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Resumo
Objetivos – Apresentar um modo de gestão por processos coordenados à assistência nutricional, por meio da equipe de terapia multipro-
fissional (EMTN), alinhando o plano terapêutico a fim de se atingir as metas energético-proteicas dos pacientes, e assim, manter o geren-
ciamento de dados para o indicador de qualidade. O controle de qualidade em terapia nutricional deve ser realizado por meio de
instrumentos de monitorização periódica pré-estabelecidos, almejando alcançar os objetivos e as metas propostas, assim como identificar
a problemática e criar estratégias e normativas de gerenciamento. Métodos – O processo de gestão foi implementado em dois hospitais
privados de grande porte da cidade de São Paulo, os dados foram coletados pela equipe multiprofissional de terapia nutricional (EMTN)
diariamente, compilados em planilhas e os resultados discutidos mensalmente durante reuniões administrativas da equipe, sendo proposto
planos de ação para melhorias permanentes. Resultados – O plano de ação proposto no presente trabalho se mostrou sensível quanto à
detecção e identificação de intercorrências durante a terapia nutricional e também se mostrou como uma ferramenta importante para o
estabelecimento de um plano de ação tendo como reflexo uma equipe de EMTN continuamente treinada e atenta para corrigir possíveis
falhas. Conclusões – A adequação da rotina a partir do plano de gestão como o proposto nesse estudo é uma ferramenta importante para
o alcance das metas energéticos-protéicas dos pacientes e manutenção do gerenciamento de dados e indicadores de qualidade.

Descritores: Terapia nutricional; Gestão; Indicadores de qualidade

Abstract
Objetives – To present a process-based management method in which nutritional care is coordinated by a multidisciplinary nutrition
therapy team (MNTT), whereby the therapeutic plan is tailored to meet patient energy and protein requirements and manage data,
thus allowing for the monitoring of quality indicators. The management process was implemented in two large private hospitals in the
city of São Paulo, SP, Brazil. Quality control of nutrition therapy should be performed using validated periodic monitoring instruments
that allow health professionals to identify problems and devise appropriate solutions and management regulations in order to achieve
proposed objectives and goals. Methods – Data was collected on a daily basis by the MNTT and compiled in spreadsheets. The results
were discussed at monthly administrative team meetings, and action plans were drawn up to promote permanent improvements.
Results – The action plan proposed by the present study was able to detect complications that arise during nutrition therapy and proved
to be an important tool for tailoring nutrition therapy to meet patient protein and energy requirements, being supported by a conti-
nuously trained and attentive MNTT that is qualified to correct possible flaws. Conclusions – The adequacy of the routine from the
management plan as proposed in this study is an important tool to reach the patient's protein-energy goals and maintenance of data
management and quality indicators.

Descriptors: Nutrition therapy; Management; Quality indicators

Introdução
A terapia nutricional é fundamental para atender as

necessidades energético-proteicas de pacientes hospita-
lizados em risco nutricional, sendo importante para mi-
nimizar o estado catabólico induzido por doenças graves,
além de melhorar a função do sistema imune e o desfe-
cho clínico1. A principal dificuldade no uso da terapia
nutricional está em sua prescrição na dinâmica das fases
metabólicas ao longo da internação para garantir às me-
tas e ainda gerenciar a real oferta do prescrito. 
Os pacientes apresentam diferentes necessidades

energéticas durante a resposta ao estresse e nas últimas
publicações os resultados conflitantes sobre os méritos
da alimentação hipocalórica e da hipercalórica aumen-
taram as controvérsias entre especialistas 2. De fato, al-
guns estudos sugerem que hiperalimentar o doente crí-

tico é deletério em termos de controle glicêmico e des-
fecho clínico3,4 enquanto outros ensaios confirmam que
a desnutrição aguda decorrente da hipoalimentação
causa complicações e aumenta a mortalidade devido
ao déficit de nutrientes5. 
A etiologia da desnutrição que se desenvolve durante

uma doença é multifatorial, envolvendo o aumento da
demanda energética em resposta ao estresse metabólico
ao evento traumático, falha da determinação do gasto
energético e o fornecimento inadequado de nutrientes
por erros de programação e controles6. Essas situações
somadas diminuem as chances de um desfecho clínico
favorável, reduzem a capacidade funcional dos pacientes
e aumentam os tempos de permanência hospitalar e
com isso os custos para a saúde pública e suplementar 7
As metas energético-proteicas diárias dos pacientes

em terapia nutricional podem ser ofertadas por via pa-
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renteral ou enteral, ambas sujeitas a intercorrências na
infusão do programado nas 24h do dia, sendo a enteral
a de maior dificuldade por intolerâncias ao uso trato
digestório, problemas relacionados ao tubo de alimen-
tação, indicação de jejum para procedimentos e exa-
mes, necessidade de uso de drogas vasoativas em altas
doses, e falhas quanto a orientação da equipe multi-
disciplinar relacionadas a registros e garantia de cui-
dado à oferta energético-proteica. Todos esses motivos
tornam clara a discrepância entre a dieta prescrita e a
efetivamente infundida8.
O controle de qualidade em terapia nutricional deve

ser realizado por meio de instrumentos de monitoriza-
ção periódica pré-estabelecidos, almejando alcançar
os objetivos e as metas propostas, assim como identifi-
car a problemática e criar estratégias e normativas de
gerenciamento. Nesse contexto a monitorização da
dieta prescrita versus infundida é uma forma de con-
trolar a oferta energético-proteica necessária para ga-
rantir o desfecho clinico além de propiciar a recupera-
ção ou manutenção do estado nutricional, permitindo
assim que os fatores impeditivos para que se alcance
as metas diária sejam identificados e que medidas cor-
retivas sejam tomadas quando necessário9. 
A atuação multiprofissional é de suma importância

para garantir todas as etapas desde a identificação do
risco de desnutrição, o cálculo de metas energético-
proteicas através de instrumento próprio com base em
dados científicos, coleta de dados diária para averi-
guação e criação de indicador de qualidade que seja
sensível para gerar informações, produtos e/ou serviço
direcionados à aplicação prática diária, com segui-
mento permanente.
Frente ao exposto, o presente trabalho tem por obje-

tivo apresentar um modo de gestão por processos coor-
denados à assistência nutricional, por meio da equipe
de terapia multiprofissional (EMTN), alinhando o plano
terapêutico a fim de se atingir as metas energético-pro-
teicas dos pacientes, e assim, manter o gerenciamento
de dados para o indicador de qualidade. 

Métodos
O processo de gestão foi implementado em dois hos-

pitais privados de grande porte da cidade de São Paulo,
os dados foram coletados pela equipe multiprofissional
de terapia nutricional (EMTN) diariamente, compilados
em planilhas e os resultados discutidos mensalmente
durante reuniões administrativas da equipe, sendo pro-
posto planos de ação para melhorias permanentes.
Etapas do processo: 1 realizado a triagem nutricional

pelo nutricionista nas primeiras 24h à admissão hospi-
talar por meio do Nutricional Risk Score de 2002 (NRS-
2002), os pacientes com pontuação maior ou igual a
três considerados de risco para o desenvolvimento de
desnutrição durante a internação ou já desnutridos à
internação foram identificados, um plano nutricional
foi executado em conjunto multidisciplinar, e a indica-
ção da terapêutica nutricional foi proposta; 2 o cálculo
das metas energético-proteicas foi definido utilizando-

se um instrumento na forma de tabela padronizado
pela EMTN em ambos hospitais (mostrar a tabela no fi-
nal do artigo), sendo o mesmo elaborado a partir de
dados disponíveis na literatura. Esse instrumento de-
senvolvido foi aplicado no período de 2016 a 2017
nas unidades de terapia intensiva e unidades de inter-
nação de adultos e idosos em ambos os sexos, como
parte integrante do protocolo de atendimento em EMTN
com aprovação da diretoria do hospital e cumprindo
todas as diretrizes nacionais para proteção de assuntos
humanos. 3A coleta de dados de terapia nutricional dos
pacientes em uso de nutrição parenteral e enteral pela
equipe de nutrição foi realizado com base em infor-
mações de prontuário e o banco de dados da EMTN.
Foi alimentado em cada instituição com aprovação da
diretoria do hospital e cumprindo todas as diretrizes
nacionais para proteção de assuntos humanos.  Dados
como volume de dieta prescrita nas 24h e infundida
no mesmo período, além de intercorrências adminis-
trativas e clínicas foram coletados por meio eletrônico
e em papel diariamente desde o momento de introdu-
ção à terapia nutricional até o momento da sua des-
continuação por retorno a alimentação oral plena, alta
ou óbito4. Os dados foram compilados, analisados e
apresentados como gráficos de barras durante reuniões
gerenciais mensais com análise crítica das conformi-
dades da administração da terapia nutricional parenteral
e enteral estimada por meio da relação percentual e o
valor considerado padrão usado pela EMTN9. 
As variáveis categóricas foram descritas por meio de

suas frequências absolutas (n) e/ou relativas (%). O ge-
renciamento do volume prescrito x infundido foi moni-
torizado diariamente, tendo este como meta mensal al-
cançar 85% da dieta prescrita. A partir da utilização do
instrumento desenvolvido, foi possível detectar inter-
corrências para a elaboração do plano de ação discutido
em reunião mensal pela EMTN; o indicador foi  de-
monstrado mensalmente a fim de monitorizar o processo
garantindo assim a oferta de volume adequado. Para a
elaboração do indicador do volume de dieta prescrita
versus infundida, utilizou-se a seguinte equação10: 

Resultados
Foi elaborado um instrumento no formato de tabela

para guiar o profissional na determinação da oferta
energética ideal para pacientes em diferentes situações
clínicas e para manter o gerenciamento de dados e in-
dicadores de qualidade. A estimativa de cálculo das
necessidades energético-proteicas de cada grupo no
instrumento utilizou a média da calorimetria indireta
de estudos dividida pela média do peso corporal dos
pacientes nos mesmos estudos e os resultados foram

   Volume dieta parental/enteral 
   infundido no mês (ml)
–––––––––––––––––––––––––––––––– X 100
   Volume de dieta parental/enteral 
   prescrito no mês (ml)
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Gráfico I. Porcentagem de adequação do volume prescrito x infundido no período de maio de 2016 a maio de 2017



J Health Sci Inst. 2019;37(1):66-72 Meta calórica de pacientes em condições clínicas adversas69

Gráfico II. Intercorrências expressas em número absoluto e porcentagem no período de maio de 2016 a maio de 2017
A linha tracejada indica tendência

aproximados por casas decimais11. A oferta energética
foi reajustada semanalmente a fim de se respeitar a ci-
clicidade da resposta metabólica do paciente. 

Adequação do volume prescrito x infundido
Para os pacientes em UTI e unidade de internação

foi prescrito um regime contínuo de nutrição enteral
com infusão de 24 horas baseado na tabela desenvol-
vida. Todos os pacientes receberam um volume de nu-
trição enteral que atendesse 100% das necessidades
energéticas estimadas no prazo de até 72 horas. A ade-
quação do volume prescrito x infundido mensal foi ex-
presso em porcentagem, como apresentado no gráfico
1. Foi possível notar que somente nos meses de maio,

junho e julho de 2016 e março de 2017 a porcentagem
do volume prescrito x infundido se manteve entre 82%
e 84% (Hospital A). Nos meses seguintes, a porcenta-
gem mínima alcançada foi de 85%, apresentando picos
de até 89% (novembro de 2016). No Hospital B é pos-
sível observar que nos meses de julho a outubro de
2016 e janeiro e abril de 2017, a meta não foi alcan-
çada.

Interrupções da nutrição enteral
A meta energética diária dos pacientes em terapia

nutricional, principalmente por via enteral muitas vezes
não é alcançada devido às intercorrências como sonda
nasogástrica aberta, êmese, sacagem de sonda, diarreia,



indicação de jejum para procedimentos e falha quanto
à orientação da equipe multidisciplinar. 
O gráfico 2 apresenta o número absoluto de inter-

corrências por mês nos dois hospitais no período de
maio de 2016 a maio 2017. É possível notar uma gra-
dativa diminuição no número de intercorrências no
Hospital A (gráfico 2 A) ao longo desse período. No
hospital B (gráfico 2B) é possível observar uma tendên-
cia à diminuição desse número a partir do mês de se-
tembro de 2016, o que favorece o alcance da meta ca-
lórica.
O gráfico 3 apresenta o número de intercorrências

por jejum. É possível notar em média, o número de pa-
cientes em jejum para exame e para procedimento se

manteve muito próximo tanto no hospital A como no
hospital B.

Discussão
Uma das formas de promoção da melhoria contínua

dos cuidados de saúde é a redução dos eventos adver-
sos, o que na perspectiva da gestão pela qualidade
total se traduz no gerenciamento de processos. Sistemas
de controle de qualidade em terapia nutricional devem
ser instituídos em todos os hospitais com o objetivo de
diminuir a incidência de intolerância do paciente em
relação à dieta, risco de sepse, e principalmente para
garantir a qualidade da nutrição enteral e para promover
a recuperação do paciente. Quando indicado correta-
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Gráfico III. Número de ocorrências de jejum no período de maio de 2016 a maio de 2017
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mente, o impacto do tratamento se reflete redução de
custos, redução do tempo de permanência do paciente
no hospital e um melhor desfecho clínico 12–14. O pre-
sente trabalho teve por objetivo propor a implementa-
ção de um plano de gestão por processos com o apoio
da EMTN a fim de se identificar as intercorrências du-
rante a terapia nutricional e por meio de um plano de
ação corrigir as eventuais dificuldades encontradas al-
cançando dessa maneira a meta calórica de pacientes
em condições clínicas diversas. 
A análise do risco nutricional no momento de ad-

missão do paciente é uma prática fundamental para o
sucesso da terapia nutricional 15–17 e para que o cálculo
das necessidades energético-proteicas de maneira ade-
quada. No presente trabalho foi utilizado um instru-
mento no formato de tabela baseado no NRS de 2002
a fim de padronizar a quantidade de caloria necessária
para cada paciente em situações específicas11. Esse ins-
trumento foi utilizado como protocolo de rotina pela
EMTN dos hospitais como parte do plano de gestão
por processo. O instrumento proposto além de estabe-
lecer a meta calórica diária de acordo com a resposta
metabólica do paciente frente ao trauma, tem como
objetivo monitorar o volume diário infundido e assim
estabelecer estratégias que antecipem as interrupções
da infusão da nutrição enteral e/ou parenteral, podendo
ser utilizado como um importante indicador de quali-
dade11. Os indicadores de qualidade permitem o mo-
nitoramento da evolução do cuidado nutricional, di-
minuindo as complicações em pacientes críticos e sua
permanência no hospital18. 
Dados na literatura mostram que a porcentagem de

administração da nutrição enteral é variável e pode atin-
gir de 50% a 100% do objetivo calórico desejado 19–21.
A administração da nutrição enteral é dificultada por
questões como instabilidade hemodinâmica, jejum para
testes e procedimentos de enfermagem, intolerâncias
gastrointestinais (vômitos, resíduo gástrico elevado), re-
posicionamento de sonda e intervenções cirúrgicas além
de erros quanto à manipulação da bomba de infusão e
anotação do volume infundido 8,22. O plano de gestão
por processo proposto nesse estudo se mostrou sensível
a identificação das intercorrências nos dois hospitais que
dificultaram o alcance da meta calórica e a partir dessa
identificação, o plano de ação foi colocado em prática.
De acordo com os dados (gráfico 1) demonstrados

fica claro que houve falha no alcance da meta de 85%
nos dois hospitais analisados. Nos meses de maio a ju-
lho de 2016 e março de 2017 no hospital A,a principal
causa foi a falha de anotação da dieta infundida. Como
plano de ação, foram abertas notificações para os seto-
res responsáveis pela falha de lançamento da dieta,
discutido em equipe multidisciplinar o novo método
para coleta de dados e treinamentos realizados pela
equipe multidisciplinar para minimizar as ocorrências.
Nos meses que se seguiram, a meta foi alcançada graças
a realização de auditoria por parte da equipe multidis-
ciplinar e reorientação dos colaboradores para uma
melhor anotação do volume infundido. No Hospital B
no mês de julho foi substituído o modelo de coleta de

dados em papel para o eletrônico e a equipe multidis-
ciplinar encontrou muita dificuldade durante o pro-
cesso. Nos meses em que a meta não foi alcançada
principalmente por erro de anotação do volume infun-
dido, o plano de ação foi iniciado houve orientação e
treinamento pela educação continuada dos colabora-
dores que não realizaram o registro seguro no sistema,
além do monitoramento por meio de planilhas de con-
trole de infusão enviadas diariamente pela equipe mul-
tidisciplinar.
Além de erros de anotação do volume infundido,

procedimentos frequentes e a utilização de dispositivos
invasivos são responsáveis por 35-70% do tempo total
em que a nutrição enteral é temporariamente interrom-
pida 22,23. É possível notar uma gradativa diminuição
no número de intercorrências no gráfico 2 nos dois
hospitais analisados ao longo desse período, o que fa-
vorece o alcance da meta calórica. Para minimizar as
falhas e como parte do plano de ação, a equipe multi-
disciplinar dos dois hospitais foram submetidas ao trei-
namento e reciclagem, refletindo na estabilização e até
tendência a diminuição do número de ocorrências.
O gráfico 3 (Hospital A e B) mostra que, no período

de maio de 2016 a maio de 2017, em média o número
de pacientes em jejum por causa de exames se aproxi-
mou ao número de pacientes em jejum por procedi-
mentos o que evidencia um melhor manejo da infusão
da dieta por parte da equipe multidisciplinar, evitando
pausas desnecessárias durante procedimentos de fisio-
terapia, como também através de um plano de geren-
ciamento de agendamento de exames com controle de
tempo de jejum para o procedimento o qual foi efe-
tuado em conjunto entre EMTN, gerência de enferma-
gem e serviço de diagnóstico de imagem.

Conclusão
O presente trabalho sugere um plano de gestão por

processo em terapia nutricional objetivando o alcance
da meta calórica de 85%. Tal plano de ação se mostrou
sensível quanto à detecção e identificação de intercor-
rências durante a terapia nutricional e também se mos-
trou como uma ferramenta importante para o estabele-
cimento de um plano de ação tendo como reflexo uma
equipe de EMTN continuamente treinada e atenta para
corrigir possíveis falhas. Portanto, a adequação dessa
rotina a partir do plano de gestão como o proposto
nesse estudo é uma ferramenta importante para o al-
cance das metas energéticos-proteicas dos pacientes e
manutenção do gerenciamento de dados e indicadores
de qualidade.
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