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

PARTE 5 – NUTRIÇÃO PARENTERAL DOMICILIAR

INFORMATIVO - Nº 26

A Sociedade Europeia de Gastroenterologia Pediátrica, Hepatologia e Nutrição (ESPGHAN) e a Sociedade Eu-
ropeia para a Nutrição Clínica e Metabolismo (ESPEN), apoiado pela Sociedade Europeia de Pesquisa Pediátrica 
(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 (NP). 
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 vita-
minas, fl uidos e eletrólitos, acesso venoso (já disponibilizados) e fi nalizando com o tópico, nutrição parenteral 
domiciliar. 
Segue abaixo o resumo das recomendações das diretrizes relacionadas à Terapia Nutricional direcionada às 
Equipes Multidisciplinares de Terapia Nutricional para Nutrição Parenteral Domiciliar.

1. Introdução 

A nutrição parenteral domiciliar é a melhor alternativa para a hospitalização prolongada e para uma melhoria 
na qualidade de vida das crianças dependentes de NP a longo prazo. Além disso, a NP domiciliar está associada 
a riscos menores de complicações, como infecções da corrente sanguínea relacionadas ao cateter (ICSRC) e 
custo total. Por conseguinte, a NP domiciliar deve ser considerada para qualquer criança que esteja clinica-
mente estável, onde se é esperado que permaneça dependente da NP por mais de três meses.
Na última década, a NP domiciliar aumentou rapidamente devido à melhoria da sobrevivência, com melhor 
qualidade dos cuidados de tratamento cirúrgico, cuidados neonatais, cuidados diários com cateter e também 
melhora na composição da NP. 
Neste capítulo, discutiremos indicações, aspectos organizacionais, requisitos, acompanhamento, complica-
ções, qualidade de vida e resultados em longo prazo de NP domiciliar.

2. Preparação para cuidados de nutrição parenteral em casa

Uma criança que venha a necessitar de nutrição parenteral por mais de 3 meses pode ter alta hospitalar assim 
que clinicamente estável para melhorar a qualidade de vida, com menos complicações, por exemplo, redução 
de ICSRC e menos doença hepática associada à insufi ciência intestinal, melhoras nas condições psicossociais 
e redução de custos; para tanto, é necessário: 
• Exista um ambiente seguro (exemplo: água corrente, eletricidade confi ável);
• Pelo menos, um dos pais ou cuidador seja, treinado por uma enfermeira de uma equipe de nutrição espe-

cializada;
• Disponibilidade de apoio social apropriado. 
(LOE 2- e 4, RG O, forte recomendação para, forte consenso)

3. Organização, monitoramento e acompanhamento

• O manejo da nutrição parenteral domiciliar deve ser realizado por unidades centralizadas com experiência 
na investigação da reabilitação da insufi ciência intestinal e com uma equipe multidisciplinar de nutrição 
para apoiar o cuidado em casa e minimizar complicações, melhorar o desfecho e permitir o desmame da 
nutrição parenteral o quanto antes. (LOE 2-; RG 0, forte recomendação para, forte consenso).

• As complicações podem ser reduzidas e a qualidade de vida pode ser melhorada por:
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• Utilização das diretrizes baseadas em evidências existentes,
• Limitação das infusões/semana, se possível,
• Limitando as horas de nutrição parenteral ao mínimo possível visando 10 - 12 h,
• Incorporação da substituição de perdas excessivas de líquidos na nutrição parenteral, se possível,
• Usando bombas portáteis.

(LOE 3 e 4; RG 0, forte recomendação para, forte consenso).
• Pacientes pediátricos em nutrição parenteral domiciliar devem ser acompanhados por uma equipe expe-

riente em uma base regular, com um mínimo de 4 visitas por ano em crianças mais velhas (LOE 4; RG 0, 
forte recomendação para, forte consenso).

O monitoramento tem indicação anual ou em anos alternados para complicações, incluindo:
• Doença hepática;
• Densidade óssea, vitamina D e composição corporal, se disponível;
• Varredura radio nuclear de perfusão pulmonar para êmbolos pulmonares, se indicado;
• Radiografi a de tórax para avaliar a posição apropriada da linha central. 

(LOE 4; RG O, recomendação condicional, forte consenso)

4. Técnicas

4.1. O ciclo de infusão
• O uso de uma única bolsa 3x1 pode ser recomendado. (LOE 4, RG 0, recomendação condicional para, forte 

consenso).

5. Fluidos e Nutrientes

5.1. Fluidos e eletrólitos
• O paciente deve estar em um regime estável antes de iniciar a nutrição parenteral domiciliar. (LOE 2- e 4, 

RG 0, forte recomendação para, forte consenso);

5.2. Misturas de nutrição parenteral domiciliar pediátrica
• As soluções de nutrição parenteral devem ser compostas de acordo com as necessidades individuais de 

macro e micronutrientes do paciente. (LOE 2- e 4, RG 0, forte recomendação para, forte consenso).

6. Qualidade de vida

• O objetivo da nutrição domiciliar deve ser a sobrevivência na vida adulta, com o melhor crescimento pos-
sível e desenvolvimento psicossocial, frequência escolar e participação em outras atividades, por exemplo, 
esporte, natação e férias em família. (LOE 4, RG 0, forte recomendação para, forte consenso).

7. Evolução a longo prazo da nutrição parenteral domiciliar: importância dos centros especializados 
em nutrição parenteral domiciliar centralizada e o papel do transplante de intestino delgado

• O encaminhamento precoce de pacientes com nutrição parenteral prolongada a um centro especializado 
pode reduzir as complicações associadas à NP. (LOE 2-, RG0, forte recomendação para, forte consenso);

• O encaminhamento precoce a um centro para transplante intestinal pode minimizar a mortalidade a partir 
de complicações relacionadas à nutrição parenteral domiciliar, enquanto na lista de espera. (LOE 2-, GR 0, 
recomendação condicional para, forte consenso);

• Os centros especializados em nutrição parenteral domiciliar devem fornecer suporte telefônico 24 horas 
e apoiar o desmame da nutrição parenteral na primeira oportunidade. (LOE 4, GR 0, forte recomendação 
para, forte consenso).

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

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
Recomenda-

ção (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 prin-
cipalmente 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 apli-
cáveis à população-alvo; ou

Um conjunto de evidências, incluindo estudos classifi cados como 2+, diretamente aplicá-
veis 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 gru-

po de desenvolvimento de diretrizes

Formas de recomendação

Julgamento Recomendação

Consequências indesejáveis superam claramente as con-
sequências desejáveis

Forte recomendação contra

Consequências indesejáveis provavelmente superam as 
consequências desejáveis

Recomendação condicional contra

O equilíbrio entre as consequências desejáveis e indesejá-
veis está intimamente equilibrado ou incerto

Recomendação para pesquisa e possivelmente 
condicional

recomendação para uso restrito a ensaios

Consequências desejáveis provavelmente superam con-
sequências indesejáveis

Recomendação condicional para

As consequências desejáveis superam claramente as con-
sequências indesejáveis

Forte recomendação para
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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
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