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COMPETÊNCIAS PADRONIZADAS 
PARA ADMINISTRAÇÃO DA 
NUTRIÇÃO PARENTERAL

A Terapia de Nutrição Parenteral (TNP) é considerada uma conduta excepcional, principalmente 
quando se tem em mente pacientes que dependem deste tratamento para sua recuperação ou sobrevi-
vência. Quando analisamos que este é um meio que poderá salvar vidas, ou ainda que possa influen-
ciar diretamente na qualidade de vida de um indivíduo, evitando ou amenizando possíveis sequelas, 
isto nos leva a uma reflexão: estamos adotando condutas corretas para essa importante terapia?

Neste sentido, é importante que cada membro da equipe multidisciplinar tenha consciência de seu 
papel nesta terapia. Portanto, com o objetivo de auxiliar os membros da equipe a oferecer aos pa-
cientes uma terapia segura e que possa efetivamente contribuir para sua saúde, vamos abordar neste 
informativo, as melhores práticas que o enfermeiro, como parte integrante da equipe de cuidados 
nutricionais multidisciplinar, deve desenvolver ao administrar a Nutrição Parenteral (NP). 

Para uma prestação segura da TNP é necessário que haja protocolos padronizados, comunicação 
interprofissional e atenção para complicações. O processo de utilização da NP está associado a uma 
variedade de erros potenciais, desde a indicação até a administração da terapia em um paciente. 
Muitos dos indivíduos envolvidos na administração de NP podem não conhecer os padrões de me-
lhores práticas. Adotar as recomendações práticas e as competências profissionais da ASPEN para 
todas as etapas do processo de uso da NP pode ajudar a diminuir os erros relacionados à NP.
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RECOMENDAÇÕES DA ASPEN PARA 
ADMINISTRAÇÃO DA NP SEGURA

1. Políticas e procedimentos escritos devem ser desenvolvidos para padronizar as práticas da enfer-
magem para a administração da NP em toda a organização.

2. Treinamentos e avaliação de competências devem ser fornecidos aos enfermeiros recém-contrata-
dos e aos pacientes ou cuidadores, que sejam responsáveis pela administração de NP.

3. Organizações de saúde devem realizar a validação contínua de competência na administração 
da NP, com base nas mudanças da prática relacionadas à administração de NP, resultados de moni-
toramentos de erros de medicação e/ou a vulnerabilidade da população de pacientes.

4. As organizações de saúde que prestam serviços de enfermagem para a utilização de NP domici-
liar devem estabelecer mecanismos para reavaliação periódica dos conhecimentos e técnicas usadas 
pelos pacientes ou cuidadores.

5. Os programas interdisciplinares de melhoria da qualidade devem incorporar as análises dos erros 
de medicação associados à administração da NP e o conhecimento dos erros que ocorrem em outras 
instituições.

6. Devem ser implementados canais para tratar os problemas específicos, conforme indicado pela 
análise dos erros de administração da NP.

7. Um processo interdisciplinar deve ser empregado para selecionar e avaliar equipamentos e sub-
sídios tecnológicos, como bombas inteligentes e códigos de barras para reduzir erros na administra-
ção de PN.

8. Protocolos para operar bombas de infusão com segurança devem estipular regras relativas à silen-
ciamento, modificação e desativação de alarmes.

9. As organizações de saúde devem adquirir bombas de infusão com recursos para redução de erros 
devido à programação incorreta. Sempre que possível, as bombas de infusão devem ser padroniza-
das em toda a organização.



1. A NP deve ser administrada por sob/ou a supervisão de pessoal treinado e competente.

2. As organizações devem estabelecer políticas baseadas em evidências para orientar a seleção, 
inserção, cuidado e manutenção de Dispositivos de Acesso Vascular (DAVs), usados para administrar 
a NP.

3. Os protocolos de NP devem incluir medidas para reduzir a contaminação por manipulação do 
hub do cateter.

4. Os DAVs utilizados na administração de NP não devem ser usados para obter amostras de sangue 
para testes laboratoriais, a menos que não haja acesso periférico disponível.

5. Para a infusão de NP devem ser utilizados filtros adequados para cada tipo de formulação.

6. Um filtro ocluído nunca deve ser removido em resposta a alarmes de oclusão, permitindo que a 
formulação não filtrada continue sendo infundida.

7. O equipo de administração deve ser conectado aos recipientes de NP imediatamente antes do uso.

8. O equipo de administração e os filtros devem ser trocados a cada novo recipiente de NP (a cada 
24 horas para NP total e formulações de dextrose e aminoácidos e 12 horas para emulsões lipídicas 
infundidas separadamente).

9. Para infusões prolongadas de emulsões lipídicas (20–24 horas), a dose diária deve ser dividida 
em duas partes, com um novo recipiente e equipo a cada 12 horas.

10. Políticas sobre o uso de bolsas multi-camadas para NP devem ser desenvolvidas por meio de uma 
abordagem multidisciplinar.

11. A infusão de NP deve ser mantida à taxa prescrita:

• As configurações corretas da bomba devem ser verificadas em intervalos regulares e em cada troca.
• A taxa de infusão da NP não deve ser ajustada se a infusão estiver fora do programado.
• A velocidade da NP não deve ser aumentada em resposta às mudanças nas necessidades de flui-
dos. Hidratação adicional deve ser fornecida como uma infusão separada.
• A NP não deve ser interrompida para cuidados de rotina ou transporte de pacientes para estudos 
diagnósticos.
• As organizações devem desenvolver políticas relativas à infusão de NP e monitoramento metabóli-
co apropriado durante a cirurgia.
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ESTRATÉGIAS PARA PREVENIR ERROS NA FASE 
DE VERIFICAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA NP 
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12. O tempo e a frequência da monitorização da glicemia devem basear-se no estado clínico e de-
vem ser realizados de forma adequada ao esquema de infusão de NP (cíclica ou contínua).

13. Deve-se ter cautela ao administrar insulina subcutânea antes de uma interrupção programada da 
infusão de NP.

16. A infusão de medicamentos por meio das linhas de NP requer uma revisão dos dados de compa-
tibilidade e estabilidade por um farmacêutico.

17. A NP deverá ser interrompida antes da conexão de outra unidade.

18. A administração da NP e a tolerância do paciente devem ser documentadas no prontuário mé-
dico.

Observação: os itens 14 e 15 foram propositalmente omitidos em virtude da orientação estar contra 
a prática definida na Portaria (272/MS) que regulamenta a Terapia de Nutrição Parenteral no Brasil. 
Segundo este regulamento não é permitido a adição de insumos à formulação fora da farmácia de 
manipulação. 

ESTRATÉGIAS PARA PREVENIR ERROS NA FASE 
DE VERIFICAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA NP 



1. O processo de verificação da administração NP deve ser apresentado de forma agrupada, utili-
zando um conjunto de intervenções baseadas em evidências para uma população definida de pa-
cientes ou formas de cuidado.

2. Enfermeiras, cuidadores e pacientes devem inspecionar visualmente a integridade do recipiente 
da NP e sua formulação, antes de realizar a sua conexão ao equipo.

3. O rótulo da bolsa deve ser verificado de acordo com a prescrição médica. Nenhuma prescrição 
verbal pode ser aceita.

• Conferir os identificadores do paciente, nome do produto, via de administração (central x periféri-
ca), horário do início da infusão, taxa de infusão, além da data e hora de uso.

• Conferir todos os componentes listados no rótulo da formulação com o pedido de NP.

• Uma cópia impressa da prescrição de NP deve ser fornecida aos pacientes domiciliares para per-
mitir a verificação de cada etapa.

4. A identidade do paciente deve ser confirmada usando dois identificadores, de acordo com a po-
lítica organizacional.

5. Os equipos de administração devem ser rastreados do ponto de origem do corpo ao ponto de 
início da infusão em todas as trocas.

6. Um processo de dupla checagem das configurações da bomba de infusão deve ser realizado por 
um segundo clínico antes de iniciar a infusão de NP e deve ser documentado no prontuário.
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PRÁTICAS PARA MANTER A SEGURANÇA DO 
PACIENTE DURANTE A INFUSÃO DA NP

A fim de prestar assistência segura e competente aos pacientes que recebem NP, as instituições devem 
implementar políticas e procedimentos que assegurem a avaliação da capacidade dos funcionários de 
realizar uma administração competente da NP. O modelo ASPEN apresentado neste artigo pode ser 
usado para desenvolver e efetivar tais políticas e procedimentos.


