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A fome numa população é geralmente sinal de pobreza. 

A fome hospitalar é sinal de ignorância. 

Wretlind (1981) 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO:  O défice proteico-energético nos primeiros dias de internamento em 

unidades de cuidados intensivos está relacionado negativamente com a sua evolução 

clínica futura. A calorimetria indireta e o nitrogênio uréico urinário de 24h são métodos 

gold standard na quantificação das necessidades nutricionais. Doentes críticos, devido à 

sua complexidade, podem sofrer underfeeding ou overfeeding, tornando a adequação da 

terapêutica nutricional importante para sua evolução. OBJETIVO:  Verificar a adequação 

entre o gasto proteico-energético real e o protocolo, a prescrição e a infusão da terapia 

nutricional de um serviço de cuidados intensivos. METODOLOGIA:  Estudo transversal 

analítico prospectivo, a partir de dados registado de 29 doentes adultos em ventilação 

mecânica  (82,8 % homens; idade média de 59 anos, dp=16; IMC médio de 24,6 kg/m2, 

dp=3,2) Foram quantificados o gasto energético real médio, por meio de pelo menos duas 

medições por calorimetria indireta, e o gasto protéico real, por pelo menos uma medida 

da ureia urinária de 24 h, durante os primeiros 7 dias de internamento. Tais medidas 

foram comparadas com o protocolo do serviço, o prescrito e o infundido, considerando 

valores energéticos provenientes do soro glicosado e do propofol. RESULTADOS: 

Observou-se diferenças significativas entre o gastos proteico-energético real (1615 

kcal/dia, dp=403 e 88,2 g/dia, dp=32,0) e os protocolos Harris-Benedict x 1,3 (1933 

kcal/dia, dp=291)e 1,5 g de proteína/dia (108,8 g/dia, dp=17,9); o  prescrito (863 kcal/dia, 

dp=437 e 43,7 g/dia, dp=25,3), e o infundido (665 kcal/dia, dp=354 e 27,0 g/dia, 

dp=16,0) resultando num défice energético acumulativo de –5533 kcal, e protéico de -

428,3 g. Não houve diferença estatística entre o prescrito e o infundido, apenas para a 

energia (p=0,255), e o protocolo 25 kcal/kg/dia (p=0,095). CONCLUSÃO:  O protocolo 

do serviço estudado apresentou-se adequado ao gasto proteíco-energético real, mas sua 

prescrição e infusão mostraram-se inadequados.     

 

PALAVRAS-CHAVE: Calorimetria indireta; Terapia nutricional; Unidade de cuidados 

intensivos. 
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ABSTRACT 

BACKGROUND:  Protein-energy deficit in the first days of hospitalization in intensive 

care units is negatively related to future clinical outcome. Indirect calorimetry and urinary 

urea nitrogen of 24 h are gold standard methods for quantifying nutritional needs. 

Critically ill patients due to their complexity, can suffer underfeeding or overfeeding, 

making therapeutic nutritional adequacy of important developments. To assess the 

adequacy of protein-energy spending and real protocol, prescription nutritional therapy 

and infusion of a service of critical care.METHODS:  Cross-sectional analytical 

prospective data recorded from 29 adult patients on mechanical ventilation (82.8% men, 

mean age 59 years, sd = 16, mean BMI of 24.6 kg/m2, SD = 3, 2) We quantified the 

actual average energy expenditure by means of at least two measurements by indirect 

calorimetry, and spent real protein by at least a measure of urinary 24 h urea during the 

first 7 days of admission. These measurements were compared with the protocol of the 

service, the prescribed and infused considering energy values derived from dextrose and 

propofol. RESULTS: There were significant differences between the actual expenditures 

protein-energy (1615 kcal / day, SD = 403 and 88.2 g / day, SD = 32.0) and the protocols 

HB x 1.3 (1933 kcal / day , sd = 291) and 1.5 g protein / day (108.8 g / day, SD = 17.9); 

prescribed (863 kcal / day and 43.7 SD = 437 g / day, dp = 25.3) and infused (665 kcal / 

day and 27.0 SD = 354 g / day, SD = 16.0), resulting in an energy deficit cumulative -

5533 kcal, protein and -428.3 g. There was no statistical difference between the 

prescribed and infused only for energy (p = 0.255), and Protocol 25 kcal / kg / day (p = 

0.095). CONCLUSION:  The protocol of the service studied proved to be appropriate to 

the expense protein-energy real, but its prescription and infusion proved inadequate. 

 

KEYWORDS:  Indirect calorimetry; nutritional therapy; intensive care unit. 
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INTRODUÇÃO   

 

A desnutrição hospitalar tem-se mostrado um problema a nível mundial, com 

consequências graves bem conhecidas, e muito difíceis de serem combatidas. As principais 

causas da desnutrição durante a hospitalização decorrem de fatores ligados ao doente (anorexia, 

dificuldade de digestão e absorção, hipermetabolismo e hipercatabolismo), como fatores 

circunstanciais (depressão, alimentação não habitual, dor, náuseas e vômitos) e iatrogênicos 

(deficiência do atendimento nutricional e intervenções deletérias em doentes já desnutridos). Os 

efeitos da desnutrição influenciam diretamente na evolução clínica do doente, que apresenta 

maior tendência a infecções, pior cicatrização, edema, redução da motilidade intestinal e fraqueza 

muscular. Tudo isso resulta no aumento da morbimortalidade, do tempo de internamento e 

reabilitação, e inevitavelmente dos custos (1-7) 

  Vários estudos multicêntricos já identificaram alta incidência e prevalência da 

desnutrição, ou do risco nutricional, já nas primeiras 48 h, aumentando significativamente ao 

longo da hospitalização(1-7). Na década de 80, um dos primeiros grandes estudos sobre o assunto, 

envolvendo 3047 doentes norte americanos, evidenciou falta de registo para o diagnóstico 

nutricional em 60 % dos processos. Por meio de parâmetros laboratoriais, identificou deficiência 

nutricional em metade dos 40 % que possuíam registos nos processos clínicos, e por meio do 

índice de massa corporal (IMC) observaram 40 % de desnutrição(1). Num país subdesenvolvido, 

Brasil, outro grande estudo demostrou, a partir de uma amostra de 4.000 doentes, não só a alta 

prevalência da desnutrição (35,5 % desnutrição moderada e 12,6 % desnutrição severa) mas 

também a alta incidência de desnutrição ainda antes do internamento (31,8 %) relacionada à má 

condição de vida de regiões pobres deste país. A falta de registo em processos clínicos 

pertinentes ao diagnóstico nutricional rondou os 80 %, acompanhado da subprescrição da terapia 

nutricional artificial(2).   
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Em hospitais do continente europeu, seguindo os resultados anteriores, também 

encontraram alta prevalência do risco nutricional (32,6 %), diagnosticados pelo instrumento de 

triagem nutricional NRS-2002, e foi considerada a causa do prolongamento do tempo de 

hospitalização, do risco de complicações e da mortalidade(3). Em Portugal, dois estudos 

multicêntricos detectaram 36 % a 43,7 % de desnutrição já nas primeiras 48 h de internamento, 

elevando os custos hospitalares em 20 %(4,5). A baixa incidência da triagem nutricional nas 

primeiras 48 h, a alta prevalência do risco nutricional, o alto índice do défice energético, a baixa 

ingestão oral e a subprescrição da nutrição artificial, contribuem ainda hoje para a desnutrição 

hospitalar e suas consequências já relatadas (6,7).         

Doentes críticos, após a agressão, sofrem uma série de alterações hormonais, visando 

manter o equilíbrio hemodinâmico. Estas alterações causam, dentre outros efeitos, intolerância à 

glicose e hipercatabolismo proteico. A oferta de nutrientes, embora não possa reverter a 

proteólise, a gliconeogênese e a lipólise associada ao stresse, pode reduzir suas complicações. A 

importância do aporte nutricional, em particular nos doentes críticos, fundamenta-se na gravidade 

das consequências que a desnutrição acarreta, como o défice da musculatura respiratória, da 

função cardíaca, da função renal e o desequilíbrio hormonal e inflamatório(8). A desnutrição entre 

os doentes internados em serviços de cuidados intensivos (SCI) ronda os 37% a 43%, (cerca de 

1/3 destes são desnutridos graves)(4,5). O alto índice de desnutrição também está associado à 

gravidade da doença, à idade avançada e às exigências metabólicas aumentadas, comuns nessa 

população(9,10).   

Diretrizes clínicas internacionais(11-13) são baseadas em dados atuais, que norteiam a 

terapêutica clínica e nutricional de doentes hospitalizados, suportadas por evidências científicas e 

sua praticabilidade clínica. Recomendações como o uso da nutrição enteral precoce, isto é, com 

início às 48 h após a admissão no SCI, estão relacionadas com a melhoria do balanço 

nitrogenado, manutenção da função intestinal, do sistema imunológico e da capacidade 
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antioxidante celular, e com a diminuição da resposta hipermetabólica de doentes críticos. A 

dificuldade em iniciar-se a terapia nutricional precocemente e a controvérsia quanto ao objetivo 

proteico-energético a ser alcançado dificultam ainda mais o dia-a-dia em SCI(11-13). 

O método considerado gold standard para a determinação do gasto energético durante o 

internamento num SCI é a medição pela calorimetria indireta (CI). O profissional que manusear o 

calorímetro deve assegurar qualidade técnica de aferição e calibração para conseguir reproduzir 

resultados fidedignos. A quantidade de aparelhos de CI por número de camas dos SCI é 

frequentemente insuficiente, devido seu custo elevado. Medições de no mínimo 2 h, à qualquer 

hora do dia, mostraram-se suficientes para representar o gasto energético das 24 h, permitindo 

que um aparelho faça medições em vários doentes em um mesmo dia, sem prejuízo dos 

resultados(14). Sendo assim, o calorímetro é normalmente utilizado para nortear estudos cujo o 

obejtivo é validar equações preditivas, úteis para os SCI que não dispõem da CI.    

Défices energéticos são comuns em doentes críticos, apresentando-se superiores na 

primeira semana de internamento. Isso deve-se em parte à dificuldade em iniciar a dieta 

precocemente e à necessidade de infundi-la lenta e gradativamente, tornando os primeiros 7 dias 

em SCI cruciais para a eficiência da terapêutica nutricional(15,16). Outro fator que contribui para 

tal défice é o não cumprimento da prescrição nutricional, principalmente devido às 

intercorrências do trato gastrintestinal e às frequentes suspensões da dieta(17,18). Protocolos 

rígidos e a presença do profissional nutricionista podem diminuir este défice em 

aproximadamente 2000 kcal na primeira semana em SCI(19). Doentes que receberam menos de 60 

% do gasto energético real, nesse período, apresentaram maior risco de mortalidade(20). Estudos 

que avaliaram o suporte nutricional orientado pelas medições por CI vêm demostrando resultados 

controversos, como aumento do tempo de ventilação e internamento, ou mesmo benefícios 

apenas para um dos sexos(21,22). Entretanto determinados doentes provavelmente terão maiores 

benefícios como os idosos, os obesos, doentes hipotérmicos ou muito sedados, devido à 
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dificuldade em estimar o gasto energético (GE) nestes grupos(23).  

Devido à falta do calorímetro, em muitos centros, a tomada de decisão nutritiva é baseada 

em equações preditivas ou valores pré determinados baseados no peso. Cada vez mais estudos 

vêm tentando definir a equação que melhor refletirá o gasto real de doentes críticos, mas até o 

momento nenhuma se mostrou totalmente fidedigna, apresentado maior risco de underfeeding ou 

overfeeding, principalmente nos doentes de IMC normais(24,25). O aporte energético adequado e o 

menor tempo de jejum são índices, independentemente da via de administração, relacionados 

com uma melhor evolução clínica em SCI. Regimes hipoenergéticos, acompanhados por um 

aporte hiperproteico, parecem não aumentar o tempo de ventilação mecânica (VM) e a 

mortalidade dos doentes críticos mais graves, e estão relacionados à diminuição de intercorrência 

do trato gastrointestinal (TGI) e ao melhor controle glicémico(26-29). Entretanto o mesmo regime 

hipoenergético foi associado à maior incidência de síndrome da deficiência respiratória do adulto, 

de sepsis, de insuficiência renal, de úlcera de pressão (UP) e de novas cirurgias(30).   

A terapia nutricional enteral precoce (< 48 h) acompanhado da terapia nutricional 

parenteral tardia (após 8 dias de internamento), parece ser mais eficaz no cumprimento dos 

objetivos proteico-energéticos em doentes críticos(31,32). A falta de nutrientes no lúmen intestinal 

pode contribuir para a diminuição da barreira intestinal, promovendo a translocação bacteriana e 

o aumento da incidência de sepsis nessa população. O doente crítico que recebe nutrição por via 

enteral preserva a ação do tecido linfóide do intestino (GALT), evitando não só a translocação 

bacteriana mas também melhorando sua função imunológica(33). O uso de dietas isosmolares, 

com o objetivo de diminuir as intercorrências do TGI, é recomendado, mas por serem 

normoenergéticas e normoproteicas, podem contribuir ainda mais para o défice nutritivo(34,35).   

O gasto proteico-energético de doentes críticos, como qualquer outro doente 

hospitalizado, sofre alterações devido à patologia de base e associadas, à temperatura corporal, ao 

modo ventilatório e ao nível de sedação(36,37). A necessidade proteica, por exemplo, aumenta de  
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11 % do valor energético total, em indivíduos saudáveis, para 25 %, em doentes críticos 

politraumatizados(37). A hipotermia, sedação profunda e a ventilação controlada contribuem para 

um menor dispêndio energético(38,39).  

Por tudo isso, doentes críticos são complexos, sensíveis e vulneráveis a todo o tratamento 

clínico e nutricional realizado em SCI.  

A realização desse estudo justifica-se pela necessidade em identificar e combater a 

desnutrição, a hipoalimentação e a hiperalimentação, e suas consequências, durante a 

hospitalização de doentes críticos. Assim este estudo teve como objetivo avaliar a adequação do 

protocolo de terapia nutricional artificial do Serviço de Cuidados Intensivos, por meio da 

quantificação do fornecimento de proteína e de energia previsto em protocolo, prescrito e 

infundido, em comparação ao catabolismo proteico-energético real, medido pela CI e pela 

quantificação do nitrogênio ureico urinário de 24 h.  

Foram verificados também as interferências para o não cumprimento do protocolo do 

serviço e a influência do motivo de admissão e classes de IMC sobre o gasto proteico-energético 

real do doente crítico.      

 

METODOLOGIA   

 

  Estudo transversal analítico prospectivo realizado no Serviço de Cuidados Intensivos 

Polivalente 1 do Hospital de Santo António – CHP, realizado por meio da recolha de dados, 

durante os primeiros 7 dias de internamento, sem alteração na rotina do serviço, realizado pelo 

pesquisador principal deste estudo.  

Foram quantificados o gasto energético real médio, por meio de pelo menos duas 

medições por calorimetria indireta, monitor metabólico DeltatractTM II (Datex-Ohmeda, 



 

 

6 

 

Finlândia), em dias diferentes e tempo mínimo de 3 h, e o catabolismo proteico médio, por pelo 

menos uma medida da ureia urinária de 24 h, durante os primeiros 7 dias de internamento. Tais 

medidas foram comparadas com o aporte nutricional planeado pelo protocolo, prescrito e 

infundido, acrescidos ou não dos valores energéticos provenientes do soro glicosado e do 

propofol.  

  Potenciais influenciadores das necessidades nutricionais foram analisados, como: classe 

de IMC e motivo de admissão. Foram avaliados também a relação entre o aporte nutricional e o 

sexo, o tempo de início da terapia nutricional, a formação de úlcera de pressão e o óbito. Para os 

parâmetros de classificação nutricional por meio do IMC, foram considerados os valores de corte 

específicos para adultos e adultos idosos, ou seja, menores ou maiores de 65anos(40).   

  De acordo com o protocolo do serviço, foram utilizados o peso e a altura informados 

pelos familiares mais próximos do doente e registados no sistema. O gasto energético basal foi 

definido pela equação de Harris & Benedict (1919), acrescido de 30 %, este valor faz parte do 

protocolo do serviço desde 2005. A oferta de macronutrientes, pré definido em protocolo, é de no 

máximo 1,5 g de lipídeos/kg/dia e 4 g de glicídeos/kg/dia, e no mínimo 1,5 g de proteína/kg/dia. 

Para o aporte energético, a infusão de 90 % a 110 % do medido pela CI foram considerados em 

acordo com o planeado, portanto a oferta abaixo de 90 % foi considerada hipoalimentação e 

acima de 110 % hiperalimentação, metodologia semelhante a outros estudo. É desejado o início 

da terapia nutricional artificial nas primeiras 48 h de internamento, atingindo o objetivo proteico-

energético após 72 h.     

  Devido a disponibilidade de apenas um aparelho de calorimetria indireta e dois 

profissionais qualificados para o seu manuseio, a amostra do estudo foi selecionada por 

conveniência, de maneira a garantir pelo menos duas medições de CI durante o período do estudo 

para cada doente. Da mesma forma, devido à complexidade da colheita da urina de 24 h, para o 

doseamento da ureia urinária de 24 h, foi realizado em dias fixos, de acordo com a rotina do 
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serviço, de maneira a garantir pelo menos uma medição durante os sete dias do estudo.  

   Foram excluídos doentes menores de 18 anos, com previsão de internamento menor a sete 

dias, que iniciaram a alimentação por via oral ainda nos primeiros sete dias de internamento e/ou 

foram extubados antes de pelo menos duas aferições válidas do gasto energético pela CI.   

 Não foi necessário assinatura do termo de consentimento por se tratar de um estudo 

descritivo, sem intervenção na rotina do serviço, com recolha dos dados em registos clínicos.  

No sentido de proteger a identidade dos participantes, o formulário de recolha dos dados, 

assim como o registo eletrônico subsequente, não incluíram elementos identificadores do doente. 

Os participantes foram identificados a partir de um código, e a chave de descodificação, que 

associou o código ao doente, era apenas do conhecimento da equipe de investigação. Aprovado 

pelo comité de ética, nº 303/11 (201-DEFI / 289-CES). 

 

 

PROTOCOLO ADOTADO PELO SERVIÇO  

 

  O SCI do Hospital de Santo António - CHP possui um protocolo de prescrição da terapia 

nutricional artificial, definido após a conclusão de 4 estudos descritivos realizado pela equipe de 

enfermagem deste serviço, que avaliaram desde as técnicas de enfermagem até a prescrição 

nutricional e a tolerância do doente. O serviço não dispõe de um profissional nutricionista. 

  

Bases orientadoras do protocolo:  

- Início da terapia nutricional logo após a estabilidade clínica do doente, preferencialmente pela 

via enteral, nas primeiras 48 h de internamento;  

- Necessidade energética: 25 kcal/kg/dia ou HB x 1,3;  

- Necessidade proteica: 1,5 g/kg/dia;  
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- Necessidade de glicídeos: 2-4 g/kg/dia;  

- Necessidade de lipídeos: 1-1,5 g/kg/dia;  

- Durante os primeiros 4 dias de terapia nutricional enteral usa-se dieta standard 

(isosmolar, normoproteico e normoenergética) e após este período, dieta hiperenergética (1,5 

kcal/ml) e hiperproteica (75 g de proteína/litro), por sonda nasogástrica;  

- A terapia nutricional parenteral é feita por saco nutritivo, com aditivos, prescrita de 

acordo com a evolução clínica do doente.  

- O protocolo da prescrição da terapia nutricional enteral é baseado no peso do doente, 

estando pré definidos em 11 esquemas de infusão, para pesos entre 50 kg e 100 kg ou mais. A 

evolução faz-se de 8 h em 8 h nas primeiras 24 h, atingindo a totalidade do objetivo inicial, por 

meio de uma dieta standard, mantendo-a até o 5º dia, onde se faz a transição para uma dieta 

hiperenergética e hiperproteica, com adequação da infusão.  

  

 

ESTATÍSTICA  

 

 Para análise e tratamento dos dados estatísticos foi usado o programa SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences), versão 17.0. E em todos os testes, foi considerado um nível de 

significância estatística de 0,05. A estatística descritiva consistiu no cálculo de médias e desvios-

padrão, de medianas e percentis, ou de frequências absolutas e relativas. Usou-se o teste t de 

student para comparar médias de amostras emparelhadas e o teste de Mann-Whitney para 

comparar ordens médias de amostras independentes. 

 

 



 

 

9 

 

RESULTADOS  

 

Do total de 36 doentes submetidos a CI, entre novembro de 2011 e junho de 2012, 29 

cumpriram os requisitos de inclusão. Conforme demostrado na Tabela I, a amostra foi constituída 

na sua maioria por doentes do sexo masculino, eutróficos, internados por motivos 

neurocirúrgicos, que receberam uma terapia nutricional precocemente, e permaneceram menos de 

7 dias em ventilação mecânica.  

 

Tabela I – Característica da amostra 

 
 

 n % média dp 

Sexo       
 Feminino  5 17,2   
 Masculino  24 82,2   
Idade (anos)    59 16 
Peso  (kg)    71,3 11,5 
IMC (kg/m 2)    24,6 3,2 
Classes de IMC Desnutrido  2 6,9   
 Eutrófico 15 51,7   
 Sobrecarga ponderal 10 34,5   
 Obesidade I 2 6,9   
Motivo de admissão Clínica médica 7 24,1   
 Neurocirurgia 12 41,4   
 Cirurgia por cancro 3 10,3   
 Cirurgia geral 5 17,2   
 Transplante 1 3,5   
 Politrauma 1 3,5   
SOFA    5,2 1,9 
Tempo de V.M.  ≤ 7dias 16 55,2   
Início TN ≤ 48 h 22 75,9   
 > 48 h 7 24,1   
UP  5 17,2   
Tempo internamento SCI (dias)   15 11 
Tempo internamento Hospitalar (dias)   40 34 
Óbito   4 13,8   
*IMC (índice de massa corporal); VM (ventilação mecânica); TN (terapia nutricional); UP 
(úlcera de pressão); SCI (serviço de cuidados intensivos). 
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Na Tabela IIa podemos observar que a utilização da equação de HB e o protocolo de 25 

kcal/kg foram os mais adequados para estes doentes, representando 92 % a 110,4 % do valor da 

CI, respectivamente.  

 

Tabela IIa – Gasto energético médio dos primeiros 7 dias de internamento (n = 29) 

kcal/dia                                 kcal/kg 
 

 
Estimativas de GE                     n 

média dp média dp 
Real (CI)  1615 403 23,0 6,1 
Harris_benedict  1487 223 20,8 3,1 
Harris_benedict x 1,3  1933 291 27,2 2,3 
25kcal/kg  1784 288 25,0  
Classes de IMC      

 Desnutrido  2 1806 161 31,8 7,6 
Eutrófico 15 1543 348 23,3 5,0 

Sobrecarga ponderal 10 1510 432 21,1 5,4 
Obesidade I 2 2116 279 22,5 4,1 

Motivo de admissão      
Clínica médica 7 1712 416 23,3 5,2 
Neurocirurgia 12 1413 433 20,4 7,1 

Cirurgia por cancro 3 1720 261 18,4 4,7 
Cirurgia geral 5 1545 296 24,2 4,0 

Transplante 1 1852 0,00 29,9 0,00 
Politrauma 1 2203 0,00 27,5 0,00 

 

 

Tabela IIb – Gasto proteico médio dos primeiros 7 dias de internamento (n = 21) 

g/dia                                       g/kg/dia 
 

 
Estimativas de GP                n 

média dp média dp 
Real (NUU/24 h)  88,2 32,0 1,21 0,37 
1,5 g/kg/dia  108,8 17,9 1,5 0,00 
Classes de IMC      

 Desnutrido  2 57,2 10,3 1,01 0,39 
Eutrófico 9 80,2 29,7 1,11 0,40 

Sobrecarga ponderal 8 87,5 27,6 1,17 0,29 
Obesidade I 2 112,5 64,7 1,21 0,77 

Motivo de admissão      
Clínica médica 5 76,6 16,5 1,03 0,11 
Neurocirurgia 10 100,9 36,2 1,28 0,41 

Cirurgia por cancro 3 81,7 18,1 1,28 0,37 
Cirurgia geral 3 49,9 18,0 0,88 0,19 

*NUU ( Nitrogênio uréico urinário). 
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As Tabelas IIc e IId mostram o défice proteico-energético médio entre o gasto real e o 

infundido, discriminados pelas classes de IMC e pelo motivo da admissão no SCI. 

   

Tabela IIc – Défice energético médio dos primeiros 7 dias de internamento (n = 29) 

kcal/dia                                kcal/kg 
 

   
                                          n 

média dp média dp 
Classes de IMC      

 Desnutrido  2 -934 25 -16,2 3,9 
Eutrófico 15 -687 451 -12,5 6,6 

Sobrecarga ponderal 10 -736 615 -9,70 7,8 
Obesidade I 2 -1112 590 -12,0 7,1 

Motivo de admissão      
Clínica médica 7 -757 680 -12,0 8,9 
Neurocirurgia 12 -537 453 -8,2 6,1 

Cirurgia por cancro 3 -695 159 -10,7 2,8 
Cirurgia geral 5 -1014 427 -19,7 5,6 

Transplante 1 -1550 0,00 -25,0 0,00 
Politrauma 1 -1282 0,00 -16,0 0,00 

 

 

Tabela IId – Défice proteico médio dos primeiros 7 dias de internamento (n = 21) 

g/dia                                     g/kg/dia 
   

 
                                                n 

média dp média dp 
Classes de IMC      

 Desnutrido  2 -31,0 1,8 -0,53 0,08 
Eutrófico 9 -48,6 32,7 -0,76 0,44 

Sobrecarga ponderal 8 -43,1 40,2 -0,56 0,47 
Obesidade I 2 -77,2 76,1 -0,84 0,86 

Motivo de admissão      
Clínica médica 5 -34,0 21,2 -0,57 0,26 
Neurocirurgia 10 -57,9 44,7 -0,78 0,53 

Cirurgia por cancro 3 -48,6 40,6 -0,76 0,55 
Cirurgia geral 3 -32,3 21,7 -0,57 0,26 

 

 

Na Tabela IIIa, podemos observar que não houve diferença com significado estatístico do 

gasto proteico-energético para as variáveis sexo, óbito, início precoce da terapia nutricional e 

formação de UP.  
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Tabela IIIa – Análises para a diferença do gasto energético médio e por quilo de peso 

 n GE (kcal) 
médio 

p GE (kcal) / 
kg 

p 

Feminino 5 1545 0,603 21,8 0,386 
Masculino 24 1674  23,0  

Óbito  4 1561 0,448 23,4 0,704 

Não óbito 25 1567  22,7  
TN <48 h 22 1606 0,939 22,2 0,445 
TN >48 h 7 1545  23,3  

UP sim 5 1712 0,644 23,3 0,525 

UP não 24 1555  22,7  
* Teste Mann-Whitney - GE (gasto energético); TN (terapia nutricional); UP (úlcera de pressão). 

 

 

Tabela IIIb – Análises para a diferença do catabolismo proteico médio e por quilo de peso 

 n GP (g)  
médio 

p GP (g) /   
kg 

p 

Feminino 4 69,3 0,097 1,09 0,531 
Masculino 17 81,7  1,20  
Óbito   4 79,1 1,000 1,15 0,858 
Não óbito 17 80,2  1,15  
TN <48 h 18 78,4 0,651 1,17 0,688 
TN >48 h 3 80,2  1,11  
UP sim 3 66,8 0,366 1,02 0,191 
UP não 18 80,2  1,18  
* Teste Mann-Whitney - GP (gasto proteico); TN (terapia nutricional); UP (úlcera de pressão). 

 

 

 Quando analisado o défice proteico-energético para as mesmas variáveis, encontrou-se 

significado estatístico para o início precoce da terapia nutricional apenas para o valor energético 

entre os sexos (Tabelas IVa e IVb). 
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Tabela IVa – Análises para a diferença do défice energético médio e por quilo de peso 

 n GE (kcal) 
médio 

p GE (kcal) / 
kg 

p 

Feminino 5 -715 0,773 -9,9 0,686 
Masculino 24 -795  -11,4  
Óbito  4 -566 0,184 -8,8 0,255 
Não óbito 25 -832  -12,0  
TN <48 h 22 -691 0,009 -9,8 0,005 
TN >48 h 7 -1327  -19,7  
UP sim 5 -757 0,603 -13,6 0,419 
UP não 24 -774  -10,4  
* Teste Mann-Whitney - GE (gasto energético); TN (terapia nutricional); UP (úlcera de pressão). 

 

 

Tabela IVb – Análises para a diferença do défice proteico médio e por quilo de peso 

 n GP (g) 
médio 

p GP (g) /  
kg 

p 

Feminino 4 -30,5 0,089 -0,54 0,282 
Masculino 17 -48,6  -0,76  
Óbito  4 -40,4 0,720 -0,62 0,929 
Não óbito 17 -42,5  -0,59  
TN <48 h 18 -39,9 0,688 -0,58 0,315 
TN >48 h 3 -69,3  -0,96  
UP sim 3 -34,0 0,615 -0,68 0,615 
UP não 18 -43,1  -0,58  
* Teste Mann-Whitney - GP (gasto proteico); TN (terapia nutricional); UP (úlcera de pressão). 

 

 Quando analisado a adequação proteico-energético no total dos 7 dias, verifica-se um 

défice de -5533 kcal, no primeiro dia atingiu-se 12,6 % das necessidades medidas pela CI, no 

sétimo dia 70,0 %, e -428,3 g de proteína, com adequação de 1,5 % no primeiro dia e 50,6 % no 

sétimo dia (nos primeiros 3 dias de internamento a energia proveniente do soro glicosado e do 

propofol mostrou-se relevantes no que se refere ao aporte energético, em que respectivamente, 33 

kcal; 256 kcal; 544 kcal foram provenientes da alimentação e 170 kcal; 247 kcal; 219 kcal dessas 

fontes não nutritivas). Os Gráficos I e II mostram a adequação proteico-energética média ao 

longo dos 7 dias de internamento e a Tabela V descreve os valores médios dos 7 dias. 
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Gráfico I – Adequação energética por dia de internamento 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 

Gráfico II – Adequação proteica por dia de internamento             

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
  

 

Tabela V – Descrição dos valores do gasto proteico-energético real, do protocolo, da prescrição e 
da infusão média dos 7 primeiros dias de internamento 

 Energia (kcal/dia) dp Proteína (g/dia) dp 
Medido (CI/NUU) 1615  403 88,2 32 
Protocolo (HB)  1487 223   
Protocolo (HB x 1,3) 1933 291   
Protocolo (25 kcal/kg) 1784 288   
Protocolo (1,5 g/kg)   108,8 17,9 
Prescrito 863* 437* 43,7 25,3 
Infundido 665* 354* 27 16 
* Considera-se a energia proveniente da dieta, do soro glicosado e do propofol.  
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As Tabelas VI e VII mostram a comparação do gasto energético medido por CI e o gasto 

proteico medido pelo nitrogênio ureico urinário (NUU), com o protocolo, o prescrito e o 

infundido e a comparação entre o prescrito e o infundido.  

 

Tabela VI – Diferença entre o gasto proteico-energético real e o protocolo, a prescrição e a 
infusão média dos 7 primeiros dias de internamento  

 Média (kcal) dp p 
GE (CI)  -  Harris_Benedict 129 356 0,057 
GE (CI)  -  Protocolo (25 kcal/kg)  168 425,9 0,042 
GE (CI)  -  Protocolo (HB x 1,3)  317 375,7 <0,001 
GE (CI)  -  Energia nutritiva a PRESC 753 563,2 <0,001 
GE (CI)  -  Energia totalb PRESC 602 547,4 <0,001 
GE (CI)  -  Energia nutritiva INFUN 950 524,4 <0,001 
GE (CI)  -  Energia total INFUN 800 510,1 <0,001 
Energia PRESC  -  Energia INFUN 47 218,8 0,255 
 Média (g) dp p 
GP (NUU)  -  Protocolo (1,5g/kg) 20,6 28,26 0,003 
GP (NUU)  -  Proteina PRESC 40,1 37,37 <0,001 
GP (NUU)  -  Proteina INFUN 52,4 44,17 <0,001 
Proteina PRESC  -  Proteina INFUN 13,0 20,98 0,008 
* Teste t de student - PRESC (prescrito); INFUN (infundido); NUU (Nitrogênio ureico urinário 
de 24hs). (a) Energia somente da dieta; (b) Energia da dieta + soro glicosado + propofol   

 

Tabela VII – Diferença entre o gasto proteico-energético real como o protocolo, a prescrição e a 
infusão de energia por kg dos 7 primeiros dias de internamento  

* Teste t de student - PRESC (prescrito); INFUN (infundido); NUU (Nitrogênio ureico urinário 
de 24hs). (a) Energia somente da dieta; (b) Energia da dieta + soro glicosado + propofol   

 Média (kcal/kg) dp p 
GE (CI)  -  Harris_Benedict 2,1 5,46 0,048 
GE (CI)  -  Protocolo (25 kcal/kg)  2,0 6,13 0,095 
GE (CI)  -  Protocolo (HB x 1,3)  4,2 5,35 <0,001 
GE (CI)  -  Energia nutritiva a PRESC 10,9 8,37 <0,001 
GE (CI)  -  Energia totalb PRESC 13,6 7,62 <0,001 
GE (CI)  -  Energia nutritiva INFUN 13,6 7,62 <0,001 
GE (CI)  -  Energia total INFUN 11,5 7,24 <0,001 
Energia PRESC  -  Energia INFUN 0,5 3,16 0,372 
 Média (g/kg) dp p 
GP (NUU)  -  Protocolo (1,5g/kg) 0,29 0,68 0,003 
GP (NUU)  -  Proteina PRESC 0,5 0,47 <0,001 
GP (NUU)  -  Proteina INFUN 0,7 0,53 <0,001 
Proteina PRESC  -  Proteina INFUN 0,2 0,28 0,006 
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DISCUSSÃO 

 Doentes críticos, tal como verificado por Villet S, et al, apresentam na sua maioria 

intensas respostas metabólicas, caracterizadas por hipermetabolismo e catabolismo proteico(41). 

Durante a fase aguda da doença estes doentes também estão expostos a desnutrição e balanços 

proteico-energético negativos, resultantes principalmente da oferta nutricional insuficiente. A 

heterogeneidade desta população contribui ainda mais para tal situação. Nos últimos dez anos o 

cenário dentro dos SCI vem mudando, cada vez mais encontramos idade avançada, excesso de 

peso e obesidade, doentes crônicos e consequentemente mais doentes em risco nutricional(42).  

Segundo Moreno R, et al, doentes críticos, devido aos diferentes diagnósticos e evolução 

da doença, e pela própria heterogeneidade, apresentam grande variedade de influenciadores sobre 

sua mortalidade(43). A população do nosso estudo demonstra esta variedade, no que se refere ao 

estado nutricional e ao motivo de internamento, já que se trata de um serviço de cuidado 

intensivo polivalente. O nosso grupo foi predominantemente do sexo masculino, em idade adulta 

avançada, sendo o doente mais novo de 29 anos e o mais velho de 89 anos.  

Ao definirmos o estado nutricional em doentes críticos deparamo-nos com algumas 

dificuldades, como a determinação do peso, devido a falta de balança pesa cama, edemas 

importantes e desconhecimento desta informação por parte dos familiares. A utilização de índices 

laboratoriais, como albumina, que também possui limitações, devido a influência da inflamação 

no desvio de aminoácidos para a formação de proteínas de fase aguda(41).         

 A escala de SOFA (Sequential Organ Failure Assessment Score) trata-se de um índice 

prognóstico utilizado em SCI para determinar a extensão de falhas orgânicas durante o 

internamento. Um aumento no SOFA durante as primeiras 24 a 48 horas no SCI prevê uma taxa 

de mortalidade entre 50 % a 95 %(43,44). Pontuação inferior a 9 é preditiva de mortalidade em      



 

 

17 

 

33 %, enquanto acima de 11 pode chegar a 95 %(43,44). No nosso grupo o SOFA apresentou-se 

com uma pontuação média de 5,2 e uma taxa de mortalidade de 13,8 %. 

 Segundo Doig GS, et al, o início da TN nas primeiras 24 h após o internamento teve 

impacto significativo na redução da mortalidade em doentes críticos (OR=0,34; IC95%=0,14-

0,85)(45). No nosso estudo, 75,9 % dos doentes iniciaram a terapia nutricional precocemente. 

Diretrizes atuais recomendam que o aporte nutricional administrado seja o mais próximo das 

necessidades reais do doente crítico, para evitar deficiências nutricionais, atenuar perda de massa 

muscular e evitar complicações(12,13).   

 Vários estudos tentam validar equações preditivas que mais se aproximam do gasto 

energético real em doentes críticos. Em 2002, Cheng, et al, comparam 5 equações preditivas ao 

gasto energético real de 46 doentes críticos em ventilação mecânica(46). Tal medida foi realizada 

por calorimetria indireta, considerado o método gold standard(47). Este grupo concluiu que as 

equações que utilizavam fatores de correção, como Harris-Benedict por exemplo, poderiam ser 

utilizadas em doentes críticos. Mais recentemente Faisy C, et al, Savard JF, et al, Frankenfield D, 

et al e Silva C concluíram que equações baseadas em varáveis mensuráveis, como altura, peso, 

temperatura e ventilação mecânica refletiam melhor o gasto energético real de doentes críticos (48-

51). Sendo o valor de 25 kcal/kg, definido pela Declaração de Consenso do American College of 

Chest Physicians (ACCP)(52) e a equação de Harris_Benedict a mais comumente utilizada em 

SCI, estes foram adotados pelo SCI do HSGA. O fator stresse utilizado atualmente nos doentes 

internados na unidade do nosso estudo é de 30% acima do gasto energético basal medido pela 

fórmula de HB, no nosso estudo o fator de correção foi de 0,9. As discrepâncias entre os 

resultados para se definirem a melhor equação preditiva do gasto energético em unidades de 

cuidados intensivos reflete mais uma vez sua heterogeinidade. 
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    Habitualmente em SCI o gasto energético total é calculado a partir de um determinado 

valor e multiplicado pelo peso corporal total, não levando em consideração a composição 

corporal do doente. Um estudo envolvendo 100 doentes críticos, realizado por Zauner A, et al, 

observou uma relação negativa entre o gasto energético medido por calorimetria indireta e o 

IMC, (peso normal: 24,8 kcal / kg (dp= 5,5); sobrepeso: 22,0 kcal / kg ( dp= 3,7); obesos: 20,4 

kcal / kg (dp= 2,6); obesos mórbidos: 16,3 3 kcal / kg (dp= 2,3); p <0,01). Quando comparado à 

equação de HB, o gasto energético foi subestimado para IMC normal e sobrepeso e adequado 

para obesos(53). Mais recentemente, outro estudo publicado por Costa NAA, et al, realizado no 

mesmo SCI do nosso estudo, também visualizou a relação negativa entre IMC e GE medido por 

CI (baixo peso: 30,54 kcal / kg (dp= 9,31); peso normal: 26,8 kcal / kg (dp=5,5); sobrepeso: 

21,28 kcal / kg (dp= 5,5); obesos 20,45 kcal / kg (dp=5,5); obesos mórbidos: 16,72 kcal / kg (dp= 

1,86); p <0,01)(54). No nosso estudo o grupo de baixo peso também apresentou maior gasto 

energético, distribuído da seguinte forma: baixo peso: 31,8 kcal / kg (dp= 7,6); peso normal: 23,3 

kcal / kg (dp= 5); sobrepeso: 21,1 kcal / kg (dp= 5,4); obesidade: 22,5 kcal / kg (dp= 4,1). 

Quando comparado o gasto real médio da amostra, 23,0 kcal / kg (dp= 6,1) ao gasto energético 

calculado pela fórmula de HB sem o fator de correção, verificamos que 44,8 % seriam 

hipoalimentados e 3,4 % hiperalimentados. Quando utilizado os 25 kcal/kg, doentes desnutridos 

provavelmente seriam hipoalimentados e os de obesos seriam hiperalimentados, indo de encontro 

aos resultados dos estudos anteriores. O uso do fator de correção de 1,3 definido no protocolo do 

SCI do HGSA seria condizente apenas para os doentes desnutridos, ou seja, de IMC < 18,5 kg/m2 

para adultos e IMC < 22 kg/m2(40) para adultos idosos.  

 A diminuição da massa muscular é um importante marcador de desnutrição e está 

associado a várias complicações, principalmente em doentes graves. Um aporte nutricional 

adequado pode minimizar este catabolismo. Poucos estudos foram realizados até hoje sobre o 
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catabolismo proteico em doentes críticos. Genton L e Pichard C, estudaram em 1998 o gasto 

proteico de 23 doentes críticos politraumatizados ou gravemente sépticos, a partir da ativação de 

nêutrons, e verificou uma perda média de 1,2 g de proteína/kg. Nesse mesmo estudo, doentes que 

receberam de 1,1-1,5 g de proteína/kg reduziram em metade o seu catabolismo proteico, mas a 

oferta de proteína no valor de 1,9 g/kg não representou melhoria adicional(55). Genton L e Pichard 

C, chamaram a atenção para o cuidado a ter com o uso do peso após a admissão em SCI, devido 

ao aumento progressivo do edema corporal, frequentemente presente nestes doentes, assim este 

dado pode estar superestimado(55). Este estudo concluiu que a ingestão de 1,2-1,5 g de 

proteína/kg, juntamente com o aporte energético adequado, ou seja, 20-25 kcal/kg/dia durante as 

primeiras 72-96 h de internamento em SCI, pode minimizar a perda da massa corporal total(55). 

Em 2012, Allingstrup MJ, et al, em um estudo coorte envolvendo 118 doentes em terapia 

intensiva, teve como objetivo relacionar a mortalidade com os défices proteico-energético e 

também verificou risco significativo menor de morte quanto maior a oferta proteica, ajustado 

para variáveis prognósticos como APACHE II, SOFA e idade(56). O catabolismo proteico foi 

determinado a partir da excreção urinária de nitrogênio, equivalente à metodologia do nosso 

estudo, e foi verificado uma perda proteica média de 120 g/dia (dp= 51) ou 1,49 g/kg/dia (dp= 

0,57). Não foram encontrados estudos anteriores que analisassem a perda proteica e o IMC da 

população ou o diagnóstico de internamento. A média do catabolismo proteico do nosso estudo 

foi de 88,2 g/dia (dp= 32) ou 1,21 g/dia (dp= 0,37), o que corrobora com o estudo de Genton L e 

Pichard C. Quando formado subgrupos de IMC foi evidenciado maior catabolismo proteico nos 

doentes obesos e menor nos doentes desnutridos, indicando uma relação positiva entre estas 

variáveis. 

 Com o intuito de verificar o comportamento do gasto proteico-energético nas diferentes 

situações dentro de um SCI, vários estudos vem tentando identificar as variáveis que mais 
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influenciariam o dispêndio energético dessa população. Vários estudos relacionaram variáveis 

como: tipo de ventilação mecânica; nível de sedação; uso de droga vasoativa; temperatura 

corporal; entre outros, mas poucos analisaram o consumo energético sobre os tipos de patologias 

de admissão. Isso torna-se relevante partindo do pressuposto de que a equação preditiva mais 

utilizada em SCI é a HB, que em sua definição, utiliza, como parâmetro para determinar seu fator 

de correção, o stresse metabólico provocado pela própria patologia. Costa NAA, et al, verificou 

maior dispêndio energético nos doentes transplantados, 26,8 kcal/kg (dp= 4,3), seguidos dos de 

foro clínico, neurocirúrgico, cirurgias eletivas e cirurgias de urgência (20,9 kcal/kg (dp= 4,6)(54). 

No nosso estudo também se verificou um maior dispêndio energético no grupo dos 

transplantados (29,9 kcal / kg), sendo o grupo de cirurgias por cancro o menos dispendioso. Não 

foram encontrados estudos com análises para o dispêndio proteico para possibilitar comparações, 

no entanto o nosso estudo verificou um maior catabolismo proteico no grupo de foro cirúrgico 

por cancro e neurocirurgia, seguido de clínica médica e cirurgia geral. O grupo de transplantados 

e politraumatizados não tiveram análises bioquímicas que permitissem avaliar o seu catabolismo 

proteico.  

 Numa revisão publicada pela Current Opinion(42), em 2010, foi apresentada uma tabela 

reunindo todas as recomendações de necessidades energética de acordo com a ESPEN de 2006 e 

2009. Baseado apenas no peso foram recomendados diferentes valores energéticos, considerando 

o tempo de hospitalização (menor gasto na fase aguda e maior em hospitalizações prolongadas 

em SCI), o diagnóstico nutricional (gastos maiores para os desnutridos e menores para os 

obesos), o sexo (maior para o sexo masculino) e diferentes tipos de patologias (queimadura: 40 

kcal/kg; sepsis grave: 30-35 kcal/kg; politraumatismo: 30-35 kcal/kg; pancreatite necrotizante: 

35-40 kcal/kg; e insuficiências cardíaca, pulmonar, renal e hepática: 35-40 kcal / kg)(42).   
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  Após determinado o padrão do consumo proteico-energético da população do nosso 

estudo, houve a necessidade em quantificar também o padrão do défice proteico-energético 

desses mesmos subgrupos. O maior défice energético foi observado nos doentes desnutridos e o 

menor nos doentes obesos, quando analisados por kg, podendo ser justificado pelo gasto 

energético aumentado nos doentes desnutridos e diminuído no obeso. O défice proteico mostrou-

se elevado em todos os subgrupos, isso devido à inadequação do aporte proteico fornecido. 

 Vários estudos apresentaram uma diferença significativa do gasto energético entre os 

sexos, apesar do nosso estudo não ter encontrado diferenças significativas, isso deve-se, 

provavelmente, ao número insuficiente da nossa amostra e sua distribuição desequilibrada (5 

feminino e 24 masculino). O número pequeno da nossa amostra levou a que, apesar de próximo, 

não houvesse diferenças estatísticas para a formação de UP e o catabolismo proteico(42,54,57).   

Já as análises para os défices proteico-energético das mesmas variáveis, apenas se 

mostrou significativo para o défice energético, em doentes que iniciaram a terapia nutricional 

precocemente versus aqueles que não iniciaram, tanto em valores absolutos quanto para valores 

por kg de peso, p= 0,009 e p= 0,005 respectivamente. Reforçando as recomendações para o início 

da TNE nas primeiras 48 h de admissão. Para o défice proteico os valores não foram 

significativos, provavelmente devido à dieta standard ser normoproteica.  

O défice proteico-energético não foram significativos entres os sexos, entre os que 

morreram e os que sobreviveram e entre os que apresentaram ou não úlcera de pressão. Estudos 

envolvendo um maior número de doentes evidenciaram associação entre o défice proteico e a 

formação de úlceras de pressão(50). Noutros estudos não foi observado influência do baixo aporte 

energético com a mortalidade de doentes críticos (58), mas foi encontrado uma menor intolerância 

do trato gastrintestinal(29) e a uma redução das complicações e infecções durante o seu 
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internamento em SCI(59). Já o aumento do aporte proteico foi associado a uma menor taxa de 

mortalidade durante o internamento em SCI, e até a alta hospitalar(56).                                                        

 No nosso estudo a baixa adequação proteico-energética nos primeiros três dias de 

internamento já era esperado, visto a instabilidade metabólica desta população(12,13). Durante este 

período a energia proveniente do soro glicosado a 5 % e do sedativo propofol mostrou-se ser um 

aporte energético relevante.  

 No estudo de Faisy C, et al, envolvendo 42 doentes críticos, observou um gasto 

energético medido por CI de 1999 kcal nos primeiros 14 dias de internamento, quando este gasto 

energético é calculado pela equação preditiva de Faisy, é de 2207 kcal. O valor energético 

prescrito foi de 998 kcal e o infundido foi de 704 kcal. O balanço energético foi negativo em       

-1300 kcal/dia (não foi considerado a energia do soro glicosado e não foi utilizado o propofol 

como sedativo)(48). 

O défice nutricional é comum na primeira semana de internamento em SCI, também 

demostrados em outros estudos(30,41,48,60). Nosso estudo apresentou um défice acumulativo de        

-5533 kcal e -428,3 g de proteína ao final dos 7 dias. A adequação dietética no sétimo dia não 

conseguiu atingir os 100% das necessidades medidas por CI e NUU, atingindo unicamente 70% 

para a energia e 50,6% para a proteína.        

 Wandrag L., et al, tentaram identificar as principais causas que colaboraram para o défice 

energético desta população. Foram estudados 56 doentes e observou-se associação significativa 

entre o tempo de início da terapia nutricional e a sedação, justificado pela diminuição da 

motilidade do TGI causada por este medicamento. Nesse estudo foram realizados 530 medições 

do gasto energético e apresentou uma média de 1762 kcal/dia e um défice médio de -358 kcal/dia 

nos primeiros 30 dias de internamento(60). 
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 Dvir D, et al, em um estudo envolvendo 50 doentes em ventilação mecânica analisaram 

os efeitos do balanço energético negativo sobre a evolução clínica durante o internamento num 

SCI e observaram associações negativas fortes para síndrome da deficiência respiratória do 

adulto, sepsis, insuficiência renal, úlceras de pressão e necessidade de cirurgia. Não foi 

observado associação para tempo de ventilação mecânica e internamento hospitalar ou para a 

mortalidade. A média do gasto energético nesse estudo foi de 1512 kcal/dia, com um défice 

diário médio de -460 kcal, sendo -5805 kcal acumulado somente na primeira semana(30).  

 Villet S, et al, também com o objetivo de analisar o impacto do balanço energético 

negativo na evolução do doente crítico, ao longo de quatro semanas, incluindo 48 doentes no 

estudo. Na primeira semana foi verificado um défice médio de -1270 kcal/dia. Este défice pode 

ter sido superestimado, pois os pesquisadores acrescentaram 30 % ao gasto energético real 

medido pela CI, e aos que não fizeram esta medição o GE foi considerado de 30 kcal/kg. Este 

grupo teve uma oferta não nutritiva de 150 a 600 kcal, provindas de soro glicosado e sedativos. 

Os défices energéticos também foram associados significativamente a complicações infecciosas, 

dias de antibióticos, tempo de ventilação mecânica e tempo de internamento no SCI, mas não 

houve associação do défice com a mortalidade(41).  

 O estudo mais recente foi do grupo de pesquisadores chineses, Xio GZ, et al, publicado 

em março de 2012, envolvendo 42 doentes com traumatismo craneoencefálico grave durante os 

primeiros 14 dias de internamento em SCI. Eles observaram um balanço negativo médio de         

-218,21 kcal / dia, sendo mais importante nos três primeiros dias, diminuindo gradualmente até o 

14º dia, mas mantendo-se negativo. Este estudo encontrou também forte associação entre o défice 

energético e complicações como infecções e hemorragia digestiva alta(61).     

O protocolo do serviço do HGSA adotou o uso do valor de 25 kcal/kg/dia(52) para estimar 

o gasto energético, assim, considerando este valor, no nosso estudo 48,2 % apresentaram uma 
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ingestão adequada, 41,4 % foram hiperalimentados e 10,4 % hipoalimentodos. Ao usar a equação 

de Harris_Benedict acrescido de 30% como fator de correção, encontravam-se hiperalimentados 

79,3 % dos doentes, mas quando excluído o fator de correcção, a adequação passou para 51,8 % 

com 3,4 % hiperalimentados e 44,8 % de hipoalimentados. Já o protocolo para o aporte proteico, 

definido em 1,5 g/kg/dia (de acordo com as recomendações internacionais) sobrestimou o 

catabolismo proteico real em 86,2 % dos doentes.   

           Em relação à prescrição dietética e sua infusão, foi observado um crescimento gradual 

para o aporte energético, já que, devido à gravidade desses doentes, seria perigoso um aporte 

total das necessidades energéticas no primeiro dia de prescrição(29,62). Após o 4º dia a infusão da 

dieta mostrou-se oscilante, das 5096 h esperadas de infusão 224 h foram utilizadas para exames, 

estando o doente em jejum, ou devido a intercorrências do TGI, cirurgias e extubações, ou seja 

4,4 % no número de horas esperadas. Três doentes não tiveram prescrição dietética durante os 

sete dias de estudo devido à gravidade da situação clínica, o que representou 504 h de jejum (9,9 

%). Já a prescrição e a infusão proteica não seguiram em paralelo, isso porque o protocolo do 

serviço inicia com uma dieta normoproteica até o quarto dia e a seguir a prescrição é 

hiperproteica, ou seja, o infundido não acompanhou a evolução do prescrito. O mesmo acontece 

noutros serviços que utilizam este protocolo no intuito de evitar intercorrências do TGI, uma vez 

que as dietas convencionais hiperproteicas têm a osmolaridade aumentada(12,13). 

 Bryk J, et al, num estudo envolvendo 117 doentes críticos cirúrgicos e traumatizados, 

observou menor tempo de internamento e dias de ventilação mecânica, e melhor controle 

glicêmico nos doentes cirúrgicos que receberam dietas normoenergéticas, no entanto, para os 

traumatizados o tempo de internamento aumentou(63). Zavertailo LL, et al, estudando 58 doentes 

com traumatismo crânioencefálico e acidente vascular cerebral, verificou que dietas 

hiperenergéticas utilizadas juntamente com procinéticos reduziram os efeitos de uma dieta 
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hiperosmolar sobre TGI e apresentou melhor balanço proteico-energético, menor resposta 

inflamatória sistêmica e falência múltiplas de órgãos, e reduziu o número de transfusões e o uso 

de albumina endovenosa(64).           

 A diferença entre o prescrito e o infundido para a energia, no nosso estudo, não foi 

significativa (p=0,255), contudo para a proteína, esta diferença teve significado estatístico 

(p=0,006). Isso devido ao fato de não cumprirem a progressão da dieta standard para a 

hiperproteica. No sétimo dia de internamento, a prescrição proteica foi de encontro com as 

necessidades reais do doente crítico, já a prescrição energética não.   

 Alberda C, et al, em um estudo coorte envolvendo 167 serviços de 37 países, totalizando 

2772 doentes críticos, verificou o impacto do aporte proteico-energético nos primeiros 12 dias de 

internamento em SCI na mortalidade após 60 dias e no tempo de ventilação mecânica. Esse 

estudo concluiu que o consumo de mais de 1000 kcal por dia e o aumento do consumo de 

proteínas diminui a mortalidade em doentes com IMC <25 e >35 (odds ratio= 0,76; IC-95%= 

0,61-0,95, p=0,014), mas aumentou o tempo de ventilação mecânica. Foi verificado diferenças 

significativas entre o prescrito e o infundido(65).     

 Em 2009, Strack van Schijndel RJ, et al, publicou na Critical Care um estudo coorte 

envolvendo 243 doentes médico-cirúrgicos nos primeiros 7 dias de internamento(21). O objetivo 

foi verificar a adequação energética avaliada por medidas de calorimetria indireta, acrescido de 

10%, e o seu impacto durante o internamento no SCI, após 28 dias e ao final da hospitalização. 

Nos primeiros dias do internamento sem a medição por CI, foi utilizado o gasto energético 

estimado pela equação de HB acrescido de 30% como fator de correção. Foi administrado 1,2-1,5 

g de proteína por kg pré-admissão ou o peso para IMC de 27,5kg/m2 nos doentes obesos. Esse 

estudo observou que a fórmula de HB x 1,3 subestimou em 13,2% e superestimou 16,5%, 

fornecendo uma adequação de 70,4% (lembrando que não foi acrescido 10% nas nossas 
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medições por CI). Neste estudo houve uma melhoria significativa no tempo de internamento, na 

mortalidade após 28 dias e a mortalidade durante a hospitalização, quando o suporte nutricional 

foi baseado pela CI é alcançado, mas somente para o sexo feminino. Só não se verificou melhoria 

na taxa de mortalidade durante o internamento em SCI. Este grupo de pesquisadores atribuiu o 

menor gasto energético do sexo feminino e consequentemente menor défice nutricional para 

justificar os resultados encontrados (no entanto não realizaram os testes para verificarem tal 

associação). Eles justificam também este resultado pela composição corporal do homem, que 

possui maior proporção de massa muscular, e por isso suportariam por mais tempo o défice 

nutritivo em relação o sexo feminino, já que o principal objetivo da adequação nutricional seria 

de diminuir o catabolismo. O tempo médio de internamento no SCI desse estudo foi de 26 dias; 

no hospital foi de 47 dias; o défice energético de –1212 kcal para o sexo feminino e -6169 kcal 

para o sexo masculino; e a mortalidade de 22%. O nosso estudo apresentou uma média de tempo 

de internamento inferior tanto no SCI (15 dias), quanto no hospital (40 dias) e para a taxa 

mortalidade (13,8 %). Para analisar o défice proteico, não foi quantificado o catabolismo proteico 

pela excreção urinária de uréia, mas a estimativa utilizada, de 1,2-1,5 g/kg, foi muito semelhante 

ao medido no nosso estudo(21). Allingstrup MJ, et al, verificou que o aporte proteico aumentado 

diminui significativamente a mortalidade dentro do SCI(56).     

 Estudos recentes vêm tentando instituir a hipoalimentação permissiva como um possível 

objetivo energético em SCI(29,66). O estudo EDEN(29), randomizado, multicêntrico envolvendo 

1000 doentes com lesão pulmonar aguda e necessidade de ventilação mecânica, de 44 hospitais, 

teve como objetivo verificar se a alimentação enteral mínima, ou seja, entre 30 % a 60 % as 

necessidades energéticas, nos primeiros 6 dias de internamento teria vantagens sobre a infusão de 

alimentos para o total energético necessário. A média de infusão no grupo hipoalimentado foi de 

400 kcal/dia contra 1300 kcal/dia para o outro grupo. A alimentação mínima não diminuiu o 
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número de dias em ventilação mecânica, e também não reduziu a mortalidade após 60 dias de 

hospitalização, em comparação com o outro grupo. Não foram observadas diferenças na 

incidência de complicações infecciosas entre os grupos. O grupo que recebeu 1300 kcal/dia 

apresentou mais vômitos e estase gástrica, hiperglicemias e a necessidades do uso de mais 

insulina. Portanto não houve diminuição das complicações infecciosas e da mortalidade quando 

utilizado hipoalimentação permissiva, somente influenciou na melhoria da tolerância do TGI(29). 

No nosso estudo não atingimos o valor total das necessidades proteico-energéticas, e por isso 

ofertamos a denominada alimentação enteral mínima, 51 % da adequação. 

A ideia da hipoalimentação permissiva pode ser devido aos efeitos adversos que síndrome 

de realimentação acarreta, uma resposta sistêmica à oferta energética superior ao que o doente é 

capaz de metabolizar, resultando em hipofosfatemia (mais frequente), hipocalemia e 

hipomagnesemia. Caracteriza-se por alterações neurológicas, sintomas respiratórios, arritmias e 

falência cardíaca, que podem ocorrer até o 4º dia após a realimentação. Tal síndrome é frequente 

em doentes desnutridos graves, em jejum prolongado, apresentando perda de peso recente 

superior a 10%, idosos desnutridos, cirurgias major, em doentes em quimioterapia, alcoólicos 

crônicos e portadores de transtornos alimentares(66). No nosso estudo 17 doentes apresentaram 

hipofosfatemia após terem iniciado alimentação, sendo que dois já apresentavam os níveis de 

fósforo baixos anteriormente. Assim pode-se pensar que 51,7 % dos nossos doentes estariam em 

síndrome de realimentação.  

 O nosso estudo apresentou limitações, que são comuns a outros estudos envolvendo 

medições do gasto energético por meio da CI. O serviço de cuidados intensivos do Hospital Geral 

Santo António dispõem de apenas um aparelho de calorimetria indireta e apenas dois 

profissionais capacitados para manuseá-lo. Situações como adaptação do calorímetro ao 

ventilador, escape de ar, fração de oxigênio maior a 60 %, coeficiente respiratório inferior a 0.65 
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ou superior a 1.25, invalidam estas medições. Por isso a medição por CI se torna seletiva, 

exigindo tempo e persistência por parte dos investigadores.    

  A medição da ureia urinária também exige uma colheita minuciosa da urina de 24h e por 

isso a equipe de enfermagem deve ser bem treinada para não provocar erros durante a medição. 

Para o cálculo do balanço nitrogenado também é necessário a quantificação rigorosa do 

nitrogênio ingerido, sendo assim, toda dieta infundida deve ser bem registada, exigindo mais uma 

vez atenção da equipe e equipamentos adequados, como por exemplo, bombas infusoras. A partir 

dos critérios de inclusão, foram selecionados os doentes mais graves (maior probabilidade de um 

internamento prolongado), acarretando em perdas por mortalidade. Sendo assim, os 8 meses de 

recolha dos dados foram insuficientes para atingir uma amostra maior.     

Portanto o nosso estudo observou um gasto energético médio, medido por CI, diferente 

do valor obtido pela fórmula de HB x 1,3, mas próximo do valor obtido pela ACCP(52) (25 

kcal/kg/dia). O fator de correção para o nosso estudo mostrou-se bem menor que o verificado 

anteriormente pelo próprio serviço (9 %), evidenciando a imprecisão do fator para este tipo de 

doente. A prescrição da terapia nutricional artificial não atingiu os valores determinados pelo 

protocolo. A infusão da dieta acompanhou a prescrição no que se refere ao aporte energético, já 

para o aporte proteico não, devido à dificuldade do serviço na transição para a dieta 

hiperproteica. O fator que mais influenciou o jejum nestes primeiros 7 dias foi o tempo de início 

da alimentação, reforçando a importância da terapia nutricional precoce. A complexidade clínica 

e metabólica dos doentes críticos reflete-se no comportamento do gasto proteico-energético, 

tornando difícil a adequação do protocolo nutricional na primeira semana. 
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CONCLUSÃO 

 

 O presente estudo verificou que o protocolo do serviço de cuidados intensivos polivalente 

do Hospital Geral de Santo António encontra-se adequado para as necessidades reais dos doentes 

estudados. No entanto, tanto a quantidade prescrita quanto a quantidade oferecida não atingiu os 

objetivos do protocolo.  
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