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NUTRIÇÃO PARENTERAL COMPLEMENTAR

O objetivo da Terapia Nutricional é a manutenção do balanço energético positivo no pa-
ciente. Atingir esse objetivo é o maior desafio para os profissionais, considerando que, 
em geral, estes pacientes estão criticamente doentes, têm evolução complicada, estão 
frequentemente hipermetabólicos, catabólicos e em risco de desnutrição.O desequilíbrio 

entre a oferta de nutrientes e a capacidade do organismo de tolerar esses nutrientes pode ocasionar 
a desnutrição, que irá proporcionar um pior prognóstico e, principalmente, aumento de complica-
ções infecciosas. Estas premissas mostram a importância em se avaliar a necessidade de um suporte 
nutricional considerando-se todas as possíveis vias de acesso aos nutrientes bem como a tolerância 
destas à quantidade proposta.

Embora seja consenso que a Nutrição Enteral (NE) deva ser a primeira escolha, sempre que viável, 
na prática, mesmo quando o trato digestório é funcionante, nem sempre o objetivo calórico proposto 
será tolerado por via enteral.

Ao se retardar o início da Terapia Nutricional adequada, o paciente é exposto a déficits de ener-
gia que pode não ser possível recompensar-se mais tarde. Estudos têm demonstrado vantagens na 
indicação da Terapia Nutricional Mista. Portanto, é importante avaliar a adequação da função gas-
trointestinal de cada paciente e, quando a via enteral for incapaz de fornecer a meta planejada, é 
necessário suplementar com Nutrição Parenteral (NP).

A suplementação com a NP, em geral, ocorrerá por curto período de tempo, com o objetivo de atingir 
as necessidades calóricas, visando à manutenção ou recuperação do estado nutricional do paciente.
Segundo a Espen 2016 (Sociedade Europeia de Nutrição parenteral e Enteral), a combinação de 
nutrição parenteral e enteral devem ser consideradas em pacientes nos quais há indicação de terapia 
nutricional, e esta não satisfaz valores superiores a  60% do objetivo calórico. Neste caso, a diretriz 
orienta aguardar de 7 a 10 dias para iniciar a complementação com a NP. E ainda, segundo as 
novas Diretrizes da Espen 2017 para pacientes cirúrgicos, a necessidade de suplementação ocorrerá 
quandonão atingir 50% do objetivo calórico por mais de sete dias.

Ao se optar pela associação NE + NP, deve-se ter o cuidado em aumentar ou diminuir a NE de 
acordo com a tolerância do paciente e ajustar a NP em conformidade com a NE, buscando evitar a 
superalimentação.

A equipe de Terapia Nutricional pode usar desta alternativa sempre que as necessidades nutricionais 
não forem alcançadas pelo trato digestório, tendo como foco fornecer um suporte nutricional adequa-
do, de forma a reduzir complicações metabólicas e obter melhores resultados clínicos.
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