
PÁG. 1

SUMÁRIO DAS DIRETRIZES PARA TERAPIA NUTRICIONAL
PARENTERAL EM PEDIATRIA - ESPEN/ESPGHAN/ESPR/CSPEN 2018

PARTE 3 - FLUIDOS E ELETRÓLITOS

INFORMATIVO - Nº 24

A Sociedade Europeia de Gastroenterologia Pediátrica, Hepatologia e Nutrição (ESPGHAN) e a Sociedade Eu-
ropeia para a Nutrição Clínica e Metabolismo (ESPEN), apoiadas pela Sociedade Europeia de Pesquisa Pediátri-
ca (ESPR), publicaram recentemente uma revisão das diretrizes produzidas pelos mesmos órgãos, juntamente 
com a Sociedade de Nutrição Parenteral e Enteral Chinesa (CSPEN). 
O objetivo principal deste resumo é fornecer evidências atualizadas para os profi ssionais de saúde que traba-
lham com lactentes, crianças e adolescentes que recebem nutrição parenteral (PN). 
As recomendações se basearam na literatura coletada de maneira sistemática e na opinião de especialistas.
Os resumos das diretrizes estão sendo disponibilizados por tópicos: macronutrientes, oligoelementos e vi-
taminas (já disponibilizados); fl uidos e eletrólitos; acessos venosos e nutrição parenteral domiciliar. Portanto, 
haverá continuidade nas publicações dos resumos dessas diretrizes.
Segue abaixo o resumo das recomendações das diretrizes relacionadas à Terapia Nutricional direcionada às 
Equipes Multidisciplinares de Terapia Nutricional para fl uidos e eletrólitos.

NECESSIDADES DE FLUIDOS, SÓDIO, POTÁSSIO E CLORO DURANTE A NUTRIÇÃO PARENTERAL

1. Fases dos recém-nascidos

1.1 Fase I - transição
• Em recém-nascidos a termo, a perda de peso pós-natal geralmente ocorre durante os primeiros 2-5 dias 

de vida e geralmente não deve exceder 10% do peso ao nascer (LOE 2 ++, RG 0, recomendação condicio-
nal, forte consenso).

• Em recém-nascidos de extremo baixo peso e muito baixo peso, 7-10% de perda de peso parece ser ade-
quada levando em conta seu maior teor de água corporal e as complicações adversas associadas à sobre-
carga de líquidos (LOE 2 ++, RG B, forte recomendação, forte consenso).

• Um aumento gradual da ingestão de fl uidos é recomendado em recém-nascidos pré-termo e a termo 
após o nascimento (LOE 3, RG B, forte recomendação, forte consenso).

• Os eletrólitos (Na, Cl e K) devem ser fornecidos iniciando durante a fase I/contração do compartimento do 
LEC/perda inicial de peso corporal (LDO 3, GR 0, forte recomendação, consenso).

• O consumo de Cl deve ser ligeiramente inferior à soma dos consumos de Na e K (Na + K-Cl = 1-2 mmol/
kg/d) para evitar ingestão excessiva de Cl e risco de acidose metabólica iatrogênica (LOE 3, GR 0, forte 
recomendação forte consenso).

• Em RN de extremo baixo peso e de muito baixo peso, pode-se recomendar Na e K a partir do primeiro dia 
de vida quando se administram as altas recomendações de aminoácidos e energia, desde que o balanço 
hídrico seja determinado e levando em consideração o potencial para o desenvolvimento de hipercalemia 
não oligúrica (LOE 2+ , RG 0, recomendação condicional, forte consenso).

• Deve ser reconhecido que as necessidades individuais de pacientes podem diferir acentuadamente das 
faixas de ingestão geralmente recomendadas, dependendo das circunstâncias clínicas, como retenção de 
fl uidos, desidratação ou perdas excessivas de água, ou outras (GPP, forte recomendação, forte consenso).
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1.2 Fase I - Adaptação

Fluido parenteral recomendado durante os primeiros dias de vida em neonatos 

Ingestão de fl uidos (ml/kg/d)a

Faixa etária Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5

Neonato a termo 40-60 50-70 60-80 60-100 100-140

Neonato pré-termo >1500g 60-80 80-100 100-120 120-140 140-160

Neonato pré-termo 1000 – 1500g 70-90 90-110 110-130 130-150 160-180

Neonato pré-termo <1000g 80-100 100-120 120-140 140-160 160-180

Ingestão de eletrólitos durante os primeiros dias de vida em neonatos

Ingestão de eletrólitos (mEq/kg/d)a

Sódio (Na) b,d 

Neonato a termo 0-2 0-2 0-2 1-3 1-3

Neonato pré-termo 
>1500g

0-2 0-2 0-3 2-5 2-5

Neonato pré-termo 
<1500g

0-2 0-2 0-5 2-5 2-5 

Potássio (K)c,d 0-3 0-3 0-3 2-3 2-3

Cloro (Cl) 0-3 0-3 0-3 2-5 2-5

a. Os requisitos pós-natal são altamente dependentes das condições do tratamento e dos fatores ambientais. 
Certas condições clínicas podem proporcionar modifi cações da ingestão diária de fl uidos. Ex.: fototerapia 
(adicionar volume cerca de 10-20%), lactentes com asfi xia/síndrome do desconforto respiratório/ventila-
ção mecânica com gases respiratórios umidifi cados (reduzir volume por 10-20%).

b. Um ajuste cuidadoso da administração de água e eletrólitos é necessário em bebês com muito baixo peso 
no início da diurese e em pacientes poliúricos. Em casos de alta perda de sódio urinário, a necessidade de 
suprimento de sódio pode exceder 5 mEq/kg/d, especialmente em recém-nascidos <1500g no fi nal da 
fase I.

c. A administração de K deve considerar a fase inicial da oligúria e o risco de hipercalemia não-oligúrica em 
RNMBP. Um adiamento de suprimento parenteral de K pode ser necessário para evitar hipercalemia.

d. O fornecimento parenteral de Na e K deve começar mais tardiamente antes que as concentrações séricas 
caiam abaixo dos valores recomendados.

e. As recomendações da Tabela acima são baseadas na experiência clínica, opinião de especialistas e dados 
extrapolados de diferentes estudos em animais e humanos.

1.3 Fase II - A fase intermediária - antes do estabelecimento do crescimento estável

• Após a perda de peso pós-natal inicial, o peso ao nascer deve ser recuperado em 7 a 10 dias de vida (GPP, 
recomendação condicional, forte consenso).

Recomendação de fl uido parenteral e ingestão de eletrólitos para recém-nascidos durante a fase interme-
diária 

Faixa etária Fluido (ml/kg/d) Na (mEq/kg/d) K (mEq/kg/d) Cl (mEq/kg/d)

Neonato a termo 140-170 2-3 1-3 2-3

Neonato pré-termo 
>1500g

140-160 2-5 1-3 2-5

Neonato pré-termo 
<1500g

140-160 2-5 (7) 1-3 2-5

1.4 Fase III - Crescimento estável
• A homeostase de fl uidos e eletrólitos deve ser mantida enquanto a criança estiver ganhando peso adequa-
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do durante a fase de crescimento estável (LOE3, RG B, forte recomendação, forte consenso).
a. As recomendações desta tabela são baseadas na experiência clínica, opiniões de especialistas e dados ex-

trapolados de diferentes estudos em animais e homens.

2. Crianças e bebês além do período neonatal

• Os requisitos para fl uidos e eletrólitos para lactentes e crianças (além do período neonatal) sobre NP ba-
seiam-se principalmente em evidências empíricas, e as recomendações são apresentadas na tabela abaixo 
(LOE 4, GP 0, forte recomendação, forte consenso).

• A fórmula de Holliday e Segar para calcular as necessidades de água de manutenção em crianças determi-
nando as necessidades calóricas/de água por peso ainda é considerada apropriada no cenário clínico (GPP, 
forte recomendação, forte consenso).

• Geralmente, um fl uido isotônico deve ser usado como fl uido intravenoso para “hidratação de manuten-
ção” em crianças doentes, especialmente durante as primeiras 24 horas. No entanto, isso não deve atrasar 
o início da NP, se indicada (LOE 1+, RG A, forte recomendação, forte consenso).

• Deve ser reconhecido que as necessidades individuais de pacientes podem diferir acentuadamente das 
faixas de ingestão de fl uidos recomendados, dependendo das circunstâncias clínicas, como retenção de 
fl uidos, desidratação ou perdas excessivas de água (GPP, recomendação condicional, forte consenso).

Recomendação de taxa hídrica e ingestão de eletrólitos para crianças e bebês. b

< 1 ano a 1-2 anos 3-5 anos 6-12 anos 13-18 anos

TH (ml/kg/d) 120-150 80-120 80-100 60-80 50-70

Na (mEq/kg/d) 2-3 1-3 1-3 1-3 1-3

K (mEq/kg/d) 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3

Cl (mEq/kg/d) 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4
Após um mês de idade

b. As recomendações desta Tabela são baseadas na experiência clínica, opiniões de especialistas e dados 
extrapolados de diferentes estudos em animais e homens.

NECESSIDADES DE CÁLCIO, FÓSFORO E MAGNÉSIO DURANTE A NUTRIÇÃO PARENTERAL

• Em bebês, crianças e adolescentes em NP, quantidades adequadas de Ca, P e Mg devem ser fornecidas 
para garantir o crescimento ideal e a mineralização óssea (GPP, forte recomendação, forte consenso).

• A deposição mineral do feto, lactente saudável, criança e adolescente pode ser usada como referência 
para o fornecimento de Ca, P e Mg (GPP, recomendação condicional, forte consenso).

• Na criança, em particular, a NP adequada deve fornecer um pequeno excedente simultâneo de Ca, P e Mg 
para garantir um acúmulo ótimo de tecido e desenvolvimento ósseo (GPP, recomendação condicional, 
forte consenso).

- Cálcio 
• A infusão de cálcio pode ser usada para prevenção e tratamento da hipocalcemia neonatal precoce, que é 

comum e geralmente não está associada a problemas clínicos óbvios, como a tetania (GPP, recomendação 
condicional, forte consenso).

- Magnésio
• Em recém-nascidos prematuros em NP que foram expostos à terapia materna com Mg, as ingestões de Mg 

precisam ser adaptadas às concentrações sanguíneas pós-natais (LOE 2, RG B, recomendação condicional, 
forte consenso).

- Fornecimento mineral parenteral
• Recomenda-se a utilização de sais orgânicos de Ca e P para a composição de soluções de PN para preve-

nir a precipitação (GPP, forte recomendação, forte consenso).
• A adequação das ingestões de Ca e P em bebês prematuros pode ser ajustada até que ambos sejam ex-

cretados simultaneamente com baixas concentrações de urina (> 1 mmol / L) indicativas de um pequeno 
excedente (evidência extrapolada derivada de nutrição enteral, estudos LOE 2+, RG B, recomendação 
condicional, forte consenso).
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- Requisitos para cálcio, fosfato e magnésio em crianças
• A ingestão parenteral recomendada para cálcio, fósforo e magnésio em recém-nascidos e crianças em 

nutrição parenteral em mmol (mg)/kg/d é dada na Tabela 1 (LOE 2, 3 e 4, RG 0, recomendação condicional, 
forte consenso).

• Em recém-nascidos prematuros com restrição de crescimento intrauterino, em NP, é necessário monitorar 
cuidadosamente a concentração de fosfato plasmático nos primeiros dias de vida para prevenir hipofosfa-
temia grave que pode resultar em fraqueza muscular, insufi ciência respiratória, disfunção cardíaca e morte 
(LOE 3, RG 0, condicional recomendação, forte consenso).

- Requisitos em recém-nascidos prematuros e recém-nascidos
• Em prematuros com NP precoce, durante os primeiros dias de vida, menores doses de Ca, P e Mg são 

recomendadas do que em prematuros estáveis em crescimento (Tabela 1) (LOE 2, RG B, recomendação 
condicional, forte consenso).

• Na NP precoce, quando as ingestões de cálcio e fósforo são baixas (Tabela 1) e as proteínas e energia são 
otimizadas, recomenda-se usar uma razão molar Ca: P abaixo de 1 (0,8-1,0) para reduzir a incidência de 
hipercalcemia pós-natal precoce e hipofosfatemia (LOE 2, RG B, forte recomendação, forte consenso).

• Em lactentes e crianças em NP, é necessária a monitorização regular da fosfatase alcalina individual, con-
centrações plasmáticas de Ca, P e Mg e concentrações de Ca e P na urina (evidência extrapolada dos es-
tudos LOE 2 e 3, GR 0, forte recomendação, forte consenso).

Tabela 1: Recomendações para ingestão de cálcio, fósforo e magnésio em recém-nascidos e crianças em 
nutrição parenteral.

Idade
Ingestão parenteral sugerida em mmol (mg)/kg/d

Ca P Mg

Bebês prematuros 
durante os primeiros dias 

de vida
0.8-2.0 (32-80*) 1.0-2.0 (31-62*) 0.1-0.2 (2.5-5.0*)

Bebês prematuros em 
crescimento

1.6-3.5 (100-
140*)

1.6-3.5 (77-108*) 0.2-0.3 (5.0-7.5*)

0-6 mesesa 0.8-1.5 (30-60*) 0.7-1.3 (20-40*) 0.1-0.2 (2.4-5*)

7-12 meses 0.5 (20*) 0.5 (15*) 0.15 (4*)

1-18 anos 0.25-0.4 (10-16*) 0.2-0.7 (6-22*) (2.4*)
a- Inclui recém-nascido a termo - *- unidades em miligramas

- Requisitos em bebês e crianças em NP a longo prazo
• Em bebês e crianças em NP em longo prazo, o risco de doença óssea metabólica requer monitoramento 

periódico de Ca, P, vitamina D e estado mineral ósseo (LOE 2 e 3, GR 0, recomendação forte, forte consenso).

A seguir estão relacionados os graus de classifi cações utilizados para avaliar a qualidade das evidências e in-
terpretação dos dados:

Esquema de classifi cação para a força da evidência

Nível de 
evidên-

cia (LOE)
Tipo de evidência

1++
Meta-análise de alta qualidade, revisões sistemáticas de ensaios clínicos randomizados (ECR) ou 

ECR com risco muito baixo de viés.

1+ Meta-análises bem conduzidas, revisões sistemáticas de ECRs ou ECRs com baixo risco de viés.

1- Meta-análises, revisões sistemáticas de ECRs ou ECRs com alto risco de viés.

2++
Revisões sistemáticas de alta qualidade de casos de controle ou estudos de coorte. Estudos de 
casos de alta qualidade ou estudos de coorte com um risco muito baixo de confusão ou viés e 

uma alta probabilidade de que o relacionamento seja causal.

2+
Estudos de caso ou de coorte bem conduzidos com baixo risco de confusão ou parcialidade e 

uma probabilidade moderada de que o relacionamento seja causal.
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2-
Controle de caso ou estudos de coorte com alto risco de confusão ou viés e um risco signifi ca-

tivo de que o relacionamento não seja causal.

3 Estudos não analíticos, por exemplo, relatos de casos, séries de casos.

4 Opinião de especialistas.

Esquema de classifi cação para a força das recomendações

Grau de
Recomendação 

(RG)
Nível de evidência

A

Pelo menos uma meta-análise, revisões sistemáticas ou ECR classifi cado como 1 ++, 
e diretamente aplicável à população-alvo; ou um conjunto de evidências consistindo 

principalmente de estudos classifi cados como 1+, diretamente aplicáveis à população-
alvo e demonstrando consistência geral dos resultados.

B

Um conjunto de evidências, incluindo estudos classifi cados como 2 ++, diretamente 
aplicáveis à população-alvo; ou um conjunto de evidências, incluindo estudos 

classifi cados como 2+, diretamente aplicáveis à população-alvo e demonstrando 
consistência geral dos resultados; ou evidência extrapolada de estudos classifi cados 

como 1 ++ ou 1+.

0 Nível de Evidência 3 ou 4; ou evidência extrapolada de estudos classifi cados como 2 ++ ou 2+.

GPP
Pontos de boas práticas: práticas recomendadas com base na experiência clínica do 

grupo de desenvolvimento de diretrizes.

Formas de recomendação

Julgamento Recomendação

Consequências indesejáveis superam claramente as 
consequências desejáveis

Forte recomendação contra

Consequências indesejáveis provavelmente superam as 
consequências desejáveis

Recomendação condicional contra

O equilíbrio entre as consequências desejáveis e 
indesejáveis está intimamente equilibrado ou incerto

Recomendação para pesquisa e possivelmente 
condicional recomendação para uso restrito a 

ensaios

Consequências desejáveis provavelmente superam 
consequências indesejáveis

Recomendação condicional para

As consequências desejáveis superam claramente as 
consequências indesejáveis

Forte recomendação para

Classifi cação da força do consenso

Classifi cação Defi nição

Forte consenso Acordo de> 90% dos participantes

Consenso Acordo de> 75-90% dos participantes

Acordo de maioria Acordo de> 50-75% dos participantes

Sem consenso Acordo de <50% dos participantes

Referências:
• ESPGHAN/ESPEN/ESPR/CSPEN guidelines on pediatric parenteral nutrition: Guideline development process for 

the updated guidelines. https://www.clinicalnutritionjournal.com/article/S0261-5614(18)31162-2/pdf
• ESPGHAN/ESPEN/ESPR/CSPEN guidelines on pediatric parenteral nutrition: Calcium, phosphorus and 

magnesium https://www.clinicalnutritionjournal.com/article/S0261-5614(18)31169-5/pdf
• ESPGHAN/ESPEN/ESPR guidelines on pediatric parenteral nutrition: Fluid and electrolytes https://www.

clinicalnutritionjournal.com/article/S0261-5614(18)31167-1/pdf


