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Azevedo SO. Enfermagem em Suporte Nutricional
RESUMO
Nas metas do suporte nutricional, incluindo a identificação dos pacientes candidatos
à prática de uma avaliação nutricional, destaca-se a capacidade de dirigir a
terapêutica e conseqüentemente ministrar suporte que seja seguro e eficiente. Para
isso, é importante que haja uma equipe interdisciplinar interagindo, cada qual com
suas funções e responsabilidades. Suporte Nutricional tem como definição o
conjunto de procedimentos terapêuticos para a manutenção ou recuperação do
estado nutricional podendo ser através de uma Nutrição Oral Especializada (NOE),
Nutrição Enteral (NE) ou Nutrição Parenteral (NP). Em unidades de internação de
um hospital público de grande porte, observa-se a precariedade do planejamento do
cuidado de enfermagem ao cliente que faz uso do Suporte Nutricional. Uma situação
constante que se encontra na assistência a esses clientes é a suspensão do
tratamento devido a diversos fatores, os quais ocorrem muitas vezes por falta de
avaliação e desconhecimento do enfermeiro e da equipe de enfermagem em relação
à terapêutica nutricional. O presente estudo tem como objeto o planejamento do
cuidado de enfermagem ao cliente hospitalizado em Suporte Nutricional e objetiva:
descrever o planejamento da assistência ao cliente em suporte nutricional realizado
pelo enfermeiro, identificar as dificuldades enfrentadas pelo enfermeiro ao cuidado a
clientes em suporte nutricional, e criar modelo de planejamento da assistência ao
cliente em terapia nutricional com base em procedimentos operacionais padrão
(POP). O estudo de abordagem qualitativa do tipo exploratório foi desenvolvido em
treze unidades de internação do Hospital Universitário Antonio Pedro da
Universidade Federal Fluminense que possuem clientes em suporte nutricional,
tendo como sujeitos vinte e cinco enfermeiros. A coleta de dados se deu a partir de
observação participante e entrevista semi-estruturada, utilizando-se como técnica de
análise, a análise de conteúdo. Os resultados apontam para uma assistência ao
cliente em suporte nutricional restrita a uma ação mecânica, sem instrumentos
administrativos (normas e rotinas) que favoreçam uma assistência planejada, bem
como o registro do processo de cuidar deste cliente. A nutrição, tanto enteral como
parenteral, se mostrou como um cuidado pouco valorizado pelos profissionais em
detrimento dos demais procedimentos inerentes ao cuidar. No sentido de uma
prática e cuidado ao cliente em suporte nutricional mais segura e com qualidade,
criaram-se os Procedimentos Operacionais Padrão (POP), com base nos resultados
desta pesquisa, relacionados à Terapia Nutricional Enteral e Parenteral. Os POPs
objetivam uma normalização de condutas e a disseminação de boas práticas nas
unidades de internação para uma assistência de enfermagem efetiva. A atenção à
nutrição do cliente hospitalizado deve ser um fator a ser observado na instituição
estudada, uma vez que a eficácia da terapia nutricional também depende das ações
do enfermeiro e de sua equipe. Por ser uma atividade especializada e sujeita a
complicações e riscos em todas as etapas de sua implementação, faz-se necessário
o preparo tanto da instituição quanto dos profissionais para a terapêutica nutricional
de qualidade.
Palavras-chave: enfermagem; nutrição enteral; nutrição parenteral.

Azevedo SO. Nursing in Nutrition Support
ABSTRACT
In the matter of nutricional support, including the identification of patients who are
candidates to a nutricional assessment practice, is distinguished by the capacity to
direct therapeutic and offers a safe and efficient support . In order for this to happen,
it is important that a interdisciplinar team work together with functions and
responsibilities of their own. Nutricional support has as definition a set of therapeutic
procedures that maintain or recover the nutricional state that can be through an
Specialty Oral Nutrition (SON), Enteral Nutrition (EN) or Parenteral Nutrition (PN). In
inpatient units of a great public hospital, its common to observe precarious planning
of nurse care developed to patients that use Nutricional Support. Different factors are
associated to the treatment suspension of these patients, most of the times due to
the lack of evaluation and knowledge expected from the nurse and its team
according to therapeutic nutrition. The present study presents the planning of nurse
care to the patient hospitalized in Nutricional Support and aims to: describe the
planning care of the patient in nutricional support realized by the nurse, identify
difficulties of the nurse when caring with patients in nutricional support and also
create a model of care planning to the patient in nutricional therapy according to
standard of operational procedures (SOP). The study of qualitative exploratory
approach, was developed in thirteen inpatient units of the University Hospital Antonio
Pedro, located in the state of Rio de Janeiro of the Fluminense Federal University.
The subjects weretwenty and five nurses. staff . The data was collected from
Participant observation and semistructured interviews. The content analysis was
used for data analysis . The results points to an patient care in nutricional support
restricted to mechanic action, without administrative instruments (norms and
routines) that favor a planning care, as well as the care process of this patient. The
nutrition, enteral or parenteral, was figured as a not valued care procedure among
the professionals comparing to other extant procudures. The results of this research
related to the Enteral and Parenteral Nutricional Therapy, Standard of Operacional
Procedure were created in order to afford a safe and efficient practice and patient
care in nutricional support. These SOPs lens to a conduct normalization and the
dissemination of good practice in the inpatient units for an effective nursing care. The
nutrition of a hospitalized patient must be considered in the studied institution, once
the effectiveness of nutricional therapy depends on nurse and its team actions. For
being such a specialized activity makes it vulnerable to complications and risks in all
stages of its implementation, so it´s necessary to prepare not only the institution but
also the professionals for a quality in therapeutic nutricional.
Key-words: nursing; enteral nutrition; parenteral nutrition.
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Introdução

Introdução

Contextualização

A necessidade de se usar o suporte nutricional impõe-se quando a
maquinaria biológica humana perde a capacidade de se ressuprir de forma
adequada, e ocorre quando há falta de substratos metabólicos com conseqüente
diminuição das funções biológicas1.
Nas metas do suporte nutricional, incluindo a identificação dos pacientes
candidatos à prática de uma avaliação nutricional, destaca-se a capacidade de dirigir
a terapêutica e conseqüentemente ministrar suporte que seja seguro e eficiente.
Para isso, é importante que haja uma equipe interdisciplinar interagindo, cada qual
com suas funções e responsabilidades.
Suporte Nutricional tem como definição o conjunto de procedimentos
terapêuticos para a manutenção ou recuperação do estado nutricional podendo ser
através de uma Nutrição Oral Especializada (NOE), Nutrição Enteral (NE) ou
Nutrição Parenteral (NP). A avaliação nutricional consiste em conhecer a dieta e os
problemas que possam existir antes, durante e depois da dieta, realização de
exames físicos e solicitações de exames laboratoriais.
A enfermagem possui papel preponderante no controle da Nutrição Enteral
(NE), desde a manutenção e controle da via escolhida, o volume administrado e até
as mais variadas reações que o paciente possa apresentar durante esta
terapêutica1.
Logo,

os

cuidados

de

enfermagem

vão

da

passagem

da

sonda

nasogástrica/sonda nasoentérica, manutenção e fixação da mesma, confirmação do
seu posicionamento no momento da instalação e em cada instalação da nutrição,
assim como aferição do volume residual até a conservação e instalação da dieta.
Além disso, a higiene e o conforto do paciente no leito, assim como a monitorização
de eliminações, sinais e sintomas que indicam complicações são atribuições da
enfermagem que podem prevenir complicações da terapêutica empregada.

Contudo, para que todo esse trabalho dê resultado satisfatório e eficaz, é
necessário que o enfermeiro possa ter disponível, em sua unidade, materiais básicos
e necessários, tais como sondas, seringas, gazes, anestésicos em gel, adesivos não
alérgicos, luvas, bombas infusoras e outros materiais.
No Hospital Universitário Antônio Pedroa (HUAP), foi criado há mais de vinte
anos um setor de suporte nutricional, que é composto por enfermeiro, médico,
farmacêutico e nutricionista, destinando-se ao enfermeiro as orientações à equipe de
enfermagem (auxiliares de enfermagem, técnico de enfermagem e enfermeiros) e os
cuidados de enfermagem aos clientes submetidos ao suporte nutricional. Entretanto,
desde o ano de 2003, não há enfermeiro atuando junto à Equipe Multiprofissional de
Terapia Nutricional (EMTN).
Atuei como enfermeira por dez anos, junto à Equipe Multiprofissional de
Terapia

Nutricional,

realizando

várias

atividades

assistenciais

tais

como:

administrativas, educativas e técnicas, como: visitas aos clientes hospitalizados em
suporte nutricional para avaliar e acompanhar o desenvolvimento da terapia
nutricional; orientações no planejamento da assistência do cuidado de enfermagem
à equipe de enfermagem sobre os cuidados e atenção ao manuseio e uso de
equipamentos necessários à realização da terapia, bem como orientações aos
familiares no ato da alta hospitalar. Destaco, ainda, a comunicação e o interrelacionamento constante entre as unidades de internação e o setor de suporte
nutricional com objetivo de minimizar gastos e possibilitar a qualidade da assistência
ao cliente.
Ainda neste mesmo período pude observar que o Suporte Nutricional não
alcançava seu êxito por desconhecimento e/ou desvalorização do estado nutricional
do cliente. Casos como interrupção da nutrição enteral e do funcionamento da
bomba infusora, episódios de diarréia, falta de equipos adequados (nem mesmo a
sua procura), eram motivos de suspensão do Suporte Nutricional. Além de não se
administrar o volume programado, acarretando a não melhora do estado nutricional
e até mesmo em algum momento levando a piora do quadro nutricional, assim como
clínico do cliente.
Na minha experiência junto ao suporte nutricional, pude perceber que a
realidade de um hospital universitário, com a redução de investimentos na área de
Saúde de atendimento terciário de referência, resulta em dificuldades para o
a

O hospital pertence à Universidade Federal Fluminense e está situado na cidade de Niterói.

desenvolvimento do trabalho de Suporte Nutricional e do atendimento básico à
saúde, devido ao reduzido quadro de recursos humanos, de apoio técnico e a não
aquisição de materiais básicos em tempo hábil.
Entretanto, atualmente, percebo que estas questões não são os fatores
determinantes para o cuidado ao cliente em suporte nutricional como vem sendo
realizado.
Em trabalhos realizados anteriormente constata-se que o enfermeiro que
presta

os

cuidados

aos

clientes

em

suporte

nutricional,

ao

assumir

a

responsabilidade desta terapia e da sua administração, precisa estar devidamente
qualificado seja em relação ao manuseio, seja em relação ao cuidado com a terapia
nutricional 2-4.
Portanto, as unidades de internação que não possuem atendimento adequado
ao cliente que utiliza o Suporte Nutricional, quer pela atuação de enfermagem que,
na maioria das vezes, suspende o tratamento por diversos fatores, quer pela
inexistência do planejamento da assistência à terapia nutricional e à desestruturação
da equipe interdisciplinar, que não atende o cliente com enfoque na sua totalidade.
É importante que se esclareçam os fatores que levam tanto a equipe de
enfermagem quanto outros profissionais da equipe interdisciplinar à suspensão
desta terapêutica. No Suporte Nutricional Enteral (SNE), as complicações mais
comuns que levam à suspensão, são as gastrointestinais, a obstrução da sonda
nasoenteral, o alto volume residual, a aspiração pulmonar, as gastroenterocolites por
contaminação microbiana da dieta, a saída ou migração da sonda, além de um jejum
prolongado ou de repetição para realização de procedimentos aprazados. Já o
motivo mais freqüente para a suspensão do suporte nutricional parenteral (SNP) é a
obstrução/contaminação do acesso venoso profundo.
Importante ressaltar que alguns destes fatores, principalmente em relação ao
SNE, não justificam a interrupção do procedimento, mas sim uma avaliação e
atenção aos cuidados preponderantes ao cliente em suporte nutricional. Em muitos
casos, as complicações são decorrentes do despreparo da equipe de enfermagem
para atuar com a terapêutica nutricional, principalmente com a enteral.
São fatores importantes para o cuidado com esta clientela, observados
durante minha experiência e diretamente relacionados à equipe de enfermagem, os
seguintes: cabeceira elevada, lavagem da soda nasoenteral (SNE), aspiração do
conteúdo gástrico, fixação da SNE. Com relação ao suporte nutricional parenteral

(SNP), a reavaliação regular de glicemia capilar e curativos em local de inserção do
cateter constituem

também

aspectos importantes.

Contudo,

quando estes

procedimentos técnicos são realizados de maneira inadequada, ou até mesmo não
realizados, comprometem a assistência ao cliente.
A incidência de complicações de SNE varia conforme a experiência do grupo
assistencial e do tipo de paciente tratado, da dieta e do método utilizado. Na
experiência do Grupo de Apoio Nutricional Enteral e Parenteral de São Paulo
(GANEP), observa-se que pacientes cardíacos e neurológicos têm vômitos e diarréia
em maior freqüência do que pacientes domiciliares sob o uso da SNE 1.
O desempenho do enfermeiro e da equipe de enfermagem tem vital
importância, pois são eles que irão possibilitar o sucesso desta terapêutica, a partir
do cuidado especializado e observação criteriosa, quer em relação às reações e
respostas do cliente, quer na prevenção de infecções e complicações. No tocante ao
processo de assistência direta ao cliente, o desestímulo é um fator de influência no
descuido da terapêutica nutricional. Observa-se que a cada dia de trabalho a rotina
leva os profissionais ao desestímulo1.
O Ministério da Saúde, através da Portaria nº 272/98 sobre nutrição parenteral
e Portaria nº 484/98 sobre terapia de nutrição enteral, regulamenta as funções do
enfermeiro e da equipe de enfermagem. Ainda assim, o enfermeiro ainda não se deu
conta de sua importância como membro da equipe multiprofissional no Suporte
Nutricional 5; 6.
Além das atividades tecnocientíficas, o enfermeiro realiza outras de cunho
administrativo, tais como: a previsão e provisão do material a ser utilizado em todo o
processo, bem como avaliação e emissão de parecer dos produtores envolvidos.
Logo, o enfermeiro atua, realizando atividades importantes durante todo o processo,
desde seu planejamento até o término do programa de Suporte Nutricional.
Na Diretoria de Enfermagem (D.E.) do HUAP, existe um programa de
Educação Continuada que periodicamente oferece palestras e/ou cursos que
poderiam esclarecer as dúvidas e acrescentar conhecimentos sobre Suporte
Nutricional. No entanto, a motivação e o interesse dos enfermeiros não
correspondem às expectativas. Na verdade, o enfermeiro ainda não se deu conta da
importância do fator nutricional para o cliente, fato este que prima pela boa resposta
ao tratamento que o mesmo recebe inúmeras vezes.

Justificativa do Estudo

O aumento da desnutrição ao longo da internação pode ser justificado por
uma série de mecanismos como a demanda energética e nutricional em resposta à
doença e os seus tratamentos, pelas eventuais perdas por distúrbios digestivos,
além dos fatores ligados à alimentação no ambiente hospitalar como diferenças de
hábitos e horários, falta de opções e/ou escolha dos alimentos a serem ingeridos,
anorexia, dor, alterações psicológicas e comportamentais, novo ambiente etc.
Acresce-se o descaso com a ingestão alimentar dos doentes, o uso prolongado de
soros e ausência da intervenção nutricional quando necessária 7.
A Terapia Nutricional, quando iniciada tardiamente, leva o paciente a
apresentar grandes complicações e conseqüentemente a sua permanência por um
maior tempo de internação e um custo mais elevado para o hospital8.
Estudos sobre

a

terapia

nutricional demonstram

que

o enfermeiro

desempenha um papel fundamental na Terapia Nutricional desde o início do
processo até o final. A sua atuação vai desde a avaliação Nutricional junto com os
demais membros da equipe multiprofissional, a participação na escolha da via de
administração, o recebimento, a conservação, o armazenamento das dietas em cada
setor, administração das mesmas além do monitoramento do paciente 9.
O enfermeiro da equipe multiprofissional tem o papel de coordenar a equipe
de enfermagem nas atividades relacionadas à terapia nutricional, cabendo-lhe as
ações de planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos
serviços de enfermagem relacionados. A Terapia Nutricional, além de possuir um
papel científico, propicia o desenvolvimento e aprimoramento do serviço de
enfermagem9.
A avaliação e o acompanhamento diário do enfermeiro são fundamentais para
que a terapia seja efetuada. Através da realização de exame físico e da observação
do paciente, esse profissional poderá detectar e informar rapidamente para a
nutricionista e para a equipe médica as complicações ou intercorrências
relacionadas à terapia e com isso evitar quaisquer processos iatrogênicos 8.
O presente estudo justifica-se, frente às questões levantadas, uma vez que o
suporte nutricional é, em alguns casos, indispensável para o tratamento do cliente
em suas diversas patologias. Tal situação necessita de cuidados específicos e de

profissionais preparados, atentos para as características que se relacionam com o
cliente em suporte nutricional.

O Problema do Estudo:

Nas unidades de internação do HUAP, venho observando a precariedade do
planejamento do cuidado de enfermagem ao cliente que faz uso do Suporte
Nutricional. Uma situação constante que se encontra na assistência a esses clientes
é a suspensão do tratamento devido a diversos fatores, os quais ocorrem muitas
vezes por falta de avaliação e desconhecimento do enfermeiro e da equipe de
enfermagem em relação à terapêutica nutricional.

Questões Norteadoras

 Que importância o enfermeiro atribui ao cuidado do cliente hospitalizado
em Suporte Nutricional?
 Como o enfermeiro planeja a assistência de enfermagem ao cliente em
Suporte Nutricional?
 Que dificuldades ele indica para o cuidado a este cliente?

Objeto

O planejamento do cuidado de enfermagem ao cliente hospitalizado em
Suporte Nutricional.

Objetivos

 Descrever o planejamento da assistência ao cliente em suporte nutricional
realizado pelo enfermeiro.
 Identificar as dificuldades enfrentadas pelo enfermeiro ao cuidado a
clientes em suporte nutricional.
 Criar procedimentos operacionais padrão (POP) como instrumentos
norteadores para o planejamento e execução da assistência ao cliente em
terapia nutricional.

Contribuições do Estudo

O estudo contribuirá para o ensino, a assistência e a pesquisa que poderá ser
utilizado como fonte de literatura, pelo conteúdo de ações voltadas para o
cuidado/planejamento da assistência ao cliente hospitalizado em suporte nutricional
e o despertar dos profissionais da área de saúde para que novas pesquisas sejam
desenvolvidas e implementadas considerando a temática em questão.
O cuidado ao cliente em suporte nutricional vem sendo apontado como um
dos aspectos a ser contemplado na formação de profissionais de saúde, com ênfase
ao enfermeiro no que tange a relevância de se conhecer o contexto em que o
conhecimento será aplicado para poder então, trazer para o ensino as situações e
contradições da prática, para que as situações adversas sejam contornadas com a
aplicação do saber técnico-científico 10.
Em relação ao profissional Enfermeiro, a pesquisa contribuirá para a
necessidade de se estar atento ao estado nutricional do cliente intervindo de forma
adequada e precocemente, coordenando as atividades de enfermagem através do
planejamento da assistência pertinente ao cliente em uso do Suporte Nutricional.
A criação dos protocolos operacionais padrão (POP) contribuirá para um
planejamento da assistência a clientes em suporte nutricional de forma mais efetiva
e pautada em um ato de cuidar com qualidade, voltado para uma atenção
diferenciada e uma relação custo/benefício que possibilita uma diminuição do tempo
de hospitalização e o risco de desnutrição. A partir dos POPs acredita-se que o
cliente estará sendo nutrido de acordo com suas necessidades nutricionais protéicocalóricas estabelecidas mediante sua avaliação nutricional utilizando-se critérios

objetivos, técnicos e científicos para o cuidar de enfermagem ao cliente em suporte
nutricional.

Capítulo I

Suporte Nutricional: conceitos, ações e políticas

O capítulo aborda conceitos de nutrição, terapia nutricional e sua tipologia, a
atuação do enfermeiro, legislação e políticas públicas.

1.1. Nutrição: conceitos, história e campos de saber

Nutrição é definida como processo pelo qual o organismo utiliza o alimento
para promover e manter a saúde. O organismo necessita do alimento para manter a
estrutura biológica através do desenvolvimento e reparação dos tecidos, que fornece
os materiais celulares e energéticos indispensáveis para a sobrevida do home 11.
As exigências nutricionais para a manutenção do corpo humano variam de
indivíduo para indivíduo, considerando-se as etapas de desenvolvimento, desde o
nascimento até à velhice. Estas dependem da necessidade do corpo para o
processo de crescimento e reparo dos tecidos e são afetadas por fatores como
atividade, clima, estado emocional, gravidez, doenças e outros. Cada organismo
difere no modo de ingestão e assimilação dos alimentos11.
Desnutrição é um estado doentio devido à diminuição ou aumento de
nutrientes necessários, que podem ser revelados através de testes bioquímicos,
antropométricos,

topográficos ou fisiológicos,

ou

quando

as necessidades

nutricionais não são atendidas pela dieta. Para a Organização Mundial de Saúde
(OMS), toda deficiência de proteína e calorias decorrente de qualquer patologia em
variadas dimensões acomete preferencialmente crianças de baixa idade e está
associada a infecções12.
Desnutrição é uma carência qualitativa/quantitativa de nutrientes ou um
desequilíbrio das funções orgânicas levando a uma carência alimentar 13.
A desnutrição é considerada como o resultado tanto de pouca alimentação ou
de alimentação excessiva, as quais têm como causas o desequilíbrio entre a
necessidade do corpo e a ingestão de nutrientes essenciais. A subnutrição é uma
deficiência destes nutrientes e pode ser o resultado de uma ingestão insuficiente

devido a uma dieta pobre, de uma má absorção dos alimentos ingeridos pelo
intestino, do consumo anormalmente alto de nutrientes pelo corpo, ou ainda, da
perda excessiva de nutrientes por processos como a diarréia, hemorragia e
insuficiência renal. O excesso de nutrientes essenciais caracteriza a hipernutrição, a
qual resulta da ingestão excessiva de alimentos ou do uso aumentado de vitaminas
e suplementos14.
A desnutrição hospitalar é observada em pacientes hospitalizados entre 19%
a 80% de casos. Entretanto, constata-se que 70% dos pacientes internados
apresentam piora em seu quadro nutricional, tendo como fatores as condições da
diminuição da alimentação e inapetência12.
Tornar-se imprescindível saber que clientes hospitalizados ou ambulatoriais
possuem necessidades de uma avaliação nutricional de acordo com as exigências
nutricionais de cada um. Caso não haja essa avaliação, é esperada que a
desnutrição hospitalar ocorra.
O processo de desnutrição ocorre em vários contextos e por causas variadas.
No ambiente hospitalar, ele se faz presente em virtude de acometimentos e agravos
da saúde que comprometem o equilíbrio orgânico e funcional do indivíduo.
O aumento da desnutrição ao longo da internação ocorre devido a fatores tais
como: anorexia; dor; alterações psicológicas e comportamentais; distúrbios
digestivos e uma demanda energética e nutricional em resposta à doença e aos
seus tratamentos; diferenças de hábitos e horários; falta de opções e/ou escolha dos
alimentos a serem ingeridos no ambiente hospitalar; e, e até mesmo, o uso
prolongado da hidratação venosa sem avaliação da ausência da intervenção da
terapia nutricional7.
No âmbito hospitalar, o papel da nutrição é fundamental, sobretudo quando se
leva em conta a alta prevalência de desnutrição e o fato de que os doentes
hospitalizados, na maioria das vezes, não comem o suficiente para atingir suas
necessidades calóricas e protéicas devido aos mais variados fatores9.
A relação entre o estado nutricional e a evolução de pacientes internados em
hospitais tem sido objeto de atenção pela influência que este fator exerce sobre o
agravamento dos quadros patológicos e sobre a recuperação dos pacientes. Uma
demonstração desse fato é que a depleção proteica-calórica não diagnosticada e
não tratada pode levar a imunodepressão, retardamento na cicatrização, úlceras de

pressão, insuficiência de múltiplos órgãos, além de gerar um aumento de três a dez
vezes nos índices de morbidade e mortalidade hospitalar10.
A atenção dietética é um dos aspectos da prestação de assistência; por isso,
todos os profissionais de saúde, entre eles os enfermeiros, precisam ter
conhecimentos básicos de nutrição para poderem identificar possíveis problemas
nutricionais

e

estarem

aptos

a

fazer

encaminhamentos

adequados

aos

nutricionistas10.
Na situação constatada no Brasil pelo Inquérito Brasileiro de Avaliação
Nutricional Hospitalar (Ibanutri), existe alta prevalência de desnutrição hospitalar,
com o agravante de que este problema coexiste com a falta de pessoal
especializado. Este fato demonstra a máxima importância de conscientização das
equipes para a consideração do cuidado nutricional adequado ao paciente
hospitalizado10.
É no desempenho da assistência pelo enfermeiro na evolução do estado
nutricional de uma pessoa e na recuperação de sua saúde que reside a importância
da presente pesquisa. A busca de maior clareza quanto a esse papel vem
possibilitando uma reflexão sobre a necessidade do maior envolvimento do pessoal
de enfermagem com o cuidado nutricional. A observação da conduta permite ainda
identificar os obstáculos que os profissionais encontram nessa atuação.
A Terapia Nutricional tem conquistado, a cada dia, maior reconhecimento da
sua importância, tanto para a manutenção do estado nutricional, quanto para a
recuperação dos pacientes8.
A história da nutrição confunde-se com a história da humanidade, e
similarmente a história da medicina está associada à da nutrição. Os tratamentos da
pajelança que originaram os primeiros medicamentos advinham das manipulações
dietéticas, chás e ervas. Os preceitos hipocráticos já reconheciam o papel
fundamental da nutrição no processo de recuperação do enfermo15.
No fim do século XIX, devido às reações pirogênicas dos pacientes que
recebiam nutrição por via venosa, esta passou a ser administrada por via retal 16. Em
relação a nutrição retal conhecida há mais de 3.000 anos, no Egito, só a partir do
século XVII, foram iniciadas tentativas de alimentação por sonda na forma de
gavage; além de inúmeras tentativas sem êxito, de nutrição venosa com a
administração de leite, mel, vinho, clara de ovo, entre outros15.

Uma revisão histórica revelou que a nutrição parenteral teve seu início em
1615 quando Willian Harvey descobriu a circulação sangüínea como meio de infusão
de nutrientes. Em 1831, Latta administrou solução salina no ser humano com
sucesso, ocorrendo então, a descoberta das técnicas de assepsia. A partir daí as
técnicas de infusão venosa eram pesquisadas e adaptadas de acordo com a
necessidade nutricional do individuo13.
Em 1946, identificou-se nos Estados Unidos (E.U.A.), por Jones Mc Lester,
ensino inadequado da nutrição nas escolas médicas. Em 1958 apenas 12 escolas
dos EUA possuíam o curso de nutrição fazendo parte do seu currículo; em 1962,
apenas 07 escolas mantinham o serviço de nutrição em sua grade curricular15.
A nutrição moderna, como campo de saber, inicia-se, no século XX, a partir
do conhecimento das bases fisiológicas e do metabolismo humano e com a
determinação de macro e micronutrientes. Com isto, o grande sonho era a
alimentação por via venosa, que passa a ocorrer na década de 60 (séc. XX), com o
intuito de manter o individuo vivo15.
Ao final da década de 60, já era possível manter um indivíduo utilizando
exclusivamente a Nutrição Parenteral. Somente dez anos mais tarde, intensificaramse os estudos sobre a Nutrição Enteral, que passou a ser apreciada na nutrição
clínica. 15
Apesar dos conceitos de nutrição clínica serem do século passado, a terapia
nutricional tem apenas 30 anos. Em 1968, observou-se que uma criança poderia ter
seu desenvolvimento com os nutrientes sendo administrados através da rede
venosa, levando a propagação da nutrição parenteral, além de estímulos em relação
à equipe de terapia nutricional pelos hospitais, reconhecendo o valor da avaliação
nutricional no ato da admissão e na evolução do prognóstico 12.
A nutrição parenteral, em 1968, foi introduzida por Dudrick e cols o que
estimulou a preocupação sobre o estado nutricional dos clientes hospitalizados,
levando a um aumento dos cursos de nutrição nas escolas americanas. Dutra de
Oliveira relata o estudo inadequado do ensino de nutrição no Brasil, levando a um
déficit no conhecimento dos profissionais15.
Com a descoberta da nutrição parenteral, os hospitais criaram centros de
suporte nutricional compostos por membros da equipe interdisciplinar, aumentando o
uso da terapia nutricional parenteral até mesmo criando sociedades pertinentes 15.

Os estudos sobre nutrição promoveram avanços em relação ao cuidar do
paciente hospitalizado, sendo a nutrição clínica contemporânea identificada com a
descoberta da Nutrição Parenteral Total (NPT) na Universidade de Pensilvânia, em
1968, por Stanley Dudrick1.
O nascimento da nutrição enteral no fim dos anos 60, e início da década de
70 através de trabalhos de Randall e cols iniciou-se com fórmulas líquidas
desenvolvidas a princípio para astronautas, evoluindo para infusão de dietas
quimicamente a pacientes cirúrgicos graves por via nasogástrica ou gastrostomias 15.
A administração da nutrição enteral teve nos anos de 70 evolução rápida em
relação ao uso de sondas, sendo preconizado o uso de sondas de poliuretano ou de
silicone promovendo conforto ao usuário15.
A nutrição parenteral passou a ser estudada e debatida em congressos
médicos a partir de 1971-72. Em agosto de 1973, realizou-se um seminário durante
o Congresso Médico Cirúrgico de Teresópolis (R.J.), levando os interessados ao 1º
Congresso Mundial de Nutrição Parenteral, na França, em 197415.
Já em 1975, ocorre o 1º Simpósio Brasileiro de Nutrição Parenteral, também
em Teresópolis, onde foi fundada, sob inspiração do Dr Geraldo Chini, a Sociedade
Brasileira de Nutrição Parenteral, em 13 de setembro de 1975. A parti daí, em 1977,
ocorre o 2º Simpósio no Rio de Janeiro e, em 1979, o 3º Simpósio é denominado de
Congresso e realizado em Curitiba. Desde então os congressos estão sendo
realizados a cada dois anos ininterruptamente15.
Na década de 80, intensifica-se a participação cada vez maior dos
profissionais das áreas de enfermagem, farmácia e nutrição, refletindo o enfoque
multiprofissional, caracterizando a especialidade.
A Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral, em 1996, realizou
um estudo de grande abrangência sobre desnutrição hospitalar em âmbito nacional
apontando para 49,5% de desnutrição entre os pacientes hospitalizados em
instituições públicas de saúde e conveniadas ao SUS 15.
Os avanços mais significativos integraram as ações do Ministério da Saúde às
Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral, através da publicação da
Portaria de nº 272, de 08 de abril de 1998 (que regulamenta a Nutrição Parenteral) e
da Portaria de nº 337, de 15 de novembro de 1999, referente a Nutrição Enteral 15.
Em relação à remuneração ao Suporte Nutricional Enteral no Sistema Único
de Saúde, isto vai ocorrer após um estudo sobre desnutrição hospitalar realizado em

1997 pela Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral. O estudo
demonstrou alto índice de desnutrição entre pacientes hospitalizados em instituições
públicas e em redes conveniadas pelo Sistema Único de Saúde. Frente à
importância dos dados levantados o Ministério da Saúde cria uma comissão
objetivando a possível inclusão do procedimento na tabela do Sistema Único de
Saúde15.

1.2. Enfermagem e Suporte Nutricional

O enfermeiro é, em geral, a figura central relacionada aos ensinamentos dos
pacientes que necessitam de ajuda nos problemas nutricionais. A esse profissional
compete observar os princípios gerais da nutrição quando estiver ensinando e
manter-se a par do conhecimento das ciências nutricionais11.
A enfermagem desempenha um papel fundamental na Terapia Nutricional. A
sua atuação vai desde a avaliação Nutricional junto com os demais membros da
equipe multiprofissional, a participação na escolha da via de administração, o
recebimento, a conservação, o armazenamento das dietas em cada setor,
administração das mesmas, além do monitoramento do paciente8.
O enfermeiro da equipe multiprofissional tem o papel de coordenar a equipe
de enfermagem nas atividades relacionadas à terapia nutricional, cabendo-lhe as
ações de planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos
serviços de enfermagem relacionados. A Terapia Nutricional, além de possuir um
papel científico, propicia o desenvolvimento e aprimoramento do serviço de
enfermagem8.
A avaliação e o acompanhamento diário do enfermeiro são fundamentais para
que a terapia seja efetuada. Através da realização de exame físico e da observação
do paciente, ele poderá detectar e informar, rapidamente, à nutricionista e à equipe
médica, as complicações ou intercorrências relacionadas à terapia e com isso evitar
quaisquer processos iatrogênicos9.
Percebe-se que o bom desempenho da equipe de enfermagem possibilita o
sucesso da Terapia Nutricional, através do cuidado e da observação criteriosa em
relação às respostas e reações do paciente. Portanto, são necessários capacitação

e comprometimento do enfermeiro em todos os aspectos que envolvam a terapia
nutricional com embasamento técnico-científico atualizado.
A terapia nutricional (TN), com o reconhecimento de sua importância, tem
trazido grandes benefícios. Esta terapia exige que todos os profissionais envolvidos
tenham conhecimento teórico e prático para permitir a sua melhor aplicação, visando
ao melhor resultado, com menor risco e custo. As Portarias de nº 272/98 e a de nº
337/99 do Ministério da Saúde fixaram os requisitos mínimos para as terapias de
nutrição parenteral e enteral, respectivamente, possibilitando um grande avanço na
aplicação da TN, trazendo respaldo técnico-legal a todos os que a adotaram, dando
ênfase aos controles, tanto no processo de preparo quanto na sua administração17.
A eficácia da TN está relacionada à escolha da via de administração,
condicionamento ao estado clínico do paciente, controle e manutenção. A
importância da TN enfatiza a terapia nutricional parenteral e enteral (TNPE) e alerta
os profissionais a necessidade do conhecimento teórico-prático devido à
complexidade da mesma, garantindo eficácia e segurança para os pacientes 17.
O enfermeiro, membro da equipe multidisciplinar, necessita entender a
importância do comprometimento com o saber científico para que os conceitos
fundamentais da terapia favoreçam a formação de enfermeiros especialistas
empenhados em realizar os cuidados com eficácia e respostas aos procedimentos
oferecidos.
As Portarias de nº 272, de 08 de abril de 1989 e de nº 337, de 14 de abril de
1999 do Ministério da Saúde oferecem oportunidade para os enfermeiros buscarem
respaldo para suas necessidades na legislação publicada18.
Os procedimentos realizados devem seguir etapas estabelecidas com
sistematização específica, que devem ser registradas claramente. O enfermeiro
deve supervisionar o registro das ocorrências e dos procedimentos realizados pela
equipe de enfermagem para tornar clara a assistência prestada e facilitar a
identificação do desvio de qualidade da TNPE.

1.3. Suporte Nutricional Parenteral e Enteral

A regulação para terapia de nutrição, portaria nº 484, de 15/06/98, definiu
Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional (EMTN) como um grupo constituído
por médico, nutricionista, enfermeiro e farmacêutico, habilitado e com treinamento
específico para a prática da terapia nutricional, que é um conjunto de procedimentos
terapêuticos para a manutenção ou recuperação do estado nutricional do paciente,
seja através da parenteral, seja da enteral6.
Existem duas formas básicas pelas quais se pode prestar atendimento ao
paciente submetido à nutrição parenteral total. A primeira forma isola um número
limitado de médicos, enfermeiras e farmacêuticos que prestam todos os cuidados
primários específicos da terapia com hiperalimentação. Nessa abordagem,
geralmente existe uma unidade separada de cuidados ao paciente 19.
O segundo método envolve um esforço de todo o hospital no qual os
pacientes sob hiperalimentação são cuidados pelos médicos e pela equipe
hospitalar (enfermeiros e farmacêuticos). Nesse caso, é necessária uma
organização

central

dos

indivíduos

que

prestam

serviços

educacionais,

administrativos, de consultoria e de pesquisa. Ambos os métodos funcionam; as
circunstâncias de um determinado contexto geralmente condicionam a escolha de
um ou outro método19.
A participação do enfermeiro é essencial e ampla para o sucesso da NPP,
pois encontra-se sob sua responsabilidade desde o preparo do paciente até a
conclusão do tratamento, conclui-se, portanto, que o nível de conhecimento é que
assegura a obtenção dos objetivos, que visam à satisfação dos necessidades
metabólicas e nutricionais dos pacientes críticos20.
Durante o processo de NPP, a atuação do enfermeiro se faz através de:
a)

Controle diário do peso;

b)

Deambulação – facilita a síntese protéica do músculo;

c)

Controle de glicemia - leva à precoce identificação de prováveis

alterações nos níveis de glicose;
d)

Controle e osmolaridade plasmática e urinária;

e)

Controle da velocidade de infusão da solução – a velocidade de infusão

excedendo a velocidade do metabolismo pode levar à hiperglicemia, e à diminuição
da velocidade pode resultar em hipoglicemia;
f)

Curativo no local de inserção;

g)

Utilização do catéter – via exclusiva para NPP;

Exame físico – avaliação diária do paciente, incluindo condições de

h)

hidratação, condições de face, pálpebra, condições respiratórias e de nível de
consciência;
i)

Avaliação do NPP - baseada no balanço nitrogenado através da urina

de 24h para dosagem de uréia nitrogenada.
Os cuidados de enfermagem com o paciente submetido à hiperalimentação,
têm início quando há necessidade da nutrição parenteral. Durante a inserção do
catéter, o enfermeiro deve desempenhar papel ativo tanto na assessoria ao médico
quanto na tranqüilização do paciente.
O enfermeiro deve estar familiarizado com o instrumental a ser utilizado
durante toda a assistência a ser dada21:
educação do paciente e de sua família;
participação ativa na instalação asséptica do cateter;
conservação do cateter para a nutrição ;
acompanhamento do paciente no decurso da terapia
Em relação ao Suporte Nutricional Parenteral, o papel do enfermeiro e da
enfermagem pode ser desenvolvido segundo os sistemas de Orem 13:
Sistema de apoio educativo – orientação, preparo e apoio emocional do
paciente e família quanto ao procedimento, reduzindo o stress e a
ansiedade;
Sistema parcial e totalmente compensatório – nas ações concernentes à
inserção do catéter, a assistência de enfermagem tem como objetivo
assegurar uma infra-estrutura adequada como a adoção de medidas de
apoio para o paciente.
Nas ações concernentes à administração da solução, manutenção do catéter
e monitorização do paciente, a assistência de enfermagem pode ser subdividida em
três partes: cuidados relacionados ao paciente; cuidados relacionados ao cateter;
cuidados relacionados à solução.
A responsabilidade do enfermeiro frente ao Suporte Nutricional, levando em
consideração a individualidade dos pacientes e os objetivos do Suporte Nutricional,
resume as ações de enfermagem em:
Suporte de apoio e educativo;

Assessoramento ao médico durante a inserção do cateter;
Manutenção e cuidados com o catéter e a sonda;
Monitorização do paciente e diagnóstico precoce das complicações.
A participação do enfermeiro no grupo de suporte nutricional é imprescindível,
caracterizando-se pelo desenvolvimento de ações terapêuticas e por ações de
enfermagem, denotando assim o valor da equipe multidisciplinar16.
Para a administração da terapia nutricional parenteral (TNP), há necessidade
da obtenção do acesso venoso, podendo este ser periférico ou central. O acesso
venoso central é importante via de administração da TNP, exigindo da enfermagem
cuidado especial quanto ao catéter, e a sua manutenção, sendo de vários tipos:
semi-implantados (curta ou longa permanência) ou totalmente implantados17.
Os cuidados com os catéteres iniciam-se na sua inserção, desde o preparo
físico e psicológico do paciente até ao preparo material e local para a realização do
procedimento.
Em relação à manutenção dos cateteres, devem ser consideradas a sua
fixação e sua permeabilidade. A manipulação do catéter e troca de equipos devem
obedecer técnica asséptica. Ao ser realizado o curativo, deve-se examinar o local de
inserção, observando sinais de infecção, e sua troca deve ser determinada de
acordo com cada caso ou necessidade; entretanto recomenda-se esta troca a cada
48hs.
A fixação do catéter deve impedir torção, deslocamento e/ou saída acidental,
dobra e acotovelamento e, no caso do catéter semi-implantável, quando não estiver
em uso, deve-se fixar a extremidade distal. Já no catéter implantável, deve-se
atentar para o cuidado na inserção e fixação da agulha no reservatório subcutâneo.
Ainda em relação à manutenção da permeabilidade do catéter, deve-se
observar a infusão contínua da solução, evitando a obstrução e a formação de
coágulo na luz do catéter. Caso haja interrupção na infusão, deverá ser realizada a
heparinização.
A via de acesso para NPT deve ser exclusiva e deve-se atentar para: controle
dos sinais vitais; observação de sinais e sintomas que podem contribuir para
detectar qualquer anomalia.
Nesse sentido, inúmeros fatores contribuem para o sucesso da TN como a
importância, a atualização e o treinamento de toda a equipe de enfermagem e
multidisciplinar, ressaltando as técnicas preconizadas e a atenção com o paciente.

A nutrição enteral objetiva o equilíbrio nutricional. Para que isto ocorra, a
atuação da enfermagem se inicia na assistência, desde a via de acesso e sua
manutenção sempre atentando quanto à orientação ao paciente, estendendo-se
durante toda a terapia, além de detectar complicações caso estas ocorram 22.
Isto se fundamenta na compreensão de que o indivíduo, quando em
desequilíbrio nutricional, deve ser avaliado individualmente para que a terapia
nutricional atenda às suas precariedades nutricionais, adequando a dieta e a sua
administração; os efeitos da terapia nutricional devem ser monitorizados e sempre
que necessário a terapia deve ser corrigida, pois quando a introdução dos alimentos
altera a via normal, pode-se propiciar outros distúrbios de ordem física22.
Cabe à enfermagem, assistir ao paciente durante o uso do suporte nutricional,
orientar o mesmo e seus familiares quanto ao processo e especificar cada passo,
participando desde a instalação, manutenção e retirada, e assegurando a infusão,
observando os efeitos, e finalmente contribuindo para a evolução do tratamento.
A nutrição enteral é introduzida no tratamento do cliente que apresente uma
ingesta alimentar inadequada, anorexia, resultante de uma doença de base e/ou de
alterações neurológicas e mudanças no trato digestivo ou, ainda, de ordem orgânica
e/ou funcional23.
Suporte nutricional enteral está relacionado à ministração de alimentos por
sonda nasogástrica transpilórica de pequeno calibre, em que se utiliza a via
fisiológica preservando o tubo gastrointestinal e tendo como vantagem o custo baixo,
a diminuição das complicações e controles bioquímicos. Cabe ao enfermeiro
observar a localização da sonda; como também estar atento aos riscos das dietas
hiperosmolares, que podem ocasionar diarréia e distensão abdominal; e a infusão
que preconiza ser iniciada com volume de 40 a 50ml/h podendo chegar a 200ml/h 24.
Sondagem, monitorização e educação permanente consistem no papel da
equipe de enfermagem, sendo o enfermeiro responsável aquele, cuja competência e
conhecimento técnico científico, contribuem para o êxito da terapia nutricional
enteral25.
A terapia nutricional exige que os membros da equipe interdisciplinar tenham
o saber teórico e prático levando a uma boa aplicabilidade desta terapia e visando a
um resultado positivo com um baixo risco e custo Cabendo à enfermagem um papel
importante que se estende desde a avaliação do estado nutricional, evolução do

paciente, controle da ministração e escolha das soluções, até o acompanhamento e
avaliação dos equipamentos usados nesta prática17.
Através das Portarias nº 272/98 (terapia nutricional parenteral) e de nº 337/99
(terapia de nutrição enteral) foram fixados requisitos, que possibilitam a aplicação da
terapia nutricional com respaldo técnico, dando ênfase aos controles no preparo e
em sua administração17.
O sucesso da terapia nutricional ocorre na opção da via de infusão de acordo
com a necessidade do paciente, o seu controle e manutenção. Na terapia nutricional
enteral, a via de acesso é através de sondas de fino calibre ou ostomias e a sua
aplicabilidade está diretamente relacionada às boas condições das vias de acesso e
sua manutenção que se iniciam na escolha do tipo de sonda e do lugar a ser
colocado, verificando-se o posicionamento, a fixação, sua troca e permeabilidade.
Em relação às ostomias, devemos atentar para sua higienização, presença de
secreção e tensão sobre a pele17.
A terapia nutricional enteral foi definida como dados terapêuticos com o
objetivo de manter ou recuperar o estado nutricional do paciente por meio da
nutrição enteral que são alimentos para fins especiais, tendo uma ingestão
controlada na forma isolada, com composição definida ou estimada e formulada para
ser ministrada por sonda ou via oral, em pacientes desnutridos ou conforme as
exigências nutricionais sendo em cenário hospitalar, ambulatorial ou domiciliar 18.
A terapia nutricional enteral pode se apresentar em sistema aberto que
necessita de uma manipulação prévia à administração, sendo seu uso imediato; ou
como nutrição enteral em sistema fechado que é uma nutrição industrializada, estéril
e pronta para sua administração.
Para que a terapia nutricional enteral seja introduzida, é necessário
compromisso e capacidade de uma equipe multiprofissional que garanta sua
aplicação aos pacientes, com isto ela deve ser indicada e possuir prescrição médica
e dietética. Além desses aspectos, é preciso estar atento à preparação, conservação
e armazenamento, transporte, administração e controle clínico-laboratorial para se
chegar a uma avaliação final. Estas etapas devem ser descritas e registradas,
evidenciando, inclusive, as ocorrências na execução.
Para que as unidades hospitalares e as empresas prestadoras de bens e/ou
serviços possam realizar terapia nutricional enteral, estas devem possuir sala de
manutenção, quando optarem pela nutrição enteral em sistema aberto, e ter uma

equipe multiprofissional, na qual o enfermeiro tem como atribuições orientar o
paciente e família quanto a terapia; preparar o paciente, o material e local para o
acesso; prescrição de enfermagem; passagem da sonda oro/nasogástrica ou
transpilórica; manter a via de administração; receber e conservar a nutrição enteral
até a sua administração; observar a nutrição enteral antes de iniciar a terapia;
atentar para rótulo X prescrição; avaliar e assegurar a administração detectando,
registrando e comunicando qualquer intercorrência a equipe multiprofissional da
terapia nutricional; informar claramente quanto ao processo da administração e
evolução do paciente; observar fixação da SNE; criar e padronizar procedimento de
enfermagem, participar do processo de padronização, seleção e aquisição de
material a ser utilizado.

1.4. Legislação e Políticas Públicas

A resolução de nº 272/98, do Ministério da Saúde, que discute a terapia
nutricional parenteral, ressalta que o enfermeiro, juntamente com o médico, deve
escolher a via de administração da nutrição parenteral, sendo a inserção periférica
central (PICC) de responsabilidade do enfermeiro. Na instalação do acesso venoso
central, compete ao enfermeiro: assessorar o médico, providenciar material
necessário, preparar região onde será inserido o cateter, posicionar o paciente,
observar sinais de complicações mecânicas, manter cateter permeável e encaminhar
o cliente ao RX5.
O Conselho Federal de Enfermagem define terapia nutricional como consta
nas resoluções do Ministério da Saúde26. Terapia nutricional enteral e terapia
nutricional parenteral têm como finalidade estabelecer recursos humanos e técnicas
pertinentes à assistência de enfermagem aos clientes submetidos à terapia
nutricional com o objetivo de assegurar a qualidade 5;6.
Para que o suporte nutricional transcorra sem intercorrências, é importante
utilizar as Boas Práticas de Administração da Nutrição Enteral (BPANE) que foram
fixadas pelo regulamento técnico para a terapia de nutrição enteral9.
Segundo a BPANE, a equipe de enfermagem envolvida na administração da
nutrição enteral deve ser formada pelo enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem

tendo suas atribuições específicas. O enfermeiro é o responsável pelo planejamento,
organização, coordenação, execução, avaliação, treinamento pessoal e prescrição
de enfermagem, além de participar do processo de seleção, padronização e
aquisição de equipamentos e materiais utilizados na terapia. Ainda deve o mesmo
participar e promover a educação continuada, seguindo uma programação de
acordo com as necessidades do serviço6.
O regulamento técnico para a terapia de nutrição enteral e nutrição parenteral
enfatiza o papel de cada elemento da equipe multipropfissional de terapia
nutricional, cabendo ressaltar aqui o que compete ao profissional enfermeiro, a
saber18;5:
orientar o paciente e a família quanto à terapia;
preparar o paciente, material e local;
prescrição de enfermagem em nível hospitalar, ambulatorial e domiciliar;
proceder ou assegurar a colocação da sonda oro/nasogástrica
manter a via de administração;
receber e assegurar a conservação até o fim da administração;
observar a nutrição enteral e parenteral;
avaliar

e

assegurar

a

administração,

detectando,

registrando

e

comunicando a equipe multiprofissional de terapia nutricional qualquer
intercorrência;
registrar clara e precisamente informações sobre a terapia;
observar curativo e/ou fixação;
participar e promover treinamento, elaborando e padronizando os
procedimentos de enfermagem;
participar da seleção, padronização, licitação e aquisição de equipamentos
e materiais utilizados na terapia.
Para o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), o enfermeiro tem a
responsabilidade relacionada às funções administrativas, assistenciais, educativas e
de pesquisa, além de ser privativo a este profissional o acesso ao tubo digestivo
e/ou acesso venoso pelo catéter central de inserção periférica (PICC). Ao técnico de
enfermagem, pode ser delegada a introdução da sonda nasogástrica, administração
e monitorização com supervisão do enfermeiro26.

Entre as normas para a terapia nutricional, podemos descrever as normas
26

gerais :
apoiar e ensinar ao cliente e a sua família a terapia, podendo ser em nível
hospitalar, ambulatorial e domiciliar;
planejar e implementar a sitematzação de enfermagem com o objetivo de
reduzir os riscos da terapia nutricional;
promover a interação da equipe de enfermagem na terapia nutricional;
orientar o cliente quanto à terapia nutricional sendo esta a nível hospitalar,
ambulatorial e domiciliar, atentando para os objetivos, riscos, ministração e
controle da infusão, além do registro de início e término assim como as
intercorrências, durante toda a terapia;
sistematizar assistência de enfermagem;
manter a equipe multiprofissional de terapia nutricional informada quanto a
quaisquer intercorrências;
elaborar protocolos junto à mesma;
fomentar educação continuada específica em terapia nutricional;
preparar o cliente e sua família para autocuidado com supervisão e
avaliação;
participar do processo de aquisição de materiais a serem utilizado na
terapia;
participar

e

desenvolver

pesquisas,

revendo

e

atualizando

os

procedimentos relativos ao suporte nutricional.
Em relação às normas específicas do suporte nutricional, compete aos
enfermeiros26:
Nutrição Parenteral - NP
sistematizar a assistência de enfermagem;
orientar o usuário e a família quanto à terapia;
preparar o material, local de inserção do catéter intravenoso central ;
realizar a punção venosa periférica, inserindo o catéter central (PICC) de
acordo com a resolução COFEN nº 2620/2001;
assegurar a manutenção e permeabilidade da via de administração;

receber a solução assegurando a sua conservação até o término da
administração;
observar a solução antes de iniciar a terapia;
avaliar e assegurar a instalação da solução, observando rótulo X
prescrição;
realizar a administração de acordo com BPANP da portaria nº 272 –
ANVISA, de 08 de abril de1998;
assegurar a infusão do volume prescrito;
detectar, registrar e comunicar a EMTN qualquer intercorrência;
registrar com clareza e precisão em relação terapia;
efetuar e supervisionar o curativo do acesso venoso;
fomentar educação continuada promovendo, elaborando, normatizando e
executando procedimentos de enfermagem;
zelar pela bomba de infusão;
assegurar via exclusiva para a terapia nutricional.
Nutrição Enteral - NE26:
sistematizar a assistência de enfermagem;
orientar o usuário e a família quanto à terapia;
preparar o usuário, material e o local do procedimento;
assumir o acesso ao tubo digestivo;
assegurar a manutenção e permeabilidade da via de administração;
receber a solução assegurando a sua conservação até o término da
administração;
observar a solução antes de iniciar a terapia;
avaliar e assegurar a instalação da solução observando rótulo X
prescrição;
detectar, registrar e comunicar a EMTN qualquer intercorrência;
realizar a administração de acordo com BPANE contidas na Resolução –
RDC nº 063 – ANVISA, de 06 de julho de 2000;
fazer registro claro e preciso em relação à terapia;
garantir a fixação da sonda enteral;
zelar pela bomba de infusão;

fomentar educação continuada promovendo, elaborando, normatizando e
executando procedimentos de enfermagem;
garantir a fixação da sonda enteral;
participar do processo de aquisição de material;
assegurar administração de drogas prescritas na via lateral da sonda;
assegurar a adequada permeabilidade e integridade do estoma.
Nutrição oral especializada – NOE26.
sistematizar a assistência de enfermagem;
avaliar o ato de deglutir na ausência do fonoaudiólogo;
estimular a ingesta, registrando quali-quantitativamente;
avaliar a tolerância alimentar;
fornecer o suplemento nutricional no horário pré-estabelecido;
informar a nutricionista quanto à aceitação oral da dieta e/ou do
suplemento;
identificar, anotando fatores que levam a um aumento do catabolismo.
O profissional enfermeiro tem papel definido e de supra importância no
suporte nutricional atuando, como elo entre a família, equipe médica, equipe de
enfermagem e o próprio paciente, fazendo com que a terapia necessária e indicada
alcance êxito5; 6; 25.

Capítulo II

Considerações Metodológicas

O estudo em questão é de abordagem qualitativa do tipo exploratório.
Neste tipo de pesquisa qualitativa tenta-se “compreender um problema da
perspectiva dos sujeitos que o vivenciam, ou seja, parte de sua vida diária, sua
satisfação, desapontamentos, surpresas e outras emoções, sentimentos e
desejos”. Nesse sentido considera-se, portanto, o contexto social no qual o evento
ocorre27.
Na pesquisa qualitativa, salientam-se os aspectos dinâmicos, holísticos e
individuais da experiência humana na tentativa de apreender tais aspectos em
sua totalidade, no contexto daqueles que os estão vivenciando. Em geral, a
pesquisa que se utiliza de método qualitativo28:18:
possui poucas idéias pré-concebidas e salienta a importância das
interpretações dos eventos e circunstâncias pelas pessoas, mais do que a
interpretação do pesquisador; não tenta controlar o contexto da pesquisa
mas captar o contexto em sua totalidade e tenta capitalizar o subjetivo como
meio de compreender e interpretar as experiências pessoais.

O cenário do estudo compreendeu o Hospital Universitário Antonio Pedro da
Universidade Federal Fluminense, nas unidades de internação que possuem clientes
em suporte nutricional, sendo estas a Clínica Médica Feminina (CMF), Clínica
Médica Masculina (CMM) e Ginecologia, pertencentes à Gerência de Enfermagem
Clínica (CECL); Clínica Cirúrgica Geral I e II (CCG I e II), Clínica Cirúrgica Feminina
(CCF), Clinica Cirúrgica Especializada Mista (CCEMI), pertencentes à Gerência de
Enfermagem Cirúrgica (GECI); Unidade Coronariana (UCO) e Centro de Tratamento
Intensivo(CTI), pertencentes à Gerência de Enfermagem Clínica Especializada
(GECE); e a Unidade de Tratamento Intensivo em Neonatal (UTI neo), Unidade
Intermediaria em Neonatal (UI) e Pediatria, pertencentes à Gerência de Enfermagem
de Neonatologia e Pediatria (GENP). Os sujeitos envolvidos foram 25 enfermeiros
que atuam no serviço noturno (SN), serviço diurno (SD) e diaristas (D).
A entrada no campo de pesquisa ocorreu após apreciação e aprovação do
Protocolo de Pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HUAP (anexo A) e
encaminhamento de Carta de Apresentação à Diretoria de Enfermagem do HUAP
(apêndice A) para ciência do estudo a ser desenvolvido. Os sujeitos do estudo ao
serem contatados para participarem da pesquisa, foram apresentados aos objetivos

do trabalho, bem como foram esclarecidos quantos aos procedimentos do mesmo.
Após anuência, assinaram os termos de consentimento livre e esclarecido (anexo B).
Para a coleta dos dados foram utilizadas as técnicas da entrevista semiestruturada e observação estruturada. A entrevista semi-estruturada é um dos
principais meios para realizar a coleta de dados, pois ela “valoriza a presença do
investigador, oferece todas as perspectivas possíveis para que o informante alcance
a liberdade e a espontaneidade necessárias, enriquecendo a investigação”29:145.
As entrevistas foram realizadas a partir de um roteiro (apêndice B), gravadas em
fitas magnéticas, com autorização prévia dos sujeitos e utilização de nomes fictícios
para preservar a identificação dos mesmos. No momento de realização das
entrevistas, as quais foram previamente agendadas, procedeu-se ao levantamento
dos dados de identificação (apêndice C) visando ao delineamento do perfil dos
sujeitos do estudo.
A observação, obtida a partir do contato direto do pesquisador com o fenômeno
observado, objetiva captar e recolher as ações dos atores em seu contexto natural 30.
Como a técnica da observação utilizada foi a estruturada, cabe ao o pesquisador
formular critérios e situações a serem captadas e registradas, podendo seguir um
roteiro prévio 28.
A coleta de dados foi realizada em 02 (duas) etapas – observação e
entrevista. O primeiro momento teve início no mês de março de 2005 a partir da
observação, na qual foram utilizados 02 instrumentos (1 para o SNP e o outro para o
SNE) os quais foram adaptados (anexo C e D) do roteiro de Inspeção para Atividade
de Administração de Nutrição Parenteral5 e Inspeção para a Atividade de
Administração de Nutrição Enteral6. Foram realizados 13 períodos de observação
com duração de 30 a 40 minutos perfazendo uma carga horária de 70 a 80 horas
sendo estas realizadas em unidades de internação diferentes, momentos e plantões
diferentes, tendo sido levados em consideração o desenvolvimento da assistência e
a consulta aos prontuários dos clientes em uso do suporte nutricional. As
observações de campo terminaram no final de maio de 2005.
As entrevistas semi-estruturadas, com o objetivo de descrever o cuidado
prestado ao cliente hospitalizado em suporte nutricional e as dificuldades
encontradas pelo enfermeiro para esta atuação, ocorreram entre julho e setembro de
2005, em número de vinte e cinco com boa aceitação e participação dos
enfermeiros.

O registro das informações ocorreu por meio de gravação em fitas
magnéticas (entrevistas), diário de campo (observação) e de um instrumento de
avaliação do planejamento do cuidado prestado.
Após observação de campo foi possível a criação de um quadro b
considerando duas divisões, uma em relação à observação da Administração do
Suporte Nutricional Enteral e outra em relação à observação da Administração do
Suporte Nutricional Parenteral. No quadro são apresentados os dados de
observação com os resultados coletados a partir dos roteiros de observação,
surgindo duas possíveis categorias a serem consideradas na análise: Considerações
Gerais e Atribuições do Enfermeiro.
Em relação à observação da Administração do Suporte Nutricional Enteral,
foram consideradas vinte e oito perguntas em relação às Considerações Gerais
avaliadas a partir do número de respostas “sim” possibilitando a confecção de uma
escala de conceitos: de 19 a 28 respostas “sim” (70 % ) – bom; 13 a 18 (50%) –
regular; e de 0 a 12 (menos que 50 %) – insuficiente. Sobre as Atribuições do
Enfermeiro foram consideradas 16 perguntas as quais receberam os seguintes
conceitos para a qualidade dos cuidados: 13 a16 respostas “sim” (80%) – bom; 09 a
12 (60%) – regular; e de 0 a 08 (menos que 60%) – insuficientec.
Em relação à observação da Administração do Suporte Nutricional Parenteral
consideramos vinte e nove perguntas em relação às Considerações Gerais em que
foram consideradas: 20 a 29 respostas “sim” (70%) – bom; 14 a 19 (50%) – regular;
e de 0 a 13 (menos que 50%) – insuficiente; e quanto à Atuação do Enfermeiro, os
conceitos seguiram a pontuação: 11 a 14 respostas “sim” (80%) – bom; 08 a 10
(60%) – regular; e de 0 a 7 (menos que 50%) – insuficiented.
O uso de escalas de pontuação é freqüente nos estudos que utilizam a
observação estruturada, pois constituem um instrumento para classificar fenômenos,
em termos de pontos (ou conceitos), ao longo de um continuum descritivo 28.
As entrevistas foram transcritas na íntegra para análise e categorização. A
análise de conteúdo foi utilizada para o tratamento dos dados coletados na
entrevista. Análise de conteúdo é:

b

Ver Quadro 1 na página 49.
Ver Quadro 2 na página 50.
d
Ver Quadro 3 na página 51.
c

Um conjunto de técnicas de análise de comunicações visando obter, por
procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição de conteúdo de
mensagem, indicadores (quantificáveis ou não) que permitem a inferência
de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis
31:42
inferidas) destas mensagens
.

A análise dos dados, obtida a partir da observação estruturada, procedeu
considerando os instrumentos adaptados do roteiro de Inspeção para Atividade de
Administração de Nutrição Parenteral5 e Inspeção para a Atividade de Administração
de Nutrição Enteral6, subdivididos em Considerações Gerais e Atribuições do
Enfermeiro, com a utilização das Escalas de Conceitos.
A análise de conteúdo possibilita a organização dos dados em categorias. 32:69
Categorias, no sentido aqui atribuído refere-se a um conceito que abrange
elementos ou aspectos com características comuns ou que se relacionam entre si”.
A palavra categoria está ligada à
idéia de classe ou série. As categorias são aplicadas para estabelecer
classificações. Nesse sentido, trabalhar com elas significa agrupar
elementos, idéias ou expressões em torno de um conceito capaz de
abranger tudo isso. Esse tipo de procedimento, de um modo geral, pode ser
32:70
utilizado em qualquer tipo de análise em pesquisa qualitativa
.

A categorização contemplou o agrupamento dos dados coletados mediante a
observação estruturada e as entrevistas semi-estruturadas, considerando ainda os
objetivos do estudo. Nesse sentido as categorias receberam as seguintes
denominações:


O Cotidiano do Cuidar em Enfermagem ao Cliente em Suporte
Nutricional.



O Discurso do Enfermeiro no Cuidar em Enfermagem ao Cliente em
Suporte Nutricional: saber e práticas.



O Cuidar Planejado: Procedimento Operacional Padrão.

Cabe ressaltar que os relatos foram transcritos sem obedecer a critérios e
normas de transcrição de fala; o registro escrito tenta fazer uma aproximação com a
fala adaptando os sinais de pontuação e a acentuação para melhor compreensão da
leitura. Foram mantidos os casos de concordância tal como foram falados.

Capítulo III

Cliente em Suporte Nutricional: o cuidar no ambiente hospitalar

Este capítulo tem por objetivo a apresentação dos resultados e discussão dos
dados coletados mediante instrumento de caracterização dos sujeitos do estudo, da
observação participante e da entrevista semi-estruturada, estando estruturalmente
dividido em três partes. A primeira parte corresponde à caracterização dos sujeitos,
a segunda parte, a apresentação e discussão dos resultados dos instrumentos
utilizados para a observação, e na terceira parte, encontram-se as discussões das
entrevistas.

3.1. Os sujeitos do estudo

No sentido de conhecer os sujeitos, traçou-se um perfil do grupo pesquisado.
O número de sujeitos entrevistados compreendeu vinte e cinco enfermeiros no total,
sendo 20 do sexo feminino e 05 do sexo masculino; a faixa etária variou de 20 a 50
anos dos quais nove (09) residem em Niterói, onze (11) no Rio de Janeiro, três (03)
em São Gonçalo e dois (02) na Região dos Lagos.
Quanto ao tempo em que se formaram, 11 enfermeiros têm de 4 a 10 anos de
formados, 6 com 11 a 20 anos, e 8 entre 21 a 30 anos. A instituição de formação
também foi um dado analisado sendo 14 enfermeiros formados pela Universidade
Federal Fluminense (UFF), 04 pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(UERJ), 05 graduados pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 02 pela
Universidade do Rio de Janeiro (UNIRIO) e 01 formado pela Universidade Salgado
de Oliveira (UNIVERSO).
Durante o desenvolvimento profissional, a busca pela atualização e
crescimento acadêmico são de extrema relevância e no grupo entrevistado
observou-se que 20 enfermeiros possuem título de especialista, 03 possuem o curso
de graduação em enfermagem; 01 possui habilitação em médico-cirúrgica, e 01
possui título de mestre. Dentre os enfermeiros especialistas, 16 possuem 01 única
especialização, 03 possuem 02, e 01 possui 03 especializações.
As pós-graduações foram realizadas em diferentes instituições: 12 na UFF, 04
na UERJ, 03 na UFRJ, 02 na UNIRIO, 01 na Luiza de Marilac, 01 na São Camilo, 01

no Instituto Fernandes Figueira e 02 na Fundação Oswaldo Cruz. O período de
término das pós-graduações foi variável: 02 enfermeiros concluíram o curso entre
1990-1993, 03 entre 1997-1999 e 23 enfermeiros concluíram suas especializações
no período de 2000-2005.
As áreas temáticas dos cursos de pós-graduação lato sensu cursados pelos
enfermeiros foram variadas e compreendem: terapia intensiva (6); saúde pública (4);
neonatologia (3); educação (2); clínica e cirúrgica (2); cardiologia (2); administração
(2); enfermagem do trabalho (1); pediatria (1); home care (1); saúde da família (1). A
pós-graduação strictu senso realizada por 01 enfermeiro contemplou a área de
Enfermagem.
O tempo de atuação do enfermeiro na instituição pesquisada compreende: 16
enfermeiros estão na instituição entre 1 ano e 8 meses a 10 anos, 04 atuam de 1120 anos e 05 estão há mais de 21 anos. Entretanto, 15 enfermeiros atuam em mais
uma instituição de saúde; 03 atuam em mais duas instituições e 07 atuam somente
na instituição pesquisada.
O cenário da pesquisa é uma instituição pública federal onde existem
situações de vínculo empregatício diferentes: 24 dos entrevistados são estatutários e
01 é prestador de serviço.
Com relação à escala de serviço, 16 atuam sob a forma de plantão diurno
(PL), 4 em plantão noturno (SN) e 5 como diaristas (D), exercendo na função de
coordenador da assistência.
Os 25 enfermeiros entrevistados estão lotados em várias áreas de atuação
com diferentes gerências: 04 estão lotados na Gerência de Enfermagem Cirúrgica
(GECI) compreendendo as unidades Clínica Cirúrgica Geral I e II (CCG I e II),
Clínica

Cirúrgica

Feminina

(CCF),

Clínica

Cirúrgica

Especializada

Mista

(CCEMISTA); 07 enfermeiros na Gerência de Enfermagem de Clinica Especializada
(GECE) nas unidades de Centro de Tratamento Intensivo (CTI), Unidade
Coronariana (UCO); 09 na Gerência de Enfermagem Clinica (GECL) nas unidades
Clínica Médica Feminina (CMF), Clínica Médica Masculina (CMM) e Ginecologia
(GINECO); e 05 na Gerência de Enfermagem de Neonatologia e Pediatria (GENP)
na Unidade de Tratamento Intensivo de Neonatologia (UTIneo) e Unidade
Intermediária de Neonatologia (UIneo).

Com relação à realização de treinamento ou atualização sobre o tema
proposto da pesquisa-Suporte Nutricional-, 23 enfermeiros não realizaram e apenas
02 tiveram oportunidades de atualização sobre Suporte Nutricional.

3.2. O Cotidiano do Cuidar em Enfermagem ao Cliente em Suporte Nutricional

Esta categoria agrupa os resultados e discussão com base nas observações
de campo utilizando-se os instrumentos sobre Considerações Gerais no Suporte
Nutricional Enteral e Parenteral e as Atribuições do Enfermeiro. Apresenta ainda o
registro dos resultados das observações nas escalas de conceito, objetivando uma
classificação da prática da assistência ao cliente em suporte nutricional. A categoria
desdobra-se em duas subcategorias, a saber: Considerações Gerais e Atribuições
do Enfermeiro.
As Unidades de Internação do Hospital Universitário Antonio Pedro, que
serviram de campo da pesquisa para realização das observações foram: Clínica
Médica Feminina e Masculina (CMM e CMF), Clínica Cirúrgica Geral I e II (CCG I e
II), Clínica Cirúrgica Feminina (CCF), Unidade Coronariana (UCO), Centro de
Tratamento Intensivo(CTI), Unidade de Tratamento Intensivo em Neonatal (UTI neo)
e Repouso. Estas unidades de internação compreendem a totalidade das unidades
em que se encontram os clientes em suporte nutricional.
Nas unidades de internação, observaram-se os cuidados de enfermagem
prestados ao cliente em uso de suporte nutricional com relação aos momentos de
troca da nutrição e procedimentos específicos ao suporte nutricional.
Os dados observados, seguindo o instrumento de coleta, foram organizados
em um quadro (Quadro 1) com o objetivo de agrupar os resultados para proceder à
análise.
No quadro foram contemplados os dados da observação, como os dias,
horários, unidades de internação, composição da equipe de enfermagem, número de
vagas por unidade e de clientes internados, número de clientes em suporte
nutricional enteral e parenteral, localização das sondas enterais, resultados dos
roteiros de observação (considerações gerais e atribuições do enfermeiro) e
observações da nutrição enteral.

Quadro 1 – Agrupamento dos dados coletados nas observações de campo
Nº

Nº
Setor
SNE
HUAP

Lota Clientes Pac. Data
ção
no
SNE

Hora

Equipe de Sup. Nutricional Localização da
enfermagem
Enteral
SNE
Enf. A/T
sne gtt Jej Estô- Duo- Jeju-

Considerações Gerais
n=28

mago deno

no

Sim

%

X
X

X

09
17

< 50%
50%

I
R

X
X

09
06

< 50%
< 50%

Atribuições do
enfermeiro n=16

Conceito Sim

%

Conceito

04
04

< 60%
< 60%

I
I

I
I

05
07

< 60%
< 60%

I
I

01
02

22
26

CMF
CMM

25
32

25
32

01
2

28/03
29/03

17:00
17:00

1
1

4
4

X
X

03
04

25
27

CMM
CCF

32
26

31
21

2
2

30/03
31/03

17:00
17:00

1
1

4
4

X
X

05

29

CTI

6

6

6

01/04

17:00

1

3

X

X

11

< 50%

I

06

< 60%

I

06

29

CCF

25

18

2

02/04

17:00

1

4

X

X

09

< 50%

I

05

< 60%

I

07

29

CMM

32

32

1

03/04

11:00

1

4

X

09

< 50%

I

05

< 60%

I

08

29

6

6

4

04/04

11:00

1

3

X

X

08

< 50%

I

05

< 60%

I

09

28

Repous
o
UCO

7

7

2

05/04

17:00

2

2

X

X

12

< 50%

I

08

60%

R

10

25

UCO

7

7

1

06/04

11:00

1

2

X

X

12

< 50%

I

08

60%

R

11

24

6

1

07/04

23:00

1

2

X

13

50%

R

08

60%

R

12

19

11

1

08/04

17:00

1

3

X

X

09

< 50%

I

08

60%

R

13

19

CCG I e 26
II
CCG I e 26
II
CCG I e 26
II

16

3

09/04

17:00

1

4

X

X

09

< 50%

I

07

< 60%

I

Data

Hora

Equipe de
enfermagem
Enf. A/T

13/04
18/04
18/04
25/04
26/04

18:00
18:00
18:00
18:00
18:00

1
1
1
1
1

SNP

Setor

Lota Paci-ção entes

UTI neo
UI neo
UTI neo
CMM
CMM

7
8
7
32
32

HUAP
01
02
03
04
05

6
8
6
30
32

Pac
no
SNP
2
1
2
1
1

3
4
3
4
4

X

X
X

X

Suporte Nutricional Parenteral
X
X
X
X
X

Considerações Gerais
n=29
Sim
%
C

Atribuições do
enfermeiro n=14
Sim
%
C

20
17
22
14
14

11
11
12
06
06

> 70%
50%
> 70%
50%
50%

B
R
B
R
R

> 80%
> 80%
> 80%
< 60%
< 60%

B
B
B
I
I

Observação

NE iniciada
atrasada e sem
equipo
adequado
BI e equipo
inadequados
NE entregue e
inicada atrasada
NE iniciada
atrasada
NE iniciada
atrasada
NE iniciada
atrasada
NE iniciada
atrasada
NE iniciada
atrasada

Observações

Nas considerações gerais e atribuições do enfermeiro, foi levantado o
número de respostas “sim” do roteiro de observação, as quais receberam conceito
Bom (B), Regular (R) e Insuficiente (I) de acordo com o percentual.
Assim, nas observações com relação aos cuidados com cliente em nutrição
enteral, nas considerações gerais (n=28) seguiu-se a seguinte escala: de 17 a 28
respostas “sim” considerando o percentual maior de 70% foi atribuído o conceito
B; de 13 a 18 com 50% R; e de 0 a 12 com percentual menor de 50% das
respostas “sim”, o conceito foi I. Para as atribuições do enfermeiro (n=16) o
percentual de respostas “sim” se modifica, por considerar que as atribuições
deveriam receber um maior percentual de assertividade em relação aos itens
observados. Dessa forma, a escala seguiu a seguinte conceituação: de 13 a 16
maior de 80% das respostas “sim”, conceito B; de 9 a 12 com 60%, conceito R; e
de 0 a 8 menor de 60% das respostas “sim”, conceito I, como podemos observar
no quadro 2.
Quadro 2 – Escala de avaliação do roteiro de observação para Nutrição Enteral
Considerações Gerais

Atribuições do Enfermeiro

n=28

n=16

Nº respostas “Sim”

%

Conceito

Nº respostas “Sim”

%

Conceito

19 – 28

> 70%

Bom

13 – 16

> 80%

Bom

13 – 18

50%

Regular

9 – 12

60%

Regular

0 – 12

< 50%

Insuficiente

0–8

< 60%

Insuficiente

Nas observações com relação ao cliente em nutrição parenteral,
encontramos um diferencial nas respostas “sim” e conceitos adotados a partir da
escala desenvolvida. Nas considerações gerais (n=29) a escala seguiu da
seguinte forma: 20 a 29 respostas “sim” com mais de 70%, receberam o conceito
B; 14 a 19, com 50%, o conceito R; e 0 a 13, menor de 50%, o conceito I. Nas
atribuições do enfermeiro (n=14), a escala foi: 11 a 14 respostas “sim”, com mais
de 80%, o conceito B; de 8 a 10, com 60%, o conceito R; e de 0 a 7, menor que
50%, o conceito I.
O quadro 3, a seguir, permite uma visualização desta escala.
Quadro 3 – Escala de avaliação do roteiro de observação para Nutrição
Parenteral

Considerações Gerais

Atribuições do Enfermeiro

n=29

n=16

Nº respostas “Sim”

%

Conceito

Nº respostas “Sim”

%

Conceito

20 – 29

> 70%

Bom

11– 14

> 80%

Bom

14 – 19

50%

Regular

8 – 10

60%

Regular

0 – 13

< 50%

Insuficiente

0–7

< 60%

Insuficiente

Os resultados apontam, em comparação ao roteiro de observação utilizado,
um cuidado de enfermagem ao cliente em suporte nutricional que varia de regular
a insuficiente com relação à qualidade desta assistência e a necessidade de uma
atenção por parte dos enfermeiros mais direcionada aos procedimentos
adequados em suporte nutricional.
Os resultados com relação ao suporte nutricional parenteral apresentam-se
mais positivos, principalmente na unidade de UTI neonatal, com conceitos que
variaram entre Bom (cinco), Regular (três) e Insuficiente (dois).
No quadro a seguir (quadro 4) podemos observar as condições do cuidado
prestado com relação ao suporte nutricional, enteral e parenteral, nas unidades de
internação em que foram realizadas as observações.
Quadro 4 – Conceituação da qualidade dos cuidados de enfermagem aos clientes
em suporte nutricional considerando as Unidades de Internação observadas.
Suporte Nutricional Enteral
Unidades de
Internação
CMF

Suporte Nutricional Parenteral

Considerações Atribuições
Gerais
do
Enfermeiro
I
I

Unidades de
Internação
UTI neo

Considerações Atribuições
Gerais
do
Enfermeiro
B
B

CMM

R

I

UI neo

R

B

CMM

I

I

UTI neo

B

B

CCF

I

I

CMM

R

I

CTI

I

I

CMM

R

I

CCF

I

I

-----

-----

-----

CMM

I

I

-----

-----

-----

Repouso

I

I

-----

-----

-----

UCO

I

R

-----

-----

-----

UCO

I

R

-----

-----

-----

CCG I e II

R

R

-----

-----

-----

CCG I e II

I

R

-----

-----

-----

CCG I e II

I

I

-----

-----

-----

As unidades de internação que receberam a conceituação Insuficiente (I),
tanto nas considerações gerais como nas atribuições do enfermeiro, merecem
uma atenção especial por parte dos enfermeiros no que se refere aos cuidados
prestados, principalmente na nutrição enteral, em que foram observados a
entrada das nutrições com horários atrasados e as sobras das nutrições nas
trocas.

3.2.1 Considerações Gerais: Suporte Nutricional Enteral e Parenteral

O Suporte Nutricional Enteral e o Suporte Nutricional Parenteral, devido a
sua complexidade, exigem o comprometimento e a capacitação de uma equipe
multiprofissional para garantir sua eficácia e segurança para os pacientes,
abrangendo as seguintes etapas: indicação e prescrição médica; prescrição
dietética; preparação, conservação e armazenamento; transporte; administração;
controle clínico laboratorial e avaliação final.(5,6).
A análise dos resultados, considerando o roteiro de observação para
Nutrição Enteral, acerca das Considerações Gerais, enfatiza as etapas de
administração e recebimento da NE, existência/presença de manuais, normas e
rotinas, registro de manutenção dos equipamentos, registro dos cuidados de
enfermagem ao cliente em NE, e orientações ao cliente e família. A análise
aponta para as seguintes situações:
o início da NE ocorria sempre com atraso, em todas as unidades
observadas, ora por entrega após horário pré-estabelecido, ora por encontrar-se
fora da temperatura ambiente ou até mesmo por sobrecarga de atribuições da
equipe de enfermagem;
o enfermeiro era presente em todas as unidades, entretanto, na maioria
das unidades observáveis, o enfermeiro nem sempre atuava diretamente nos
cuidados de enfermagem para administração da NE;

em relação à higienização das mãos observou-se a presença de material
específico suficiente para realização da técnica;
manuais (normas e rotinas) para: o procedimento, para a orientação
familiar e funcionamentos da bomba infusora não estão disponíveis para consulta
nas unidades:
material necessário para atendimento a uma emergência era presente e
em boas condições de uso;
no recebimento da nutrição enteral na unidade, tanto o enfermeiro como
sua equipe não conferem os dados referentes a setor: nome do cliente, leito, data,
volume, presença de partículas estranha à dieta. Com relação à administração da
NE a mesma é realizada por auxiliar e técnico de enfermagem,não sendo
observadas as condições e apresentação da NE, e sim, apenas o nome do
cliente;
a nutrição enteral não se encontrava protegida da luz assim como de
fonte geradora de calor;
a sonda nasoentérica tinha como função não só receber a nutrição
enteral, sendo administradas soluções para hidratação e medicações orais;
não ficou evidenciada desinfecção em conexões da sonda na troca de
equipo e de dieta, bem como a aferição do volume residual, ausculta gástrica
antes do início e intervalos das etapas da dieta;
os registros dos cuidados de enfermagem no plano terapêutico não são
realizados de forma efetiva, entretanto encontrou-se registro do volume da dieta
nos impressos de balanço hídrico.
No Suporte Nutricional Parenteral, a análise dos resultados, considerando
o roteiro de observação para Nutrição Parenteral, acerca das Considerações
Gerais

enfatiza

as

etapas

de

administração

e

recebimento

da

NP,

existência/presença de manuais, normas e rotinas, registro de manutenção dos
equipamentos, registro dos cuidados de enfermagem ao cliente em NP, e
orientações ao cliente e à família. Alguns aspectos podem ser ressaltado a parti
da analise:
o procedimento é de responsabilidade do Enfermeiro, estando este
disponível;

o material para higienização das mãos se faz presente assim como suas
recomendações;
os recursos materiais para a realização do procedimento são existentes
assim como para reanimação em caso de emergência;
não foram localizadas normas e rotinas em relação a: administração,
registros, orientações ao cliente e/ou responsável; troca de curativo em local de
inserção do cateter venoso e em relação ao funcionamento da bomba infusora;
a preconização em relação ao horário para entrega, ao recebimento e à
administração, é atendida;
a NPT não se apresenta protegida da luz, a anti-sepsia de suas conexões
ocorre e realiza-se avaliação para sua interrupção/suspensão. A via de acesso é
de uso exclusivo para administração da nutrição parenteral:
os registros em relação ao Suporte Nutricional Parenteral são realizados
somente no impresso do balanço hídrico.
Estes resultados apontam para uma assistência ao cliente em suporte
nutricional restrita a uma ação mecânica, sem instrumentos administrativos
(normas e rotinas) que favoreçam uma assistência planejada, bem como o
registro do processo de cuidar deste cliente. A nutrição, tanto a enteral como a
parenteral, se mostrou como um cuidado pouco valorizado pelos profissionais em
detrimento dos demais procedimentos inerentes ao cuidar.
Estudos apontam que o processo de cuidado nutricional tem sido
negligenciado em muitos hospitais, o que vem acarretando um alto índice de
desnutrição hospitalar e

um maior custo para as instituições e sofrimento

adicional ao cliente 7;10.
A atenção à nutrição do cliente hospitalizado deve ser um fator a ser
observado na instituição estudada, uma vez que a eficácia da terapia nutricional
também depende das ações do enfermeiro e de sua equipe. Por ser uma
atividade especializada e sujeita a complicações e riscos em todas as etapas de
sua implementação, faz-se necessário o preparo tanto da instituição quanto dos
profissionais para a terapêutica nutricional de qualidade.

3.2.2 Atribuições do Enfermeiro:

Sobre as atribuições do Enfermeiro, sabemos que este profissional possui
papel definido atuando como elo entre família, equipe médica e o próprio cliente 26.
Utilizando o roteiro de observação, relativo à atribuição do enfermeiro no
Suporte Nutricional Enteral, observou-se que este prepara o paciente, o material,
o local e a instalação do cateter nasoentérico. Com relação à prescrição dos
cuidados de enfermagem observa-se ausência de um planejamento bem como os
registros de informações da administração e a evolução do cliente quanto a peso,
tolerância digestiva, volume residual, ausculta gástrica, troca da fixação,
obstrução da nutrição enteral.
Em relação ao recebimento, a inspeção visual, a avaliação e administração
da nutrição enteral não se fazem presentes, conforme o preconizado. Nas
unidades observadas, percebe-se a falta de orientação ao paciente e familiares
acerca da utilização e controle da nutrição enteral, e de treinamento operacional
para a equipe de enfermagem.
No Suporte Nutricional Parenteral, foi possível identificar o Enfermeiro
orientando, preparando o paciente, o material e o local do procedimento: todavia
não há prescrição de enfermagem e a realização do curativo no sítio de punção
não é freqüente.
Quanto ao recebimento, inspeção visual e administração da NPT, o
enfermeiro faz a conferência, podendo até mesmo ser detectada qualquer
intercorrência e comunicada a EMTN apesar de não ser registrada a todo o
momento no prontuário do cliente. Em relação ao treinamento e à educação
continuada, não se observa uma prática efetiva e sistemática o que acarreta a
uma assistência deficitária.
Em alguns campos observados, quanto a educação em saúde do cliente e
família, esta prática se mostrou quase inexistente. As orientações fornecidas pelo
enfermeiro estão voltadas para o momento de iniciar o procedimento de
instalação da nutrição e ao longo do tratamento.

3.3 O Discurso do Enfermeiro no Cuidar em Enfermagem ao Cliente em
Suporte Nutricional: saber e práticas

3.3.1 Conhecimento em Suporte Nutricional

A presente subcategoria aborda o conhecimento do enfermeiro acerca da
atuação da Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional (EMTN), bem como
dos cuidados de enfermagem ao cliente em uso de Suporte Nutricional Enteral e
Parenteral.
Ao analisar as falas dos enfermeiros acerca da existência da EMTN na
instituição, evidenciou-se que a maioria a desconhece. Em relação à atuação,
presença ou periodicidade, os enfermeiros relatam que a EMTN não se faz
presente, ou quando se faz, não é notada no acompanhamento dos clientes em
suporte nutricional nas unidades de internação, conforme se pode verificar nos
fragmentos abaixo
Que eu saiba não. Na prática eu não vejo esse trabalho multiprofissional,
de repente até exista no papel, assim oficialmente na prática eu não
vejo. (Margarida)
Não. Porque todas as vezes que agente precisou trabalhar com paciente
em Suporte Nutricional só quem atende é a nutricionista, nunca outro
profissional que desse aporte. (Crisântemo)

Quando a EMTN é identificada, ela o é através do profissional Nutricionista
responsável pelo setor e não por aquele pertencente à EMTN, restringindo a sua
forma de atuação através de avaliação do cliente com a periodicidade indefinida,
conforme destacado a seguir :
Sim existe [a EMTN]. Pessoal da nutrição, eles fazem treinamento com o
pessoal da equipe deles e a equipe de enfermagem instala. (Rosa)
Sim [a EMTN]. Avaliando os doentes e mantendo contato com a
enfermagem. No horário da manhã, mas não sei informar a
periodicidade, sei que era várias vezes na semana. (Orquídea)
Sim. Apenas em setores que possuíam pacientes em Suporte
Nutricional. Eu desconheço assim uma periodicidade regular e ela não
se apresenta, passa apenas avaliando os clientes em Suporte
Nutricional. (Palma)

A avaliação nutricional do cliente em suporte nutricional é fundamental para
a conduta e manutenção da terapêutica nutricional. Esta avaliação cabe ao
nutricionista e ao médico, entretanto a mesma deve ser compartilhada com a
equipe que trata e cuida do cliente para uma efetiva qualidade da assistência.
A avaliação do estado nutricional compreende o levantamento de dados
dietéticos, antropométricos, bioquímicos, imunológicos e clínicos. Torna-se
imprescindível que o enfermeiro esteja atento às alterações do estado nutricional
do paciente a fim de prever e controlar doenças, nutrição inadequada ou
alterações do estado nutricional por meio de intervenção específicas10.

Ainda foi evidenciado o não esclarecimento em relação aos profissionais
que compõem a EMTN, sendo às vezes identificado e compreendido como o
profissional Nutricionista ou o Médico e Enfermeiro, como em :
Se EMTN significa os enfermeiros treinados para isso, sim. .(Girassol)
Eu não sei. Aqui no hospital? Eu vejo dizer que tem uma enfermeira que
trabalha só com isso. (Copo de leite )

Existem duas formas básicas de prestação de atendimento à cliente
submetido ao suporte nutricional. A primeira forma é quando há uma unidade
específica para o atendimento de clientes em suporte nutricional com uma equipe
de profissionais própria, com médico, enfermeiro e farmacêutico. A outra forma é
a manutenção de uma equipe central de profissionais (médico, enfermeiro,
farmacêutico, nutricionista) que atende a clientela nas unidades em que se
encontra19.
No Hospital Universitário Antonio Pedro a primeira forma básica de
atendimento foi vivenciada entre os anos 80-90 do século XX, com a unidade
denominada de Centro de Suporte Nutricional. Este centro perdeu a característica
de unidade de internação para cliente em suporte nutricional e passou a atuar
com a EMNT tendo como objetivo a educação permanente, atividades
administrativas, manipulação da NE, acompanhamento da clientela nas unidades
de internação e atividades de ensino e pesquisa.
Apesar da existência da EMTN no hospital pesquisado, os entrevistados
relatam que a mesma não atende às necessidades do cliente e da equipe
multiprofissional deixando até mesmo a desejar o acompanhamento do suporte
nutricional e da avaliação nutricional.
Quanto ao planejamento da assistência de enfermagem com o cliente em
Suporte Nutricional Enteral e Parenteral (SNE/SNP), os entrevistados têm um
olhar tecnicista, não orientado para o cliente, e sim para o procedimento, apesar
de serem abordados tanto na Nutrição Enteral (NE) quanto na Nutrição Parenteral
(NP), cuidados relativos ao paciente, à dieta, à bomba infusora, à sonda
nasoenteral e ao cateter venoso.
Em relação ao cuidado com o paciente, o que se evidenciou como de maior
atenção e relevância no SNE foi a observação relativa às eliminações intestinais
acompanhadas do posicionamento do leito (Fowler); e em relação ao SNP, foi a
observação e aferição dos níveis glicêmicos seguidos da realização do curativo
no local de inserção do cateter venoso profundo. Sobre a dieta, abordou-se a

necessidade do controle do gotejamento tanto no SNE e SNP, conforme se pode
observar nos depoimentos a seguir:
Bom, enteral eu acho a observação do gotejamento, quer dizer,
primeiramente a peristalse do doente, posicionamento da sonda testar
sempre antes de iniciar uma dieta, posicionamento do leito, elevar um
pouco a cabeceira se a dieta for gástrica, realização de Balanço Hídrico
(BH), observação da eliminação das fezes e o controle do gotejamento.
Os cuidados para a parenteral são maiores é a glicemia capilar (04
vezes), o balanço hídrico aí é obrigatório e a observação do exame físico
do doente, turgor, elasticidade da pele, vê se ela está hidratada,
observação do cateter no sítio de punção para ver sinais de infecção e
observação de exames para ver se tem algum desequilíbrio eletrolítico e
sinais vitais. (Palma)
Os cuidados de enfermagem em relação a nutrição enteral vão desde
fazer o cateterismo nasoentérico verificando o posicionamento antes de
cada dieta, observar resíduos entre as etapas, lavar a sonda após o
término de cada etapa e avaliar o paciente frente aquela dieta
observando distensão, avaliando motilidade intestinal (presença de
diarréia ou constipação). Nutrição Parenteral raramente tenho tido
oportunidade de trabalhar, é mais experiência anterior no CTI onde deve
haver o controle da infusão da dieta, avaliação da glicemia, uso da
técnica asséptica na colocação, manter uma veia isolada
preferencialmente. (Gerânio)
Enteral é manutenção de sonda pérvea, infusão lenta conforme a
necessidade, lavagem da sonda, cuidado com a sonda que não faça
lesão na asa do nariz, análise das fezes (quantidade e aspecto).
Parenteral no gotejamento para evitar que passe rápido ou lento demais,
observar no local de punção o risco de infecção e avaliação dos sinais
vitais principalmente a temperatura axilar por causa do risco também de
infecção e glicemia. Acredito que deveria ser feito de rotina, não sei se é
feito ainda. (Cravo)
Bom, nós da equipe temos que controlar o gotejamento da dieta para
não dar nenhum distúrbio gastro intestinal no paciente, a cada dieta lavar
a sonda, ver se ela está posicionada antes de iniciar a dieta isto em
relação a dieta enteral. (Margarida).

Após a identificação destes cuidados de enfermagem, é possível constatar
as complicações pertinentes ao SN, tendo a diarréia como principal implicação no
SNE. Quanto ao SNP destaca-se a infecção no sítio de punção acompanhada
pela contaminação da dieta, a saber:
Complicações, sendo a enteral: obstrução da sonda com risco de
diarréia e vômito. Quanto a parenteral observar com muito mais rigor é
uma nutrição com mais risco e deve observar o sitio de punção, aspecto
da NP se ela está turva ou não, porque ela pode sofrer uma
contaminação durante o preparo, risco de choque pirogênico e
hiperglicemia. (Cravo )
É a enteral as complicações mais freqüente que a gente percebe às
vezes é a náusea as vezes por intolerância do paciente ,diarréia ou
constipação mas que é ajustado quando é avisado a equipe do suporte
.E a obstrução do cateter nasoentérico. A NP pode trazer distúrbios
eletrolíticos , glicêmicos, pode trazer contaminação para o paciente se
não for adequadamente manipulado, pode ter contaminação na
inserção no local do cateter. (Violeta)

Enteral: diarréia é a mais freqüente, distensão abdominal. Dentro da
normalidade seria isso. Às vezes o mau posicionamento da sonda, você
poderia ter complicações como bronco aspiração, mas isso não é
normal, não é o que ocorre. Parenteral: alteração da glicemia e coque
pirogênico quando não há utilização de técnica correta no preparo e no
manuseio ou na própria instalação da NP no cliente. (Gerânio)
Enteral: diarréia, em alguns casos enterocolites; no caso da minha
clientela que é recém - nascido e alguma contaminação na via
gastrintestinal. Parenteral: uma contaminação sistêmica, por um
manuseio inadequado e o momento da glicemia. (Jasmim)
Enteral : acho que uma dos mais comum que a gente observa é a
questão da diarréia. Parenteral: eu acho que não é comum, mas um
cuidado que deve observar porque pode acontecer é você trocar o lume
e em relação a manipulação que se for contaminada pode levar a
quadro infeccioso por microorganismo que se encontra naquela terapia.
(Onze Horas)
Na parenteral os riscos principais são a hiperglicemia e a infecção via
inserção do cateter ou manuseio incorreto da solução ou instalação
inadequada. (Flor do Campo)
A mais comum que a gente observa é a diarréia em se tratando de SNE.
Quanto ao SNP aponto a infecção, contaminação desta dieta podendo
gerar um quadro de septicemia, precipitação da solução e obstrução do
cateter (Copo de leite).

Alguns autores21,24,33-35 discutem a importância e necessidade do
acompanhamento no cuidado à clientela em suporte nutricional, enfatizando as
complicações e as medidas preventivas. O cuidado de enfermagem é apontado
como essencial neste processo, uma vez que compreende desde o início até o
término da terapêutica nutricional.
Importante salientar que este cuidado deve ser pautado nos preceitos da
humanização da assistência, e, ainda, considerar a relação cliente-família-equipe
para que se minimize a apreensão quanto à conduta a ser adotada.
O ambiente de trabalho, e aqui representado como o ambiente hospitalar,
deve compreender uma interação com o cuidado a ser desenvolvido. Esta
interação pode “estabelecer-se de maneira favorável ao cuidar, o que faz deste
um ambiente terapêutico, onde o dinamismo existente entre seus constituintes
oferece suporte estrutural e funcional às inter-relações que nele ocorrem”
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fato, em ambiente que não oferece condições para o desenvolvimento do
cuidado, torna-se um ambiente não terapêutico.
Considerar o ambiente como terapêutico, é reconhecer sua importância
para o processo de cuidar, é lembrar que o cuidado não é isolado do ambiente,
pois as interações proporcionam a participação significativa dos envolvidos,
convergindo em um cuidar terapêutico36.

3.3.2 Planejamento da assistência

A anotação em relação à ingesta oferecida seja pela Nutrição Oral (NO),
seja pela Nutrição Enteral (NE) e Nutrição Parenteral (NP), mostrou-se presente,
atentando-se para o fato de que a administração da dieta é o procedimento mais
evidenciado com a utilização do Balanço Hídrico (BH) como impresso mais
empregado. Foi possível identificar que os registros apresentam apenas a
quantidade não havendo uma descrição de como esta ingesta se comporta
durante todo o período e sem qualquer descrição sobre a suspensão da dieta e
seus motivos, levando a um déficit de informações do Suporte Nutricional (SN),de
acordo com os registros que se seguem:
Nós anotamos no
ingere.(Crisântemo)

BH,

fazemos

anotação

tudo

que

ele

É anotado quando solicitado no BH do cliente. É anotado o que foi
instalado, nem sempre é anotado o que sobra, o resíduo. (Violeta)
É anotada superficialmente a quantidade. (Margarida)
Sim é anotada no BH, toda a quantidade que o bebê ingere. (Dália)
Bom quando você tem um doente que o BH foi instalado você registra
caso contrario você registra qual a tapa e a quantidade que esta sendo
infundido no Plano Terapêutico. (Onze Horas)
Normalmente nós anotamos no horário, nem sempre é uma freqüência.
(Jasmim)

Na maioria das vezes, o profissional conhece todos os procedimentos,
mas, nem sempre são colocados em prática no tocante ao controle da infusão,
aos cuidados da instalação e a prescrição da assistência.
Eu não faço. (Orquídea)
Não. Não existe. ( Crisântemo)
Bom aqui na instituição existe uma prescrição de enfermagem realizada
pelo Enfermeiro, mas que não é cumprida e nem realizada. (Palmas)
Existe. Esta prescrição existe. Muitas vezes não é colocada em prática
por falta de tempo.É realizada pelo Enfermeiro.(Hortência)

Ao se questionar a presença de normas e rotinas, observou-se uma
dificuldade no tocante à definição de conceitos e até mesmo um equivoco em

relação aos mesmos. Entretanto, foi visivelmente descrita a ausência de normas e
rotinas

nas

unidades,

prejudicando

o

planejamento

da

assistência

de

enfermagem, acarretando um déficit no atendimento ao cliente em Suporte
Nutricional:
Desconheço. Normas no setor. Norma não. (Orquídea)
Não existem rotinas escritas, existem algumas rotinas que já foram
implantadas algum tempo que não ao seguidas, mas verbalmente, mas
não uma rotina por escrito atualizada. (Palmas)
Como assim? Existe, a gente acrescenta os cuidados que tem que fazer
e alerta a equipe. Pelo menos quando tenho equipe, na equipe eu
oriento a manter a permeabilidade, cuidado com a troca. (Violeta)
Eu realmente não sei, se tem eu não sei. Deve estar em algum lugar
mas desconheço (Margarida).
Sim, todas são orientadas a lavar as mãos ante e depois e quanto a
lavagem da sonda (Rosa)
Sim eu já ouvi que tem na sala da chefia da nutrição. Em relação aos
cuidados de enfermagem aqui no hospital eu acredito que estejam sim
juntamente com as gerências, com a supervisão geral. (Lírio)
Já, inclusive já tivemos treinamento com o suporte nutricional para que
a gente atente para estes cuidados. (Jasmim)

Com isto observamos que quando o nosso cliente em Suporte Nutricional
recebe alta hospitalar com esta terapia, nem ele nem seus familiares recebem
orientação, tão pouco são orientados quanto ao autocuidado quando pertinente.
Entretanto, quando esta orientação é fornecida pelo Enfermeiro, os cuidados mais
orientados, expressos verbalmente durante a internação, concentram-se na
manipulação da sonda nasoentérica. Nesse processo, não são levados em
consideração os aspectos afetivos, cognitivos e sociais.
Sim. Verbalmente. Cuidado com a sonda, com a seringa com a dieta.
(Orquídea)
Não. Às vezes verbalmente em paciente em uso de gastrostomia
atentando para o local de inserção do cateter. (Lisianthus)
As orientações existentes são realizadas verbalmente explicando o que
é NE/NP e durante a internação.(Onze Horas)
Aonde eu trabalho não, só é dado pela nutricionista. (Copo de Leite)
Nunca vi. Eu acredito que a nutrição faça sua orientação e a
enfermagem no manuseio do cateter. (Flor do Campo)

A percepção do cuidar em relação à nutrição se restringe a uma ação
mecânica, pautada nos procedimentos técnicos e dissociada de um trabalho em

equipe multiprofissional, principalmente no que se refere ao acompanhamento da
avaliação nutricional. A falta de clareza na delimitação de papéis, a falta de
comunicação entre a equipe e a ausência/inexistência de instrumentos
administrativos (normas e rotinas) para nortear o planejamento da assistência
favorecem um cuidar fragmentado e pouco valorizado, não atendendo à
necessidade humana básica de alimentação.
O planejamento da assistência deve contemplar os distúrbios de ordem
física, psíquica, social e espiritual ao assistir o indivíduo, cabendo à enfermagem
orientar e preparar cliente e família quanto ao procedimento no ambiente
hospitalar e domiciliar (caso necessário) e também ao auto-cuidado.
O surgimento de fórmulas dietéticas e avanços tecnológicos permite o
cuidado e o planejamento da assistência de forma individualizada, avaliando as
especificidades e as características de cada cliente, a terapêutica e as
necessidades nutricionais.
No planejamento da assistência a esta clientela, deve-se considerar o tipo
de dieta, sua administração e sua adequação, observando e monitorando seus
efeitos desejados e adversos para uma melhor intervenção no quadro 22.

3.3.3 Dificuldades para o cuidado ao cliente em suporte nutricional

A assistência de enfermagem ao cliente em Suporte Nutricional, seja ele
NE, NO ou NP encontra-se pouco focado no cliente, talvez por um
desconhecimento do profissional ou até mesmo por descuido, visto que a prática
nutricional não vem sendo tratada e entendida como item essencial, não
recebendo a importância devida.
Sabendo que se faz necessária toda uma adaptação do cliente em seu
novo ambiente, os hábitos alimentares têm sido pouco discutidos e até mesmo
não levados em consideração acarretando um estado nutricional a desejar com
comprometimento importante do cliente.
Durante as entrevistas abordou-se quais as dificuldades encontradas para
a realização do Suporte Nutricional, em que foram apontados problemas
institucionais como falta de rotina e seu conhecimento: em relação aos recursos
humanos, houve o relato de falta de conhecimento e a inexistência de

atualizações; e em relação aos recursos materiais, a falta de equipo apropriado e
a qualidade da sonda nasoentérica, são os mais citados, conforme se pode notar.
Bom, dificuldades? Deixe pensar! Bem a falta de uma rotina é uma
dificuldade, acho que o pouco conhecimento do enfermeiro e uma
atualização seriam importantes para melhorar essa qualidade. (Palmas).
As dificuldades que eu encontro são primeiramente a deficiência técnica
minha mesmo, de eu estar resgatando conhecimentos anteriores para
eu poder prestar aquele cuidado e às vezes mesmo da própria clínica
como falta de equipo apropriado.(Margarida)
Principalmente você não ter nenhuma rotina no setor, nenhum impresso
que você possa orientar melhor até mesmo sua equipe assim como a
família e você nem tem tempo suficiente para fazer isto. (Ibisco)
Dificuldades? Acho que o que falta na instituição são as atualizações.
Sinto uma carência de informação em relação ao Suporte Nutricional.
(Gerânio)
Olha, a dificuldade é que a equipe cada um trabalha de uma maneira.
Deveria ter uma rotina e uma norma. (Anturius)
Bom, aqui neste hospital o que acontece é a falta de equipo apropriado
(Copo de Leite)

O treinamento dos profissionais de enfermagem para o cuidar do cliente
em suporte nutricional e a existência de protocolos rigorosos possibilitam uma
atuação qualificada do profissional, intervindo na redução dos riscos de
complicações infecciosas, e metabólicas. Outros fatores que comprometem a
assistência, neste processo, são: a ausência de material e equipamentos
apropriados, intervindo na qualidade da assistência prestada pela equipe de
enfermagem.
Sabe-se que a desnutrição pode afetar adversamente a evolução clínica de
pacientes hospitalizados, aumentando o tempo de permanência hospitalar, a
incidência de infecções e complicações pós-operatórias e até a mortalidade. A
detecção da Desnutrição Protéico-Energética (DPE) é muito importante para que
medidas de suporte nutricional possam ser aplicadas, reduzindo as taxas de
infecções, complicações e mortalidade37.
A articulação do conhecimento acadêmico com a realidade social é um
desafio nas instituições de saúde, e o maior deles é gerar mudanças no processo
educativo e nas práticas profissionais.
No caso do conhecimento sobre nutrição, e neste estudo, de suporte
nutricional, não devem ser considerados apenas os aspectos técnicos, mas

também a cultura, que agrega experiências do cotidiano sobre o que é
nutrição/alimentação, interferindo na construção do saber
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3.4 O Cuidar Planejado: Procedimento Operacional Padrão.

Atualmente as instituições de saúde vêm adotando medidas de boas
práticas assistenciais e terapêuticas a partir de protocolos e diretrizes, quer sejam
nacionais, institucionais ou internacionais.
Os protocolos visam promover maior segurança e qualidade ao
atendimento prestado em diversas práticas clínicas e assistenciais. Mais do que
uma normalização de condutas, facilitam a disseminação de boas práticas em
toda unidade hospitalar e de assistência básica, assegurando condutas seguras e
efetivas a usuários de instituições de saúde
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A normalização de condutas é uma necessidade, um instrumento eficaz
para a qualificação dessa prática, e ainda, “um imperativo ético diante da
diversidade de ofertas e alternativas de abordagens nem sempre qualificadas ou
reconhecidas” 37:12.
No sentido de melhor conduzir os estudos e avaliação de criação de
protocolos, o Ministério da Saúde instituiu, a partir da Portaria nº 816 de 31 de
maio de 2005, o Comitê Gestor Nacional de Protocolos de Assistência, Diretrizes
Terapêuticas e Incorporação Tecnológica em Saúde, considerando a necessidade
de definir critérios para avaliação, aprovação e incorporação, no âmbito do
Sistema Único de Saúde (SUS), de protocolos clínicos e assistenciais, diretrizes
terapêuticas e outras tecnologias, tendo por base seus impactos na saúde da
população e na organização dos serviços, bem como necessidade de estabelecer
processos permanentes de incorporação e revisão dos protocolos clínicos e
assistenciais e tecnologias em saúde, tendo por base as evidências científicas
disponíveis, os benefícios e riscos para a saúde dos usuários, seu custoefetividade e impacto na organização dos serviços e na saúde da população40.
O desenvolvimento de protocolos, com base na atualização teórica e nos
avanços do conhecimento da área, possibilita subsídios à adequação científica e
tecnológica dos processos terapêuticos, conferindo certa homogeneidade às
condutas técnicas no sentido de evitar disparidades e facilitar o cotidiano do
trabalho assistencial, tornando-o resolutivo e competente41.

Os protocolos são considerados, por enfermeiros, como ferramentas que
auxiliam na sistematização da consulta, ou do planejamento da assistência,
subsidiando o desenvolvimento de lógica técnico-científica que necessita ser
atualizada no sentido do aprimoramento do raciocínio clínico e educativo 41.
A normalização de condutas é não só uma necessidade das instituições de
saúde, mas um instrumento eficaz na qualificação dessa prática e um imperativo
ético diante da diversidade de ofertas e alternativas de abordagens nem sempre
qualificadas ou reconhecidas39.
No sentido de uma prática e cuidado ao cliente em suporte nutricional mais
segura e com qualidade, criaram-se os Procedimentos Operacionais Padrão
(POP), com base nos resultados desta pesquisa, relacionados à Terapia
Nutricional Enteral e Parenteral. Os POPs objetivam uma normalização de
condutas e a disseminação de boas práticas nas unidades de internação para
uma assistência de enfermagem efetiva.
Os POPs foram desenvolvidos considerando a literatura científica e
legislação pertinente sobre o conteúdo abordado em cada situação específica.
Com relação à Terapia Nutricional Enteral foram criados seis instrumentos, a
saber:
 POP 01/06 – Cateterismo Nasoentérico em Nutrição Enteral
 POP 02/06 – Recebimento da Nutrição Enteral
 POP 03/06 – Conservação da Nutrição Enteral
 POP 04/06 – Instalação e Administração da Nutrição Enteral
 POP 05/06 – Cuidados de Enfermagem em Nutrição Enteral
 POP 06/06 – Registro de Enfermagem em Suporte Nutricional Enteral

Para a conduta de Terapia Nutricional Parenteral estabeleceram-se cinco
instrumentos:
 POP 01/05 – Recebimento da Nutrição Parenteral
 POP 02/05 – Conservação da Nutrição Parenteral
 POP 03/05 – Instalação e Administração da Nutrição Parenteral
 POP 04/05 – Cuidados de Enfermagem em Nutrição Parenteral
 POP 05/05 – Registro de Enfermagem em Suporte Nutricional
Parenteral

A Diretoria de Enfermagem do Hospital Universitário Antonio Pedro/UFF
vem desenvolvendo e estimulando a construção de Procedimentos Operacionais
Padrão com o objetivo de nortear as condutas assistenciais de enfermagem nas
unidades de internação.
Nesse

sentido

ela

constitui

como

objetivos

organizacionais

o

estabelecimento de protocolos administrativos e assistenciais capazes de nortear
o gerenciamento da assistência de enfermagem prestada aos clientes do HUAP,
e avaliação contínua das atividades e processos que atendam um padrão de
qualidade no cuidado de enfermagem42.
A enfermagem do HUAP se apóia na filosofia da busca do aperfeiçoamento
contínuo visando ao desenvolvimento do potencial da equipe de enfermagem,
para alcançar uma assistência eficiente e eficaz, integrando a equipe
multidisciplinar da instituição, bem como interagindo com Serviços e Setores
tendo como finalidade prover e agilizar a prestação de cuidados em benefício do
cliente, transmitindo-lhe credibilidade e confiança42.
Os Procedimentos Operacionais Padrão para a conduta da Terapia
Nutricional Enteral e Terapia Nutricional Parenteral encontram-se a seguir.

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO/NE – POP 01/06
Universidade Federal Fluminense
Hospital Universitário Antonio Pedro
Diretoria de Enfermagem

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP)

POP 01/06

Diretoria de Enfermagem
ASSUNTO: Cateterismo Nasoentérico em Nutrição Enteral

Nº páginas: 2

1. Situação
Data
09/05/2006

Situação
0.0

Alteração
Elaboração

2. Definição
É a introdução de uma sonda nasoentérica através do nariz e passada através do esôfago e
estômago para o interior do trato intestinal.
3. Finalidade
As sondas para alimentação são utilizadas para atender as necessidades nutricionais
quando a ingesta oral é inadequada ou impossível, desde que o trato gastro-intestinal funcione
normalmente. As sondas nasoentéricas também podem ser utilizadas para a administração de
medicamentos.
4. Responsável pelo procedimento
-

Enfermeiro

5. Quando fazer?
-

para instalação do Suporte Nutricional Enteral

6. Como fazer?
6.1








6.2


Material necessário
Luva de procedimento
Gase IV
Gel anestésico e lubrificante
Seringa de 20ml
Estetoscópio
Sonda nasoenteral 8 ou 12 Fr
Fita adesiva antialérgica
Compressa ou papel toalha
Instalação
Instruir o cliente sobre a finalidade da sonda e o procedimento necessário para inserí-la e
avançá-la.

Elaborado por
Validado por
Enfª Silvana de Oliveira Azevedo - HUAP

Revisado por

Universidade Federal Fluminense
Hospital Universitário Antonio Pedro
Diretoria de Enfermagem



















Pesar o cliente
Posicionar o cliente: Fowler ou sentado
Lavar as mãos
Calçar luva de procedimento
Abrir embalagem da sonda nasoenteral
Mensurar comprimento da sonda (fig.1)
- medir a distância desde a extremidade do nariz até o lobo da orelha
- do lobo até o processo xifóide
- do apêndice xifóide à crista ilíaca (20 a 25cm)
- marcar na sonda, com fita de esparadrapo antialérgico, o ponto que indicará o
comprimento desejado.
Inspecionar permeabilidade das narinas
Colocar gel anestésico e lubrificante em gase IV
Colocar compressa ou toalha de papel no tórax do cliente
Lubrificar a sonda, narina e orofaringe com gel anestésico e lubrificante
Inserir a sonda na cavidade nasal
Orientar o cliente para deglutir (caso esteja cooperativo) quando a sonda passar pela
cavidade orofaríngea
Avançar a inserção da sonda até a marca mensurada
Realizar a ausculta gástrica: posicionar o estetoscópio em área epigástrica; injetar 20ml de
ar através da sonda detectando insuflação do ar
Aspirar conteúdo gástrico: adaptar seringa de 20ml na extremidade da sonda; aspirar e
avaliar presença de conteúdo gástrico e pH
Fixar a sonda (fig. 2): desengordurar o ponto de fixação na pele com álcool 70%; aderir fita
adesiva antialérgica na fronte ou bochecha do cliente; fixar a sonda neste ponto com o
mesmo material
Avaliar conforto do cliente

Bibliografia
SMELTZER, S. C.; BARE, B.G Brunner & Suddarth – Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica. 10. ed. Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. Vol. 2.
HUDAK, C. M.; GALLO, B. M. Cuidados Intensivos de Enfermagem – uma abordagem holística. 6. ed. Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan, 1997.

Anexos
Fig. 1 – Mensuração da sonda nasoentérica

Fig. 2 - Fixação da sonda nasoentérica

Fonte: SMELTZER; BARE, 2006, p. 1046
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP)

POP 02/06

Diretoria de Enfermagem
ASSUNTO: Recebimento da Nutrição Enteral

Nº páginas: 1

1. Situação
Data
09/05/2006

Situação
0.0

Alteração
Elaboração

2. Introdução
O recebimento da Nutrição Enteral se faz de suma importância e necessário para a
conduta da assistência de enfermagem ao cliente em suporte nutricional contribuindo para a
diminuição de complicações e riscos na administração da terapia nutricional.
3. Responsável pelo procedimento
3.1 Pela entrega na unidade de internação
-

Serviço de Nutrição Enteral

3.2 Pelo recebimento na unidade de internação
-

Enfermeiro
Técnico de Enfermagem
Auxiliar de Enfermagem

4. Como fazer?










Receber a embalagem da NE
Observar integridade da embalagem
Conferir nome do cliente e leito
Verificar prazo de validade da NE
Observar presença de partículas estranhas a NE (grumos, fios de cabelo, plástico etc)
Observar composição e volume total da NE
Atentar para recomendações específicas da NE
Assinar o recebimento da NE no protocolo do Setor de Nutrição Enteral
Em caso de anormalidade na NE adotar as seguintes condutas: não receber a NE;
comunicar ao nutricionista responsável; registrar a justificativa da devolução da NE no livro
de protocolo e no de ordens e ocorrências, e a conduta realizada.

Bibliografia
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para a Terapia de Nutrição Enteral. DOU, 15/06/98. 1998.
COFEN. CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Resolução nº 277/03. Dispõe sobre as
normas de procedimentos a serem utilizadas pela equipe de enfermagem na Terapia Nutricional.
Disponível em <www.portalcofen.org.br> Acesso em 12 maio de 2004.
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP)

POP 03/06

Diretoria de Enfermagem
ASSUNTO: Conservação da Nutrição Enteral

Nº páginas: 1

1. Situação
Data
09/05/2006

Situação
0.0

Alteração
Elaboração

2. Introdução
A conservação nas unidades de internação objetiva a manutenção das propriedades e
características da NE.
3. Responsável pelo procedimento
-

Enfermeiro
Técnico de Enfermagem
Auxiliar de Enfermagem

4. Como fazer?





Conservar a NE sob refrigeração em geladeira exclusiva com temperatura entre 2 à 8ºC
caso seja necessário aguardar o início de nova etapa ou da terapia
Antes de instalar, retirar a NE da geladeira 30 a 40 minutos até voltar a temperatura
ambiente
A NE não deve ser aquecida em banho maria e/ou de qualquer outra forma
Proteger contra luz direta e de fonte geradora de calor

Bibliografia
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para a Terapia de Nutrição Enteral. DOU, 15/06/98. 1998.
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POP 04/06

Diretoria de Enfermagem
ASSUNTO: Instalação e Administração da Nutrição Enteral
1. Situação
Situação
0.0

Data
09/05/2006

Nº páginas: 01

Alteração
Elaboração

2. Introdução
O cuidado de instalar a Nutrição enteral é de responsabilidade de toda a equipe de
enfermagem onde a mesma deve atentar para sua importância e a necessidade de todos estarem
aptos a realizar o cuidado. A administração deve ser executada de forma a garantir a sua eficácia
e eficiência desde o inicio da terapia até o seu fim sendo a NE inviolável.
3. Responsável pela Instalação e Administração
- Enfermeiro
- Técnico de Enfermagem
- Auxiliar de Enfermagem
4. Quando fazer?
4.1 Instalação:
 Após a prescrição da NE
 Após a inserção do cateter nasoentérico, ou realização de ostomias
 A cada início de etapa (3 etapas nas 24h nos horários: 11h; 17h; 23h)
4.2 Administração:
 Durante a infusão da nutrição enteral
5. Como fazer?
 Realizar higiene das mãos antes e depois de prestar os cuidados
 Orientar o cliente quanto ao procedimento a ser realizado
 Observar: integridade da embalagem, presença de partículas estranhas a NE, nome do
cliente, número do leito, composição e volume total da NE, prazo da validade e
recomendações específicas
 Instalar o equipo de bomba infusora preconizado no frasco da NE
 Avaliar e manter a permeabilidade da sonda: lavar sonda nasoenteral com 20ml de água
filtrada após cada etapa da NE e administração de medicamentos.
 Aferir e registrar volume residual: adaptar seringa de 20ml na parte exterior da sonda
nasoenteral, aspirar e quantificar conteúdo gástrico.
 Verificar localização e posicionamento da sonda
 Observar e realizar fixação da sonda
 Controlar volume e gotejamento nas etapas da NE em bomba infusora
Bibliografia
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria n. 337 de 14 de abril de 1999. Aprova o Regulamento Técnico para
fixar os requisitos mínimos exigidos para a Terapia de Nutrição Enteral. Diário Oficial da União, Brasília,
Seção E I p. 96, 15 abr. 1999.
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 484 de 15/06/98. Dispõe sobre Regulamentação Técnica para a
Terapia de Nutrição Enteral. DOU, 15/06/98. 1998.
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POP 05/06

Diretoria de Enfermagem
ASSUNTO: Cuidados de Enfermagem em Nutrição Enteral

Nº páginas: 2

1. Situação
Data
09/05/2006

Situação
0.0

Alteração
Elaboração

2. Introdução
O cuidado direto junto à clientela faz-se prioritariamente pela equipe de enfermagem. À
enfermeira compete planejar, assistir e coordenar as atividades de cuidar/cuidado.
Os cuidados de enfermagem ao cliente em nutrição enteral caracterizam-se pelo
acompanhamento e realização de procedimentos que visam a manutenção, avaliação e
observação da terapêutica nutricional.
3. Definição de NE
Nutrição Enteral compreende alimentos para fins especiais, com ingestão controlada de
nutrientes, na forma isolada ou combinada, de composição definida ou estimada. Especialmente
formulada e elaborada para uso por sondas, ou via oral, industrializada ou não, utilizada
exclusivamente ou parcialmente para substituir ou complementar a alimentação oral em clientes
desnutridos de acordo com suas necessidades nutricionais, em regime hospitalar, ambulatorial ou
domiciliar, visando a síntese ou manutenção dos tecidos, órgãos ou sistemas.
4. Objetivo da NE
A NE objetiva nutrir o cliente em situação de desnutrição, anorexia, alterações neurológicas,
ingestão alimentar inadequada e demais agravos de ordem orgânica e/ou funcional, utilizandose do tubo gastrointestinal e tendo como vantagem baixo custo e menor índice de
complicações.
5. Responsável pelo Cuidado de Enfermagem
-

Enfermeiro
Técnico de Enfermagem
Auxiliar de Enfermagem

6. O que fazer?
6.1 Com o cliente em uso de SNE









Realizar higiene das mãos antes e depois de prestar os cuidados
Orientar o cliente quanto ao procedimento a ser realizado
Promover a higiene das cavidades oral e nasal
Avaliar e manter a permeabilidade da sonda:
Aferir e registrar volume residual
Verificar localização e posicionamento da sonda
Observar e realizar fixação da sonda
Controlar volume e gotejamento nas etapas da NE
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Acompanhar a progressão e aceitação da NE
Anotar o volume administrado da NE nas etapas
Observar e anotar aspecto, quantidade e freqüência das eliminações intestinais
Aferir peso semanalmente

6.2 Com o cliente em uso de ostomia















Realizar higiene das mãos antes e depois de prestar os cuidados
Orientar o cliente quanto ao procedimento a ser realizado
Promover a higiene oral
Avaliar aspecto da pele no local das ostomias
Realizar higiene no local da ostomia
Realizar curativo no local da ostomia quando houver presença de secreções
Observar fixação da sonda
Registrar presença de secreção no local de ostomia
Avaliar e manter a permeabilidade da sonda
Controlar volume e gotejamento nas etapas da NE
Acompanhar a progressão e aceitação da NE
Anotar o volume administrado da NE nas etapas
Observar e anotar aspecto, quantidade e freqüência das eliminações intestinais
Aferir peso semanalmente

Bibliografia
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria n. 337 de 14 de abril de 1999. Aprova o Regulamento
Técnico para fixar os requisitos mínimos exigidos para a Terapia de Nutrição Enteral. Diário
Oficial da União, Brasília, Seção E I p. 96, 15 abr. 1999.
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 484 de 15/06/98. Dispõe sobre Regulamentação Técnica
para a Terapia de Nutrição Enteral. DOU, 15/06/98. 1998.
COFEN. CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Resolução nº 277/03. Dispõe sobre as
normas de procedimentos a serem utilizadas pela equipe de enfermagem na Terapia Nutricional.
Disponível em <www.portalcofen.org.br> Acesso em 12 maio de 2004.
WALDOW, V.R. et al. Maneiras de cuidar, maneiras de ensinar: a enfermagem entre a escola e
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Diretoria de Enfermagem
ASSUNTO: Registro de Enfermagem em Suporte Nutricional Enteral
1. Situação
Situação
0.0

Data
09/05/2006

Nº páginas: 02

Alteração
Elaboração

2. Introdução
Os registros de enfermagem devem priorizar, de maneira concisa e objetiva, os resultados
e procedimentos realizados acerca do suporte nutricional enteral.
3. Responsável pelo registro
- Enfermeiro
- Técnico de Enfermagem
- Auxiliar de Enfermagem
4. Onde registrar?
Os registros devem ser realizados no impresso de Metodologia de Assistência de Enfermagem
(MAE) a partir da evolução clínica do cliente e do plano de cuidados estabelecidos e
elaborados pelo enfermeiro. O registro da NE em impresso de Balanço Hídrico só deverá ser
realizado em conjunto com a MAE.
5. Quando e quem registrar?







Cateterismo nasoentérico
Recebimento da NE
Conservação
Instalação
Administração
Cuidados de Enfermagem

– Enfermeiro
– Equipe de Enfermagem
– Equipe de Enfermagem
– Enfermeiro
– Equipe de Enfermagem
– Equipe de Enfermagem

6. O quê registrar?
6.1 Cateterismo nasoentérico:





Realização do procedimento com data, hora e assinatura
Anotar o resultado da ausculta gástrica; presença e características de conteúdo gástrico
Incluir quaisquer intercorrências
Descrever a orientação realizada ao cliente e/ou família

6.2 Recebimento da NE:



Assinar recebimento da NE em livro do Serviço de Suporte Nutricional
Em caso de anormalidade na NE registrar a justificativa da devolução da NE no livro de
protocolo, na MAE e no de ordens e ocorrências, e a conduta realizada; datar e assinar

6.3 Conservação da NE:


Registrar a localização do armazenamento do frasco da NE em livro de ordens e
ocorrências
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6.4 Instalação da NE:




Registrar a realização do procedimento com data, hora e assinatura
Anotar confirmação da posição da sonda nasoentérica através da ausculta gástrica e
volume residual
Em caso de não instalação da NE registrar a justificativa no impresso da MAE

6.5 Administração da NE






Os registros devem ser realizados durante o período de administração da NE, a cada
troca de etapa e sua finalização
Anotar confirmação da posição da sonda nasoentérica através da ausculta gástrica e
volume residual entre as etapas
A cada troca de etapa e na sua finalização registrar: volume infundido; aceitação da NE;
aspecto e freqüência da eliminação intestinal;
Registrar motivo de interrupção da NE ou qualquer intercorrência de ordem técnica ou
administrativa
Cliente com ostomia registrar: aspecto da pele e presença de secreção na inserção do
cateter

6.6 Cuidados de Enfermagem





Registrar os cuidados de enfermagem realizados a partir da prescrição e plano de
cuidados do enfermeiro
Registrar evolução clínica do cliente e aceitação da NE
Descrever orientação realizada ao cliente e/ou família acerca da NE
Datar, registrar horário e assinar
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POP 01/05

Diretoria de Enfermagem
ASSUNTO: Recebimento da Nutrição Parenteral

Nº páginas: 1

1. Situação
Data
09/05/2006

Situação
0.0

Alteração
Elaboração

2. Introdução
O ato de receber a Nutrição Parenteral é de suma importância e necessária para a
conduta da assistência de enfermagem ao cliente em suporte nutricional, pois a partir deste
procedimento contribuirá para a diminuição de complicações e riscos na administração da terapia
nutricional.
3. Responsável pelo procedimento
3.1 Pela entrega na unidade de internação
-

Serviço de Nutrição Parenteral

3.2 Pelo recebimento na unidade de internação
-

Enfermeiro
Técnico de Enfermagem
Auxiliar de Enfermagem

4. Como fazer?










Receber a embalagem da NP assinando no protocolo do Setor de Nutrição Parenteral
Observar integridade da embalagem
Conferir nome do cliente e leito
Verificar prazo de validade da NP
Observar presença de partículas estranhas a NP
Atentar para a homogeinização da NP
Observar composição e volume total da NP
Atentar para recomendações específicas da NP
Em caso de anormalidade na NP adotar as seguintes condutas: não receber a NP;
comunicar ao farmacêutico responsável; registrar a justificativa da devolução da NP no
livro de protocolo e no de ordens e ocorrências, e a conduta realizada.

Bibliografia
BRASIL. Ministério da Saúde. Resolução nº 272/98. Dispõe sobre Terapia Nutricional Parenteral.
DOU, 1998.
COFEN. CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Resolução nº 277/03. Dispõe sobre as
normas de procedimentos a serem utilizadas pela equipe de enfermagem na Terapia Nutricional.
Disponível em <www.portalcofen.org.br> Acesso em 12 maio de 2004.
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP)

POP 02/05

Diretoria de Enfermagem
ASSUNTO: Conservação da Nutrição Parenteral

Nº páginas: 1

1. Situação
Data
09/05/2006

Situação
0.0

Alteração
Elaboração

2. Introdução
A conservação nas unidades de internação objetiva a manutenção das propriedades e
características da NP.
3. Responsável pelo procedimento
-

Enfermeiro
Técnico de Enfermagem
Auxiliar de Enfermagem

4. Como fazer?





Conservar a NP sob refrigeração em geladeira exclusiva com temperatura entre 2 à 8ºC
caso seja necessário aguardar o início de nova etapa ou da terapia
Antes de instalar, retirar a NP da geladeira 40 a 60 minutos até voltar a temperatura
ambiente
A NP não deve ser aquecida em banho maria e/ou de qualquer outra forma
Proteger contra luz direta e de fonte geradora de calor

Bibliografia
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP)

POP 03/05

Diretoria de Enfermagem
ASSUNTO: Instalação e Administração da Nutrição Parenteral
1. Situação
Situação
0.0

Data
09/05/2006

Nº páginas: 01

Alteração
Elaboração

2. Introdução
O cuidado de instalar e administrar a Nutrição Parenteral deve ser executado de forma a
garantir a sua eficácia e sua eficiência desde o inicio da terapia até o seu fim sendo a NP
inviolável.
3. Responsável pela Instalação e Administração
- Enfermeiro
4. Quando fazer?
4.1 Instalação:




Após a prescrição da NP
Após a inserção do cateter profundo
A cada início de etapa

4.2 Administração


Durante a infusão da nutrição parenteral (24h)

5. Como fazer?









Realizar higiene das mãos antes e depois de prestar os cuidados
Orientar o cliente quanto ao procedimento a ser realizado
Observar: integridade da embalagem, presença de partículas estranhas a NP, nome do
cliente, número do leito, composição e volume total da NP, prazo da validade e
recomendações específicas
Realizar desinfecção do recipiente da NP
Calçar luvas estéril
Instalar o equipo de bomba infusora preconizado no frasco da NP
Avaliar permeabilidade do cateter venoso profundo e seu local de inserção
Controlar volume e gotejamento da NP através da bomba infusora
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normas de procedimentos a serem utilizadas pela equipe de enfermagem na Terapia Nutricional.
Disponível em <www.portalcofen.org.br> Acesso em 12 maio de 2004.
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP)

POP 04/05

Diretoria de Enfermagem
ASSUNTO: Cuidados de Enfermagem em Nutrição Parenteral

Nº páginas: 2

1. Situação
Data
09/05/2006

Situação
0.0

Alteração
Elaboração

2. Introdução
O cuidado direto junto à clientela faz-se prioritariamente pelas demais categorias de
enfermagem – técnicos e auxiliares de enfermagem. À enfermeira cumpre planejar, assistir e
coordenar as atividades de cuidar/cuidado.
Os cuidados de enfermagem ao cliente em nutrição parenteral caracterizam-se pelo
acompanhamento e realização de procedimentos que visam a manutenção, avaliação e
observação da terapêutica nutricional.
3. Definição de NP
Solução ou emulsão composta basicamente de carboidratos, aminoácidos, lipídeos,
vitaminas e minerais, estéril e apirogênica, acondicionada em recipiente de vidro ou plástico,
destinada à administração intravenosa em clientes desnutridos ou não, em regime hospitalar,
ambulatorial ou domiciliar, visando a síntese ou manutenção dos tecidos, órgãos ou sistemas.4.
Objetivo da NP
A NP objetiva nutrir o cliente em situação de desnutrição, anorexia, alterações neurológicas,
ingestão alimentar inadequada e demais agravos de ordem orgânica e/ou funcional,
melhorando assim o estado nutricional e estabelecendo um balanço nitrogenado positivo;
manter a massa muscular; promover o ganho de peso e estimular o processo de recuperação.
5. Responsável pelo Cuidado de Enfermagem
-

Enfermeiro
Técnico de Enfermagem
Auxiliar de Enfermagem

6. O que fazer?











Realizar higiene das mãos antes e depois de prestar os cuidados
Orientar o cliente quanto ao procedimento a ser realizado
Aferir sinais vitais
Promover a higiene das cavidades oral
Avaliar e manter a permeabilidade do cateter
Observar aspecto e característica do curativo
Avaliar necessidade de troca de curativo
Realizar curativo de acordo com as normas estabelecidas
Controlar volume e gotejamento nas etapas da NP
Acompanhar a progressão da NP
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Anotar o volume administrado da NP nas etapas
Realizar glicemia capilar 4 vezes ao dia
Instalar curva térmica quando necessário
Administrar solução glicosada a 10% em caso de interrupção ou ao término da terapia
Promover a infusão contínua da NP nas 24 horas (não interromper em caso de
procedimentos)
Manter acesso exclusivo para a NP
Encaminhar ao serviço de radiologia para realização de raio X de tórax após inserção do
cateter
Atentar para complicações após passagem do cateter (pneumotórax, hidrotórax,
hemotórax, embolia gasosa)
Atentar para complicações da NP (hipoglicemia, hiperglicemia, infecção na inserção do
cateter)
Comunicar, em casos de complicações, a Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional.
Estimular deambulação
Observar e anotar aspecto, quantidade e freqüência das eliminações vesicais
Aferir peso semanalmente

Bibliografia
BOOG, M.C.F. O papel do enfermeiro no suporte nutricional ao paciente hospitalizado. Rev.
Campineira de Enf: v. 2, p. 11-6, 2003. BRASIL. Ministério da Saúde. Resolução nº 272/98.
Dispõe sobre Terapia Nutricional Parenteral. DOU, 1998.
COFEN. CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Resolução nº 277/03. Dispõe sobre as
normas de procedimentos a serem utilizadas pela equipe de enfermagem na Terapia Nutricional.
Disponível em <www.portalcofen.org.br> Acesso em 12 maio de 2004.
WAITZBERG, D. L. Nutrição enteral e parenteral na prática clínica. 2. ed. Rio de Janeiro:
Atheneu, 1995.WALDOW, V. R. et al. Maneiras de cuidar, maneiras de ensinar: a enfermagem
entre a escola e a prática profissional. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995.

Elaborado por
Validado por
Enfª Silvana de Oliveira Azevedo - HUAP

Revisado por

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO/NP – POP 05/05
Universidade Federal Fluminense
Hospital Universitário Antonio Pedro
Diretoria de Enfermagem

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP)

POP 05/05

Diretoria de Enfermagem
ASSUNTO: Registro de Enfermagem em Suporte Nutricional Parenteral
1. Situação
Situação
0.0

Data
09/05/2006

Nº páginas: 02

Alteração
Elaboração

2. Introdução
Os registros de enfermagem devem priorizar, de maneira concisa e objetiva, os resultados
e procedimentos realizados acerca do suporte nutricional parenteral.
3. Responsável pelo registro
- Enfermeiro
- Técnico de Enfermagem
- Auxiliar de Enfermagem
4. Onde registrar?
Os registros devem ser realizados no impresso de Metodologia de Assistência de Enfermagem
(MAE) a partir da evolução clínica do cliente e do plano de cuidados estabelecidos e
elaborados pelo enfermeiro.
O registro da NP em impresso de Balanço Hídrico só deverá ser realizado em conjunto com a
MAE.
5. Quando e quem registrar?







Curativo em local de inserção do cateter de NP
Recebimento da NP
Conservação
Instalação
Administração
Cuidados de Enfermagem

– Enfermeiro
– Equipe de Enfermagem
– Equipe de Enfermagem
– Enfermeiro
– Equipe de Enfermagem
– Equipe de Enfermagem

6. O quê registrar?
6.2 Curativo:





Realização do procedimento com data, hora e assinatura
Presença de sinais flogístico e de secreção
Permeabilidade do cateter
Intercorrências

6.2 Recebimento da NP:



Assinar recebimento da NP em livro do Serviço de Suporte Nutricional
Em caso de anormalidade na NP registrar a justificativa da devolução da NP no livro de
protocolo, na MAE e no de ordens e ocorrências, e a conduta realizada; datar e assinar

6.3 Conservação da NP:
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Registrar a localização do frasco da NP em livro de ordens e ocorrências
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6.4 Instalação da NP:




Registrar a realização do procedimento com data, hora e assinatura
Anotar permeabilidade do cateter
Em caso de não instalação da NP registrar a justificativa na MAE

6.5 Administração da NP





Os registros devem ser realizados durante a administração da NP e a cada troca de etapa
Anotar permeabilidade do cateter
A cada troca de etapa registrar: volume infundido; aceitação da NP; aspecto e freqüência
de eliminações vésico-intestinais;
Registrar motivo de interrupção da NP ou qualquer intercorrência de ordem técnica ou
administrativa

6.6 Cuidados de Enfermagem






Registrar os cuidados de enfermagem realizados a partir da prescrição e plano de
cuidados de enfermagem
Intercorrências e complicações
Registrar evolução clínica do cliente e aceitação da NP
Descrever orientação realizada ao cliente e/ou família acerca da NP
Datar, registrar horário e assinar
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Considerações Finais

Considerações Finais

Pensar uma prática de enfermagem que atenda às necessidades
nutricionais de clientes hospitalizados exige reflexão sobre novas abordagens
para que se possa articular conhecimento científico, atuação interdisciplinar e
valorização do processo de suporte nutricional.
Ao propor desenvolver uma pesquisa sobre a prática de enfermagem a
clientes em suporte nutricional em uma instituição pública de saúde, a qual
representa o espaço acadêmico de construção de conhecimento da área da
saúde, houve várias demonstrações de desinteresse com a temática escolhida
por parte de profissionais diversos.
Porém, por me identificar e ter atuado de forma efetiva nesta área
profissional por longos anos, muito me inquietaram as observações com relação à
questão aqui desenvolvida nessa pesquisa, uma vez que considero de extrema
importância o cuidado nutricional na prática assistencial.
A pesquisa e seus resultados apontam para a necessidade de novas
práticas e condutas técnicas para um cuidar considerando a cultura, a
individualidade e integralidade do cliente hospitalizado.
Estudos indicam que o processo de cuidado nutricional tem sido
negligenciado em muitos hospitais, ocasionando um alto índice de desnutrição
hospitalar, custo elevado das internações e sofrimento adicional ao cliente e
família10,38,43.
O cuidado a clientes em suporte nutricional mostrou ser uma atividade que
exige pouca mobilização da enfermagem e da equipe multiprofissional de terapia
nutricional. Esta constatação se apóia tanto na análise das observações
realizadas como no discurso das enfermeiras. No cuidado, ainda é impresso um
caráter estritamente técnico, privilegiando um fazer fragmentado voltado para a
administração da dieta e seu registro em impresso de balanço hídrico.
Apesar dos enfermeiros reconhecerem a importância do cuidado nutricional
e da participação de cada profissional de saúde neste processo, o cuidado ainda

é realizado sem parcerias, o que aponta para a necessidade de se trabalhar em
equipe para que o cliente seja atendido em suas necessidades nutricionais.
Pode-se considerar que os entrevistados se apóiam em conhecimento
científico para a assistência ao cliente em suporte nutricional. Entretanto, este não
recebe a atenção devida dos profissionais, em virtude da ausência de interação
entre a equipe multiprofissional de terapia nutricional e a enfermagem, o que
acaba refletindo no processo de recuperação da clientela assistida.
Com relação ao planejamento da assistência voltada para o cuidado
nutricional, os dados apontam que o mesmo não é desenvolvido pelo enfermeiro
e que os registros contemplam, em sua maioria, as complicações, as trocas das
etapas da nutrição e do curativo do sítio de punção venosa profunda.
A ausência de normas e rotinas, e de uma equipe multiprofissional (EMNT)
atuante leva a um cuidado fragmentado, isolado de uma proposta institucional,
propiciando uma prática que não contempla as necessidades humanas básicas
desta clientela, podendo ainda levar a um quadro de desnutrição implicando em
aumento do tempo de internação e de custo.
Nesse sentido, ao se criarem os Procedimentos Operacionais Padrão, para
boas práticas assistenciais e terapêuticas direcionadas ao cliente em suporte
nutricional, espera-se que a instituição estudada, após validação desses
procedimentos, e em conjunto com a educação permanente, objetive uma
normalização de condutas e a disseminação de uma assistência de enfermagem
reconhecida aprimorando uma prática educativa consciente e sistemática.
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Anexos

ANEXO A – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA/HUAP/UFF

ANEXO B -TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
NOME DO PARTICIPANTE: _______________________________________________________
IDADE: _______________________RG:
________________________
Título do projeto: O Enfermeiro no Suporte Nutricional
Responsáveis pelo projeto: Profª Drª Cristina Lavoyer Escudeiro e Discente Silvana de Oliveira
Azevedo
Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica – UFF
Eu, _____________________________________________________, abaixo assinado Declaro
ter pleno conhecimento do que se segue:
Dos objetivos da pesquisa, que são:
 •Descrever o planejamento da assistência ao cliente em suporte nutricional realizado pelo
enfermeiro;
 •Identificar as dificuldades enfrentadas pelo enfermeiro ao cuidado a clientes em suporte
nutricional;
 •Analisar a implementação de um modelo de planejamento da assistência ao cliente em
terapia nutricional.Dos procedimentos necessários para a sua realização:
Para a realização da pesquisa será necessário o desenvolvimento de entrevista com enfermeiros
do Hospital Universitário Antônio Pedro, da Clinica Médica Masculina.
Dos benefícios que possam ser obtidos:
Essa pesquisa trará para alvo de discussões como o Enfermeiro poderá atuar de forma
mais específica no paciente em Suporte Nutricional. A pesquisa desse tema torna-se
extremamente relevante a medida que cresce

o uso do Suporte Nutricional objetivando a

diminuição da desnutrição que vem se fazendo presente freqüentemente na instituição hospitalar.
Esse problema justifica a realização desse projeto de pesquisa, uma vez que o Suporte Nutricional
é uma realidade constante em nosso meio.
- Que receberei respostas ou esclarecimentos a qualquer dúvida acerca dos procedimentos,
riscos, benefícios e outros assuntos relacionados com a pesquisa;
- Que terei liberdade de recusar a participar ou retirar meu consentimento em qualquer fase da
pesquisa, sem penalização alguma e sem qualquer prejuízo.
- Que será garantido o caráter confidencial das informações assegurando minha privacidade
quanto aos dados envolvidos na pesquisa;
- Que obterei informações atualizadas durante o estudo, ainda que isto possa afetar a minha
vontade de continuar participando,
- Que os resultados da pesquisa serão tornados públicos em trabalhos e revistas científicas.

____________________________________
Enfermeiro participante da pesquisa

Niterói, 29 de novembro de 2004.
____________________________________
Ass. Pesquisador Responsável: Silvana de
Oliveira Azevedo

__________________________________
Ass. Orientador Responsável: Cristina Lavoyer Escudeiro

ANEXO C – ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO – NUTRIÇÃO PARENTERAL
ROTEIROe DE OBSERVAÇÃO EM SUPORTE NUTRICIONAL PARENTERAL
I – CONSIDERAÇÕES GERAIS
1- A NP é administrada sob responsabilidade do enfermeiro?
(

) SIM

(

) NÃO

2- Existe Enfermeiro de plantão quando da administração da NP ?
(

) SIM

(

) NÃO

3- Há disponibilidade do Enfermeiro responsável pelo atendimento ao
paciente em NP?
(

) SIM

(

) NÃO

4- Existe manual de procedimento par a administração da NP ?
(

) SIM

(

) NÃO

5- Existe sabão, papel toalha disponíveis e em quantidade suficiente ?
(

) SIM

(

) NÃO

6- Existe folheto ilustrativo ou recomendação para lavagem das mãos
próximos as pias ?
(

) SIM

(

) NÃO

7- As bombas infusoras são adequadas a administração da NP ?
(

) SIM

(

) NÃO

8- Existe procedimento escrito de limpeza e desinfecção das bombas
infusoras ?
(

) SIM

(

) NÃO

9- Há registro dessas operações ?
(

) SIM

(

) NÃO

10- As bombas infusoras apresentam etiqueta indicando as datas da última e
da próxima calibração ?
(

) SIM

(

) NÃO

11- Existe um programa por escrito de manutenção das bombas infusoras de
forma preventiva e/ou corretiva ?
(

) SIM

(

) NÃO

12- Há fornecimento constante e em número suficiente de equipos adequados
para as bombas infusoras ?
e

Adaptado do Roteiro de Inspeção para Atividade de Administração Nutrição Parenteral.

(

) SIM

(

) NÃO

13- Ë realizado orientação ao paciente, família ou responsável legal ?
(

) SIM

(

) NÃO

14- Em caso afirmativo. Sob qual forma ?
( ) Verbal

(

) escrita

15- Existe material de reanimação em caso de emergência ?
(

) SIM

(

) NÃO

16- O material encontra-se em local de fácil acesso ?
(

) SIM

(

) NÃO

17- A unidade de radiologia é de fácil acesso ?
(

) SIM

(

) NÃO

18- Existe horário pré estabelecido para a entrega das prescrições ?
(

) SIM

(

) NÃO

19- Quando do recebimento da NP são observadas :
(

) integridade da embalagem (

) presença de partículas estranhas à NP

(

) nome do paciente/ n* do leito

(

)composição e volume total da NP

(

) prazo da validade da NP

(

) recomendações específicas

20- Quando não usada imediatamente a NP é conservada em geladeira
exclusiva para medicação ?
(

) SIM

(

) NÃO

21- Quando da administração da NP são observadas
(

) integridade da embalagem (

) presença de partículas estranhas a NE

(

) nome do paciente/ n* do leito

(

)composição e volume total da NE

(

) prazo da validade da NE

(

) recomendações específicas

22- A NP esta protegida da incidência direta da luz?
(

) SIM

(

) NÃO

23- A NP é protegida das fontes geradoras de calor durante sua
administração?
(

) SIM

(

) NÃO

24- A via de acesso é exclusiva para administração da NP ?
(

) SIM

(

) NÃO

25- Em caso excepcionais, a autorização para a utilização da via de acesso da
NP é :

(

) VERBAL

(

) ESCRITA

26- A NP é administrada diretamente do seu recipiente de origem?
(

) SIM

(

) NÃO

27- É realizada anti-sepsia nas conexões do cateter na troca do equipo?
(

) SIM

(

) NÃO

28- Há registro de todo o processo de administração da NP?
(

) SIM

(

) NÃO

29- Ë realizado avaliação do paciente antes da interrupção / suspensão da
NP?
(

) SIM

(

) NÃO

II – ATRIBUIÇÕES DO ENFERMEIRO:
1.
Orienta o paciente, a família ou o responsável legal quanto a utilização e
controle da TNP ?
( ) SIM ( ) NÃO
2.
Prepara o paciente , o material e o local para o acesso da parenteral ?
( ) SIM ( ) NÃO
3.
Prescreve os cuidados de enfermagem na TNP, em nível hospitalar,
ambulatorial e domiciliar ?
( ) SIM ( ) NÃO
4.
Procede ou assegura a troca do curativo do local do acesso venoso?
( ) SIM ( ) NÃO
5.
Recebe a NP e assegura a sua conservação até a completa administração
?
( ) SIM ( ) NÃO
6.
Procede a inspeção visual da NP : antes da de sua administração ?
( ) SIM ( ) NÃO
7.
Avalia e assegura a administração da NP, observando as informações
contidas no rótulo, confrontando-as com a prescrição médica?
( ) SIM ( ) NÃO
8.
Avalia e assegura a administração da NP, observando os princípios da
assepsia?
( ) SIM ( ) NÃO
9.
Detecta, registra, e comunica a equipe multiprofissional de terapia
nutricional e/ou médico responsável pelo paciente as intercorrências de qualquer
ordem técnica e/ou administrativa?
( ) SIM ( ) NÃO

10.
Garante o registro claro e preciso de informações relacionadas a
administração e a evolução do paciente quanto ao peso, sinais vitais, tolerância
digestiva e outros que se fizerem necessários ?
( ) SIM ( ) NÃO
11.
Participa e promove atividades de treinamento operacional e de educação
continuada garantindo a atualização?
( ) SIM ( ) NÃO
12.
Elabora e padroniza os procedimentos de enfermagem relacionados a
Terapia Nutricional Parenteral?
( ) SIM ( ) NÃO
13.
Realiza os cuidados de enfermagem pertinente a NP
( ) SIM ( ) NÃO
14.
Promove e/ou orienta a higienização oral e das narinas?
( ) SIM ( ) NÃO

ANEXO D – ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO – NUTRIÇÃO ENTERAL
ROTEIROf DE OBSERVAÇÃO DO SUPORTE NUTRICIONAL ENTERAL
I – CONSIDERAÇÕES GERAIS
1(
2(

A NE é administrada sob responsabilidade do enfermeiro?
) SIM

(

) NÃO

Existe Enfermeiro de plantão quando da administração da NE?
) SIM

(

) NÃO

3Existe disponibilidade do Enfermeiro responsável pelo atendimento ao
paciente em NE ?
(

) SIM

4(
(

) NÃO

Existe manual de procedimento par a administração da NE?
) SIM

5-

(
(

) NÃO

Existe sabão, papel toalha disponíveis e em quantidade suficiente?
) SIM

(

) NÃO

6Existe folheto ilustrativo ou recomendação para lavagem das mãos
próximos as pias?
(

) SIM

7(

(

) NÃO

As bombas infusoras são adequadas a administração da NE?
) SIM

(

) NÃO

8Existe procedimento escrito de limpeza e desinfecção das bombas
infusoras ?
(

) SIM

9(

(

) NÃO

Há registro dessa operações ?
) SIM

(

) NÃO

10As bombas infusoras apresentam etiqueta indicando as datas da última e
da próxima calibração ?
(

) SIM

(

) NÃO

11Existe um programa por escrito de manutenção das bombas infusoras de
forma preventiva e/ou corretiva ?
(

f

) SIM

(

) NÃO

Adaptado do Roteiro de Inspeção para a Atividade de Administração de Nutrição Enteral.

12Há fornecimento constante e em número suficiente de equipos adequados
para as bombas infusoras ?
(

) SIM

13(

(

) NÃO

Ë realizado orientação ao paciente, família ou responsável legal ?
) SIM

(

) NÃO

Em caso afirmativo. Sob qual forma ?
( )Verbal (

14(

Existe material de reanimação em caso de emergência ?
) SIM

15(
(
(
(

) NÃO

(

) NÃO

(

) NÃO

Existe horário pré estabelecido para a entrega das prescrições ?
) SIM

19-

(

A unidade de radiologia é de fácil acesso ?
) SIM

18-

) NÃO

O material esta limpo e em condições de uso ?
) SIM

17-

(

O material encontra – se em local de fácil acesso ?
) SIM

16-

) escrita

(

) NÃO

Quando do recebimento da NE são observadas :

(

) integridade da embalagem

(

(

) nome do paciente/ n* do leito

(

(

) prazo da validade da NE

) recomendações específicas

(

) presença de partículas estranhas à NE
)composição e volume total da NE

20Quando não usada imediatamente a NE é conservada em geladeira
exclusiva para medicação ?
(

) SIM

21-

(

) NÃO

Quando da administração da NE são observadas

( ) integridade da embalagem
NE

(

) presença de partículas estranhas a

( ) nome do paciente/ n* do leito
NE

(

) composição e volume total da

(

(

) recomendações específicas

) prazo da validade da NE

22(

A NE esta protegida da incidência direta da luz ?
) SIM

(

) NÃO

23A NE é protegida das fontes geradoras de calor durante sua
administração?
(

) SIM

(

) NÃO

24(
25(
26(
27(
28?
(

A via de acesso é exclusiva para administração da NE ?
) SIM

(

) NÃO

A NE é administrada diretamente do seu recipiente de origem ?
) SIM

(

) NÃO

É realizada desinfecção nas conexões da sonda na troca de equipo ?
) SIM

(

) NÃO

Há registro de todo o processo de administração da NE?
) SIM

(

) NÃO

Ë realizado avaliação do paciente antes da interrupção / suspensão da TN
) SIM

(

) NÃO

II – ATRIBUIÇÕES DO ENFERMEIRO :
1.
Orienta o paciente, a família ou o responsável legal quanto a utilização e
controle da TNE?
(
2.
(

) SIM

(

) NÃO

Prepara o paciente, o material e o local para o acesso enteral?
) SIM

(

) NÃO

3.
Prescreve os cuidados de enfermagem na TNE, em nível hospitalar,
ambulatorial e domiciliar?
(

) SIM

(

) NÃO

4.
Procede ou assegura a colocação da sonda oro/nasogástrica ou
transpilórica?
(

) SIM

(

) NÃO

5.
Recebe a NE e assegura a sua conservação até a completa
administração?
(
6.
(

) SIM

(

) NÃO

Procede a inspeção visual da NE: antes da de sua administração?
) SIM

(

) NÃO

7.
Avalia e assegura a administração da NE, observando as informações
contidas no rótulo, confrontando – as com a prescrição médica?
(

) SIM

(

) NÃO

8.
Avalia e assegura a administração da NE, observando os princípios da
assepsia?
(

) SIM

(

) NÃO

9.
Detecta, registra, e comunica a equipe multiprofissional de terapia
nutricional e/ ou médico responsável pelo paciente as intercorrências de qualquer
ordem técnica e/ou administrativa?
(

) SIM

(

) NÃO

10.
Garante o registro claro e preciso de informações relacionadas a
administração e a evolução do paciente quanto ao peso, sinais vitais, tolerância
digestiva e outros que se fizerem necessários?
(

) SIM

(

) NÃO

11.
Garante a troca do curativo e/ou fixação da sonda enteral, com base em
procedimento pré estabelecido?
(

) SIM

(

) NÃO

12.
Participa e promove atividades de treinamento operacional e de educação
continuada garantindo a atualização?
(

) SIM

(

) NÃO

13.
Elabora e padroniza os procedimentos de enfermagem relacionados a
Terapia Nutricional Enteral?
(

) SIM

(

) NÃO

14.
Confirma a localização da sonda e sua permeabilidade, antes de iniciar a
administração da NE?
(
15.
(
16.
(

) SIM

(

) NÃO

Avalia o volume residual antes do início de cada etapa da NE?
) SIM

(

) NÃO

Promove e/ou orienta a higienização oral e das narinas?
) SIM

(

) NÃO

Apêndices

APÊNDICE A – CARTA DE APRESENTAÇÃO À DE/HUAP/UFF

Universidade Federal Fluminense
Centro de Ciências Médicas
Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa
Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica
Da: Profª Cristina Lavoyer Escudeiro – orientadora da Dissertação de Mestrado da enfermeira
Silvana de Oliveira Azevedo
Para: Profª Drª Zenith Rosa Silvino - Diretora de Enfermagem do HUAP
Assunto: apresentação (faz)

Niterói, 05 de abril de 2005
Venho por meio desta, apresentar à V. Sª a aluna do Curso de PósGraduação Mestrado Profissional em

Enfermagem

Assistencial da Escola de

Enfermagem Aurora de Afonso Costa/UFF, SILVANA DE OLIVEIRA AZEVEDO, que
encontra-se realizando estudo sobre “O planejamento do cuidado de enfermagem ao
cliente hospitalizado em Suporte Nutricional”.
A coleta de dados será realizada, através de observação participante e
entrevista semi-estruturada, com enfermeiros do HUAP em cuidados ao cliente em
suporte nutricional, as informações obtidas a partir das entrevistas serão gravadas para
não se perder impressões e percepções dos sujeitos, o que após serão transcritas na
íntegra para análise. O anonimato dos sujeitos será preservado através de nomes
fictícios.
A realização do estudo no HUAP recebeu aprovação pelo Comitê de Ética em
Pesquisa e será esclarecido aos enfermeiros os objetivos da pesquisa através do Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido que será assinado após concordância à
participação.
Gostaria de colocar que após a conclusão do presente estudo uma cópia do
mesmo será encaminhada para a Educação Continuada do HUAP no sentido de
divulgação e posterior utilização dos resultados em benefício da prática da enfermagem.
Na certeza de poder contar com vossa colaboração desde já agradeço a
atenção.
Profª Cristina Lavoyer Escudeiro
Contato:
2629-9477
e-mail: crisvoyer@terra.com.br

APÊNDICE B – ROTEIRO DE PERGUNTAS DA ENTREVISTA

ROTEIRO DE PERGUNTAS DA ENTREVISTA

1. Existe em sua instituição Equipe Multiprofissional da Terapia Nutricional
(EMTN)?
2. Em caso de afirmação a EMTN se faz presente?
3. Qual a periodicidade da presença da EMTN em seu setor?
( ) diariamente ( ) 1xpor semana ( ) 3x por semana
( ) Outros _________4. Na sua opinião, quais os cuidados de enfermagem que o enfermeiro deve
ter em relação ao cliente em uso de Suporte Nutricional Enteral?
5. E em relação ao Suporte Nutricional Parenteral?
6. De alguma forma é realizada anotação da quantidade de ingesta por via
oral e por sonda do cliente em Terapia Nutricional (TN)?
7. Em caso afirmativo, em que impresso isto ocorre ?
(
(
(
(

) plano terapêutico de enfermagem
) ficha única
) balanço hídrico
) outras ? _____

8. Na sua opinião, quais as complicações que a TN pode apresentar (Nutrição
Enteral e Parenteral)?
9. Existe prescrição de enfermagem em relação a TN? Em caso afirmativo, é
realizada por quem?
10. Há no setor normas e rotinas acerca dos cuidados de enfermagem ao
cliente em suporte nutricional ( NE e NP ) ?
11. O paciente e a família recebem orientações quanto ao suporte nutricional?
Em caso afirmativo, quais as orientações que o paciente e sua família
recebem após a alta hospitalar sobre o uso da TN?
12. De que forma as mesmas são realizadas?
13. Que dificuldades você encontra para a realização do cuidado ao cliente em
suporte nutricional?

APÊNDICE C – INSTRUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS
IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS

Nome:

Idade

Nome fictício:

Sexo:

Endereço:

Tel.:

Instituição de formação:
Tempo de formado :
Pós-graduação (área, local, data):
Tempo de serviço na Instituição:
Setor de Atuação (anterior(es) e tempo):
Setor de atuação (atual e tempo):
Função:
Possui algum treinamento/atualização sobre assistência em suporte nutricional? Onde realizou
e quando?

