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Prefácio

A importância da capacitação das unidades hospitalares quanto ao 
diagnóstico e à abordagem terapêutica da desnutrição intra-hospitalar está 
respaldada na alta incidência dessa complicação em hospitais do Brasil, bem 
como o seu conhecido impacto negativo no custo hospitalar, no tempo de 
internação e na resposta terapêutica.

O Manual de Boas Práticas em Terapia Nutricional Enteral e Parenteral 
do HC-FMUSP vem atender a essa demanda e é fruto do esforço contínuo de 
uma equipe multidisciplinar com grande experiência na área. O Manual possui 
uma estrutura concisa na sua objetividade e, ao mesmo tempo, abrangente, 
cobrindo toda a extensão do tema de forma clara e prática, com enfoque nos 
aspectos clínicos e laboratoriais que amparam a avaliação do estado nutricional. 
A sua divulgação pretende reforçar a relevância dessa avaliação como agente de 
mudança para a disponibilização mais efetiva da Terapia Nutricional para os 
nossos pacientes.

Configura-se, portanto, numa extraordinária fonte de informações que 
deverá servir de ferramenta para a prática diária de nossa assistência hospitalar 
no campo das “Boas Práticas da Terapia Nutricional”. Ressalta-se ainda que 
este documento é dinâmico, e como tal será aprimorado de acordo com os 
avanços no conhecimento que impactam na avaliação do estado nutricional dos 
pacientes. E, por fim, acreditamos que a sua disponibilização possa ultrapassar 
os muros de nossa instituição e servir de referência para outros hospitais do 
Brasil, reforçando o compromisso social e de formação do HC-FMUSP.

Profa. Dra. Eloisa Bonfá 
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Apresentação à Terceira Edição

Cinco anos decorreram desde o lançamento da segunda edição desta obra. A 
terapia nutricional do paciente hospitalizado, assim como outras áreas da saúde, 
beneficiou-se do progresso científico. Reiterou-se, alicerçados em evidências 
científicas, a enorme importância da terapia nutricional como cuidado integral 
do paciente hospitalizado. O combate à desnutrição hospitalar pôde reduzir a 
taxa de morbimortalidade, o tempo e os custos de hospitalização. Adicionou-se  
a modificação de certas práticas e procedimentos, e novos conhecimentos 
teóricos e práticos vieram à luz. Sociedades científicas nacionais (BRASPEN) 
e internacionais (ASPEN e ESPEN) atualizaram as suas diretrizes em nutrição 
clínica e foram adicionadas distintas abordagens aos cuidados nutricionais do 
paciente hospitalizado.

Tornou-se necessário atualizar o Manual de Boas Práticas em Terapia 
Nutricional Enteral e Parenteral do HC-FMUSP. Esta terceira edição foi 
cuidadosamente revista e atualizada, de acordo com as novas diretrizes nacionais 
e internacionais em terapia nutricional. O novo conteúdo foi elaborado graças 
ao trabalho de uma grande equipe composta dos profissionais de saúde, das 
equipes multiprofissionais de Terapia Nutricional do Hospital das Clínicas e da 
Editora Atheneu, a quem muito agradecemos.

Assim, vimos compartilhar com todos os profissionais de saúde que militam 
em nossa querida instituição, o passo a passo atualizado da prática hospitalar em 
terapia nutricional na criança e no adulto, com o objetivo primário de melhorar 
o estado nutricional de nossos pacientes.

Dan Linetzky Waitzberg
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Apresentação à Primeira Edição

É uma grande satisfação apresentar a primeira edição do Manual de Boas 
Práticas em Terapia Nutricional Enteral e Parenteral do Hospital das Clínicas do 
HC-FMUSP, editado pela Editora Atheneu.

Esta obra é fruto da experiência acumulada, por mais de 40 anos, de 
profissionais de saúde do complexo do Hospital das Clínicas da FMUSP.

A terapia nutricional ganhou forte impulso, como parte do tratamento 
completo do paciente, a partir de finais dos anos 1960, com o trabalho pioneiro de 
Stanley Dudrick e colaboradores, nos Estados Unidos da América. Esses autores 
demonstraram a capacidade inequívoca da terapia nutricional parenteral (TNP) 
em nutrir exclusivamente por via venosa e garantir a sobrevivência de pacientes 
com falências ou insuficiências intestinais temporárias ou permanentes. Os anos 
seguintes testemunharam grande avanço no conhecimento metabólico e técnico 
em termos de terapia nutricional parenteral (TNP) e enteral (TNE).

Ficou clara a necessidade de se avaliar o risco e o estado nutricional do 
paciente logo após a sua admissão hospitalar e estabelecer um planejamento 
da melhor terapia nutricional, privilegiando, em ordem, as vias oral, enteral 
e parenteral. Métodos específicos para a obtenção do melhor acesso venoso 
central e periférico, assim como gástrico e jejunal, foram desenvolvidos. 
Técnicas para a adequada administração de TNP e TNE foram apuradas, com o 
objetivo de minimizar as potenciais complicações inerentes à terapia nutricional. 
Estabeleceram-se critérios de indicação e contraindicação de TNP e TNE e 
de sua monitoração ao longo do tempo, apontando-se os pontos críticos do 



Manual de Boas Práticas em Terapia Nutricional Enteral e Parenteral do HC-FMUSPxx

processo. Indicadores de qualidade de terapia nutricional foram desenvolvidos 
para possibilitar o controle de qualidade da terapia nutricional.

Dessa maneira, a complexa prática de TNP e TNE, na atualidade, é regida 
por diretrizes nacionais e internacionais baseadas em evidências científicas.

Para que a TNP e a TNE obtenham os resultados clínicos almejados, elas 
devem ser realizadas de acordo com as boas práticas estabelecidas.

O objetivo da presente obra consiste em oferecer ao leitor um guia para as 
boas práticas de terapia nutricional, conforme é realizada no Hospital das Clínicas 
da FMUSP. Sua importância consiste em, passo a passo, organizar e sistematizar 
os processos e as etapas necessários para as boas práticas de terapia nutricional 
enteral e parenteral, sempre em consonância com as normatizações do Ministério 
da Saúde no que diz respeito às suas portarias sobre terapia nutricional.

Ao coletar a experiência prática de todas as unidades do complexo HC 
e fortemente alicerçada em evidências científicas, esta obra pretende ser de 
orientação prática para todos os profissionais de saúde interessados em terapia 
nutricional e nutrição clínica.

A obra amplia e adequa, para todo o complexo HC, as informações 
anteriormente publicadas nos manuais do Instituto Central do Hospital das 
Clínicas, Guia Básico de Terapia Nutricional – Manual de Boas Práticas, sob a 
coordenação científica de Dan Linetzky Waitzberg e Maria Carolina Gonçalves 
Dias, Atheneu, 2007 e do Instituto de Câncer do Estado de São Paulo, Manual 
de Terapia Nutricional em Oncologia do ICESP, sob a coordenação geral de Dan 
Linetzky Waitzberg e Thais de Campos Cardenas, Atheneu, 2011.

A presente obra tem a grande qualidade de encerrar a abordagem prática 
alicerçada em diretrizes científicas atuais e referenciadas.

Destaca-se por apresentar a informação distribuída em seus três 
capítulos escritos de maneira sequencial e divididos em nove blocos de forma 
multidisciplinar e multiprofissional. Os três primeiros blocos abordam a 
qualidade em terapia nutricional e as legislações de terapia nutricional, e os 
demais blocos, as práticas dos membros da equipe multiprofissional.

Nesse sentido, são apresentadas as rotinas de trabalho que envolvem o 
diagnóstico, o planejamento, a implementação e a monitoração de condutas 
nutricionais, no doente candidato à terapia nutricional.

Salienta-se que, fiel ao espírito da prática adequada de terapia nutricional, o 
livro foi escrito por profissionais pertencentes à equipe multidisciplinar de saúde, 
que incluiu médicos, nutricionistas, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, 
fonoaudiólogas, assistentes sociais e psicólogos.
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É importante reconhecer, na presente obra, o trabalho perseverante e 
aglutinador da nutricionista Dra. Maria Carolina Gonçalves Dias, que muito 
contribuiu para a sua realização.

Os autores da obra, profissionais de saúde pertencentes aos quadros 
do Hospital das Clínicas da FMUSP e da comissão de terapia nutricional do 
HC-FMUSP, contaram com a fundamental contribuição de colaboradores 
do complexo HC, que, com grande experiência na área de nutrição clínica, 
abrilhantaram a obra.

Temos a plena convicção de que o presente Manual vai contribuir para a 
melhor prática clínica de terapia nutricional enteral e parenteral no complexo HC.

O maior desejo de todos os que colaboraram para a realização desta obra 
é que ela seja usada no dia a dia de profissionais de saúde e, com isso, contribua 
para a melhor prática da nutrição clínica, ao incluir de forma adequada a terapia 
nutricional na assistência integral à saúde do paciente.

Dan Linetzky Waitzberg 
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Qualidade em Terapia Nutricional

A preocupação com a qualidade na área da saúde esteve presente desde a 
Antiguidade. Ao se falar de qualidade em saúde, é consensual atribuir os pri-
meiros esforços a Florence Nightingale, enfermeira inglesa que na metade do 
século passado, durante a Guerra da Crimeia, implantou o primeiro modelo de 
melhoria contínua de qualidade.

O início da sistematização e dos primeiros modelos voltados à gestão da 
qualidade da assistência médica e hospitalar é atribuído a Ernest Amory Cod-
man, cirurgião norte-americano que, entre 1913 e 1918, publicou os primeiros 
trabalhos sobre a necessidade e a importância de garantir a qualidade dos re-
sultados das intervenções médicas e os “resultados finais” das ações de saúde 
(Gastal, Quinto Neto, 1997).

As organizações de saúde, de forma geral, vêm sendo afetadas pelas mu-
danças que estão ocorrendo nas demais empresas em âmbito mundial. Com o 
crescente aumento da exigência dos clientes, dos novos padrões impostos pelo 
governo e o policiamento mais intenso da mídia com relação a casos de omissão 
ou negligência, os hospitais, os institutos médicos, as clínicas e outras institui-
ções equivalentes estão procurando assumir uma postura de zelo com seus pa-
cientes e demais públicos. Já se vê neste meio a preocupação com os resultados 
obtidos com os procedimentos adotados.

Como nas demais empresas que estão atuantes no mercado, e a fim de 
acompanhar as mudanças estratégicas que estão acontecendo em âmbito mun-
dial, cresce entre os hospitais a busca por comprovantes que demonstrem os 
bons resultados de seus serviços. Neste sentido, programas de qualidade vêm 
sendo implantados com cada vez mais frequência e novas maneiras de gerenciar 
os processos estão tomando maior importância neste meio.
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Características do mundo atual, como o aumento de longevidade, o cres-
cimento do número de famílias com mais de uma fonte de renda, o aumento 
do número de pessoas solteiras, as facilidades tecnológicas, têm aumentado a 
demanda por serviços. A característica mais importante das organizações de 
serviço é a presença do cliente no sistema de atendimento. A busca da satisfação 
deste é o desafio do setor, pois a produção e o consumo são simultâneos, sendo 
fator crítico o gerenciamento desta demanda.

O setor de saúde compartilha características do processo produtivo do se-
tor terciário, além de apresentar algumas peculiaridades. Focos de mudanças 
organizacionais aparecem entre os integrantes deste setor, procurando o resgate 
da imagem dos hospitais frente à opinião pública, em busca da confiança da 
sociedade.

Os autores que pesquisam sobre as mudanças estratégicas ocorridas na 
área da saúde, nos últimos anos, colocam-nas principalmente sob o enfoque da 
melhora da qualidade. Essas mudanças foram provocadas em decorrência da 
pressão exercida pelos clientes mais exigentes e pelas determinações do Ministé-
rio da Saúde quanto aos padrões de desempenho destas instituições. O hospital 
passa a ser administrado como uma empresa de qualquer outro setor e parte 
para uma realidade em que existe a concorrência, as regras e em que o descaso 
é substituído pela preocupação com o cliente e com a imagem que a população 
como um todo tem sobre a instituição.

Motivados pela intenção de satisfazer a seus clientes internos, externos e 
outros interessados, bem como cumprir normas governamentais e restaurar a 
imagem pública, os hospitais estão adotando programas de qualidade. O desen-
volvimento de Programas de Garantia de Qualidade é uma necessidade em ter-
mos de eficiência e uma obrigação do ponto de vista ético e moral. Comprovar 
excelência nos serviços é uma tendência cada vez mais forte entre as empresas 
da área da saúde, sendo importante não somente para o cumprimento das im-
posições legais, mas também para a credibilidade junto a seus clientes.

Dentre as formas de avaliar e atestar a qualidade dos serviços de uma ins-
tituição hospitalar existem processos como Acreditação Hospitalar ONA (Or-
ganização Nacional de Acreditação), Certificação NBR ISO 9001, Joint Com-
mission International, Selo CQH (Compromisso com a Qualidade Hospitalar), 
entre outros. O processo é voluntário e permite a avaliação dos recursos institu-
cionais com o propósito de garantir a qualidade dos serviços prestados por meio 
de padrões predeterminados.

O objetivo do instrumento e do processo de avaliação é permitir a qual-
quer hospital o engajamento no processo de busca da qualidade, mesmo que em 
diferentes regiões geográficas do país e com distintas complexidades e diversos 
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estágios evolutivos de ciência e administração de serviços. Para isso, é utilizado 
um roteiro adaptável e não discriminatório de forma a propiciar uma mudança 
planejada de hábitos. A intenção é provocar, nos profissionais de todos os níveis 
e serviços, um novo estímulo para avaliar os pontos fortes e fracos da institui-
ção, estabelecendo metas claras para a garantia da qualidade da atenção prestada 
aos pacientes (clientes).

A execução dos serviços hospitalares é composta de vários processos, des-
de o recebimento do cliente até a efetivação da prestação do serviço, que serão 
exercidos por várias pessoas. Para que se atinja o nível de excelência é necessária 
a padronização desses processos, estimulando o trabalho em equipe, uma vez 
que os resultados são compartilhados por todos os componentes da organiza-
ção. Há ganho econômico, de produtividade e motivação, decorrente da elimi-
nação de desperdícios e retrabalho.

Algumas ferramentas e tendências têm se destacado nesse modelo de ges-
tão: planejamento estratégico, satisfação do trabalhador, qualidade no atendi-
mento ao paciente, organização financeira, avaliação da gestão, retroalimenta-
ção permanente, incentivo à pesquisa e ética como marco de referência.

A certificação da avaliação hospitalar aponta uma direção positiva na me-
lhora da assistência aos pacientes, bem como estabelece níveis crescentes de 
qualidade. A padronização dos processos de avaliação vem ao longo dos anos 
evoluindo e aprimorando a identificação de critérios, indicadores e padrões 
cada vez mais significativos para os vários serviços hospitalares.

A qualidade tem sido considerada como um elemento diferenciador no 
processo de atendimento das expectativas de clientes e usuários dos serviços 
de saúde. Toda instituição hospitalar, dada a sua missão essencial em favor do 
ser humano, deve se preocupar com a melhora permanente da qualidade de 
sua gestão e assistência, de tal forma que consiga uma integração harmônica 
das áreas médica, tecnológica, administrativa, econômica, assistencial e, se for o 
caso, das áreas de docência e pesquisa. Tudo isso deve ter como razão última a 
adequada atenção ao paciente.

Todo incremento da eficiência e eficácia nos processos de gestão e assistên-
cia hospitalar somente tem sentido se estiver a serviço de uma atenção melhor e 
mais humanizada ao paciente. Dessa melhora na atenção fazem parte o respeito 
e a valorização ao paciente, a humanização do atendimento e a adoção de me-
didas que visem atender às crescentes exigências e necessidades da população, 
objetivos esses que têm sido perseguidos com persistência .

Entende-se que o futuro será das organizações que possuírem algum tipo 
de certificação, e que de certa forma isto quebrará o paradigma da fragmentação 
da saúde, proporcionando serviços que realmente atendam às necessidades da 
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população com segurança, inclusive superando as expectativas dos pacientes, 
essência da excelência.

No cenário da saúde, tem-se a definição da qualidade adotada pela Organiza-
ção Mundial de Saúde como “um conjunto de atividades planejadas, baseadas na 
definição de metas explícitas e na avaliação de desempenho, abrangendo todos os 
níveis de cuidado, tendo como objetivo a melhora contínua dos cuidados”.

Avaliar é observar um evento (medir) e emitir um juízo sobre esta obser-
vação (medida).

Para avaliar é necessário traduzir os conceitos e as definições gerais, da 
melhor maneira, em critérios operacionais, parâmetros e indicadores, validados 
pelos atributos da estrutura, do processo e dos resultados.

Os pacientes em terapia nutricional devem ser monitorados rotineiramen-
te, e essa avaliação deve garantir o acesso ao melhor que a terapia pode lhes 
oferecer, tendo como resultado a recuperação clínica. Para tal, são utilizados 
programas de qualidade visando ao melhor atendimento ao paciente e ao uso de 
normas com a finalidade de garantir a qualidade dos serviços prestados.

Um modo de avaliar o cumprimento de protocolos em terapia nutricional 
é por meio de controle periódico das ações diárias instituídas. Para isso, é neces-
sária a instituição de indicadores de qualidade em terapia nutricional, que irão 
controlar a aplicação adequada das diretrizes recomendadas.

A segurança do paciente inclui a redução e a mitigação de atos não seguros 
dentro do sistema de assistência à saúde, assim como a utilização de boas práti-
cas para alcançar bons resultados para o paciente.

Segundo Santana & Ceniccola (2017), a compilação e a análise de indicado-
res de qualidade em terapia nutricional (IQTN) são necessárias para determinar 
a sua eficácia. Por isso, os IQTN tornam-se relevantes para avaliar e monitorar a 
TN, identificando possíveis dificuldades e falhas relacionadas aos protocolos de 
cuidados nutricionais fornecidos ao paciente. No cotidiano hospitalar, servem 
de parâmetro para a introdução de rotinas e para planos de ação que visem à 
correção de desvios de qualidade.

A implementação de indicadores de qualidade em terapia nutricional pode 
contribuir para a melhora da qualidade da terapia nutricional conduzida pela 
Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional e, consequentemente, para a 
redução de custos. Os indicadores de qualidade fornecem informações impor-
tantes sobre aspectos da intervenção nutricional que são essenciais para se atin-
gir resultados efetivos, sendo fundamental que a seleção de indicadores seja feita 
com base em evidências científicas.
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