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RESUMO 

 
A nutrição é essencial para integridade metabólica e imunológica do organismo, e a 

escolha da nutrição correta é crucial para ditar a evolução do paciente. Pacientes 

que utilizam NE por cateter também podem receber medicamentos por esta via, e 

isto pode ter consequências negativas, como obstrução da luz dos cateteres e a 

interação fármaco-nutriente. Para que a terapia de nutrição enteral tenha maior êxito 

é fundamental que haja uma equipe multiprofissional. Assim, problemas com a 

terapia nutricional ou a eficácia do tratamento farmacológico poderiam ser 

minimizados e/ou evitados, a fim de garantir a segurança do paciente. Observa-se 

que entender o perfil de medicamentos administrados por cateter de nutrição enteral 

(CN) e compreender a maneira correta de administração destes medicamentos é 

essencial. A elaboração de manuais sobre os medicamentos e orientações para 

administração em CN é uma ferramenta que auxilia os farmacêuticos e à equipe de 

enfermagem. O objetivo desse estudo foi avaliar as características da administração 

de medicamentos por CN em clínicas de um hospital federal geral de grande porte 

no intuito de estabelecer procedimentos que auxiliem na garantia do uso racional de 

medicamentos. É um estudo observacional, analítico e transversal, de orientação 

retrospectiva, no período de 01 de janeiro à 30 de junho de 2016. Avaliou-se as 

prescrições médicas, enviadas ao serviço de farmácia, referentes a pacientes 

internados que estavam em uso de CN. Os cenários de estudo são Centro de 

Terapia Intensiva adulta, Unidade Coronariana e Clínicas Médicas localizadas no 5º 

andar do hospital. Este estudo avaliou 11298 prescrições médicas e destas, 3517 

foram selecionadas por conter indicação do uso de CN. Na análise individual das 

prescrições, 141 pacientes que estavam com CN receberam medicamentos por esta 

via. Além das prescrições, os prontuários dos pacientes também foram avaliados. O 

levantamento indica que 90% dos medicamentos prescritos estavam em formas 

farmacêuticas sólidas, em que 18% dos medicamentos era contraindicada sua 

administração por CN, e, como alternativa no hospital, havia 9% dos medicamentos 

na forma farmacêutica líquida. Quando a administração desses sólidos orais é 

possível, exige procedimentos especiais. Assim sendo, através do perfil dos 

medicamentos prescritos para administração através do CN, buscou-se protocolos e 

informações técnico-científicas sobre recomendação do uso destes medicamentos 



 

 
 

 

viii 

 

através de CN. Em seguida, foi organizado um manual de recomendações com cada 

medicamento sólido oral encontrado, buscando reunir o máximo de orientações 

disponíveis na literatura com intuito de servir como um instrumento para a 

administração segura de medicamentos por CN. Aprimorar o conhecimento sobre 

este assunto entre os profissionais envolvidos na assistência ao paciente está 

relacionado com a segurança do paciente. Com este estudo, espera-se contribuir 

para a produção científica brasileira no que diz respeito à orientação técnica de 

preparo de medicamentos administrados por cateteres de forma segura. 

 

Palavras-chave: Uso de Medicamentos, Nutrição Enteral, Administração & Dosagem, 

Conduta do tratamento medicamentoso, Segurança do paciente, Manual 
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ABSTRACT 

STUDY ON THE MANAGEMENT OF MEDICATION BY MEANS OF ENTERAL 

NUTRITION CATHETER IN RIO DE JANEIRO FEDERAL HOSPITAL 

Nutrition is essential for body metabolic and immunological integrity, and the correct 

nutritional choice is crucial for a patient progress. Patients who are enterally fed 

through catheter can also take medicine by it and this can result in undesirable 

consequences, like catheters light obstruction and drug-nutrient interactions. In order 

to succeed is vital the presence of a multi professional team in Enteral Nutrition 

therapy. Therefore, problems with nutritional therapy or with pharmacological 

treatment could be minimized and/or avoided, in order to ensure patient’s safety. It is 

observed the importance of knowing about drugs administered through enteral 

nutrition catheter (NC) and to comprehend how to manage them properly. The 

elaboration of handbooks about drugs and orientation about their administration is a 

tool to support pharmacists and nursing teams. This study aims to analyse the 

characteristics about managing drugs through NC in clinics of a large federal hospital 

in order to set procedures to ensure a rational use of drugs. It is an observational, 

analytical and transverse study, retrospectively oriented. It was analysed medical 

prescriptions, sent to pharmacy service, referred to admitted patients who had been 

under NC. This study sets in an adult Intense Therapy Centre, Coronary Unit and 

medical clinics on the hospital’s fifth floor. This study analysed 11298 medical 

prescriptions, from which 3517 were selected for indicating the usage of NC. In the 

individual analysis of prescriptions, 141 patients under NC were also under 

medication through it. Besides the prescriptions, patients’ medical records were also 

analysed from January 1st to June 30th, 2016. The analysis indicates that 90% of the 

prescribed medication were in solid pharmaceutical form, among which 18% could 

not suffer changes in the pharmaceutical form, being contraindicated the 

administration by means of NC, and, as an alternative in the hospital, 9% of the 

drugs were available in liquid pharmaceutical form. When the management of these 

oral solids is possible, it requires special procedures. Thus, considering the profile of 

the prescribed medicines for management by means of NC, protocols and technical-

scientific information about recommendation for use of these medicines through NC 

were researched. Then, a manual was created with each of the oral solid 

medicine found, trying to reunite the maximum orientation available in the literature 
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aiming to serve as a tool for the safe medicine management through NC. Improving 

knowledge on this matter among professionals involved on patient’s assistance is 

directly related to patient safety. With this study, the goal is to contribute to the 

Brazilian scientific production regarding the technical orientation to prepare 

medicines to be administered safely through a catheter. 

 

Keywords: Drug utilization, Enteral Nutrition, Administration & Dosage, Medication 

Therapy Management, Patient Safety, Handbooks. 
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1. INTRODUÇÃO 

A nutrição é essencial para a integridade metabólica e imunológica do 

organismo. Os pacientes críticos podem apresentar desnutrição antes da internação 

ou tornarem-se desnutridos em decorrência a traumas, sepse e outros fatores. A 

terapia nutricional pode ser considerada um ponto crítico para evolução positiva 

desses pacientes, reduzindo sua morbidade e mortalidade. Manter a integridade 

intestinal no paciente crítico é de grande importância para sua recuperação. Quando 

não há possibilidade de se realizar a terapia nutricional padrão em um paciente, a 

nutrição enteral (NE) é a terapia de primeira escolha, por ser mais fisiológica. 

(MCCLAVE, et al., 2009).  

A nutrição enteral é reconhecida como uma forma segura e adequada de 

prover a nutrição essencial a pacientes que apresentam a capacidade de via oral 

parcial ou totalmente comprometida (CARVALHO, et al, 2010). 

É comum que os pacientes que utilizam NE por cateter também recebam 

medicamentos por esta via. Para estes indivíduos o procedimento ideal é a 

administração de medicamentos na forma líquida. No entanto, poucos fármacos 

encontram-se como soluções ou suspensões. A prática mais frequente é a trituração 

de comprimidos ou abertura de cápsulas e dissolução do conteúdo em água para 

posterior administração. Esta conduta pode resultar em obstrução da luz dos 

cateteres comprometendo o resultado esperado no tratamento (NUNES, 2011; 

SCHWEIGERT, 2008). 

A obstrução de cateter é uma das complicações mecânicas mais comuns em 

pacientes que fazem uso de NE, pode ocorrer por falta de irrigação com água antes 

e após a administração de medicamentos, a má dispersão de comprimidos ou 

cápsulas em água, pela aderência do fármaco na parede do cateter, especialmente 

quando os comprimidos apresentam algum tipo de revestimento ou quando as 

cápsulas contêm grânulos, precipitação da dieta residual, dobras e acotovelamentos 

da sonda (NUNES, 2011; SCHWEIGERT, 2008). 

Para que a terapia de nutrição enteral (TNE) tenha maior êxito, é 

fundamental que haja uma equipe multiprofissional, principalmente quando esta é 

relacionada a farmacoterapia do paciente (BRASIL, 2000). 

 A atuação do farmacêutico é imprescindível para assegurar o uso racional 

de fármacos. Desta maneira, muitos problemas com a terapia nutricional ou a 
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eficácia do tratamento farmacológico poderiam ser minimizados e/ou evitados 

(RODRIGUES, 2014). 

A segurança do paciente definida pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS) é a ausência de danos evitáveis a um paciente durante o processo de 

cuidados de saúde. O programa de segurança do paciente foi lançado pela OMS em 

outubro de 2004, como resposta a uma resolução da Assembleia Mundial de Saúde 

de 2002 que pedia a OMS e aos Estados-Membros para prestarem a maior atenção 

possível para o problema da segurança do paciente. A criação deste programa foi o 

marco da segurança do paciente como problema global de saúde (WHO, 2016).  

Entender o perfil de medicamentos administrados por cateter de nutrição 

enteral (CN) e compreender a maneira correta de administração destes 

medicamentos é essencial. A elaboração de guias e manuais com informações 

sobre os medicamentos comumente empregados em um hospital, as peculiaridades 

deles e orientações para administração em CN auxiliará os farmacêuticos, em uma 

avaliação da prescrição mais cuidadosa e à equipe de enfermagem para 

administração segura destes medicamentos (SILVA, 2014 e RODRIGUES, 2014). 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1MEDICAMENTOS 

Medicamento, conforme a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) é “produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, com 

finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico” (BRASIL, 2011). 

Para que o medicamento possa atingir o objetivo pelo qual foi criado, é 

fundamental que o seu uso seja racional; isto requer a utilização correta destes 

medicamentos, incluindo as vias de administração adequadas, modo de preparo e 

conhecimento sobre as características deste medicamento, com a finalidade de 

poder manipulá-lo de forma correta garantindo a eficácia do tratamento e segurança 

do paciente (SILVA, 2013). 

Os medicamentos apresentam-se nas mais diversas formas farmacêuticas, e 

cada uma destas formas foram desenvolvidas para serem administradas de uma 

maneira ideal (SILVA, 2013).  

As formas farmacêuticas principais de uso oral são (BRASIL, 2011): 

1. Sólidas 

a. Cápsulas: dura ou mole, podendo ser simples, de liberação controla 

ou de liberação retardada; 

b. Comprimidos: simples, liberação prolongada ou modificada, 

efervescente, mastigável, orodispersível, para solução ou suspensão, 

revestido, revestido de liberação prolongada ou retardada. 

c. Pós: pó efervescente, pó para suspensão oral, entre outros. 

2. Líquidas 

a. Líquido: líquido (substância pura líquida) ou óleo; 

b. Solução: elixir, solução ou solução gotas; 

c. Suspensão: suspensão, suspensão de liberação prolongada ou 

retardada ou suspensão gotas;  

d. Xarope. 

Em algumas situações os medicamentos de uso oral podem ser 

administrados por cateteres enterais, conforme as características do medicamento e 

sua formulação. Recomendações próprias do preparo e administração de 

medicamentos devem ser seguidas (SILVA, 2013). 
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Observando a forma farmacêutica e a via de administração sendo o cateter, 

preferem-se medicamentos líquidos, porém nem sempre há disponibilidade desta 

apresentação. Deste modo, a alternativa é realizar trituração e diluição adequada 

com a finalidade de favorecer a absorção e reduzir o risco de obstrução 

(BECKWITH, 2004).  

Identificada a necessidade de trituração do medicamento e sendo permitido 

o procedimento, deve-se tritura-lo até atingir um pó fino, por conseguinte diluí-lo em 

um volume de água estéril que pode variar 10 – 30mL conforme as literaturas 

consultadas, uma vez que que água filtrada contem íons que podem interferir na 

biodisponibilidade do medicamento. Na fase da administração deve-se observar se o 

medicamento pode ser administrado com a nutrição, ou se é necessária lavagem 

antes e depois da administração no CN (BANKHEAD, 2009, BECKWITH, 2004). 

Durante o processo, erros podem levar a oclusão do cateter, ineficácia do 

medicamento, contaminação, entre outros, podendo ocasionar eventos adversos e 

afetando tanto a TNE quanto a terapia farmacológica (BECKWITH 2004 e SILVA, 

2014).  

2.2 NUTRIÇÃO ENTERAL 

2.2.1 Revisão histórica 

Uma das primeiras referências à nutrição artificial pode ser encontrado no 

Papiro de Ebers, em 1550 a. C., em que os egípcios faziam enema retal de leite, 

soro de leite, vinho e caldos de cevada, que serviam como alimento ou 

medicamento. Outros relatos de Hipócrates, Lykos e Celsus, antes de Cristo, 

descrevia o uso de enema retal de trigo, cevada, ovos e leite em pacientes que não 

podiam se alimentar por via oral ou que apresentava doenças gástricas ou disenteria 

(VASSILYADI, et al, 2013). 

Em 1598, Capivacceus realizou a alimentação enteral usando um tubo oco 

para empurrar o líquido para o esôfago. Em 1617, realizou-se a alimentação enteral 

usando um pequeno tubo nasofaríngeo de prata para alimentar pacientes com 

tétano e em 1646 foi encontrado relato do uso de um tubo flexível de couro 

transnasal (VASSILYADI, et al, 2013). 

Hunter, em 1790, foi o primeiro a usar nutrição enteral para fins terapêuticos. 

Em 1837, Egeberg foi o primeiro a realizar uma gastrostomia em cães para o efeito 

da alimentação. Sedillot, em 1849, realizou a primeira gastrostomia em seres 
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humanos sem sucesso, porém, em 1876, Verneuil, concluiu a primeira gastrostomia 

bem sucedida em seres humanos. Em seguida, em 1878, Surmay fez à primeira 

jejunostomia de sucesso (VASSILYADI, et al, 2013). 

Stamm padronizou a técnica de gastrostomia, em 1894 e Eiselberg, logo 

depois em 1895, realizou modificações da técnica de jejunostomia, que é usada 

ainda hoje. No início do século XX, Einhorn, Gross e Help desenvolveram uma 

sonda nasogástrica que poderia passar para o duodeno ou até o jejuno, esta era um 

cateter fino com uma parte metálica pequena em sua extremidade distal de modo 

que a gravidade ajudasse o movimento ao longo do tubo digestivo. No fim do século 

XX, Gauterer e colaboradores descreveram a primeira colocação endoscópica de 

um tubo de gastrostomia, sendo mais um avanço para a nutrição enteral 

(VASSILYADI, et al, 2013). 

Muitas sondas nasogástricas (SNG) utilizadas atualmente são menores em 

diâmetro do que as SNG originais. Elas são feitas de polímeros macios, tais como o 

silicone e o poliuretano, que exige a utilização de guia ou metal para rigidez durante 

a inserção. Até hoje, a SNG continua a ser o acesso enteral em curto prazo mais 

utilizado de alimentação, devido à sua simplicidade e baixo custo (CRESCI, 2006).  

2.2.2 Definição 

Nutrição Enteral (NE) é definida pela RDC nº63/2000 como “alimento para 

fins especiais, com ingestão controlada de nutrientes, na forma isolada ou 

combinada, de composição definida, especialmente formulada e elaborada para uso 

por sondas ou via oral, industrializado ou não, utilizada exclusiva ou parcialmente 

para substituir ou complementar a alimentação oral em pacientes desnutridos ou 

não, conforme suas necessidades nutricionais, em regime hospitalar, ambulatorial 

ou domiciliar, visando a síntese ou manutenção dos tecidos, órgãos ou sistemas” 

(BRASIL, 2000). Carvalho e colaboradores definem NE como a provisão de 

nutrientes para o trato gastrointestinal por meio de um cateter, quando a ingestão 

oral é ineficaz. Ela é reconhecida como uma forma segura e adequada de prover a 

nutrição essencial a pacientes que apresentam a capacidade de via oral parcial ou 

totalmente comprometida (CARVALHO, et al, 2010). 
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2.2.3 Indicação 

A NE é a primeira escolha para nutrir pacientes com o trato gastrointestinal 

funcionante ou pouco comprometido. A NE preserva integridade da mucosa 

intestinal, atenua resposta inflamatória sistêmica e reduz complicações infecciosas 

(ANDRADE, 2010). 

A NE chamada precoce é feita de 24 a 72 horas após admissão, e está 

indicada para pacientes com estado de hipermetabolismo com sepse, queimaduras 

extensas, acidente vascular cerebral, politraumas, entre outros. Deve apresentar o 

trato gastrointestinal funcionante, porém em incapacidade de ingerir os alimentos 

(ANDRADE, 2010).  

2.2.4 Classificação 

2.2.4.1 Quanto à forma de preparo 

Industrial em que se adquirem o pó para reconstituição da nutrição, líquidos 

semi prontos ou líquidos prontos para uso, e as de preparo artesanal, que 

são feitas com produtos in natura manualmente (WAITZBERG, 2000). 

2.2.4.2 Quanto à indicação segundo os objetivos da dietoterapia 

Dieta enteral de fórmula padrão ou dieta enteral de formulação 

especializada: a primeira apresenta uma fórmula que abrange os pacientes 

de maneira geral, e a especial que tem objetivo de suprir necessidades 

individuais de um paciente (PEIXOTO, 2015 e WAITZBERG, 2000). 

2.2.4.3 Quanto ao suprimento de calorias 

Podem classificá-las em nutricionalmente completas ou em suplementos 

nutricionais, de maneira que a primeira supra todas as necessidades dos 

pacientes e a segunda suplemente a alimentação oral que este paciente 

está fazendo, mas não de modo suficiente (WAITZBERG, 2000). 

2.2.4.4 Quanto à complexidade dos nutrientes 

Poliméricas: nutrientes íntegros, hipercalóricas suplementadas com fibras, 

hiperproteicas, baixa osmolaridade e menor custo; Oligoméricas: hidrólise 

enzimática das proteínas, suplementação de aminoácidos cristalinos, 

osmolaridade mais alta, digestão facilitada e alta absorção intestinal; 

Monoméricas ou elementares:  nutrientes na forma mais simples, 

hiperosmolares, alto custo e isenção de resíduos (PEIXOTO, 2015). 
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2.2.4.5 Quanto à presença de algum elemento específico 

Utilizadas para atender situações clínicas específicas, podendo ser dieta 

com monossacarídeos ou não, dietas enterais com fibras ou sem, com 

lactose ou isentas de lactose (WAITZBERG, 2000). 

2.2.4.6 Quanto ao método de administração 

A escolha do método varia de acordo com a tolerância do paciente, do custo 

e da conveniência. Pode ser contínua ou intermitente, em bolo ou 

gravitacional (FUJINO, NOGUEIRA 2007). 

2.2.4.6.1 Contínua 

Método que necessita de bomba de infusão, em que a nutrição é 

administrada através de gotejamento lento e contínuo. Método de escolha 

quando o paciente estiver com o CN em posição pós-pilórica (FUJINO, 

NOGUEIRA 2007). 

2.2.4.6.2 Intermitente 

a- Gravitacional – utiliza-se a força da gravidade para administrar a dieta 

em porções (FUJINO, NOGUEIRA 2007). 

b- Em bolo - realizado utilizando-se seringa, em que 200 a 300mL são 

administrados entre duas e quatro horas. Deve-se avaliar a condição do 

paciente, para avaliar a regularidade e quantidade de nutrição deve ser 

infundido (FUJINO, NOGUEIRA 2007). 

2.2.5 Vias de acesso do cateter de nutrição enteral 

Estão disponíveis diversos cateteres para administração de dieta que pode 

variar de acordo com a patologia de base, o funcionamento do trato gastrointestinal 

e as condições gerais do paciente. Pode-se classificá-los de acordo com o sítio de 

inserção e localização da ponta distal (Figura 1), desta forma tem-se cateter oro ou 

nasogástrico, ou oro ou nasoenteral (especificado como oro ou nasojejunal e oro ou 

nasoduodenal) e, ainda existem as estomias (gastrostomia, duodenostomia e 

jejunostomia) (SILVA, 2013, CAVA e PEDROSO, 2008). 
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Figura 1. Vias de acesso de cateter de nutrição enteral. a. Cateter de nasogástrico (CNG), b. Cateter 
nasoenteral (CNE). c. Gastrostomia (GTT).d. Jejunostomia (JJT) (DREYER, 2011).  

 
 

2.2.6 Uso de medicamentos através de cateteres enterais 

A utilização de medicamentos através de cateteres enterais exige da equipe 

multiprofissional conhecimento das informações técnicas sobre os medicamentos, 

bem como sobre o posicionamento do CN (BECKWITH, 2004).  

Tal conduta sem o devido conhecimento e cuidado pode causar dano ao 

paciente. O ISMP-Brasil preocupado com esta prática o instituto desenvolveu um 

boletim com título: Preparo e administração de medicamentos via sonda enteral ou 

ostomias, em que é ressaltado problemas com a administração e propõe práticas 

para evitar os erros (ISMP-BRASIL, 2015). 

2.2.6.1 Problemas relacionados com a administração de medicamentos 

através de cateter de nutrição enteral 

Os problemas relacionados com a administração podem ser agrupados em 

algumas categorias. 

a b 

c d 
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2.2.6.1.1 Incompatibilidade física: pode ocorrer relacionado a interação 

fármaco-nutriente, podendo formar precipitado ou alteração de viscosidade, e 

provocar obstrução do cateter, dificuldade de absorção do nutriente e/ou 

medicamento ou inativação de ambos (IZCO, 2001). A trituração de medicamentos 

sólidos orais pode ocasionar problemas mecânicos de obstrução de cateter 

(GOMES e REIS, 2000).  

2.2.6.1.2 Incompatibilidade farmacêutica: ocorre quando a manipulação da 

forma farmacêutica altera a eficácia do medicamento e sua tolerância pelo paciente. 

A trituração de comprimidos com revestimento diferenciado (revestimento entérico, 

liberação controlada entre outros), como nifedipino retard, em que sua trituração 

acarreta em liberação imediata do princípio ativo e consequente toxicidade 

medicamentosa (IZCO, 2001, ISMP-BRASIL, 2015). 

2.2.6.1.3 Incompatibilidade fisiológica: exterioriza-se pela redução da 

tolerância do suporte nutricional devido à ação farmacológica do princípio ativo ou 

de algum excipiente (IZCO, 2001). Umas das características físicas que determinam 

a tolerância do organismo a uma formulação líquida é a osmolaridade (IZCO, 2001). 

2.2.6.1.4 Incompatibilidade farmacológica: ocorre quando o mecanismo de 

ação do medicamento provoca alteração na tolerância da NE ou na eficácia de 

outros medicamentos administrados. As manifestações clínicas que podem ser 

geradas são: diarreia: associada aos fármacos pró-cinéticos, laxantes, citostáticos e 

fármacos com atividade colinérgica; diminuição da motilidade gastrointestinal: 

opiáceos e fármacos com atividade anticolinérgica; náuseas e vômitos: anti-

parkinsonianos, citostáticos e opiáceos; antagonismo: a vitamina K interage com 

anticoagulantes orais (IZCO, 2001). 

2.2.6.1.5 Incompatibilidade farmacocinética: verifica-se quando a 

administração do medicamento através do CN ocasiona alterações em suas 

propriedades farmacocinéticas (IZCO, 2001). Exemplos clássicos são: quinolonas e 

fenitoína, que possuem sua absorção diminuída quando administrada concomitante 

com a NE (BECKWITH, 2004, IZCO, 2001).   

2.2.6.2 Administração de medicamentos através de cateteres enterais 

Quando um paciente estiver com uso de CN, ao montar o plano terapêutico, 

devem-se avaliar diversos pontos, como descrito no esquema abaixo (Figura 2). 
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Figura 2. Abordagem para administração de medicamentos por cateter de nutrição enteral (Adaptado 
de BECKWITH, 2004). 

 
A administração incorreta do medicamento pode ocasionar obstrução do 

cateter, assim, saber os detalhes das características do medicamento é essencial, 

como, viscosidade, pH e incompatibilidades. Certos medicamentos não devem ser 

administrados concomitantemente com risco de formação de géis ou precipitados; 

além disso, comprimidos de liberação modificada possuem revestimento e quando 

triturados podem formar uma massa obstruindo o cateter (LIMA, NEGRINI, 2009 e 

BECKWITH, 2004). Quando ocorre a obstrução do cateter existem duas alternativas, 

retirar o cateter, atitude que traz desconforto ao paciente, ou tentar desobstruí-lo. A 

desobstrução do cateter pode ser feita com água morna usando uma pressão suave, 

se a obstrução não for desfeita o cateter pode ser lavado com água gaseificada ou 

solução de enzima alcalinizada (BECKWITH, 2004).  

Um trabalho realizado por Mota e colaboradores (2010) teve como objetivo 

avaliar o conhecimento do enfermeiro na unidade de terapia intensiva (UTI) sobre as 

recomendações para correta administração de medicamentos por CNE e CNG. Na 

pesquisa 51% dos enfermeiros relataram ter mais de cinco anos de experiência em 

UTI, porém observou-se que 36,7% dos profissionais não dão atenção às formas 

farmacêuticas, disponibilizadas pela farmácia, e 34,7% acreditam que a formulação 

Avaliação 

•Avaliar a necessidade de cada medicamento;  

•Interromper temporariamente, se possível.  

•Considere dar o medicamento por uma via alternativa: bucal, 
intramuscular, intravenosa, transdérmica,  nebulização, retal , 
subcutânea  e sublingual 

Administração por CN 

•Avaliar o local de absorção do fármaco, local de ação, duração 
da  ação, incompatibilidades e efeitos dos alimentos na 
absorção dos fármacos. 

Preparo para administração 

•Identificar se o medicamento pode ser administrado via CN; 

•Pesquisar e observar em referências ou guias quais as formas 
de preparo para cada forma farmacêutica; 

•Caso não seja possível, buscar outro medicamento para 
substituir. 



 

 
 

 

24 

 

não interfere no fármaco. Maioria dos enfermeiros, 65,3%, atribui ao médico o 

encargo do conhecimento e determinação sobre a absorção do medicamento.  

Ao observar que a única alternativa é usar o medicamento através do CN 

deve-se observar as condutas corretas para esta administração, segue abaixo as 

regras básicas (FERNANDEZ, MARÍN, 2000, BECKWITH, 2004): 

o Verifique o posicionamento adequado do CN; 

o Usar seringa com volume mínimo de 30mL, para evitar pressões 

excessivas; 

o Lavar o tubo de alimentação com 15 – 30mL de água antes e depois 

da administração do medicamento 

o O medicamento deve ser triturado, dissolvido ou disperso num volume 

de água de 10 – 30mL de água estéril. Caso a osmolaridade da 

preparação for alta, deve-se aumentar a diluição para o volume de 

30mL. Se a forma farmacêutica for dispersível, deve-se dispersá-la 

dentro da própria seringa de administração. 

o Os medicamentos devem ser administrados separadamente com 

lavagem do cateter com 5mL de água entre as administrações 

consecutivas. Nos casos de formas farmacêuticas líquidas, 

administrar antes a que possui menor viscosidade.  

o Para lavagem dos cateteres utilizar, exclusivamente, água. 

o Evitar a mistura do medicamento com a dieta enteral, com exceção 

dos casos em que essa administração concomitante é desejável. 

Quando a administração da dieta é intermitente, deve-se aproveitar os 

intervalos para administrar os medicamentos, se for contínua o 

profissional deve parar a dieta e lavar com 50mL de água para 

administrar. 

O conhecimento sobre os medicamentos e quais as condutas que devem ser 

realizadas para cada forma farmacêutica é fundamental. O algoritmo de Naysmith e 

Nicholson (figura 3) tem sido usado como orientador de decisões corretas na hora 

de administrar medicamentos por CN, ferramenta utilizada e referenciada em 

diversos trabalhos (FERNANDEZ, MARÍN, 2000, SILVA, 2013 e VIEIRA, 2014). 
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Figura 3.  Algoritmo de Naysmith e Nicholson adaptado de Fernandez e Marín (2000). 

 

2.3 SEGURANÇA DO PACIENTE 

Hipócrates (460 a 370 a.C.), pai da medicina, deixou um princípio conhecido 

como: Primum non nocere, que significa – primeiro não cause o dano. Desta forma, 

ressalta-se que primeiramente tenha cuidado para não causar dano, e depois faça o 

que lhe é devido (ZAMBON, 2014).  

A segurança do paciente definida pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS) é a redução, a um mínimo aceitável, do risco de dano desnecessário 

associado ao cuidado de saúde. O programa de segurança do paciente foi lançado 

pela OMS em outubro de 2004, como resposta a uma resolução da Assembleia 

Mundial de Saúde (2002) pedindo a OMS e os Estados-Membros a prestar maior 

atenção possível para o problema da segurança do paciente (WHO, 2016). A criação 

deste programa demarcou a importância da segurança do paciente como problema 

global de saúde (BRASIL, 2013a).  

O Ministério da Saúde considerando a prioridade dada à segurança do 

paciente em serviços de saúde na agenda política dos Estados-Membros da OMS e 

na Resolução aprovada durante a 57ª Assembleia Mundial da Saúde, que 
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recomendou aos países atenção ao tema "Segurança do Paciente", instituiu o 

Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP). Esse programa tem como 

objetivo contribuir para a qualificação do cuidado em saúde em todos os 

estabelecimentos de saúde do território nacional (BRASIL, 2013a).  

Tendo como base a portaria nº 529 de 2013, do Ministério da Saúde, é 

competência do Comitê de Implementação do Programa Nacional de Segurança do 

Paciente (CIPNSP): propor e validar protocolos voltados à segurança do paciente, 

dentre eles a prescrição, transcrição, dispensação e administração de 

medicamentos, sangue e hemoderivados e processos de identificação de pacientes; 

aprovar o documento de referência do PNSP; incentivar e difundir inovações 

técnicas e operacionais que visem à segurança do paciente; propor e validar 

projetos de capacitação em Segurança do Paciente; analisar quadrimestralmente os 

dados do sistema de monitoramento de incidentes no cuidado de saúde e propor 

ações de melhoria; recomendar estudos e pesquisas relacionados à segurança do 

paciente; avaliar periodicamente o desempenho do PNSP; e elaborar seu regimento 

interno e submetê-lo à aprovação do Ministro de Estado da Saúde (BRASIL, 2013a). 

A RDC nº36 de 2013, da ANVISA, institui ações para segurança do paciente 

em serviços de saúde, institucionalizando a criação de estruturas governamentais 

como o Núcleo de Segurança do Paciente e do Plano de Segurança do Paciente em 

serviços de saúde e a criação da vigilância, monitoramento e notificação de eventos 

adversos (BRASIL, 2013c), tornando prático o previsto pela portaria 529 de 2013. 

O Institute for Safe Medication Practices (ISMP-EUA) é a única organização, 

dos Estados Unidos da América (EUA), sem fins lucrativos, exclusivamente centrada 

na prevenção de erros de medicação, educação a comunidade de saúde e os 

consumidores sobre práticas seguras de medicação (ISMP-EUA, 2016). Durante 

toda sua história de existência o instituto luta para evitar os erros associados à 

utilização de medicamentos e para criar ações práticas para que isso ocorra, e suas 

ações são de tão grande relevância que pelo mundo diversos países se associaram, 

criando em seus países institutos filiados a ISMP – EUA (ISMP-EUA, 2016).  

O Instituto para Práticas Seguras no Uso dos Medicamentos do Brasil 

(ISMP-Brasil) é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, fundada 

no Brasil por iniciativas voluntárias de profissionais com experiência na promoção da 

segurança dos pacientes. Sua fundação foi idealizada em 2006 num fórum 

internacional sobre segurança do paciente e se concretizou por meio de registro 
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formal em 2009. A missão da ISMP-Brasil é de promover práticas seguras, no uso 

de medicamentos e produtos para saúde, que contribuam para a segurança do 

paciente, compartilhando conhecimento com as instituições, os profissionais de 

saúde e a sociedade (ISMP-BRASIL, 2016).  

As reações adversas aos medicamentos (RAM) e os erros associados à 

utilização de medicamentos são os principais responsáveis por afetar a segurança 

do paciente, no que diz respeito a medicamento. RAM, definida pela OMS significa 

“Qualquer resposta nociva ou indesejada ao medicamento, que ocorre na dose 

normalmente usada para profilaxia, diagnóstico ou tratamento de doença, ou para 

modificação de função fisiológica, mas não devido a um erro de medicação” (WHO, 

1972) e o erro de medicação, definida pela ISMP-EUA é “qualquer evento evitável 

que, de fato ou potencialmente, pode levar ao uso inadequado de medicamento”, 

desses erros evitáveis alguns exemplos são: erro de prescrição, erro de 

dispensação e erro de administração (ISMP-EUA, 2017). 

A Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) é responsável pela seleção e 

padronização de medicamentos a serem utilizados no sistema da saúde nos três 

níveis de atenção, além disso, ela abrange a educação permanente da equipe de 

saúde e a promoção do uso racional de medicamentos. Ao instituir uma CFT no 

hospital, seus objetivos de existência unem-se às atitudes essenciais para 

segurança do paciente (CIPRIANO, et al, 2011).  

Em um hospital é essencial a padronização de medicamentos para garantir o 

uso racional dos mesmos e economia de recursos, sem perder a qualidade. Os 

objetivos da padronização são: aperfeiçoar o atendimento ao paciente através da 

seleção racional dos medicamentos; garantir a segurança da farmacoterapia; 

garantir a segurança na prescrição e administração do medicamento; reduzir a 

incidência de reações adversas; disciplinar o receituário e uniformidade de 

terapêutica; reduzir o custo da terapêutica; diminuir a quantidade de produtos; 

reduzir os custos com estoque de medicamentos que apresentam o mesmo fim 

terapêutico; agilizar a prescrição médica e serviço da enfermagem; reduzir índices 

de erros de medicamentos; reduzir custos de aquisição; melhorar a comunicação 

entre a farmácia, equipe médica, pessoal da enfermagem e as seções 

administrativas; e simplificar as rotinas de aquisição, armazenamento, dispensação 

e controle (CIPRIANO, et al, 2011). 
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Após a padronização de medicamentos do hospital é importante que o 

hospital tenha um Guia Farmacoterapêutico, que é desenvolvido pela CFT. Este guia 

contém orientações posológicas e terapêuticas básicas, com o objetivo de fornecer 

ao médico uma ferramenta de consulta rápida (CIPRIANO, et al, 2011). 

Além do Guia Farmacoterapêutico, é de suma importância o 

desenvolvimento de boletins, manuais de orientação e protocolos clínicos, que 

possuam orientações de segurança de utilização de todos os medicamentos 

padronizados num hospital. O desenvolvimento de protocolos envolve segurança na 

prescrição, uso e administração de medicamentos e deve ser aplicado em todos os 

estabelecimentos que prestam cuidados à saúde (BRASIL, 2013c).  

O ministério da saúde desenvolveu um protocolo que determina critérios 

para uma prescrição segura, protocolo relacionado a programa de segurança do 

paciente e deve ser observado (BRASIL, 2013c). A ISMP Brasil e Estados Unidos 

estão sempre desenvolvendo e lançando em seus endereços eletrônicos boletins 

com diversas orientações e alertas sobre a segurança no uso de medicamentos. Em 

dezembro de 2015, a ISMP Brasil lançou um boletim Preparo e Administração de 

Medicamentos via Sonda Enteral ou Ostomias em que se ressaltam os riscos no uso 

e administração e desenvolveram recomendações gerais para prevenção de erros 

na técnica de preparo e administração de medicamentos em pacientes com nutrição 

enteral (ISMP-BRASIL, 2015). Uma ferramenta de referência e que traz aos 

profissionais de saúde orientações para uma melhor assistência ao paciente (ISMP-

BRASIL, 2015).  
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3. OBJETIVO 

3.1 OBJETIVO GERAL 

Avaliar as características da administração de medicamentos por cateter de 

nutrição enteral em clínicas de um hospital federal geral de grande porte no intuito 

de estabelecer procedimentos que auxiliem na garantia do uso racional de 

medicamentos. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Avaliar as características das prescrições de medicamentos por CNE de 

pacientes internados em clínicas selecionadas.  

 Identificar os medicamentos de maior prevalência nas prescrições que 

são administrados pelo cateter de nutrição enteral; 

 Identificar os pontos críticos do uso dos medicamentos prescritos 

através do CNE; 

 Elaborar um manual para administração segura de medicamentos por 

cateter de nutrição enteral. 
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4. CENÁRIO DE ESTUDO 

O Hospital Federal da Lagoa (HFL) é um dos hospitais que fazem parte da 

Rede de Hospitais Federais do Ministério da Saúde. A unidade possui 243 leitos 

instalados e se destaca em atendimento pediátrico, neonatal, oncológico e em 

terapia intensiva, além de ser referência estadual na área de oftalmologia e no 

tratamento de catarata congênita (HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA, 2003). 

O hospital possui um serviço ambulatorial bem abrangente com os seguintes 

serviços: Alergia e Imunologia Pediátrica; Angiologia; Cardiologia Pediátrica; 

Cardiologia; Cirurgia cabeça e pescoço; Cirurgia geral; Cirurgia pediátrica; Cirurgia 

plástica; Cirurgia torácica; Cirurgia vascular; Clínica médica; Dermatologia; 

Endocrinologia e metabologia; Endocrinologia pediátrica; Fisiatria; Fonoaudiologia; 

Gastroenterologia; Ginecologia e obstetrícia; Hematologia e hemoterapia; 

Hematologia pediátrica; Homeopatia; Infectologia, Infectologia pediátrica; 

Mastologia; Nefrologia pediátrica; Nefrologia; Neurocirurgia; Neurologia; Neurologia 

pediátrica; Nutrologia; Odontologia; Oftalmologia; Oncologia; Ortopedia e 

Traumatologia; Otorrinolaringologia; Pediatria; Pneumologia; Pneumologia 

pediátrica; Proctologia; Psiquiatria; Psicologia; Reumatologia; e Urologia (HOSPITAL 

FEDERAL DA LAGOA, 2003). 

As clínicas de escolha para este estudo foram Centro de Tratamento 

Intensivo (CTI) adulto, Unidade Coronariana e as clínicas médicas localizadas no 5º 

andar, pois são as clínicas onde ocorre a maior incidência de pacientes em uso de 

cateter de nutrição enteral (HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA, 2003). 

O 5º andar é atendido por dois postos de enfermagem, posto 1 e 2, que tem 

estruturas semelhantes, contando com sala de prescrição, posto de enfermagem, 

local de preparo de medicamentos e local para guarda de prontuários. Nas clínicas 

médicas do 5º andar estão internados pacientes das seguintes especialidades: 

clínica médica, dermatologia, endocrinologia, hematologia, pneumologia, 

reumatologia, gastroenterologia, nefrologia e oncologia. 

O CTI adulto, localizado no 7º andar do HFL, conta com 12 leitos, sendo um 

de isolamento. O CTI atende a pacientes do próprio hospital e a pacientes 

transferidos de outras unidades através do sistema de regulação. São oito leitos 

destinados à regulação e quatro leitos dedicados ao HFL. O perfil dos pacientes do 

HFL é de pacientes cirúrgicos, em pós-operatório, e o perfil dos pacientes 

transferidos é de pacientes clínicos com as mais diversas patologias. 
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A Unidade Coronariana localiza-se no 7º andar conta com seis leitos, quatro 

leitos são destinados à regulação e dois leitos dedicados ao HFL. Atende a 

pacientes transferidos provenientes de Unidades de atendimento emergencial do 

Estado do Rio de Janeiro que necessitam de atendimento cardiológico. Atende ainda 

a pacientes do próprio Hospital com necessidade de atendimento em Unidade de 

Cuidados Intensivos independente do diagnóstico, incluindo sepse, pós-operatório e 

outras patologias. 

A Farmácia do HFL é um serviço de abrangência assistencial, técnico-

científica e administrativa, em que se desenvolvem atividades ligadas à produção, 

armazenamento, controle, dispensação e distribuição de medicamentos às unidades 

hospitalares, sendo também responsável pelo uso racional e seguro dos 

medicamentos. É responsável pela orientação de pacientes ambulatoriais e 

internados, visando à eficácia terapêutica e redução de custos (HOSPITAL 

FEDERAL DA LAGOA, 2003).  

O serviço de farmácia é dividido em setores técnicos. Na distribuição interna, 

as prescrições feitas pelos médicos são encaminhadas à farmácia pela equipe de 

enfermagem. As prescrições no hospital em sua maioria são digitadas, mas ainda há 

algumas que são manuais, nos setores de estudo as prescrições são digitadas. Na 

farmácia, o farmacêutico analisa e faz a triagem dos medicamentos que serão 

enviados ou não. O sistema de distribuição adotado é o misto, no esquema de dose 

individualizada os medicamentos são enviados separados por pacientes para um 

período de 24 horas e na remessa em dose coletiva os medicamentos são enviados 

para os setores uma vez na semana. Os medicamentos que são dispensados de 

forma coletiva são: os frascos multidoses, pomadas e colírios, os medicamentos por 

dose individualizada são: os sólidos orais, ampolas, frasco-ampola e frascos 

estéreis. A dispensação externa da farmácia é responsável pelo atendimento dos 

pacientes ambulatoriais e também ao atendimento de programas do governo federal, 

como HIV/AIDS, Tuberculose e Hepatite C. O setor de farmacotécnica é responsável 

pela manipulação de quimioterápicos. Na central de abastecimento farmacêutico 

(CAF) os medicamentos são armazenados e liberados para o ressuprimento dos 

diversos setores da Farmácia. O setor do fracionamento é responsável pela 

unitarização das doses, reembalagem e identificação dos medicamentos com lote, 

validade, nome e dose, a fim de garantir a rastreabilidade dos medicamentos. 
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5. METODOLOGIA 

O presente trabalho é um estudo observacional, analítico e transversal, de 

orientação retrospectiva, desenvolvido a partir da avaliação das prescrições médicas 

enviadas ao serviço de farmácia do HFL, referentes à pacientes internados que 

estavam fazendo uso de CN. As clínicas selecionadas para o estudo foram CTI 

adulto, UC e clínicas médicas localizadas no 5º andar. Este estudo avaliou as 

prescrições no período de 01 de janeiro a 30 de junho de 2016. 

As prescrições estudadas estão relacionadas aos 74 leitos hospitalares ativos 

dos setores selecionados: no 5º andar foram 26 leitos do primeiro posto e 30 leitos 

do segundo posto, 12 leitos do CTI adulto e 6 leitos da Unidade Coronariana. Este 

foi o número máximo de prescrições que poderiam ter sido analisadas por dia. Como 

o período escolhido de seis meses compreendeu 182 dias, a amostra do estudo 

poderia ter sido no máximo 13.468 prescrições, considerando a quantidade de leitos 

das clínicas selecionadas. 

As prescrições médicas de cada clínica foram contabilizadas, e em seguida, 

analisadas. Aquelas que eram referentes à pacientes em uso de CN foram 

separadas em envelopes por paciente em todo o período da coleta.  

Os prontuários dos pacientes em uso de CN foram consultados para 

obtenção de alguns dados pessoais como: data de nascimento, sexo, Código 

Internacional de Doenças-10 (CID - 10), desfecho da internação, posicionamento 

final do CN e tipo de cateter. Essas informações foram registradas em planilha da 

Microsoft Excel® estruturada para tal fim. Após obtenção dos códigos de internação 

de cada paciente referentes ao CID-10, ordenaram-se esses códigos da doença e 

posteriormente fez-se a frequência de pacientes em cada capítulo referenciado no 

CID -10 (OMS, 2014). 

Na análise das prescrições foram coletados o número total de 

medicamentos, o número de medicamentos administrados por CN, o número de 

medicamentos sólidos orais feitos pelo CN, o nome dos medicamentos que foram 

administrados por CN e suas respectivas doses, forma farmacêutica, posologia e 

orientação das modificações. Além disso, foram registrados o número total de 

medicamentos se necessário (SOS) e os medicamentos SOS que poderiam ser 

administrados pelo CN. Os registros dessas informações foram realizados em 

planilha de Microsoft Excel® estruturada, em que foi registrado o número total de 

prescrições médicas de cada clínica e o número de prescrições de pacientes em uso 
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de CN por mês. O mesmo programa foi usado para organizar uma planilha em que 

se registrou o período de duração da prescrição médica, o número do prontuário de 

cada paciente e as informações sobre os medicamentos anteriormente citadas. 

Quando havia alteração na prescrição, contava-se como uma nova prescrição e 

essa mudança foi registrada, para que nenhuma informação ficasse perdida. 

Os pacientes em uso de cateter de nutrição enteral foram avaliados com a 

finalidade de identificar se havia administração de medicamentos orais sendo 

administrados pelo CN. Ao observar que o paciente não teve administração de 

medicamento por CN em todo o período de avaliação, ele foi excluído da pesquisa, 

sendo esse um critério de exclusão. 

Utilizando cálculos de estatística descritiva do Excel, foi calculada a 

frequência absoluta e relativa do sexo dos pacientes e a frequência por idade, 

cálculos de desvio padrão, mediana, média e moda, frequência relativa do desfecho 

hospitalar, frequência de tipo e posição do cateter de nutrição dos pacientes que 

faziam uso de medicamentos pelo CN. Realizaram-se também as médias de 

prescrições totais e com cateter por dia em cada setor avaliado, através de cálculos 

no Excel. 

Através do registro dos medicamentos que foram administrados, foi 

realizado o cálculo da frequência, identificando todos os medicamentos e suas 

formas farmacêuticas. Desta forma buscou-se traçar o perfil dos medicamentos 

prescritos para administração através do CN. 

Após organizar a lista com todos os medicamentos, foram identificadas as 

classes de medicamentos de maior prevalência usando como objeto o primeiro nível 

da classificação Anatômica Química Terapêutica (ATC) (WHO, 2017). 

Em seguida, foi feita uma busca por protocolos técnicos e informações 

técnico-científicas sobre recomendações do uso destes medicamentos através de 

cateter. Após isso se organizou um manual de recomendações para cada 

medicamento encontrado, no intuito de servir como um instrumento para a 

administração segura de medicamentos por CN. 

O presente trabalho foi aprovado pelo comitê de ética do Hospital 

Universitário Antonio Pedro no dia 04 de novembro de 2016, com número CAAE: 

59613216.3.0000.5243. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Durante o período escolhido para análise, foram coletadas 11.298 

prescrições das clínicas em estudo e, destas, 31,1% (3.517) foram selecionadas por 

conter o uso de CN. Estas prescrições estavam relacionadas a 200 pacientes. Na 

avaliação individual das prescrições identificou-se que 70,5% (141) dos pacientes 

que estavam com CN recebiam medicamentos através desta via (Figura 4). 

 

Figura 4. Fluxo de formação da população usada para análise deste estudo. 

 

Avaliando apenas os 141 pacientes, as idades que integram este estudo varia 

de 18 a 102 anos, com mediana de 66 anos, idade média de 65,3 anos e desvio 

padrão=±16,1, resultado semelhante ao encontrado por Gorzini, Torre e Pires 

(2010), em seu trabalho realizado no Hospital Geriátrico e de Convalescentes Dom 

Pedro II  analisou-se as prescrições de pacientes internados e em uso de sonda de 

nutrição há mais de 48horas, em que a média de idade dos pacientes era de 

65,6±16,0 anos. A Tabela 1 apresenta a distribuição da frequência de idade dos 

pacientes estudados por faixa etária, sendo a mais prevalente de 53 a 74 anos, 

correspondente há 53,2% do número de pacientes estudados. Heydrich (2006), 

trabalho realizado no Hospital das clínicas de Porto Alegre para conhecer o perfil 

dos pacientes e os medicamentos administrados por CN, e que encontrou 

aproximadamente 41% dos pacientes acima de 65 anos, podendo-se observar que 

na população usuária de CN há predominância de pacientes idosos. 

 

  

11298 prescrições 

3517 prescrições 
com CN = 200 

pacientes 

141 pacientes  com 
administração de  

medicamentos pela 
CN 



 

 
 

 

35 

 

 

Tabela 1. Idade dos pacientes com administração de 

medicamentos por cateter de nutrição enteral 

Classificação Número de pacientes (N=141) (%) 

18---25 3 (2,1) 

25---32 5 (3,5) 

32---39 2 (1,4) 

39---46 6 (4,3) 

46---53 8 (5,7) 

53---60 22 (15,6) 

60---67 28 (19,9) 

67---74 25 (17,7) 

74---81 18 (12,8) 

81---88 14 (9,9) 

88---95 9 (6,4) 

95---102 0 (0,0) 

102---109 1 (0,7) 

 
 

A distribuição dos pacientes quanto ao sexo foi bem semelhante, sendo 

52,5% do sexo masculino, corroborado com o encontrado por Santos e 

colaboradores (2012) que indicou que 55,58% dos pacientes eram homens. O 

estudo de Santos ocorreu em um Hospital Geral e de ensino que está inserido na 

rede municipal de Saúde da cidade, em que foi realizado acompanhamento 

farmacoterapêutico de pacientes em uso de sonda nasoenteral. Contudo, Carvalho e 

colaboradores (2010) identificaram predominância de mulheres em seus estudos 

(61,5%), este trabalho foi realizado para identificar as características dos pacientes 

internados nas clínicas médicas do Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC) 

usando sonda de nutrição enteral (SNE), bem como os medicamentos prescritos e 

utilizados via SNE. 

Ainda sobre esse grupo de 141 pacientes estudados no período, foi 

observado que uma parcela considerável de pacientes utilizou CN na posição distal 

pós-pilórica (101) e uma pequena proporção utilizou somente a CN na posição 

gástrica (18) (Figura 5). Alguns pacientes tiveram a modificação do posicionamento 

para outra região do trato gastrointestinal, um grupo iniciou seu tratamento com a 

CN em posição gástrica e evoluiu para pós-pilórica (10) e outro grupo vivenciou 

situação oposta no que diz respeito ao posicionamento (12), mas sofreram a 

alteração do tipo de cateter usado por necessitarem da realização de gastrostomia 
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(GTT). A avaliação dos dados permitiu perceber que grande parte dos pacientes 

usou CN de inserção nasal, ocorrendo somente dois casos de pacientes com CN de 

inserção oral (cateter oro-entérico). 

 
Figura 5. Posicionamento do cateter de nutrição enteral nos pacientes estudados. 

 

A evolução do CNE para GTT ocorre com frequência quando existe 

impedimento parcial ou total do paciente se alimentar pela boca por longos períodos 

ou até mesmo definitivo, devido a alguma barreira fisiológica nas áreas altas do tubo 

digestivo, fato que pode dificultar a passagem de CNE (UNAMUNO e MARCHINI, 

2002).  

Montecalvo e colaboradores (1992) compararam o uso de CNE e CNG. 

Neste estudo foi possível observar que o uso de CNE forneceu uma maior ingesta 

calórica, aumento nas concentrações séricas de pré-albumina e menor taxa de 

pneumonia quando comparado ao CNG. Enfermeiros do estudo de Montecalvo 

relataram que os pacientes com CNG precisam ficar mais inclinados pelo maior risco 

de desenvolver refluxo gastroesofágico e aspiração pulmonar. Desta forma, os 

enfermeiros favoreciam a escolha por CNE, indicando maior prevalência de uso, 

71,3%, o que corrobora com o encontrado neste estudo, que foi de 87%, trazendo 

aos profissionais de saúde e aos pacientes uma maior segurança (MONTECALVO 

et al., 1992). 

A menor incidência no uso de CNG está relacionada com a preocupação da 

equipe clinica com a segurança do paciente, pois esta prática está associada a um 

maior risco dos pacientes apresentarem refluxo e problemas pulmonares 

(BENGMARK, 1998 e MONTECALVO et al,1992). No presente estudo observou-se 
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que 13% dos pacientes estavam com CN em posição gástrica, sendo sete pacientes 

tinham o cateter do tipo CNG e 11 gastrostomia. Durante a análise dos prontuários 

percebeu-se que o uso de CNG foi escolhido principalmente para pacientes que 

apresentavam resíduo gástrico elevado, assim a função principal do cateter era a 

retirada do excesso de secreção. Esta conduta também observada por Mori, 

Matsuba e Whitaker (2003) e Beckwith e colaboradores (2004), que chamaram a 

atenção que o CNG também era usado para infundir dieta e administrar 

medicamento.  

Quanto ao desfecho hospitalar, observou-se que 50,4% foram óbitos, 38,3% 

tiveram alta hospitalar e 11,3% permaneceram internados até a data de limite do 

estudo. O elevado número de óbitos dentre os pacientes que participaram do 

presente estudo pode estar relacionado a gravidade das patologias que eles 

apresentavam, bem como a média de idade elevada.  

Vázquez e colaboradores (2002), realizaram um estudo para saber o estado 

da NE ambulatorial em pacientes geriátricos da comunidade autônoma da Galicia 

em que se observaram: indicações, vias de acesso, formas de administração, tipo de 

dieta, complicações, situações de incapacitação; avaliaram o estado nutricional dos 

pacientes e a terapia farmacológica realizada concomitante, assim eles observaram 

que o aumento da prevalência de patologias graves, como as tumorais, 

cardiovasculares e degenerativas na população mundial, e o envelhecimento 

progressivo da humanidade podem estar relacionados com a utilização de cateter de 

nutrição enteral para pacientes internados e em atendimento domiciliar. No presente 

trabalho notou-se resultado semelhante, pois 23,4% deles apresentavam algum tipo 

de Neoplasia, seguidos por 15,6% dos pacientes com doenças do aparelho 

circulatório, que incluem hipertensão arterial, infartos, insuficiência cardíaca, entre 

outros (tabela 2). 

A tabela 2 apresenta os CIDs encontrados para os pacientes deste estudo; 

eles estão divididos em 13 capítulos. Os capítulos referentes a patologias que não 

foram citadas nos prontuários dos pacientes deste estudo foram excluídos da tabela. 
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Tabela 2. Frequência do CID 10 de internação dos pacientes (OMS, 2014) 

Capítulo Código Título 
Nº de 

pacientes 

I A00 - B99 Algumas doenças infecciosas e parasitárias 11 

II C00 - D48 Neoplasias (tumores) 33 

IV E00 - E90 Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas. 2 

V F00 - F99 Transtornos mentais e comportamentais. 1 

VI G00 - G99 Doenças do sistema nervoso. 5 

IX I00 - I99 Doenças do aparelho circulatório. 22 

X J00 - J99 Doenças do aparelho respiratório. 18 

XI K00 - K93 Doenças do aparelho digestivo. 11 

XII L00 - L99 Doenças da pele e do tecido subcutâneo. 2 

XIII M00 - M99 Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo. 4 

XIV N00 - N99 Doenças do aparelho geniturinário. 12 

XVII Q00 - Q99 
Malformações congênitas, deformidades e anomalias 

cromossômicas. 
4 

XVIII R00 - R99 
Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de 

laboratório, não classificados em outra parte. 
13 

XIX S00 - T98 
Lesões, envenenamentos e algumas outras consequências de 

causas externas. 
2 

XXI Z00 - Z99 
Fatores que influenciam o estado de saúde e o contato com os 

serviços de saúde. 
1 

 

O capítulo II do CID 10, referente às Neoplasias, apresentou a maior 

frequência de pacientes com 23,4% do total, doença que apresentou maior 

incidência, fato que corrobora com a condição do hospital estudado de ser referência 

em oncologia e hematologia. Em seguida, com 15,6% estava o capítulo as doenças 

do aparelho circulatório, que incluem hipertensão arterial, infartos, insuficiência 

cardíaca, doenças encontradas em hospitais gerais de grande porte. Em terceiro 

lugar, estavam as doenças do aparelho respiratório, com destaque nas pneumonias, 

em que dez dos 18 pacientes apresentaram. 

No hospital de estudo há um serviço ambulatorial de referência em urologia, 

gastroenterologia e infectologia em que devido as condições do paciente muitas 

vezes são internados no hospital, sendo esses os CIDs com maior frequência, após 

os outros citados anteriormente. 
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As quatro clínicas que participaram deste estudo apresentam perfis de 

utilização de CN diferentes. As enfermarias do quinto andar apresentaram uma 

distribuição mensal de pacientes com e sem uso de CN semelhante mês a mês com 

uma média no período de aproximadamente 20% (figura 6, A e B). A baixa 

incidência de pacientes em uso de cateter pode ser relacionado com o estado 

menos crítico dos pacientes das enfermarias do 5º andar. A Unidade Coronariana 

(figura 6, C) apresentou média de um paciente em uso de CN, durante o estudo não 

ultrapassou dois por mês, possivelmente por apresentar no período estudado 

pacientes em estado menos crítico do que o esperado. Este fato parece ser correto 

quando se compara com os dados obtidos para a ocupação de leitos por pacientes 

com CN no CTI (figura 6, D). Observou-se que em praticamente todos os meses 

havia maior número de pacientes em uso de CN, em comparação aos outros setores 

estudados, demonstrando uma média geral de 62,5% dos pacientes no CTI adulto.  

 

Figura 6. Média de pacientes internados por dia no setor e por mês. A- 5º andar primeiro posto 

(N=25); B- 5º andar segundo posto (N=25); C- Unidade Coronariana (N=6); e D – CTI Adulto (N=12). 
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A média geral de medicamentos por prescrição no período de 6 meses é de 

13,4 com 4,2 de desvio padrão que mostra um número grande de fármacos, 

indicando que os pacientes eram polimedicados, uma vez que acima de cinco 

medicamentos considera-se polifarmácia (LINJAKUMPU, 2002). Ao realizar a 

análise das prescrições das clínicas médicas do 5º andar observou-se que o número 

de medicamentos prescritos por CN variou de 4,2 a 6,4, indicando uma maior 

quantidade de medicamento por CN (figura 7). Gorzani e colaboradores (2010) ao 

estudarem as características da administração de medicamentos por CN em clinicas 

médicas encontrou uma média de 5,6 e desvio padrão= ±2,2 por prescrição. Vale 

lembrar que os resultados atuais mostram que as clínicas do 5º andar tem um 

percentual menor de pacientes em uso de CN, mas estes pacientes utilizam 

preferencialmente esta via para a administração de medicamentos. Já na unidade 

coronariana e no CTI Adulto, setores em que os pacientes estão em estado mais 

crítico, prevaleceu à administração de medicamentos por outras vias (por exemplo: 

intravenoso), sendo a média de medicamentos por CN pequena, não ultrapassando 

três por prescrição. 

 

Figura 7. Média geral de medicamentos por prescrição por clínica no período de estudo. 

Legenda: 5ºP1: 5º andar posto 1; 5º P2: 5º andar posto 2; CTI: centro de tratamento intensivo adulto; UCO: 

Unidade coronariana. 

Na avaliação das prescrições foi possível identificar a grande frequência da 

prescrição de medicamentos para casos de emergência, chamados de SOS. Nas 

prescrições as duas enfermarias do quinto andar foi encontrada a indicação em de 

média 3 medicamentos sendo um deles através da CN. No CTI Adulto a média de 

medicamentos prescritos para emergências é de 2,8 , com média de 0,08 por CN. 

Na UC a média de medicamentos é 2,6 e a média de medicamentos por CN é 0,32. 
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Foi constatado que 5.179 medicamentos foram prescritos por CN, destes 

43% (n=2231) eram comprimidos (figura 8), seguidos de 27%(n=1386) de 

comprimidos revestidos, 15% (n=760) de cápsulas, pó para reconstituir e líquidos 

orais, foram 3% (n=142) e 7% (n=392), respectivamente, 3% (n=170) de drágea e 

2% (n=98) pó para reconstituição injetável e solução injetável. 

 
Figura 8. Frequência de formas farmacêuticas prescritas para administração por CN no HFL no 

período de janeiro a junho de 2016. 

O levantamento indica que 90% dos medicamentos prescritos estavam em 

formas farmacêuticas sólidas. Vieira (2014) também encontrou um elevado número 

de medicamentos na forma sólida em seu trabalho (83,17%). Carvalho e 

colaboradores (2010) viu que 84% dos medicamentos foram prescritos na forma 

sólida. Estudo de Heydrich (2006) relatou o emprego de 95% dos medicamentos 

sólidos por CN e outro estudo de Silva e colaboradores (2016), identificaram que 

86% dos medicamentos dispensados para CN eram sólidos. O único trabalho 

divergente é o de Reis e colaboradores (2010), estudo que avaliou as condições de 

uso de medicamentos em pacientes que recebem nutrição enteral em unidades do 

Hospital Universitário, em que a administração de medicamento em CN foi 51,9% de 

forma farmacêutica sólida e 48,1% de forma líquida.  

Uma informação importante encontrada na avaliação das prescrições para 

administração por CN foi que 9% dos medicamentos prescritos na forma sólida 

estavam disponíveis no hospital na forma líquida. Este resultado é diferente ao 

encontrado por Silva e colaboradores (2016) em que 17% dos medicamentos 

estavam disponíveis no serviço de Farmácia na forma farmacêutica (FF) líquida. 
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Quando o serviço de farmácia disponibiliza ao corpo clínico medicamentos 

na forma farmacêutica líquida, isto facilita o trabalho da equipe de enfermagem, já 

que esses medicamentos apenas precisam ser aspirados e administrados, e às 

vezes diluídos antes de administrar. 

O algoritmo de Naysmith e Nicholson é um instrumento orientador 

importante que permite ao prescritor e ao farmacêutico observarem qual a melhor 

forma farmacêutica para ser administrada e se há alguma alternativa terapêutica. 

Após utilização do algoritmo e identificação da necessidade de um medicamento 

para a terapêutica dos pacientes é importante avaliar a possibilidade de 

padronização de medicamentos nesta FF (FERNANDEZ, MARÍN, 2000). 

Em continuidade ao trabalho, todos os fármacos prescritos para 

administração por CN nos pacientes estudados foram agrupados conforme o 

primeiro nível da classificação ATC. Na organização destes dados observou-se que 

eles se encontram em 12 classes que estão apresentadas no gráfico da figura 9 

indicando a frequência de utilização da classe. Os medicamentos com maior 

prevalência são os do sistema cardiovascular, seguido do sistema nervoso e do 

aparelho digestivo. Destaca-se que estes grupos são predominantes nas prescrições 

por CN, pois a classe seguinte na indicação tem somente 1/3 da frequência que os 

dois grupos anteriores. O perfil encontrado relaciona-se com o perfil das clínicas 

avaliadas no presente estudo. Fica clara esta relação quando se analisa o trabalho 

de Silva (2013), pois em sua pesquisa o autor encontrou os agentes antiinfecciosos 

como a classe de maior prevalência, a sua frequência de prescrição era o dobro da 

encontrada para a segunda classe. Este fato é compreensível já que o hospital 

estudado por Silva dedica-se preferencialmente ao tratamento de doenças infecto-

parasitárias. Em seguida os medicamentos de maior prevalência são os do sistema 

nervoso e cardiovascular, corroborando com o encontrado no presente estudo. 
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Figura 9. Medicamentos prescritos para administração por cateter de nutrição enteral nos 

setores selecionados do HFL no período de janeiro a junho de 2017, classificados de acordo com 1º 

nível ATC. 

Nas prescrições de pacientes com administração de medicamentos por CN 

foram observados 5179 medicamentos que foram administrados por cateter, destes 

o anlodipino representou o medicamento mais prescrito, 5,89%, seguido de 

omeprazol, sinvastatina e losartana, respectivamente, 5,53%, 5,3% e 5,06%, 

porcentagem bem semelhante entre eles (tabela 3). 

Entre os 21 primeiros medicamentos com maior prevalência, sete são da 

classe do sistema cardiovascular, pertencentes ao capítulo do CID-10 de maior 

prevalência, doenças do aparelho circulatório. Estes medicamentos são anlodipino, 

sinvastatina, losartana, enalapril, atenolol, carvedilol e clonidina, a porcentagem de 

prevalência é de 25,28%. O segundo grupo com maior prevalência é composto por 

medicamentos aparelho digestivo e metabolismo, eles somam 14,79% de 

prevalência; os fármacos que se encontram neste grupo são omeprazol, lactulose, 

loperamida, Saccharomyces boulardii e vitaminas do complexo B. O omeprazol é o 

segundo medicamento com maior prevalência. Ele possui diversas indicações, mas 

seu uso possui um histórico de uso inadequado como o encontrado por Munari e 

colaboradores (2004) e Ameijeiras e colaboradores (2007) em seus estudos. 

O terceiro grupo é constituído por medicamentos da classe do sistema 

nervoso que possui 11,26% de prevalência; são eles clonazepam, fluoxetina, 

risperidona e ácido acetilsalicílico.  Em quarto lugar encontra-se os medicamentos 
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da classe sangue e órgão hematopoiéticos, que somam 5,27% de prevalência, neste 

grupo estão o ácido fólico e o sulfato ferroso.  

O estudo de Carvalho e colaboradores (2010) indica que os medicamentos 

mais prevalentes nas prescrições estudadas eram aqueles indicados para o controle 

da hipertensão arterial, para o tratamento de úlcera péptica e laxantes. Isto indica 

que os pacientes internados no hospital são medicados por CN para controlar a 

hipertensão arterial, a função gastrointestinal como medida de prevenção de 

complicações como diarreias ou constipações, isto é semelhante ao encontrado em 

nosso estudo.  

Pode-se observar que as clínicas do quinto andar são as que possuem 

maior média de medicamentos prescritos por CN quando comparado ao CTI Adulto 

e UC, que são setores com pacientes mais críticos. É compreensível essa diferença, 

uma vez que os pacientes em unidades mais críticas têm medicamentos 

administrados por via parenteral, no desejo de obter-se resultados mais rápidos da 

ação dos medicamentos.  

Os pacientes do quinto andar têm mais medicamentos por CN, já que eles 

apresentam menor nível crítico, assim mais medicamentos por via enteral são 

prescritos. Quando paciente tem os medicamentos prescritos por via enteral e está 

em uso de CN esses medicamentos são administrados por CN, situação que exige 

da equipe de enfermagem um preparo diferenciado destes medicamentos. 

Dezenove medicamentos foram prescritos como SOS através do CN durante 

os seis meses de análise. O fármaco mais prescrito foi comprimido de captopril com 

prevalência de 189, medicamento utilizado com o objetivo de controlar a pressão 

arterial. O segundo mais prescrito foi o comprimido de dipirona com 79 de 

prevalência e o terceiro foi a solução oral de dipirona, sendo prescrito 65 vezes, este 

medicamento pode ser utilizado como analgésico e antipirético. Entre os 

medicamentos SOS sete eram preparações líquidas, sendo dipirona, clonazepam, 

dimeticona, paracetamol, bromoprida, glicose 50% e lactulose. Além dos 

medicamentos na forma farmacêutica líquida, tinha um comprimido revestido, 

risperidona, uma cápsula, tramadol, e dez comprimidos simples.  
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Tabela 3. Relação da frequência dos medicamentos prescritos para administração através de CN referentes aos 141 pacientes durante o período de janeiro 

a junho de 2016 no HFL. 

Medicamento FF 
F 

(itens) 
f             

(%) 
Medicamento FF 

f  
(itens) 

f                       
(%) 

Medicamento FF 
f  

(itens) 
f                       

(%) 

Anlodipino comp. 305 5,89% Lamotrigina comp. 22 0,42% Haloperidol sol. oral 7 0,14% 

Omeprazol cápsula 297 5,73% Alopurinol comp. 21 0,41% Metildopa cp. revest. 7 0,14% 

Sinvastatina cp. revest. 285 5,50% Bamifilina drágea 21 0,41% Gabapentina cápsula 6 0,12% 

Losartana cp. revest. 272 5,25% Furosemida comp. 21 0,41% Hidroxicloroquina comp. 6 0,12% 

Ácido Acetilsalicílico comp. 184 3,55% Nifedipino retard cp. revest. 21 0,41% Prometazina cp. revest. 6 0,12% 

Ácido Fólico comp. 170 3,28% Pentoxifilina cp. revest. 21 0,41% Sildenafil cp. revest. 6 0,12% 

Risperidona cp. revest. 162 3,13% Diltiazem cp. revest. 20 0,39% Bromoprida ampola 5 0,10% 

Enalapril  comp. 157 3,03% Bromoprida suspensão 19 0,37% Dexclorfeniramina comp. 5 0,10% 

Fluoxetina cápsula 125 2,41% Clonazepam comp. 19 0,37% Ivermectina comp. 5 0,10% 

Lactulose xarope 122 2,36% Cloreto de potássio xarope 19 0,37% Nitrofurantoína cápsula 5 0,10% 

Loperamida comp. 118 2,28% Memantina cp. revest. 19 0,37% Noripurum cp. mastigável 5 0,10% 

Saccharomyces boulardii cápsula 117 2,26% RIPE cp. revest. 18 0,35% Cetoconazol comp. 4 0,08% 

Acetilcisteína pó granulado 116 2,24% Calcitriol cápsula 17 0,33% Citalopram cp. revest. 4 0,08% 

Clonazepam sol. oral 112 2,16% Carbonato de cálcio comp. 17 0,33% Dipirona comp. 4 0,08% 

Vitaminas do complexo B cp. revest. 112 2,16% Óleo mineral líquido 17 0,33% Neomicina cápsula 4 0,08% 

Atenolol comp. 106 2,05% Dimeticona suspensão 16 0,31% Periciazina sol. oral 4 0,08% 

Sulfato ferroso cp. revest. 103 1,99% Domperidona suspensão 16 0,31% Sulfato de glucosamina pó 4 0,08% 

Prednisona comp. 100 1,93% Escopolamina cp. revest. 16 0,31% Amoxicilina + clavulanato cp. revest. 3 0,06% 

Carvedilol comp. 92 1,78% Metronidazol sol. injetável 16 0,31% Benzoilmetronidazol suspensão 3 0,06% 

Clonidina comp. 92 1,78% Oseltamivir cápsula 15 0,29% glicazida MR cp. revest. 3 0,06% 

Hidralazina drágea 88 1,70% Tiamina cp. revest. 15 0,29% Hidroxicloroquina  cápsula 3 0,06% 

Tramadol cápsula 86 1,66% Cilostazol comp. 14 0,27% 
levodopa, carbidopa e 

entacapona 
cp. revest. 3 0,06% 

Levotiroxina comp. 82 1,58% Metoclopramida comp. 14 0,27% Metformina XR cp. revest. 3 0,06% 

Quetiapina cp. revest. 81 1,56% Dipirona sol. oral 12 0,23% 
Sulfametoxazol + 

trimetropima 
comp 3 0,06% 

Captopril comp. 77 1,49% Doxazosina comp. 12 0,23% Cefalexina comp 2 0,04% 
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Tabela 3. Relação da frequência dos medicamentos prescritos para administração através de CN referentes aos 141 pacientes durante o período de janeiro 

a junho de 2016 (continuação). 

Medicamento FF 
f  

(itens) 
f                       

(%) 
Medicamento FF 

f  
(itens) 

f                       
(%) 

Medicamento FF 
f  

(itens) 
f                       

(%) 

Vancomicina pó liófilo 76 1,47% Finasterida cp. revest. 12 0,23% Diclofenaco potássico drágea 2 0,04% 

Bisacodil drágea 59 1,14% Morfina LC cápsula 12 0,23% Racecadotrila cápsula 2 0,04% 

Fenitoína comp. 58 1,12% Amantadina comp. 11 0,21% Abacavir sol. oral 1 0,02% 

Baclofeno comp. 56 1,08% Colestiramina pó 11 0,21% Albendazol suspensão 1 0,02% 

Amiodarona comp. 51 0,98% 
Poliestirenossulfonato de 

cálcio 
pó 11 0,21% Albendazol cp. mastigável 1 0,02% 

Morfina comp. 48 0,93% 
Carbonato de cálcio com 

colecalciferol, Vit.D 
comp. 10 0,19% Azitromicina cp. revest. 1 0,02% 

Diazepam comp. 46 0,89% Ciprofloxacino cp. revest. 10 0,19% Bisoprolol comp 1 0,02% 

Ácido Valpróico cápsula 45 0,87% Ranitidina cp. revest. 10 0,19% Dabigatrana cápsula 1 0,02% 

Clopidogrel cp. revest. 44 0,85% Varfarina sódica comp. 10 0,19% Dexametasona comp 1 0,02% 

Colecalciferol (Vit D3) sol. oral 43 0,83% Verapamil cp. revest. 10 0,19% Digoxina comp 1 0,02% 

Espironolactona comp. 42 0,81% Azatioprina cp. revest. 9 0,17% Escopolamina + dipirona comp 1 0,02% 

Bromoprida comp. 37 0,71% Carbamazepina comp. 9 0,17% Gentamicina sol. injetável 1 0,02% 

Ondansetrona 
cp de desint. 

oral 
34 0,66% Haloperidol comp. 9 0,17% Isoniazida comp 1 0,02% 

Metronidazol cp. revest. 33 0,64% Lamivudina cp. revest. 9 0,17% Itraconazol cápsula 1 0,02% 

Fenobarbital comp. 31 0,60% Lopinavir + Ritonavir cp. revest. 9 0,17% Lorazepam comp 1 0,02% 

Hidroclorotiazida comp. 30 0,58% Metformina cp. revest. 9 0,17% Norfloxacino cp. revest. 1 0,02% 

Fluconazol cápsula 27 0,52% Piridostigmina comp. 9 0,17% Pazopanibe cp. revest. 1 0,02% 

Levodopa + benserazida comp. 26 0,50% Clorpromazina cp. revest. 7 0,14% Sevelamer cp. revest. 1 0,02% 

Propranolol comp. 26 0,50% Dimeticona comp. 7 0,14% Trazodona comp 1 0,02% 

Mononitrato de 
Isossorbida 

comp. 23 0,44% Etambutol cp. revest. 7 0,14% Valaciclovir  cp. revest. 1 0,02% 

Amitriptilina cp. revest. 22 0,42% 
        

NOTA: F.F.: Forma Farmacêutica; F.: frequência dos itens medicamentosos prescritos por CN; f.: frequência em porcentagem dos itens medicamentosos 

prescritos por CN Comp.: comprimido; cp. revest.: comprimido revestido; sol. oral: solução oral; sol. injetável: Solução injetável; cp. mastigável: comprimido 

mastigável; cp de desint. oral: comprimido de desintegração oral. 
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6.1 ELABORAÇÃO DE MANUAL DE ADMINISTRAÇÃO DE 

MEDICAMENTOS POR CATETER DE NUTRIÇÃO ENTERAL 

Durante o estudo das prescrições das 4 clinicas do HFL observou-se que 

141 medicamentos foram prescritos por CN, entre estes,117 estavam na forma 

farmacêutica sólida para administração oral. A maior prevalência dos sólidos orais é 

uma situação observada em diversos trabalhos como de Cava e Pedroso (2008), 

Lima e Negrini (2009), Silva (2013) e Araújo (2014). O presente trabalho identificou 

que 18% dos medicamentos sólidos não podiam ser administrados por CN, e no 

trabalho de Silva (2013) encontraram 15%. O uso desses medicamentos por CN 

quando não é indicado, pois há risco de inativação do fármaco, ineficácia 

terapêutica, obstrução do cateter, interação com a nutrição entre outros problemas 

(SILVA, 2013, NASCIMENTO, 2009, LIMA e NEGRINI, 2009). Com o objetivo de 

criar uma barreira ao erro, a impressão de um símbolo de não triture na embalagem 

unitarizada do medicamento sólido oral pode ser essencial, como foi recomendado 

por Lisboa e colaboradores (2013). 

A administração destes medicamentos sólidos exige procedimentos 

especiais, uma vez que os cateteres possuem um diâmetro fino os medicamentos 

precisam ser preparados, de maneira que seja possível criar uma solução ou 

suspensão para serem administrados. Esta transformação de forma farmacêutica 

exige da equipe o conhecimento sobre as características dos medicamentos e qual a 

maneira correta de prepará-los a fim de evitar problemas na farmacoterapia do 

paciente. Além disso, deve-se procurar o uso de medicamentos na forma 

farmacêutica líquida, que demanda da equipe de enfermagem menos trabalho e 

pode ser mais seguro para o paciente (FERNANDEZ e MARÍN, 2000, LIMA e 

NEGRINI, 2009, NASCIMENTO, 2009, SILVA, 2013). 

Realizou-se o estudo e a elaboração das recomendações de administração 

dos 117 medicamentos sólidos orais, destes, 18% não podem ser administrados por 

CN por diversos motivos (Exemplos: calcitriol: não realizar a transformação de FF, 

pois a dose extraída pode ser incompleta e o conteúdo aderir a à parede do CN, 

causando obstrução; cefalexina: não triturar, pois o revestimento pode obstruir o CN, 

alternativa é a suspensão oral; gliclazida: não triturar, porque perde as 

características de liberação modificada levando ao risco de toxicidade e manutenção 

inadequada do nível sérico do fármaco);  quando a literatura apresentava alguma 

alternativa terapêutica ela foi indicada.  
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Ao avaliar-se a prescrição de comprimidos revestidos observou-se que 32% 

deles não poderiam ser triturados e administrados por CN. Os revestimentos em 

comprimidos possuem alguns objetivos técnicos. Existem revestimentos que tem 

como objetivo a proteção de fármaco à degradação causada por luz, umidade 

evitando a sua oxidação. Outro objetivo dos revestimentos em comprimidos é o 

controle da liberação do fármaco aplicando-se, então, revestimentos entéricos ou de 

liberação controlada. Para esta categoria de comprimidos não é recomendável a 

trituração, pois a dose do fármaco será liberada toda de uma vez, levando a reações 

indesejáveis. Quando o objetivo do revestimento é mascarar sabor e odor 

desagradável e evitar irritação na mucosa oral, eles podem ser triturados e 

administrados por CN (ARAÚJO, 2014, SILVA, 2013, NASCIMENTO, 2009). 

Entre as recomendações encontradas, existem algumas que são referentes 

à possibilidade de administração em concomitância com a nutrição ou sem a 

presença dela. A interação do fármaco com a nutrição pode ser positiva, ou 

negativa, desta forma, saber qual a melhor formar de administrar é essencial para 

evitar interações negativas e perda da eficácia do medicamento (ARAÚJO, 2014, 

SILVA, 2013, NASCIMENTO, 2009). 

 Quando há interação negativa entre o fármaco e a nutrição existe uma 

recomendação, que é de pausar a nutrição por um determinado tempo, 23% dos 

medicamentos possuem alguma recomendação deste caráter (Exemplos: captopril: 

Interromper NE 1 hora antes e 1 hora após a administração do medicamento. A 

presença de NE diminui a absorção em cerca de 30-40%; ciprofloxacino: 

Administração junto da NE reduz a absorção. Administrar 2 horas antes ou 3 horas 

após as refeições; clorpromazina: Administração concomitante à NE causa 

precipitação devido incompatibilidade com íons (Ca, Zn, Mg, Al). Interromper a NE 1 

hora antes ou 2 horas depois da administração.), circunstância que deve ser 

observada, para que não haja problema como precipitação da nutrição com o 

medicamento e consequente obstrução do cateter.  

Há situação em que administração do medicamento em concomitância com 

a nutrição é positivo, como é o caso de 15% dos medicamentos. Um dos exemplos é 

que evita efeitos gastrointestinais e os torna melhor toleráveis. Nesta avaliação 6% 

dos medicamentos tem a administração com a NE facultada, e 56% não tinham uma 

recomendação específica quanto à interação com a nutrição. Nestes casos em que 

não há recomendação específica, orienta-se pausar a nutrição, lavar o cateter, 
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administrar o medicamento, lavá-lo novamente e em seguida voltar à infusão da NE 

(HEYDRICH, 2006, LIMA e NEGRINI, 2009, NASCIMENTO, 2009, ARAÚJO, 2014, 

FERNANDEZ e MARÍN, 2000, SILVA, 2013,). 

A elaboração do Manual de administração de medicamentos é um produto 

desta monografia que tem como objetivo auxiliar aos profissionais do HFL no 

atendimento correto dos pacientes.  

O Manual (Apêndice A) foi elaborado a partir do levantamento de 

publicações técnicas e científicas sobre o assunto encontradas no Pubmed, Scielo e 

Google acadêmico. A pesquisa e estudo das referências identificaram os 

medicamentos que podiam ser administrados por cateter de nutrição, quais as 

recomendações, cuidados e se havia alguma peculiaridade no uso daquele 

medicamento por cateter de nutrição. 

6.2 PERSPECTIVAS 

Espera-se que o manual seja utilizado pelos farmacêuticos, em suas 

análises de prescrição, pela equipe de enfermagem, para que saibam a forma 

correta de manipular, preparar e administrar os medicamentos, e para equipe 

médica, com objetivo de observar as alternativas e quais medicamentos não podem 

ser administrados por CN.   

6.3 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

A aplicação do uso do manual no hospital depende da compreensão, 

treinamento e capacitação das equipes do hospital quanto a importância deste 

problema. 

É necessário que haja atualização do manual constantemente, para que ao 

surgir novas atualizações sobre os medicamentos, ela seja adicionada ao manual e 

a administração do medicamento seja correta. 
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7. CONCLUSÃO 

No âmbito do HFL, mesmo que tentassem realizar a substituição dos 

medicamentos sólidos orais para forma farmacêutica líquida não há padronizado no 

hospital tantos líquidos orais, assim a presença de um manual com orientações é 

fundamental para garantir a administração correta dos medicamentos. 

Com análise crítica destes medicamentos, administrados por cateter de 

nutrição enteral e com evidências científicas disponíveis na literatura, foi observado 

que os medicamentos necessitam de uma técnica específica para o preparo e 

administração, isto quando possível fazê-lo. As características do medicamento, 

como forma farmacêutica, possibilidade ou não de trituração e possíveis interações 

com administração concomitante a nutrição enteral, são importantes e o 

desconhecimento e descaso quanto essas características pode prejudicar a terapia 

farmacológica e nutricional. 

Aprimorar o conhecimento sobre este assunto entre os profissionais 

envolvidos na assistência ao paciente pode evitar problemas de eficácia e 

segurança em tratamentos farmacológicos e reduzir os transtornos ao paciente e ao 

suporte nutricional estabelecido. 

A distribuição do manual com as orientações de administração por cateter de 

nutrição enteral pode ser considerada uma barreira ao erro, tanto por conhecimento 

dos cuidados pelos farmacêuticos responsáveis pela avaliação da prescrição, 

quanto para a equipe de enfermagem que irá preparar e administrar os 

medicamentos. Além disso, este manual também será de grande auxílio à equipe 

médica que é responsável pela prescrição dos medicamentos, com o objetivo de 

reduzir erros e problemas com a farmacoterapia do paciente. 

A identificação das formas farmacêuticas sólidas orais quanto ao alerta de 

que certos medicamentos não podem ser triturados, será mais uma barreira para 

reduzir erro na administração. 

Com este estudo, espera-se contribuir para a produção científica brasileira 

no que diz respeito à orientação técnica de preparo para medicamentos 

administrados por cateteres de forma segura. 
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9. APÊNDICE A 

Manual de administração de formas farmacêuticas por cateter de nutrição enteral. 

Medicamento Concentração 
Forma 

farmacêutica 

Possível 
administrar 

por CN? 

Recomendações 
Lavar o gral e o pistilo com água e sabão, secar e realizar a desinfecção com álcool a 

70%, após preparo lavar os utensílios. 
 

Referências 

Acetilcisteína 600mg Pó granulado SIM 
Diluir em 100mL e administrar em seguida. Interromper a NE 1hora antes e 2 horas depois da 

administração. 
1, 7, 8, 16, 22 

Ácido Acetilsalicílico 
100mg ou 

200mg 
comprimido SIM 

Colocar o comprimido na seringa (sem o êmbolo), em seguida aspirar 15 mL de AE e agitar 
para homogeneizar e completar com 5 mL de AE. Administrar concomitante à NE, pois minimiza 

os efeitos GI. 
1, 4, 11, 13, 18 

Ácido Fólico 5mg comprimido SIM 
Triturar até obter um pó fino e homogêneo, transferir para uma seringa (prévia retirada do 

êmbolo), aspirar 15 mL de AE agitar e completar com mais 5 mL de AE. Administrar 
imediatamente. Pode administrar junto com a NE.  Alternativa: Solução gotas (NP). 

4, 13, 16, 18, 
22 

Ácido Valpróico 250mg cápsula mole SIM 
Perfurar a cápsula com auxílio de uma agulha estéril, extrair o conteúdo dentro de uma seringa 

sem o êmbolo, recolocá-lo e completar com 20 mL de AE. Alternativa: Valproato de sódio 

(xarope): dose mais exata, devido alta osmolaridade deve-se diluir em 75-100mL de AE. 
17, 24 

Albendazol 400mg comprimido SIM 
Triturar até obter um pó fino e homogêneo, transferir para uma seringa (prévia retirada do 

êmbolo), aspirar 15 mL de AE agitar e completar com mais 5 mL de AE. Administrar 
imediatamente. 

13, 16, 18 

Alopurinol 300mg comprimido SIM 
Triturar até obter um pó fino e homogêneo, transferir para uma seringa (prévia retirada do 

êmbolo), aspirar 15 mL de AE agitar e completar com mais 5 mL de AE. Administrar 
imediatamente. Medicamento altamente insolúvel, lavar o cateter com no mínimo 30mL de AE. 

13, 16, 22, 24 

Amantadina 
10mg ou 
100mg 

comprimido SIM 
Colocar o comprimido na seringa (sem o êmbolo), em seguida aspirar 15 mL de AE e agitar 

para homogeneizar e completar com 5 mL de AE. Administrar em seguida. 
10 

Amiodarona 200mg Comprimido SIM 
Triturar até obter um pó fino e homogêneo, transferir para uma seringa (prévia retirada do 

êmbolo), aspirar 15 mL de AE agitar e completar com mais 5 mL de AE. Pode administrar com a 
NE. Administrar imediatamente para evitar degradação, medicamento fotossensível. 

7, 11, 16, 18, 
22 

Amitriptilina 25mg 
Comp. 

Revestido 
SIM 

Triturar até obter um pó fino e homogêneo, transferir para uma seringa (prévia retirada do 
êmbolo), aspirar 15 mL de AE agitar e completar com mais 5 mL de AE. 

13, 22 

Amoxicilina + 
clavulanato 

1g+250mg 
Comp. 

Revestido 
SIM 

Triturar até obter um pó fino e homogêneo, transferir para uma seringa (prévia retirada do 
êmbolo), aspirar 15 mL de AE agitar e completar com mais 5 mL de AE. Alternativa: 

Suspensão oral (diluir em 20mL). Administrar concomitante à NE, pois minimiza os efeitos GI. 
13, 22 
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Manual de administração de formas farmacêuticas por cateter de nutrição enteral (continuação). 

Medicamento Concentração 
Forma 

farmacêutica 

Possível 
administrar 

por CN? 

Recomendações 
Lavar o gral e o pistilo com água e sabão, secar e realizar a desinfecção com álcool a 

70%, após preparo lavar os utensílios. 
Referências 

Anlodipino 5mg ou 10mg comprimido SIM 
Colocar o comprimido na seringa (sem o êmbolo), em seguida aspirar 15 mL de AE e agitar para 
homogeneizar e completar com 5 mL de AE. Administrar imediatamente junto a NE, para reduzir 

efeitos GI. 
7, 11, 18, 22 

Atenolol 50mg ou 25mg comprimido NÃO 
Princípio ativo parcialmente solúvel em água. Administração por CNG reduz a biodisponibilidade 

do medicamento. 
11, 13 

Azatioprina 50mg 
Comp. 

Revestido 
NÃO 

Não triturar. Elaborar uma suspensão extemporânea, 50mg/mL. Administrar com NE diminui a 
intolerância gastrointestinal. 

7, 16 

Azitromicina 500mg 
Comp. 

Revestido 
SIM 

Triturar e dissolver em 20mL de água. Pode administrar concomitante à NE, pois minimiza os 
efeitos GI. Alternativa: Utilizar preferencialmente suspensão oral (NP). 

16, 18 

Baclofeno 10mg comprimido SIM 
Triturar até obter um pó fino e homogêneo, transferir para uma seringa (prévia retirada do 

êmbolo), aspirar 15 mL de AE agitar e completar com mais 5 mL de AE. Pode administrar com a 
NE, reduz efeitos GI. 

7, 11, 13, 
16, 18 

Bamifilina 300mg drágea SIM 
Triturar até obter um pó fino e homogêneo, transferir para uma seringa (prévia retirada do 
êmbolo), aspirar 15 mL de AE agitar e completar com mais 5 mL de AE. Risco elevado de 

causar obstrução. 
14 

Bisacodil 5mg drágea NÃO 
Não triturar, porque a perda do revestimento entérico pela trituração pode ocasionar a 

inativação do princípio ativo. 
13, 22 

Bisoprolol 2,5mg comprimido SIM 
Colocar o comprimido na seringa (sem o êmbolo), em seguida aspirar 15 mL de AE e agitar para 

homogeneizar e completar com 5 mL de AE. Administrar imediatamente. 
7, 11 

Bromoprida 10mg comprimido SIM 
Triturar até obter um pó fino e homogêneo, transferir para uma seringa (prévia retirada do 

êmbolo), aspirar 15 mL de AE agitar e completar com mais 5 mL de AE. Pode administrar com a 
NE. Alternativa: usar solução oral. 

18 

Calcitriol 0,25mg cápsula NÃO 
Não realizar a transformação de forma farmacêutica, pois a dose extraída pode ser incompleta e 

o conteúdo pode aderir à parede da sonda, causando obstrução. 
13 

Captopril 
6,25mg/ 

12,5mg/ 25mg/ 
50mg 

comprimido SIM 

Colocar o comprimido na seringa (sem o êmbolo), aspirar 15 mL de AE e agitar para 
homogeneizar e completar com 5 mL de AE. Administrar imediatamente após preparo, evitar 

oxidação. Interromper NE 1 hora antes e 1 hora após a administração do medicamento. A 
presença de NE diminui a absorção em cerca de 30-40%. 

11, 13, 18, 
22, 24 
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Manual de administração de formas farmacêuticas por cateter de nutrição enteral (continuação). 

Medicamento Concentração 
Forma 

farmacêutica 

Possível 
administrar 

por CN? 

Recomendações 
Lavar o gral e o pistilo com água e sabão, secar e realizar a desinfecção com álcool a 

70%, após preparo lavar os utensílios. 
Referências 

Carbamazepina 200mg comprimido SIM 

Triturar até obter um pó fino e homogêneo, transferir para uma seringa (prévia retirada do 
êmbolo), aspirar 15 mL de AE agitar e completar com mais 5 mL de AE. Há diminuição da 

absorção e o fármaco pode aderir à sonda. Interromper a NE 1hora antes e 2 horas depois da 
administração e monitorar os níveis plasmáticos. 

13, 18, 22, 
24 

Carbonato de cálcio 500mg comprimido SIM 
Triturar até obter um pó fino e homogêneo, transferir para uma seringa (prévia retirada do 

êmbolo), aspirar 15 mL de AE agitar e completar com mais 5 mL de AE. Pode ocorrer obstrução 
do cateter, lavar bem depois de administração. 

11, 18, 22 

Carbonato de cálcio com 
colecalciferol, Vit.D 

600+800mg+UI comprimido SIM 
Triturar até obter um pó fino e homogêneo, transferir para uma seringa (prévia retirada do 

êmbolo), aspirar 15 mL de AE agitar e completar com mais 5 mL de AE. Pode ocorrer obstrução 
do cateter, lavar bem depois de administração. 

3 

Carvedilol 3,125mg comprimido SIM 
Colocar o comprimido na seringa (sem o êmbolo), aspirar 15 mL de AE e agitar para 

homogeneizar e completar com 5 mL de AE. Administrar concomitante à NE para minimizar 
hipotensão ortostática. 

11, 13, 18, 
22 

Cefalexina 500mg 
Comp. 

Revestido 
NÃO 

Não triturar, pois o revestimento pode obstruir o cateter de nutrição enteral, Alternativa: Utilizar 

suspensão oral 
11, 13, 18, 

22 

Cetoconazol 400mg comprimido SIM 

Triturar até obter um pó fino e homogêneo, transferir para uma seringa (prévia retirada do 
êmbolo), aspirar 15 mL de AE agitar e completar com mais 5 mL de AE. Administrar junto NE 

para aumentar a absorção. Acidez do estômago favorece a absorção. Alternativa:  Suspensão 

oral (NP). 

11, 13, 18, 
22 

Cilostazol 50mg comprimido SIM 
Triturar até obter um pó fino e homogêneo, transferir para uma seringa (prévia retirada do 

êmbolo), aspirar 15 mL de AE agitar e completar com mais 5 mL de AE.  Interromper a nutrição 
1hora antes e 2 horas depois da administração do medicamento. 

1, 13 

Ciprofloxacino 500mg 
Comp. 

Revestido 
SIM 

Triturar até obter um pó fino e homogêneo, transferir para uma seringa (prévia retirada do 
êmbolo), aspirar 15 mL de AE agitar, completar com mais 5 mL de AE e em seguida administrar. 

Administração junto da NE reduz a absorção. Administrar 2 horas antes ou 3 horas após as 
refeições. 

7, 11, 13, 
20, 22 

Citalopram 20mg 
Comp. 

Revestido 
SIM 

Triturar até obter um pó fino e homogêneo, transferir para uma seringa (prévia retirada do 
êmbolo), aspirar 15 mL de AE agitar e completar com mais 5 mL de AE. 

11, 13 
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Manual de administração de formas farmacêuticas por cateter de nutrição enteral (continuação). 

Medicamento Concentração 
Forma 

farmacêutica 

Possível 
administrar 

por CN? 

Recomendações 
Lavar o gral e o pistilo com água e sabão, secar e realizar a desinfecção com álcool a 

70%, após preparo lavar os utensílios. 
Referências 

Clonazepam 0,5mg ou 2mg comprimido SIM 
Colocar o comprimido na seringa (sem o êmbolo), aspirar 15 mL de AE e agitar para 

homogeneizar e completar com 5 mL de AE. Alternativa: Utilizar solução oral, diluir em 20mL 

de AE. 

1,7, 13, 18, 
22 

Clonidina 0,1mg comprimido SIM 
Colocar o comprimido na seringa (sem o êmbolo), aspirar 15 mL de AE e agitar para 
homogeneizar e completar com 5 mL de AE. Administrar imediatamente. Pode ser 
administrado junto com a NE. Alternativa: Avaliar utilização de solução injetável. 

1, 7, 13, 18, 
22 

Clopidogrel 75mg 
Comp. 

Revestido 
SIM 

Triturar até obter um pó fino e homogêneo, transferir para uma seringa (prévia retirada do 
êmbolo), aspirar 15 mL de AE agitar e completar com mais 5 mL de AE. Administrar 

imediatamente junto com a nutrição para reduzir efeitos GI. 
11, 13, 18 

Clorpromazina 100mg 
Comp. 

Revestido 
SIM 

Triturar até obter um pó fino e homogêneo, transferir para uma seringa (prévia retirada do 
êmbolo), aspirar 15 mL de AE agitar e completar com mais 5 mL de AE. Administração 

concomitante à NE causa precipitação devido incompatibilidade com íons (Ca, Zn, Mg, Al). 
Interromper a NE 1 hora antes ou 2 horas depois da administração. Alternativa: Utilizar 

preferencialmente solução oral, diluída em 20mL. 

8, 12, 17, 19, 
21, 25 

Colestiramina 4g 
pó para 

suspensão 
SIM Dissolver em 150 mL e administrar, 20 minutos antes da NE. 16 

Dabigatrana 150mg cápsula NÃO Não se deve abrir a cápsula, desta forma não pode administrar por CN. 3 

Dexametasona 4mg comprimido SIM 
Triturar até obter um pó fino e homogêneo, transferir para uma seringa (prévia retirada do 

êmbolo), aspirar 15 mL de AE agitar e completar com mais 5 mL de AE.  Administrar 
concomitantemente com NE. Alternativa: Utilizar elixir ou solução injetável pelo CN. 

1, 7, 13, 18, 
22 

Dexclorfeniramina 2mg comprimido SIM 
Triturar até obter um pó fino e homogêneo, transferir para uma seringa (prévia retirada do 

êmbolo), aspirar 15 mL de AE agitar e completar com mais 5 mL de AE.  Administrar 
concomitantemente com NE. Alternativa: Utilizar xarope preferencialmente, diluir em 30mL. 

1, 7, 13, 18, 
22 

Diazepam 10mg comprimido SIM 
Colocar o comprimido na seringa (sem o êmbolo), aspirar 15 mL de AE e agitar para 

homogeneizar e completar com 5 mL de AE. Administrar imediatamente concomitante com a 
NE enteral. Possível adsorção das formas líquidas no material plástico. 

1, 7, 13, 18, 
22 

Diclofenaco potássico 50mg drágea NÃO 
Não deve triturar e administrar, pois o revestimento pode acarretar a obstrução do cateter, 

administrar de preferência suspensão oral (NP). 
2, 13, 22, 24 
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Manual de administração de formas farmacêuticas por cateter de nutrição enteral (continuação). 

Medicamento Concentração 
Forma 

farmacêutica 

Possível 
administrar 

por CN? 

Recomendações 
Lavar o gral e o pistilo com água e sabão, secar e realizar a desinfecção com álcool a 

70%, após preparo lavar os utensílios. 
Referências 

Digoxina 0,25mg comprimido SIM 

Triturar até obter um pó fino e homogêneo, transferir para uma seringa (prévia retirada do 
êmbolo), aspirar 15 mL de AE agitar e completar com mais 5 mL de AE. Na administração 

concomitante a NE com fibras há uma redução na absorção. Alternativa: Utilizar elixir 

preferencialmente. 

7, 13, 18, 22 

Diltiazem 60mg 
Comp. 

Revestido 
SIM 

Triturar até obter um pó fino e homogêneo, transferir para uma seringa (prévia retirada do 
êmbolo), aspirar 15 mL de AE agitar e completar com mais 5 mL de AE. Administrar junto com 

NE reduz absorção. Interromper a NE por 30 minutos antes da administração. 
7, 11, 13, 22 

Dimeticona 40mg comprimido SIM 
Triturar até obter um pó fino e homogêneo, transferir para uma seringa (prévia retirada do 

êmbolo), aspirar 15 mL de AE agitar e completar com mais 5 mL de AE.  Alternativa: Utilizar 

emulsão oral gotas, diluir em no mínimo 20mL. 
13, 18, 22 

Dipirona 500mg ou 1g comprimido SIM 
Triturar até obter um pó fino e homogêneo, transferir para uma seringa (prévia retirada do 

êmbolo), aspirar 15 mL de AE agitar e completar com mais 5 mL de AE.  Alternativa: Utilizar 

solução oral gotas, diluir em no mínimo 20mL. 
13, 18, 22 

Doxazosina 4mg comprimido SIM 
Triturar até obter um pó fino e homogêneo, transferir para uma seringa (prévia retirada do 

êmbolo), aspirar 15 mL de AE agitar e completar com mais 5 mL de AE. 
18, 22 

Enalapril 
5mg ou 10 mg 

ou 20mg 
comprimido SIM 

Colocar o comprimido na seringa (sem o êmbolo), aspirar 15 mL de AE e agitar para 
homogeneizar e completar com 5 mL de AE. Administrar imediatamente concomitante com a 

NE enteral. Possível adsorção das formas líquidas no material plástico. 
7, 11, 16, 22 

Escopolamina 10mg 
Comp. 

Revestido 
SIM 

Triturar até obter um pó fino e homogêneo, transferir para uma seringa (prévia retirada do 
êmbolo), aspirar 15 mL de AE agitar e completar com mais 5 mL de AE. Administrar 

imediatamente. Alternativa: Solução oral ou supositórios. 

7, 11, 13, 
16, 22 

Escopolamina + dipirona 10 + 250mg comprimido SIM 
Triturar até obter um pó fino e homogêneo, transferir para uma seringa (prévia retirada do 

êmbolo), aspirar 15 mL de AE agitar e completar com mais 5 mL de AE. 
22 

Espironolactona 
25mg ou 50mg 

ou 100mg 
comprimido SIM 

Colocar o comprimido na seringa (sem o êmbolo), aspirar 15 mL de AE e agitar para 
homogeneizar e completar com 5 mL de AE. Administrar imediatamente concomitante com a 

NE enteral para reduzir efeitos GI. 
13, 18, 22 

Etambutol 1200mg 
Comp. 

Revestido 
SIM 

Triturar até obter um pó fino e homogêneo, transferir para uma seringa (prévia retirada do 
êmbolo), aspirar 15 mL de AE agitar e completar com mais 5 mL de AE. Administrar 

imediatamente junto com a nutrição para reduzir efeitos GI. 

5, 7, 11, 16, 
18, 22 
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Manual de administração de formas farmacêuticas por cateter de nutrição enteral (continuação). 

Medicamento Concentração 
Forma 

farmacêutica 

Possível 
administrar 

por CN? 

Recomendações 
Lavar o gral e o pistilo com água e sabão, secar e realizar a desinfecção com álcool a 

70%, após preparo lavar os utensílios. 
Referências 

Fenitoína 100mg comprimido SIM 

Colocar o comprimido na seringa (sem o êmbolo), aspirar 15 mL de AE e agitar para 
homogeneizar e completar com 5 mL de AE. O uso concomitante à NE pode resultar em 

diminuição dos níveis séricos de fenitoína e, reduzindo a resposta terapêutica. Interromper a 
nutrição 1hora antes e 2 horas depois da administração do medicamento. 

14, 19, 23 

Fenobarbital 100mg comprimido SIM 
Triturar até obter um pó fino e homogêneo, transferir para uma seringa (prévia retirada do 

êmbolo), aspirar 15 mL de AE agitar e completar com mais 5 mL de AE. Alternativa: Utilizar 

solução oral e diluir em 20mL. 

7, 11, 13, 
16, 18, 22 

Finasterida 5mg 
Comp. 

Revestido 
SIM 

Triturar até obter um pó fino e homogêneo, transferir para uma seringa (prévia retirada do 
êmbolo), aspirar 15 mL de AE agitar e completar com mais 5 mL de AE. Não realizar 

procedimento próximo a gestantes devido risco envolvido na exposição. 
13 

Fluconazol 200mg cápsula SIM 
Retirar o êmbolo da seringa, abrir a cápsula e esvaziar seu conteúdo dentro da seringa, colocar 

o êmbolo, aspirar 20 mL de AE, homogeneizar e aguardar a dissolução. Alternativa: Utilizar 

preferencialmente solução oral, deve ser diluída em 100mL de AE (devido alta viscosidade). 

13, 18, 19, 
24 

Fluoxetina 
10 mg ou 

20mg ou 40mg 
cápsula SIM 

Retirar o êmbolo da seringa, abrir a cápsula e esvaziar seu conteúdo dentro da seringa, colocar 
o êmbolo, aspirar 20 mL de AE e homogeneizar a solução. Administrar imediatamente após 

preparo. Incompatibilidade com nutrição, interromper NE 1h antes e 2h depois da administração 

do medicamento. 

7, 8, 13 

Furosemida 40mg comprimido SIM 

Colocar o comprimido na seringa (sem o êmbolo), aspirar 15 mL de AE e agitar para 
homogeneizar e completar com 5 mL de AE. Utilizar preferencialmente solução oral 

extemporânea. Administração com NE reduz absorção em 30%, porém não é necessária uma 
pausa prolongada da NE. Interromper a nutrição 30min antes e 1 hora depois da administração 

do medicamento. 

7, 11, 13, 
16, 18, 22 

Gabapentina 300mg cápsula SIM 
Retirar o êmbolo da seringa, abrir a cápsula e esvaziar seu conteúdo dentro da seringa, colocar 

o êmbolo, aspirar 20 mL de AE e homogeneizar a solução. Administrar imediatamente após 
preparo. 

8, 13 

Gliclazida MR 60mg 
Comp. 

Revestido 
NÃO 

Não triturar, porque perde as características de liberação modificada levando ao risco de 

toxicidade e manutenção inadequada do nível sérico do fármaco. 
2, 13 
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Manual de administração de formas farmacêuticas por cateter de nutrição enteral (continuação). 

Medicamento Concentração 
Forma 

farmacêutica 

Possível 
administrar 

por CN? 

Recomendações 
Lavar o gral e o pistilo com água e sabão, secar e realizar a desinfecção com álcool a 

70%, após preparo lavar os utensílios. 
Referências 

Haloperidol 5mg comprimido SIM 

Colocar o comprimido na seringa (sem o êmbolo), aspirar 15 mL de AE e agitar para 
homogeneizar e completar com 5 mL de AE. Interromper a nutrição 1 hora antes e 1 hora 
depois da administração do medicamento, não administrar antiácido. Alternativa: Utilizar 

preferencialmente solução oral ou injetável. 

7, 11, 14, 
16, 18, 22 

Hidralazina 25mg drágea SIM 

Triturar até obter um pó fino e homogêneo, transferir para uma seringa (prévia retirada do 
êmbolo), aspirar 15 mL de AE agitar e completar com mais 5 mL de AE. Administrar 

imediatamente. Incompatibilidade com nutrição, interromper NE 1h antes e 2h depois da 
administração do medicamento. Monitorar a pressão arterial, pois a trituração pode acarretar 
degradação do princípio ativo e consequente redução da efetividade do fármaco. Alternativa: 

Solução injetável. 

1, 4, 7, 11, 
13, 16, 18 

Hidroclorotiazida 25mg comprimido SIM 
Triturar até obter um pó fino e homogêneo, transferir para uma seringa (prévia retirada do 

êmbolo), aspirar 15 mL de AE agitar e completar com mais 5 mL de AE. Não administrar com 
NE, interromper a NE 1 horas antes e 1 hora depois. 

13, 16, 18, 
22 

Hidroxicloroquina 400mg 
Comp. 

Revestido 
NÃO Não triturar, pois revestimento tem grande risco de obstrução do cateter. 21 

Hidróxido de ferro III 100mg comprimido NÃO Não triturar. Não há estudos sobre eficácia, segurança e farmacocinética. 13 

Isoniazida 300mg comprimido SIM 

Triturar até obter um pó fino e homogêneo, transferir para uma seringa (prévia retirada do 
êmbolo), aspirar 15 mL de AE agitar e completar com mais 5 mL de AE. Interromper a NE 1 

horas antes e 1 hora depois. A administração com NE ou uso de antiácido reduz a 
biodisponibilidade. 

22, 24 

Itraconazol 200mg cápsula NÃO 
Não abrir cápsula. Alternativa: Utilizar suspensão oral (NP), grânulos não dissolvem em água. 

Alto risco de obstrução do cateter. Aumento ou redução da biodisponibilidade. 
6 

Ivermectina 12mg comprimido SIM 
Não há estudos sobre eficácia, segurança e farmacocinética. Como é um comprimido simples 

pode realizar a trituração. 
13, 22 

Lamivudina 150mg 
Comp. 

Revestido 
SIM 

Colocar diretamente na seringa, aspirar 15 mL de AE e agitar para homogeneizar e completar 
com 5 mL de AE. Administrar imediatamente junto com a nutrição. Alternativa: Solução oral 

preferencialmente. 
5, 24 

Lamotrigina 25mg comprimido SIM 
Triturar até obter um pó fino e homogêneo, transferir para uma seringa (prévia retirada do 

êmbolo), aspirar 15 mL de AE agitar e completar com mais 5 mL de AE. Pode administrar com 
NE. 

13, 16 

Levodopa + benserazida 100/25mg comprimido SIM 
Triturar até obter um pó fino e homogêneo, transferir para uma seringa (prévia retirada do 

êmbolo), aspirar 15 mL de AE agitar e completar com mais 5 mL de AE. Interromper a nutrição 1 
hora antes e 1 hora depois da administração do medicamento. 

13 
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Manual de administração de formas farmacêuticas por cateter de nutrição enteral (continuação). 

Medicamento Concentração 
Forma 

farmacêutica 

Possível 
administrar 

por CN? 

Recomendações 
Lavar o gral e o pistilo com água e sabão, secar e realizar a desinfecção com álcool a 

70%, após preparo lavar os utensílios. 
Referências 

levodopa, carbidopa e 
entacapona 

50+12,5+200 
mg 

Comp. 
Revestido 

NÃO 
Não triturar o comprimido revestido, pois não há estudos sobre a administração via cateter 

de nutrição. 
21 

Levotiroxina 
25mcg ou 
100mcg 

comprimido SIM 
Triturar até obter um pó fino e homogêneo, transferir para uma seringa (prévia retirada do 

êmbolo), aspirar 15 mL de AE agitar e completar com mais 5 mL de AE. Interromper a nutrição 1 
hora antes e 1 hora depois da administração do medicamento. 

7, 11, 13, 
14, 16, 18, 

22 

Loperamida 2mg comprimido SIM 
Colocar o comprimido na seringa (sem o êmbolo), aspirar 15 mL de AE e agitar para 

homogeneizar e completar com 5 mL de AE. 
7, 11, 13, 

18, 22 

Lopinavir + Ritonavir 400+100mg 
Comp. 

Revestido 
NÃO 

Administrar solução. Caso não haja, não dissolver o comprimido em água por causar 
precipitação. Dissolver em leite e administrar imediatamente. Risco alto de obstrução do cateter. 

Lavar o cateter com no mínimo 20-30 mL de AE. 
5 

Lorazepam 2mg comprimido SIM 
Colocar o comprimido na seringa (sem o êmbolo), aspirar 15 mL de AE e agitar para 

homogeneizar e completar com 5 mL de AE, aguardar a dissolução e em seguida administrar. 
7, 11, 13, 16 

Losartana 50mg 
Comp. 

Revestido 
SIM 

Triturar até obter um pó fino e homogêneo, transferir para uma seringa (prévia retirada do 
êmbolo), aspirar 15 mL de AE agitar e completar com mais 5 mL de AE. Administrar com ou 

sem NE. 

14, 17, 19, 
23 

Memantina 10mg 
Comp. 

Revestido 
NÃO Não triturar o comprimido revestido, pois não há estudos sobre a administração via CN. 13 

Metformina 425mg 
Comp. 

Revestido 
SIM 

Triturar até obter um pó fino e homogêneo, transferir para uma seringa (prévia retirada do 
êmbolo), aspirar 15 mL de AE agitar e completar com mais 5 mL de AE. Administrar 

imediatamente, pode ser feita junto com a nutrição. Risco de obstrução do cateter. Monitorar 
níveis glicêmicos. 

13, 18, 22 

Metformina XR 500mg 
Comp. 

Revestido 
NÃO 

Não triturar, porque perde as características de liberação modificada levando ao risco de 

toxicidade e manutenção inadequada do nível sérico do fármaco. 
11 

Metildopa 250mg 
Comp. 

Revestido 
SIM 

Triturar até obter um pó fino e homogêneo, transferir para uma seringa (prévia retirada do 
êmbolo), aspirar 15 mL de AE agitar e completar com mais 5 mL de AE. Administrar junto com 

NE reduz absorção. Interromper a NE 1 hora antes ou 2 horas depois da administração. 
13, 16, 18 

Metoclopramida 10mg comprimido SIM 
Colocar o comprimido na seringa (sem o êmbolo), aspirar 15 mL de AE e agitar para 

homogeneizar e completar com 5 mL de AE. Interromper a nutrição 1 hora antes e 1 hora 
depois da administração do medicamento. Alternativa: Utilizar solução oral. 

7, 11, 13, 
16, 18, 22 
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Manual de administração de formas farmacêuticas por cateter de nutrição enteral (continuação). 

Medicamento Concentração 
Forma 

farmacêutica 

Possível 
administrar 

por CN? 

Recomendações 
Lavar o gral e o pistilo com água e sabão, secar e realizar a desinfecção com álcool a 

70%, após preparo lavar os utensílios. 
Referências 

Metronidazol 250mg 
Comp. 

Revestido 
SIM 

Triturar até obter um pó fino e homogêneo, transferir para uma seringa (prévia retirada do 
êmbolo), aspirar 15 mL de AE agitar e completar com mais 5 mL de AE. Administração com NE 
reduz a biodisponibilidade. Interromper a NE 1 hora antes ou 2 horas depois da administração. 

Alternativa: Utilizar preferencialmente suspensão oral. 

13, 16, 18 

Mononitrato de 
Isossorbida 

20mg comprimido SIM 
Triturar até obter um pó fino e homogêneo, transferir para uma seringa (prévia retirada do 

êmbolo), aspirar 15 mL de AE agitar e completar com mais 5 mL de AE.  Interromper a nutrição 
1 hora antes e 1 hora depois da administração do medicamento. 

7, 11, 13, 
18, 22 

Morfina 10mg ou 30mg comprimido SIM 
Triturar até obter um pó fino e homogêneo, transferir para uma seringa (prévia retirada do 

êmbolo), aspirar 15 mL de AE agitar e completar com mais 5 mL de AE.  Alternativa: Solução 
oral gotas (NP). 

13, 18, 22, 
24 

Morfina LC 30mg cápsula NÃO Não abrir a cápsula por ser um medicamento de liberação controlada. 21 

Neomicina 250mg cápsula SIM 
Retirar o êmbolo da seringa, abrir a cápsula e esvaziar o conteúdo dentro da seringa, colocar o 

êmbolo, aspirar 20mL de AE, homogeneizar e administrar imediatamente. 
11 

Nifedipino retard 20mg 
Comp. 

Revestido 
NÃO 

Não triturar, pois perde a característica de liberação controlada levando ao risco de toxicidade 

e manutenção inadequada do nível sérico, além do risco de obstrução do cateter. 
7, 13, 18 

Nitrofurantoína 100mg cápsula SIM 

Retirar o êmbolo da seringa, abrir a cápsula e esvaziar seu conteúdo dentro da seringa, colocar 
o êmbolo, aspirar 20 mL de AE e homogeneizar a solução. Administrar com NE reduz absorção, 

interromper a nutrição 1 hora antes e 1 hora depois da administração do medicamento. 
Alternativa: Utilizar preferencialmente suspensão oral. A presença de grânulos maiores pode 

causar a obstrução do cateter. Lavar o cateter com no mínimo 30 mL de AE. 

18, 24 

Norfloxacino 400mg 
Comp. 

Revestido 
SIM 

Triturar até obter um pó fino e homogêneo, transferir para uma seringa (prévia retirada do 
êmbolo), aspirar 15 mL de AE agitar e completar com mais 5 mL de AE. Uso concomitante à NE 

reduz a absorção em até 25%. Interromper a nutrição 1 hora antes e 1 hora depois da 
administração do medicamento. A posição pós-pilórica contribui para diminuição da absorção. 

18, 22 

Omeprazol 20mg cápsula SIM 

Em jejum, na posição gástrica, deve-se realizar a dispersão dos grânulos em suco ácido ou 
SG5% e administrar. Em jejum, no duodeno ou jejunostomia, triturar os grânulos e dispersá-los 
em 10mL de bicarbonato de sódio 8,4%. Deve-se realizar a administração 1 hora antes da NE e 

lavar antes e depois da administração. 

11, 12, 15 

Ondansetrona 4mg ou 8mg comprimido SIM 
Triturar até obter um pó fino e homogêneo, transferir para uma seringa (prévia retirada do 

êmbolo), aspirar 15 mL de AE agitar e completar com mais 5 mL de AE.  Alternativa: Solução 

injetável pelo CN. 
7, 13, 16 
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Manual de administração de formas farmacêuticas por cateter de nutrição enteral (continuação). 

Medicamento Concentração 
Forma 

farmacêutica 

Possível 
administrar 

por CN? 

Recomendações 
Lavar o gral e o pistilo com água e sabão, secar e realizar a desinfecção com álcool 

a 70%, após preparo lavar os utensílios. 
Referências 

Oseltamivir 75mg cápsula SIM 
Retirar o êmbolo da seringa, abrir a cápsula e esvaziar seu conteúdo dentro da seringa, 
colocar o êmbolo, aspirar 20 mL de AE e homogeneizar a solução. Alternativa: Utilizar 

preferencialmente suspensão oral. Melhor tolerado na presença de alimento. 
3 

Pazopanibe 300mg 
Comp. 

Revestido 
NÃO 

Não triturar, partir ou esmagar. Os comprimidos revestidos por película de Votrient 

deverão ser tomados inteiros com água. 
23 

Pentoxifilina 400mg 
Comp. 

Revestido 
NÃO 

Não triturar, pois perde a característica de liberação controlada levando ao risco de 

toxicidade e manutenção inadequada do nível sérico. 
3, 18, 22 

Piridostigmina 60mg comprimido SIM 
Triturar até obter um pó fino e homogêneo, transferir para uma seringa (prévia retirada do 

êmbolo), aspirar 15 mL de AE agitar e completar com mais 5 mL de AE. 
13 

Poliestirenossulfonato de 
cálcio 

30g pó oral SIM 
Diluir em 100mL de AE. Alto risco de obstrução do cateter, lavar com no mínimo 20-

30mL de AE. 
22 

Prednisona 40mg comprimido SIM 
Colocar o comprimido na seringa (sem o êmbolo), aspirar 15 mL de AE e agitar para 
homogeneizar e completar com 5 mL de AE. Tempo de dispersão: 2 min. Administrar 

juntamente com a NE. Alternativa: Utilizar xarope oral (NP). 

7, 11,13,16, 
18, 22 

Prometazina 25mg 
Comp. 

Revestido 
SIM 

Triturar até obter um pó fino e homogêneo, transferir para uma seringa (prévia retirada do 
êmbolo), aspirar 15 mL de AE agitar e completar com mais 5 mL de AE. 

13, 18, 23 

Propranolol 10mg ou 40mg comprimido SIM 
Triturar até obter um pó fino e homogêneo, transferir para uma seringa (prévia retirada do 

êmbolo), aspirar 15 mL de AE agitar e completar com mais 5 mL de AE.  Pode 
administrar com a NE. 

7, 13, 16, 
18, 22 

Quetiapina 25mg 
Comp. 

Revestido 
SIM 

Triturar até obter um pó fino e homogêneo, transferir para uma seringa (prévia retirada do 
êmbolo), aspirar 15 mL de AE agitar e completar com mais 5 mL de AE. 

1, 13 

Racecadotrila 100mg cápsula SIM 
Retirar o êmbolo da seringa, abrir a cápsula e esvaziar o conteúdo dentro da seringa, 

colocar o êmbolo, aspirar 20mL de AE, homogeneizar e administrar. 
12 

Ranitidina 150mg 
Comp. 

Revestido 
SIM 

Utilizar preferencialmente o xarope (P). Alternativa: Triturar até obter um pó fino e 

homogêneo, transferir para uma seringa (prévia retirada do êmbolo), aspirar 15 mL de 
AE agitar e completar com mais 5 mL de AE. 

7, 13, 22 

RIPE 

600mg + 
150mg 

+1200mg + 
1100mg 

Comp. 
Revestido 

SIM 

Triturar até obter um pó fino e homogêneo, transferir para uma seringa (prévia retirada do 
êmbolo), aspirar 15 mL de AE agitar e completar com mais 5 mL de AE. Administração 

da isoniazida com NE pode resultar em menor biodisponibilidade. Administração o 
medicamento 1 hora antes ou 2 horas após as refeições. 

5, 22 
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Manual de administração de formas farmacêuticas por cateter de nutrição enteral (continuação). 

Medicamento Concentração 
Forma 

farmacêutica 

Possível 
administrar 

por CN? 

Recomendações 
Lavar o gral e o pistilo com água e sabão, secar e realizar a desinfecção com álcool 

a 70%, após preparo lavar os utensílios. 
Referências 

Risperidona 2mg 
Comp. 

Revestido 
SIM 

Triturar até obter um pó fino e homogêneo, transferir para uma seringa (prévia retirada do 
êmbolo), aspirar 15 mL de AE agitar e completar com mais 5 mL de AE. Alternativa: 

Utilizar solução oral (NP). 
13, 22 

Saccharomyces 
boulardii 

100mg cápsula SIM 
Retirar o êmbolo da seringa, abrir a cápsula e esvaziar o conteúdo dentro da seringa, 

colocar o êmbolo, aspirar 20mL de AE, homogeneizar e administrar imediatamente. Em 
jejum ou meia hora antes da dieta. 

12, 13 

Sevelamer 800mg 
Comp. 

Revestido 
NÃO 

Não triturar. Este medicamento não pode ser administrado via cateter de nutrição 

enteral. 
21 

Sildenafil 25mg ou 50mg 
Comp. 

Revestido 
SIM 

Triturar até obter um pó fino e homogêneo, transferir para uma seringa (prévia retirada do 
êmbolo), aspirar 15 mL de AE agitar e completar com mais 5 mL de AE. 

13 

Sinvastatina 20mg ou 40mg 
Comp. 

Revestido 
SIM 

Colocar diretamente na seringa, aspirar 15 mL de AE e agitar para homogeneizar e 
completar com 5 mL de AE. A dissolução em água pode levar alguns minutos. 

13, 18, 22, 
24 

Sulfametoxazol + 
trimetropima 

800 + 160mg comprimido NÃO 
Utilizar suspensão oral, aspirar e diluir em no mínimo 20mL. O princípio ativo e os 

excipientes quando triturados podem causar obstrução do cateter. 
7, 13, 16, 

18, 22 

Sulfato de glucosamina 1,5g pó oral SIM Diluir em 150mL e após 5 minutos administrar. 3 

Sulfato ferroso 40mg 
Comp. 

Revestido 
SIM 

Colocar diretamente na seringa, aspirar 15 mL de AE e agitar para homogeneizar e 
completar com 5 mL de AE Melhor absorvido na presença de alimento. Utilizar 

preferencialmente solução oral gotas. 
18, 22, 24 

Tiamina 300mg 
Comp. 

Revestido 
SIM 

Triturar até obter um pó fino e homogêneo, transferir para uma seringa (prévia retirada do 
êmbolo), aspirar 15 mL de AE agitar e completar com mais 5 mL de AE. 

1, 7, 11, 13, 
16, 18, 22 

Tramadol 
50mg ou 
100mg 

cápsula SIM 
Retirar o êmbolo da seringa, abrir a cápsula e esvaziar seu conteúdo dentro da seringa, 

colocar o êmbolo, aspirar 20 mL de AE e homogeneizar a solução.  Alternativa: Solução 

gotas. 
7, 24 

Trazodona 100mg 
Comp. 

Revestido 
SIM 

Triturar até obter um pó fino e homogêneo, transferir para uma seringa (prévia retirada do 
êmbolo), aspirar 15 mL de AE agitar e completar com mais 5 mL de AE. Administrar 

imediatamente. 
7, 11, 13 

Valaciclovir 500mg 
Comp. 

Revestido 
SIM 

Triturar até obter um pó fino e homogêneo, transferir para uma seringa (prévia retirada do 
êmbolo), aspirar 15 mL de AE agitar e completar com mais 5 mL de AE. 

13, 22 
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Manual de administração de formas farmacêuticas por cateter de nutrição enteral (continuação). 

Medicamento Concentração 
Forma 

farmacêutica 

Possível 
administrar 

por CN? 

Recomendações 
Lavar o gral e o pistilo com água e sabão, secar e realizar a desinfecção com álcool 

a 70%, após preparo lavar os utensílios. 
Referências 

Varfarina sódica 5mg ou 7,5mg comprimido SIM 

Triturar até obter um pó fino e homogêneo, transferir para uma seringa (prévia retirada do 
êmbolo), aspirar 15 mL de AE agitar e completar com mais 5 mL de AE.  Interromper a 
nutrição 1 hora antes e 1 hora depois da administração do medicamento. Pode interagir 

com vitamina K causando redução do nível sérico. 

7, 13, 16, 
18, 22 

Verapamil 80mg 
Comp. 

Revestido 
SIM 

Triturar até obter um pó fino e homogêneo, transferir para uma seringa (prévia retirada do 
êmbolo), aspirar 15 mL de AE agitar e completar com mais 5 mL de AE. Pode ser 

administrado junto com a NE. 

1, 7, 13, 16, 
18, 22 

Vitaminas do complexo 
B 

5+2+2+3+20mg 
Comp. 

Revestido 
NÃO 

Utilizar solução oral. Perde a característica de liberação gradativa quando triturado, além 
de possuir revestimento que pode obstruir o cateter. 

18, 22, 24 

Nota: AE: Água estéril; CN: Cateter de Nutrição Enteral; CNG: Cateter Nasogástrico; NE: nutrição enteral; NP: medicamento não 
padronizado; GI: Gastrointestinal;  
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