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RESUMO

O objetivo deste setudo foi avaliar a adequação calórico-proteica da TNE empregada em pacientes críticos, comparando o aporte efetivamente 
administrado com o prescrito, e identificar as diferentes causas de interrupção e/ou suspensão da dieta em hospital público de Fortaleza - CE. 
Trata-se de um estudo transversal, descritivo e quantitativo, realizado na unidade de terapia intensiva, com 99 pacientes críticos que estavam 
recebendo exclusivamente suporte nutricional enteral por pelo menos 72 horas por um período ≥ de 5 dias, de janeiro a abril de 2016. 
Considerou-se satisfatória a adequação ≥ 80 % a de calorias e proteínas relacionando o prescrito e o recebido da dieta enteral. A diferença entre o 
prescrito e o administrado de calorias e proteinas foi verificada pelo teste t de Student  e foi observado os motivos de interrupção e/ou suspensão 
da dieta enteral no paciente crítico. O trabalho foi submetido no comitê de ética pela Plataforma Brasil e aprovado pela coordenação da comissão 
de pesquisa interna -CIP de um hospital público de Fortaleza-CE. No total foram avaliados 99 pacientes, desses houve uma adequação calórica-
proteica considerada satisfatória em média de 87±10 e 86±11 (%), aproximadamente. O tempo para iniciar a TNE também foi considerado 
satisfatório com média de 24- 48h e observado que um dos principais motivos para interrupção de dietas são traqueostomias, ordem médica 
injustificada e  jejuns para exames em tempo inaceitável (acima de 12h).  Foi verificada pelo teste t de Student uma diferença significativa entre o 
administrado e o prescrito de calorias e proteinas (t< 0,001). Conclui-se no presente estudo satisfatória adequação calórica-proteica e tempo para 
iniciar a TNE em pacientes internados na UTI adulto, foi observado motivos de interrupção e/ou suspensão de dietas enterais. Conclui-se  a 
importância do conhecimento dos fatores que impedem a efetiva administração energético-proteica dos profissionais de saúde, assim, 
permitindo a adoção de medidas que visam intervir com mais eficácia na conduta nutricional a fim de melhorar o quadro clínico do paciente 
crítico.
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