição parentérica (NP) 

em doentes pediátricos em situações clínicas específicas. 

 Nas últimas décadas tem sofrido um grande desenvolvimento tanto nas fórmulas 

artificiais, como nos materiais usados, bem como na escolha criteriosa dos 
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doentes a que se aplica (8). O trato gastro intestinal (TGI) é sempre a via preferida 

para o suporte nutricional. A máxima é “ se o intestino trabalha, usa-o “ (2,4,6,9). 

NE é uma técnica de suporte nutricional que consiste em administrar directamente 

os nutrientes no TGI por meio de uma sonda. Também pode ser definida como 

uma técnica de nutrição artificial que consiste em administrar uma fórmula líquida 

de características nutricionais específicas em diferentes zonas do trato digestivo 

(3) ou é a administração duma solução por meio de uma sonda com o propósito de 

fornecer a totalidade ou parte das necessidades nutricionais (4). 

Sempre que a nutrição por via oral seja impossível ou insuficiente, as 

necessidades nutricionais podem ser satisfeitas através de outras vias de 

administração com fórmulas específicas. As vias de administração mais usuais 

são a Sonda Naso Gástrica (SNG) e a Gastrostomia Endoscópica Percutânea 

(PEG). Enquanto a primeira consiste na entubação do doente com um tubo fino, 

macio e flexível, chamado “sonda naso-entérica” que pode ser passado pelo 

nariz, até ao estômago ou até ao intestino delgado. A segunda consiste numa 

sonda colocada no estômago, pelo cirurgião, através da parede abdominal  por via 

endoscópica  eferente ou por via cirúrgica, em caso de  existência de refluxo 

gastro esofágico (2). 

4. Indicações para Suporte Nutricional 

Para identificar os doentes que requerem suporte nutricional específico é 

necessário ter em conta: 

-- Estado nutricional.  

Sabe-se que uma criança que apresente malnutrição energética proteica (MEP) 

basal, em caso de doença, o risco é mais elevado. Por esse motivo a avaliação 
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do estado nutricional deve merecer um papel importante na apreciação global do 

estado de saúde do paciente (2). 

  -- Idade do doente.  

 A idade do doente, como é óbvio, vai condicionar a avaliação do estado 

nutricional, a decisão e a quantificação do suporte nutricional. Tal como nos 

adultos, o cálculo das necessidades nutricionais individuais é fundamental. 

Na idade pediátrica é igualmente, não só para colmatar as deficiências 

nutricionais subjacentes ao quadro clínico, mas também para garantir o 

crescimento adequado da criança/adolescente (8).  

-- Diagnóstico da patologia de base.   

É um factor importante e decisivo, quando a ingestão é afectada por situações de 

anorexia ou alterações do paladar ou pelas possíveis dificuldades na mastigação 

e deglutição. A restrição de certos nutrientes faz parte do tratamento da patologia 

de base, como acontece nas situações de insuficiência renal ou alterações 

metabólicas, sendo importante ajustar a dieta às alterações funcionais(2).  

Também devem ser consideradas as perdas de nutrientes por via digestiva 

(vómitos, diarreia), renal (proteinúria), suor (situações de hipersudação, fibrose 

quística), entre outros (2). 

A patologia de base vai interferir no estado nutricional não só pela relação 

ingestão/perdas, mas também pelo metabolismo intermédio (2). A repercussão no 

metabolismo intermédio vai depender de vários factores: 

-- O sistema ou órgão afecto.  

Apesar de uma participação activa no metabolismo intermédio, alguns órgãos são 

protagonistas directos: TGI, fígado, rim, pulmão e coração (2). 

-- Factores de actividade metabólica.  
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Neste caso há que considerar as situações de stress aumentado: infecções, 

agudizações da patologia de base, cirurgias, queimados e outros. Este tipo de 

pacientes requer uma atenção particular (2).  

 

5. Indicações para aplicar NE 

-- A NE está indicada em situação em que o doente requer um suporte 

nutricional individualizado, com trato gastrointestinal funcionante, que não deva, 

não possa ou não queira ingerir alimentos em quantidade suficiente para cobrir as 

suas necessidades e manter um desenvolvimento estaturo-ponderal e estado 

nutricional adequados (2,4,8).     

-- Quando se pretende um estímulo trófico da mucosa intestinal ou seja 

necessário um repouso da via digestiva, embora nestes casos o aporte seja 

insuficiente para satisfazer as necessidades nutricionais do paciente (8).  

-- Crianças com função digestiva intacta que não possam ou não queiram 

ingerir alimentos, patologia respiratória aguda, enfermidades neurológicas, coma, 

poli traumatizados, anorexia nervosa, malformações oro-faciais. Estas últimas 

subjacentes a muitos casos a quadros oncológicos (4). 

-- Doentes com função digestiva intacta e com necessidades aumentadas 

que não sejam cobertas por via oral: estados hipercatabólicos (sepsis, 

queimados, cirúrgicos, etc.); enfermidades crónicas (Cardiopatia respiratórias, 

oncológicos, SIDA, etc.). 

-- Malformações anatómicas do tubo digestivo (atresia esófago, diafragma 

duodenal, etc.). 
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-- Nos casos de impossibilidade de receber dietas habituais por alteração 

da função intestinal ou metabólica (diarreia intratável, enfermidades inflamatórias 

crónicas do intestino, síndrome do intestino curto, fibrose quística glucogenose, 

etc.). 

-- Nutrição mista, sobretudo na transição da nutrição NP para a 

alimentação oral (10), em casos MEP de qualquer etiologia; patologias digestivas; 

patologias neurológicas; estados hipercatabólicos; erros metabólicos; anorexia 

nervosa (3). 

-- Indicações para o uso da NE têm vindo a aumentar nos últimos anos 

pelos motivos atrás mencionados, bem como pela facilidade de implementação, 

poucas complicações e fácil aceitabilidade dos pacientes (8).  

--A NE é um método óptimo de proporcionar as necessidades nutricionais 

duma criança que disponha de um trato digestivo funcional e seja incapaz de 

deglutir para se alimentar por via oral (6).  

 

6. Escolha da via de acesso 

Há várias maneiras de administrar e monitorizar a NE. O método a escolher tem 

de ser individualizado para cada paciente em função das suas necessidades e 

condições específicas.  

O funcionamento e capacidade do TGI, a patologia, o tempo de duração e o 

estado nutricional do paciente devem ser ponderados para escolher o método 

mais apropriado de administração (11).  

Nos últimos anos, as técnicas e materiais relacionados com a NE têm-se 

desenvolvido de tal modo que alargaram o leque de utilização e reduziram as 
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complicações (7). Esta constante inovação não seria possível sem os avanços no 

que diz respeito ao conhecimento fisiológico das funções digestivas (4).  

Vários estudos provaram que o crescimento e o status nutricional das crianças 

doentes melhoraram após introdução da alimentação entérica (12). 

A nutrição por SNG ou PEG é cada vez mais aplicada na idade pediátrica. 

Sempre que se verifiquem problemas severos de deglutição, riscos de 

malnutrição energética e proteica ou outra (12). 

 Vias de acesso e administração da NE 

A via de acesso a escolher terá em conta as vantagens e desvantagens para o 

doente em causa., bem como o seu prognóstico. Se se tratar de uma NE de curta 

duração pode-se adoptar por sonda nasogástrica; nasoduodenal e nasojejunal 

(curta duração � 4 semanas), mas em caso de NE de (longa duração > 4 

semanas) as vias mais indicadas são a Gastrostomia,PEG e Jejunostomia (9,13). 

Patologias que requerem acesso pós-pilórico ou jejunal ao trato 

digestivo. 

Está indicada em doentes com alto risco de bronco aspiração; gástrico íleo ou 

problemas de esvaziamento gástrico (cirúrgicos, malnutrição severa, úlcera 

péptica, desordens metabólicas, gastroparesia diabética, alterações de motilidade 

devido a infiltrações tumorais); Fístula no trato superior (gástrico ou esofágico); 

Pancreatite, particularmente Pancreatite aguda, e fístula pancreática; período 

imediato pós-operatório (4). 

 Acesso ao trato digestivo  

Técnicas não invasivas: 

        - Sonda Nasogástrica; Sonda pós pilórica usando o fluoroscópio; 

        - Sonda pós pilórica usando o endoscópio. 
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Técnicas invasivas: 

- Gastrostomia: endoscópica; cirúrgica 

       - Jejunostomia: cirúrgica; radiológica; endoscópica(4). 

 Monitorização da via de Acesso 

É necessário um acompanhamento cuidadoso bem com a monitorização de 

alguns parâmetros nos doentes que iniciam NE, para que de forma atempada se 

conheça a evolução do estado do doente (11).  

A monitorização do paciente em suporte nutricional é a chave para conseguir uma 

recuperação nutricional adequada evitando as complicações metabólicas (2).  

Deve ser dado especial cuidado à mucosa nasal e oro faríngea, bem com 

cuidados de manutenção e limpeza da sonda e sistemas de infusão e 

posicionamento do doente. Deve ser prestada atenção à presença de sinais 

clínicos (dores, distensão abdominal, náuseas, vómitos, regurgitação, dificuldades 

respiratórias) e parâmetros bioquímicos, antropométricos (3,4). 

 

  7. Complicações da Nutrição Entérica 

7.1. Complicações gastro Intestinais 

Náuseas e vómitos 

Aproximadamente 20% dos pacientes que recebem NE podem experimentar 

náuseas e vómitos. O vómito aumenta o risco de aspiração. As causas são multi 

factoriais, mas os longos períodos de estômago vazio são os problemas mais 

usuais (14).  

É fundamental verificar o resíduo gástrico durante a administração da NE, quer 

seja por via contínua quer seja  por bolus (14).  
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Diarreia 

A diarreia pode ocorrer em 2% a 3% dos doentes alimentados por SNG e neste 

caso, diminuir débito ou substituir a fórmula. O doente deve ser reavaliado e, se 

necessário for, suspender a NE (14). 

 Obstipação 

Esta situação pode resultar de uma maior inactividade, diminuição da motilidade 

intestinal, diminuição da ingestão de líquidos ou dieta pobre em fibras. Por vezes 

é conveniente uma observação médica/Nutricionista e indicada uma adequada 

hidratação e uso de fórmulas contendo fibras, amolecedores das fezes ou 

estimulantes intestinais (14).  

Quadro de mal absorção   

A mal absorção é definida como a absorção insuficiente de um ou mais nutrientes. 

As manifestações clínicas incluem perda de peso inexplicável, esteatorreia, 

diarreia, anemia, tetania, problemas ósseos, hemorragias, neuropatia, glossite e 

edema. As suas causas são várias e incluem desde intolerância  por sensibilidade 

ao glúten, doença de Crohn, doença diverticular, fístulas intestinais, HIV, 

insuficiência pancreática e síndrome de intestino curto. Desta forma a história 

clínica do doente e a selecção da nutrição entérica correcta podem ajudar a 

minimizar ou prevenir a situação de mal absorção (14). 

7.2. Complicações mecânicas 

Aspiração Pulmonar 

Uma das consequências graves é pneumonia por aspiração cuja incidência é de 

1% a 4%. Os sintomas de aspiração incluem dispneia, taquipneia, rouquidão, 

chiadeira, taquicardia, agitação e cianose (14). 
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As situações podem estar relacionadas com: abaixamento do nível de 

consciência; diminuição do reflexo de vómito; perturbação neurológica; 

incompetente LES; refluxo gastro intestinal; posicionamento do doente; uso de 

tubos de diâmetro inapropriado; resíduo gástrico elevado. Este risco pode ser 

diminuído pelo  uso de sondas apropriadas, agentes motilizantes, verificação 

periódica do resíduo gástrico e a posição do doente no leito(14).  

Má colocação da sonda 

 A colocação da sonda pode provocar alguma hemorragia, perfuração traqueal ou 

do tubo digestivo, por isso a sua colocação deve ser feita por pessoal treinado e 

com monitorização para minimiza as complicações (14). 

É conveniente o uso de sondas bem dimensionadas e apropriadas e um 

acompanhamento cuidado de forma a minimizar este tipo de problemas (14). 

   Entupimento da sonda 

O entupimento da sonda é mais frequente quando se usam produtos com 

proteínas intactas ou produtos viscosos. A maior parte dos entupimentos pode ser 

evitado por um enchimento do tubo com água, sempre que se administra. Uso de 

fórmulas e alimentos apropriados, tendo sempre muita atenção quando se 

administrar medicamentos (14).  

7.3. Complicações metabólicas 

As complicações metabólicas da NE são semelhantes às da NP, embora a 

incidência e severidade sejam menores. Sendo as mais comuns: hiponatrémia; 

hipernatrémia; desidratação; hiperglicemia; hipercalémia (14) 

Síndrome de Realimentação, também conhecido como Síndrome do Roubo 

Celular surge quando se realimentam pacientes desnutridos que podem 

desenvolver a “síndrome de realimentação”, em que se verificam abaixamentos 
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agudos dos níveis séricos de potássio, magnésio e fosfato. O “síndrome de 

realimentação” afecta, de um modo adverso, quase todos os órgãos provocando: 

desritmias cardíacas, falência cardíaca, falência respiratória aguda, coma, 

paralisia, nefropatia e disfunção hepática (14).  

A primeira reacção da resposta metabólica à realimentação de doentes 

desnutridos é a passagem das reservas de gordura como fonte de energia, para 

os hidratos de carbono ingeridos. O nível de insulina sérico eleva-se causando um 

forte movimento intracelular de electrólitos necessários ao metabolismo o que vai 

desencadear o “síndrome de realimentação (14).  

Os macro nutrientes administrados são incorporados às membranas, proteínas 

estruturais, e enzimas a nível celular, para os quais os electrólitos são 

indispensáveis, podendo ocorrer queda importante dos níveis séricos dos 

mesmos, com todos os riscos imediatos associados. Este fenómeno é conhecido 

como o “síndrome de realimentação” e pode ocorrer em doentes que recebam 

quer nutrição entérica quer parentérica (15). 

Existem algumas recomendações no sentido de reduzir o risco do “ síndrome de 

realimentação “ : normalização correcta de electrólitos antes de iniciar o suporte 

nutricional, administrar volume e energia lentamente, fornecer um aporte correcto 

de vitaminas e minerais, evitar a sobrealimentação, o reconhecimento de doentes 

com risco de: anorexia nervosa, marasmo ou kwashiorkor, malnutrição crónica, 

jejum prolongado, desidratação prolongada, significativo stress e depleção (14). 

   8. Métodos de administração 

Para escolher o tipo de administração do alimento é necessário ter em conta 

todas as características estabelecidas para a indicação da instauração do suporte 

nutricional, NE (2). 
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Este pode ser: infusão (cíclica ou contínua) ou por bolus (11,13).     

É importante pensar bem como se vai administrar a NE. Parte do sucesso, da 

tolerância à fórmula nutricional depende do modo de administração (4). 

 A NE contínua é usada para prevenir intolerância do TGI e minimizar o risco de 

aspiração. É administrada por uma bomba de débito contínuo e regulável. (11) A 

NE ainda pode ser administrada por bolus de uma forma cíclica (4,11).  

     9. Nutrição Entérica versus Nutrição parentérica  

Tem havido sempre uma “competição histórica” entre o uso de  NP versus NE em 

algumas situações clínicas, contudo Lee afirma que “ a única indicação para o uso 

da NP é a contra indicação da EN (4).  

A NP está indicada quando uso do trato gastro intestinal não pode ser utilizado 

(fístulas, pancreatite na fase aguda, íleo paralítico prolongado, fase inicial de 

adaptação nas síndromes de intestino curto, e outros) (4) . 

A NE parece ser mais benéfica tanto do ponto de vista fisiológico como 

metabólico, para além de ser mais seguro e de menor custo comparativamente à 

nutrição por via parentérica (11). Assim sendo considera-se que a NE é preferida à 

NP quando o trato digestivo está funcionante (4,11).  

Por outro lado existem ainda outras vantagens como a recuperação ou 

manutenção morfológica e funcional do tubo digestivo (motilidade gastrointestinal, 

secreções enzimáticas e hormonais, conservação e desenvolvimento da flora 

intestinal, etc.) (4,11).  

Sempre que se considere necessário um suporte nutricional na criança/ 

adolescente, a primeira opção deve ser a NE, por todas as razões já apontadas 

anteriormente (4,11).   
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É importante mencionar que nos últimos anos vários estudos mostram as 

vantagens da NE versus NP na prevenção de translocação bacteriana devido à 

possibilidade de manter a integridade da barreira intestinal (4).  

Nos últimos anos o desenvolvimento de: fórmulas nutricionais bem como 

equipamento e técnicas mais aperfeiçoadas possibilitaram a utilização da NE  

com mais segurança(9).  

A NE parece ser clinicamente benéfica, porque provoca o retorno rápido à 

normalização da função  do trato digestivo e reduz a resposta ao stress gerado 

pelas citoquinas que ocorre durante um episódio de Pancreatite (16). 

Nutrição entérica – Contra Indicações 

As contra indicações no uso da NE são poucas, contudo algumas existem, as 

quais devem ser tidas em conta como por exemplo: pancreatite severa na fase 

aguda, fístulas proximais de alto débito, impossibilidade de conseguir acesso, 

vómito ou diarreia intratável, obstrução intestinal,  íleo paralítico prolongado, fase 

inicial de adaptação nas síndromes do intestino curto (4,9) 

Nutrição Parentérica   

Quando não está de todo indicado o uso da NE, tem que se recorrer à NP. 

Casos há em que se recorre a um processo misto de NP e NE. A nutrição 

combinada pode ser usada como uma ponte entre a NP para a oral ou em 

doentes cujo quadro clínico já não necessita de NP, mas em que seja benéfico o 

uso também da NE. Mesmo em pequena quantidade a NE preservará o trato 

gastro intestinal (9).   
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10. Necessidades energéticas e nutricionais em idade pediátrica 

  10.1. Na Infância  

Uma nutrição adequada para um correcto crescimento e desenvolvimento de uma 

criança requer individualização. A quantidade e tipo de fluidos, energia, 

electrólitos e elementos traço são baseados na idade, sexo, peso, status 

nutricional e estado de saúde (17). 

Uma criança com um ano de idade requer, em média, 850 a 1000 Kcal /dia. Esta 

energia aumenta gradualmente até quase duplicar por volta dos 10 anos. O 

cálculo das necessidades estimadas de energia (Estimated Energy Requirements, 

EER,) pode ser feito com base: no sexo, idade, altura e nível de actividade. As 

necessidades energéticas extra para o crescimento, nesta idade, são de apenas 

20 Kcal/dia, muito menos que as necessidades durante a primeira infância, 175 

Kcal/dia. Embora o valor absoluto da energia aumenta à medida que a criança 

cresce, o número de Kcal/kg de peso vai sendo menor. O mesmo é verificado 

para as necessidades em proteínas (17). 

10.2.Adolescência 

A adolescência é caracterizada por grandes processos de mudança e maturação, 

não só física como emocional. Tem lugar entre a puberdade e a idade adulta. O 

adolescente parece crescer de dia e de noite e come desalmadamente. Nesta 

fase do ciclo de vida há grandes alterações na estatura, peso, composição 

corporal e maturidade emocional. É uma fase crítica que exige redobrados 

cuidados nutricionais (17). 

 10.3.Energia e Proteínas 

As necessidades diárias em Kcal/dia são maiores durante a adolescência do que 

em qualquer outro período da vida, exceptuando a gravidez e a lactação. As 
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equações para o cálculo estimado da energia requerida por dia (EER – Estimated 

Energy Requirements) são as mesmas que na idade infantil. 

 O que é diferente é a energia do factor de crescimento que é maior na 

adolescência. É necessário entrar com o factor de actividade uma vez que estas 

equações não entram com esse factor. (17,22) 

Embora o crescimento, não a idade, deva ser o último indicador das necessidades 

em nutrientes, as DRI’s são feitas baseadas na idade. 

 Recomendações separadas para rapazes e raparigas reflectem as diferenças em 

velocidade de crescimento e composição corporal durante a adolescência (17). 

No que diz respeito ao aporte proteico, as necessidades/kg de peso são altas, 

embora menores do que na idade infantil, quando as crianças apresentam um 

elevado crescimento (17). 

11.Necessidades Nutricionais  

 Energéticas 

O facto das necessidades energéticas e nutricionais variarem muito ao longo das 

diferentes etapas da vida obriga a dispor de diferentes fórmulas de NE para as 

diferentes idades pediátricas. 

O valor energético total (VET) bem como os macros nutrientes (hidratos de 

carbono, proteínas e gorduras) variam com a idade.  

 

Nas crianças que necessitam de NE, por vezes, com quadro clínico de má 

evolução estaturo-ponderal (MEEP) os valores podem modificar-se chegando a 

usar-se aportes 150-200% das necessidades basais. 
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        Proteicas 

 Muitos das crianças/adolescentes que necessitam de nutrição entérica estão em 

estados hipercatabólicos e requerem maior aporte de proteínas. É conveniente 

que o aporte de proteínas corresponda a 10-15% do aporte energético total. Se a 

percentagem de energia fornecida pelos hidratos de carbono e gorduras é inferior 

a 50-60% das necessidades energéticas totais, parte dos amimo ácidos são 

usados na produção de energia em vez de serem utilizados na síntese proteica. 

    Vitaminas e Oligoelemenos 

A maioria das fórmulas entéricas contém todas as vitaminas e minerais para 

cobrir as necessidades de ingestão diária de referência (DRI).  

   Equilíbrio dos macros nutrientes 

As necessidades variam de acordo com o indivíduo e não são as mesmas ao 

longo da vida. 

 Enquanto para o lactente estas necessidades estão bem definidas e 

baseados na composição do leite materno, para as restantes, 

crianças/adolescentes apontam-se as recomendações da Food and Nutrition 

Board: 10-35% de proteínas, 20-35% de lípidos e 45-65% de hidratos de carbono, 

do VET (4,17).  

12. Escolha da Fórmula 

A escolha da fórmula dependerá da idade, do funcionamento do TGI, do 

diagnóstico, do seu estado catabólico/anabólico, assim como a forma de 

administração e a sua escolha é individualizada. 

Dispomos de produtos modulares de hidratos de carbono, lípidos e proteínas que 

permitem aumentar a densidade energética-proteica. É importante verificar que a 

idade pediátrica tem características muito próprias que a diferenciam do adulto.  
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Cada período (recém - nascido, lactente, pré e escolar, adolescente) tem 

necessidades nutricionais específicas, para manter um crescimento e 

desenvolvimento adequados (8).  

Também o aporte energético varia de um doente para outro, pelo que o cálculo 

das necessidades deve ser individualizado para cada caso. Como referência 

inicial podemos usar as DRI’s, (nas suas siglas inglesas), tendo em conta que 

estas são para populações saudáveis (8). 

O crescimento estatural é mais rápido nos primeiros anos de vida e na 

adolescência acompanhado de um aumento de massa muscular, logo as 

necessidades energéticas são maiores nesse período. 

Também o desenvolvimento e maturação do sistema nervoso ocorre nos 

primeiros três anos de vida e não é um processo exclusivamente dependente do 

aporte energético o que leva a pensar que situações de malnutrição poderiam 

provocar alterações na aquisição de funções do referido sistema (8). 

12.1.Fórmulas de nutrição entérica em pediatria  

Até há pouco as fórmulas de nutrição pediátrica eram as mesmas que as dos 

adultos.  

Crianças, com mais de um ano, para as quais as fórmulas infantis eram 

insuficientes, deveriam ser alimentadas com fórmulas modificadas (adição de 

gorduras, hidratos de carbono, etc.) ou com dietas de adultos diluídas, com os 

inconvenientes que isso comporta (aportes de ferro, vitamina D, cálcio, …).  

Actualmente, as fórmulas existentes podem ser classificadas em três grupos: 

dietas completas, módulos nutricionais e suplementos. A escolha da fórmula 

dependerá da idade, do funcionamento do tracto digestivo, do diagnóstico do 

doente assim como a forma de administração (2,18). 
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12.2. Classificação das fórmulas Entéricas 

Fórmulas modulares que estão concentradas num nutriente específico; 

oligoméricas (pré-digeridas e elementares) com nutrientes parcial ou totalmente 

hidrolizados; poliméricas com os nutrientes mais complexos; específicas com 

composição adaptada a um dado quadro clínico; imunomodoladora com 

substratos adicionados (19,23). 

As fórmulas poliméricas podem ainda ser classificadas em normocalóricas (1 a 

1,2 Kcal/ml) e fórmulas hipocalóricas e hipoosmolares (0,5 Kcal/ ml); fórmulas 

hipercalóricas (1,5 a 2,0 Kcal/ml) (18). 

Fórmulas adaptadas a determinadas patologias: doentes renais, diabéticos, 

hepáticos(18) 

Além das fórmulas comerciais disponíveis o Nutricionista pode fazer uma fórmula 

líquida com produtos naturais que seja indicada para o doente em causa. 

13. Meios técnicos de administração 

O uso dos diferentes modos de aplicação e meios técnicos disponíveis dependem 

do estado clínico do doente. Nos centros hospitalares é uma equipa 

multidisciplinar que decide qual o tipo de nutrição a usar, modo de aplicação e 

meios técnicos a usar. Por bombas de alimentação no caso de doentes 

entubados com risco de bronco aspiração ou com necessidade de difusão 

contínua no jejuno (4).  

A alimentação entérica a débito contínuo é melhor tolerada pelo doente crítico e 

permite uma melhor absorção dos nutrientes. Está actualmente definido que se 

use uma bomba de alimentação refrigerada (10) 
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13.1.Tipos de sondas naso entéricas 

Quando se escolhe o tipo de sonda atende-se aos materiais de que é feito, 

calibre, comprimento, o uso de um guia, tipo de conexão, características das 

extremidades proximal e distal, a existência de marcas de posicionamento, 

lubrificação, custo, facilidade de colocação e segurança (20).  

Tem sido usados diferentes tipos de materiais numa tentativa de serem não 

tóxicos, flexíveis, resistentes aos sucos digestivos, que não causem irritação, etc. 

Hoje em dia os materiais considerados mais apropriados são em silicone, 

poliuretano ou cloreto de polivinil que satisfazem as condições requeridas. As 

sondas variam em comprimento e diâmetro. O diâmetro é medido em French (1 

French = 0.33 mm). Normalmente estão disponíveis com calibres entre 5 e 14 

French. Em crianças usam-se normalmente com calibres entre 4 e 8 French (em 

adultos 8 e 14 French).  

O comprimento para as crianças é entre os 38 e 56 cm (70 a 100 cm em adultos) 

e de 105 a 145 cm se for pós pilórico (4). 

São preferíveis as sondas de poliuretano ou silicone, por serem mais flexíveis, 

causarem menos irritação local e poderem ser usados por períodos mais 

prolongados (quatro semanas ou mais). 

 A espessura depende da idade: recém nascidos 4 French, lactentes e pré 

escolares 5-6 French, escolares 8 French (10).  

É de assinalar que algumas sondas incorporam um peso em tungsténio na 

extremidade distal para facilitar a passagem pós pilórica e finalmente modificação 

na mesma extremidade com forma em “cauda de porco” que também facilita essa 

passagem (4). 



22 

José António Crespo Soares  Monografia de Estágio 
  Porto, 2009 

Quando o acesso naso entérico não é possível ou se espera que o suporte 

nutricional seja demorado, mais do que quatro semanas, pode ser feita uma 

ostomia para permitir o acesso (21). 

Em gastrostomias cirúrgicas são recomendados as sondas em silicone com um 

amortecedor externo e dupla entrada com obturador (tampinha) adaptado. Têm 

geralmente entre 16 e 24 French. As sondas clássicas em látex ou PVC ( Foley, 

Nelaton ou Petzer) devem deixar de ser usados porque são atacados pelos sucos 

digestivos e têm de ser substituídos com muita frequência. 

As sondas usadas em gastrostomias radiológicas ou endoscópicas são feitos de 

silicone com um calibre entre 15 e 22 French, compreendendo os furos de 

entrada, com obturadores, amortecedores interno e externo. Com balão interno ou 

sem ele, ou outras variantes, existem outras sondas que procuram melhorar a 

segurança, durabilidade e diminuir o desconforto de quem os usa (4). 

Nas jejunostomias percutâneas, as sondas são idênticos aos descritos acima, e 

são inseridos através do lúmen central das sondas de gastrostomia. 

 As finas sondas de jejunostomia têm a vantagem de serem consideradas 

tecnicamente “ menos invasivas” e são produzidas em calibres muito pequenos 

de 6 e 7 French. O seu grande defeito é que entopem facilmente. Já existem de 

maior calibre que, por certo, vai atenuar esta desvantagem (4). 

13.2.Bolsas, sistemas e bombas de alimentação 

Bolsas, sistemas e ocasionalmente bombas de alimentação fazem parte do 

equipamento necessário para administrar a NE. As bolsas são feitas em material 

transparente, com marcação de uma escala que permite a medida dos volumes 

administrados. 



 

Monografia de Estágio  José António Crespo Soares 
Porto, 2009 

23 

São importantes e, normalmente, são substituídas a cada 36 a 48 horas. 

Sistemas universais de infusão são hoje fornecidos para adaptação a diferentes 

bolsas e contentores. Nos tubos de alimentação existe um segmento intermédio 

em PVC transparente que permite regular a administração da NE de um modo 

contínuo, por acção da força da gravidade.  

Também existem dispositivos que permitem ligar uma bomba doseadora 

peristáltica para regular o débito de administração em certos casos em que esse 

doseamento seja necessário. Normalmente em situações muito específicas e, por 

vezes, por curta duração (4). 

Há vários tipos de bombas que permitem a administração exacta de um 

determinado débito regulável em ml/min. Todas elas devem ser particularmente 

seguras.  

Com baterias próprias, alarmes sonoros e visuais, memórias que permitem 

programar o volume total e o de pré-infusão em tempo real, serem de fácil 

manutenção, disporem de instruções escritas e por símbolos, serem de pequeno 

volume e peso. Também o mais barato possível.  

14. Conclusão 

Esta monografia visando o tema “Nutrição entérica em idade pediátrica – uma 

revisão teórica” tornou-se para mim um tema aliciante. As dificuldades iniciais em 

encontrar suporte bibliográfico específico para o assunto, foram-se atenuando à 

medida que ia avançando na pesquisa. Este tema é apaixonante e está cada vez 

mais na ordem do dia uma vez que em muitas patologias se impõe um suporte 

nutricional onde se aconselha o uso da alimentação entérica.  

Como todos hoje reconhecem um bom estado nutricional é o principal factor para 

a diminuição da morbilidade, mortalidade, tempo de internamento e sucesso de 
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qualquer patologia, seja ela natural ou acidental. Na idade pediátrica o estado 

nutricional é um risco acrescido à patologia que motiva o internamento.  

Em qualquer fase da idade pediátrica: primeira infância, segunda infância, 

adolescência e juventude, ocorrem grandes transformações que exigem uma 

nutrição equilibrada nos principais nutrientes, vitaminas e minerais. Estamos 

perante um “edifício” em construção que atempadamente necessita, com peso e 

medida, de todas as “matérias-primas”. Isso é conseguido com uma boa 

alimentação e melhor nutrição. 

Nos casos em que não seja possível uma alimentação oral, como foi visto 

anteriormente, impõe-se o recurso à nutrição entérica ou por sonda ou 

gastrostomia. Uma coisa é certa, toda a equipa que trata ou segue o doente e a 

sua família ou os cuidadores deve estar sensibilizada para avaliar e monitorizar o 

estado nutricional da criança/adolescente.  

Desde longa data, como vimos, que os técnicos de saúde procuraram alimentar 

doentes que não o podiam fazer por via oral. Para isso usaram as mais diversas 

técnicas. Algumas delas causam-nos arrepios, mas de um modo ou de outro 

foram as precursoras das que dispomos hoje.  

Desde as várias vias de acesso ao trato gastro intestinal, aos materiais usados 

nessas vias, ao conhecimento das necessidades nutricionais específicas para 

cada caso e paciente, às diferentes formulações existentes no mercado, o 

Nutricionista dispõe de meios para contribuir para a resolução de muitos dos 

problemas que, sem o uso atempado da NE, seriam muito complicados de 

resolver e deixariam sequelas para todo o resto da vida nestes doentes. 

Há muitos casos em que o recurso à NE é temporário e passageiro, mas outros 

há que é para o resto da sua vida.  
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A preparação e acompanhamento da família, dos cuidadores bem com do próprio 

doente são um trabalho gratificante que se impõe ao Nutricionista. O estudo e 

prescrição de planos alimentares apropriados que possam ser executados em 

casa e usados rotineiramente, ou mesmo o uso de fórmulas específicas nas 

situações críticas, requerem um trabalho contínuo e multidisciplinar. Com esta 

monografia pretende-se sensibilizar para a importância das vantagens e facilidade 

da NE como suporte nutricional sempre que seja necessário.  

Os avanços na investigação da melhoria das técnicas neste tipo de alimentação 

têm permitido uma melhoria significativa do estado nutricional dos doentes.  

Muitas áreas podem ser desenvolvidas, esperando nós que, no futuro, este tipo 

de alimentação não seja condicionante e que todos os que dela necessitam 

tenham ao seu alcance os meios económicos e humanos necessários.   

15.Análise Crítica 

 Esta monografia está muito incompleta, embora procuramos referir tudo o que 

nos pareceu essencial. Por toda a literatura científica que consultei e pelos 

benefícios que quase todos os estudos demonstram, a nutrição entérica em idade 

pediátrica tem cada vez mais importância e aplicação. 

É uma área com grandes possibilidades e de grande utilidade. É usada 

correntemente em todas as idades, mas a investigação e desenvolvimento em 

relação à Pediatria tem vantagens e necessidades acrescidas.  

Vi, na pesquisa que fiz, que este tipo de nutrição tem trazido grandes benefícios 

aos familiares das crianças e aos seus cuidadores. Pude visualizar vídeos em que 

os pais e, depois, as próprias crianças usavam a nutrição entérica com um à 

vontade impressionante fazendo quase uma vida normal. Os acidentes e 
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determinadas patologias são responsáveis por muitos dos problemas que 

impedem uma alimentação normal e a Nutrição Entérica é uma boa alternativa. 
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