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RESUMO

A terapia nutricional é considerada parte integrante do tratamento do paciente crítico por apresentar impacto positivo no desfecho clínico. A 
adequação da TNE em pacientes críticos é um grande desafio e demanda um imenso esforço da Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional. 
Objetivos: avaliar a prescrição dietética de pacientes cirúrgicos em terapia nutricional enteral em um hospital municipal da cidade do Rio de 
Janeiro. Materiais e Métodos: trata-se de um estudo descritivo, do tipo série de casos, prospectivo com 14 pacientes, em terapia nutricional 
enteral. Os dados foram coletados em ficha de acompanhamento nutricional utilizado pelo Serviço de Nutrição, no qual foram registradas as 
seguintes variáveis: idade; sexo; altura do joelho (AJ); diagnóstico; necessidades calóricas e proteicas; dieta e calorias prescritas. Foram incluídos 
pacientes de ambos os sexos, com idade superior a 18 anos, que receberam TNE exclusiva por no mínimo 72 horas. E foram excluídos da pesquisa 
os pacientes que fizeram uso de enteral combinada com parenteral, parenteral ou dieta oral.Os dados foram armazenados em banco de dados 
criado no programa Microsoft Excel®, sendo, posteriormente, analisados nesse mesmo programa, por intermédio de análise estatística descritiva 
simples. Os resultados foram expressos como média aritmética, desvio padrão, porcentagens e, apresentados por meio de tabelas. Resultados e 
Discussão: a amostra foi composta por 14 pacientes sendo, 85,7 % adultos e 14,3 % idosos de ambos os sexos. De acordo com avaliação 
nutricional pelo índice de massa corpórea (IMC), 14,3 % eram baixo peso e 85,7 % eutróficos. 64,3% (n=9) tinham diagnóstico neurológico. A 
média das necessidades calóricas foi de 1518,7 ± 244,1Kcal. E proteicas 108,2 ± 21,8 g. Ao compararmos o prescrito com o calculado observamos 
que, em média os pacientes receberam 114% do valor energético total e 78% da proteína calculados. Foi identificado que em média os pacientes 
receberam 1,38 ± 0,42 g ptn/kg de peso atual. Conclusão: a avaliação da adequação da oferta nutricional permitiu identificar lacunas na 
assistência ao paciente e auxiliar na implementação de protocolos assistenciais gerando melhorias na qualidade do serviço prestado.
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