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SUMÁRIO DAS DIRETRIZES PARA TERAPIA NUTRICIONAL
PARENTERAL EM PEDIATRIA ESPEN/ESPGHAN/ESPR/CSPEN 2018 - PARTE 1
A Sociedade Europeia de Gastroenterologia Pediátrica, Hepatologia e Nutrição (ESPGHAN) e a Sociedade 
Europeia para a Nutrição Clínica e Metabolismo (ESPEN), apoiadas 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 profissionais de saúde que 
trabalham 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 serão disponibilizados por tópicos: macronutrientes; fl uidos e eletrólitos; 
oligoelementos e vitaminas; 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 macronutrientes: 

1. NECESSIDADES DE ENERGIA DURANTE A NUTRIÇÃO PARENTERAL

1.1. Estimando e calculando as necessidades de energia
• Para o cálculo do gasto energético de repouso, o uso da equação de peso de Schofi eld pode ser 

recomendado (LOE 2+, GPP, recomendação condicional, forte consenso).
• Os requisitos totais de energia parenteral de pacientes estáveis podem ser calculados a partir da necessidade 

de energia em repouso com o acréscimo de constantes para atividade física, crescimento (recuperação) 
e ajustados para estados de doença que aumentam ou diminuem o GER (LOE 2 + GR 0, recomendação 
condicional, forte consenso).

• Em um subgrupo de pacientes com suspeita de alterações metabólicas ou desnutrição, a medida precisa 
do gasto de energia usando calorimetria indireta é desejável (LOE 3, GPP, recomendação condicional, forte 
consenso).

Necessidades energéticas (kcal / kg / dia) para nutrição parenteral em diferentes fases da doença.

2005
2016 (atual)

Fase de recuperação
2016 (atual)
Fase estável

2016 (atual)
Fase aguda

Pré-termo 110-120 90-120 - 45-55*

0-1 90-100 75-85 60-65 45-50

1-7 75-90 65-75 55-60 40-45

7-12 60-75 55-65 40-55 30-40

12-18 30-60 30-55 25-40 20-30
* Ingestão de energia recomendada durante o primeiro dia de vida.

1.2. Considerações especiais

Bebês prematuros
• No primeiro dia de vida de recém-nascidos prematuros, pelo menos 45-55 kcal/kg/dia devem ser fornecidos 

para atender às exigências mínimas de energia (LOE 2 +, GR 0, forte recomendação, forte consenso).
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• Após a perda de peso pós-natal inicial, visar um ganho de peso de 17-20 g/kg por dia em recém-nascidos 
de muito baixo peso, recomenda-se prevenir o declínio dos percentis de peso, ex. falha de crescimento 
(LOE 2+, RG 0, forte recomendação, forte consenso).

• Em recém-nascidos de muito baixo peso, para aproximar o acréscimo e crescimento da massa magra 
intrauterina, deve ser fornecida uma quantidade de energia de 90-120 kcal/kg/dia (LOE 2++, RG B, forte 
recomendação, forte consenso).

1.3. Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP)

PACIENTES GERAIS DA UTIP

• Exigências razoáveis de energia parenteral após a fase aguda da doença crítica pode ser estimada a partir 
do GER.

• Na fase estável da doença crítica, os requisitos de energia podem ser aumentados em ~1,3 vezes o GER para 
permitir o crescimento e alcançar maior crescimento na fase de recuperação (LOE2-, RG 0, recomendação 
condicional, forte consenso).

• Restringir NP por uma semana em crianças gravemente doentes, enquanto micronutrientes podem ser 
considerados (LOE1+, RG B, recomendação condicional, consenso).

2.  NECESSIDADES DE CARBOIDRATOS DURANTE A NUTRIÇÃO PARENTERAL

• A quantidade de glicose a ser fornecida pela NP deve ser guiada por: 
a. equilíbrio entre o suprimento de energia e os riscos de superalimentação/excesso de carga de glicose;
b. fase da doença (aguda, estável, recuperação/crescimento);
c. fornecimento de macronutrientes por nutrição enteral e parenteral;
d. glicose administrada fora da nutrição enteral e parenteral, por exemplo, com medicação (GPP, recomendação 

condicional, forte consenso).

2.1 Consequências da superalimentação com glicose
• A ingestão excessiva de glicose deve ser evitada porque pode ser responsável pela hiperglicemia (LOE 1-, 

RG A, forte recomendação), causa aumento da lipogênese e depósito de tecido adiposo juntamente com 
esteatose hepática subsequente e aumento da produção de triglicerídeos VLDL pelo fígado (LOE 2+, RG B, 
forte recomendação), e pode causar aumento da produção de CO

2
 e ventilação por minuto (LOE 2+, RG 

B, forte recomendação, forte consenso).
• A ingestão de glicose não diminui o catabolismo proteico na fase aguda da doença crítica (LOE 1-, RG A, 

forte recomendação, forte consenso).

2.2 Recomendações gerais para ingestão de carboidratos 

Fornecimento de glicose parenteral recomendado em recém-nascidos (pré-termo) em mg/kg por min (g/kg 
por dia) (LOE 2+, RG B, recomendação condicional, forte consenso):

Dia 1 Dia 2 em diante

Iniciar com Aumentar gradualmente durante 2-3 dias para

Recém-nascidos prematuros 4-8 (5.8 - 11.5)
Objetivo:  8 -10 (11.5-14.4)
Min 4 (5.8); max 12 (17.3)

Recém-nascidos a termo 2.5-5 (3.6-7.2)
Objetivo: 5-10 (7.2-14.4)

Min 2.5 (3.6); max 12 (17.3)

• Recém-nascidos < 28 dias de idade, que tenham um episódio de doença aguda, como infecção ou 
sepse, devem receber temporariamente o suprimento de carboidratos do dia 1 (R5.4), guiados pelos níveis 
glicêmicos (GPP, recomendação condicional, forte consenso).

• Fornecimento recomendado de glicose parenteral em lactentes e crianças de acordo com o peso corporal 
e a fase da doença. As unidades são mg/kg/min (g/kg por dia) (LOE 1+, RG A, forte recomendação, forte 
consenso).
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 Fase aguda Fase estável Fase de recuperação

28 d - 10 kg 2-4 (2.9-5.8) 4-6 (5.8-8.6) 6-10 (8.6-14)

11 - 30 kg 1.5-2.5 (3.6-2.9) 2-4 (2.8-5.8) 3-6 (4.3-8.6)

31 - 45 kg 1-1.5 (1.4-2.2) 1.5-3 (2.2-4.3) 3-4 (4.3-5.8)

>45 kg 0.5-1 (0.7-1.4) 1-2(1.4-2.9) 2-3 (2.9-4.3)

Fase aguda = fase de ressuscitação quando o paciente necessita de suporte de órgãos vitais (sedação, ventilação 
mecânica, vasopressores, ressuscitação fl uida).
Fase estável = o paciente está estável ou pode ser desmamado deste suporte vital.
Fase de recuperação = paciente que está se mobilizando.

2.3 Disglicemia 

HIPERGLICEMIA

• Hiperglicemia > 8 mmol/L (145 mg/dL) deve ser evitada em pacientes pediátricos em UTI devido ao 
aumento da morbidade e mortalidade (NEO 1+, GP A, forte recomendação, forte consenso).

• Na UTIP, níveis repetitivos de glicose no sangue > 10 mmol/L (180 mg/dL) devem ser tratados com infusão 
contínua de insulina (LOE 1 +, RG A, forte recomendação, forte consenso).

• A hiperglicemia > 8 mmol/L (145 mg/dL) deve ser evitada em pacientes neonatais internados em UTI, pois está 
associada ao aumento da morbidade e mortalidade (LOE 2-, RG B, forte recomendação, forte consenso).

• Na UTIN, níveis glicêmicos repetitivos > 10 mmol/L (180 mg/dL) devem ser tratados com insulinoterapia, 
quando a adaptação razoável da taxa de infusão de glicose for insufi ciente (LOE 2+, GP 0, recomendação 
condicional, forte consenso).

HIPOGLICEMIA

• Hipoglicemia repetitiva e/ou prolongada ≤ 2,5 mmol/L (45 mg/dL) deve ser evitada em todos os pacientes 
na UTI (LOE 2+ extrapolada, GP 0, forte recomendação, forte consenso).

3. NECESSIDADES DE AMINOÁCIDOS DURANTE A NUTRIÇÃO PARENTERAL

PREMATUROS

Em prematuros, o suprimento de aminoácidos deve começar no primeiro dia pós-natal com pelo menos 1,5 
g/kg /dia para atingir um estado anabólico (LOE 1 ++, RG A, forte recomendação, forte consenso).
Em prematuros, a ingestão de aminoácidos parenterais a partir do dia 2 pós-natal deve ser entre 2,5 g/kg /d a 
3,5 g/kg/dia e deve ser acompanhada de ingestão não proteica > 65 kcal/kg/dia e micronutrientes adequados 
ingestões (LOE 1+, RG A, forte recomendação, forte consenso).
• Em bebês prematuros, a ingestão de aminoácidos parenterais acima de 3,5 g/kg/d deve ser administrada 

somente como parte de ensaios clínicos (LOE 2 +, RG0, recomendação condicional, consenso).

BEBÊS NASCIDOS A TERMO

• Uma ingestão mínima de aminoácido de 1,5 g/kg/d deve ser administrada a bebês a termo estável para 
evitar um balanço nitrogenado negativo, enquanto a ingestão máxima de aminoácido não deve exceder 
3,0 g/kg/d (LOE 1+, RG B, forte recomendação, forte consenso).

• Suspender a nutrição parenteral, incluindo aminoácidos, por uma semana em bebês a termo em estado 
crítico, enquanto o fornecimento de micronutrientes pode ser considerado (LOE 1+, RG B, recomendação 
condicional, consenso).

BEBÊS E CRIANÇAS DE 1 MÊS A 3 ANOS

Um consumo mínimo de aminoácidos de 1,0 g/kg / dia deve ser administrado em lactentes estáveis e crianças 
de 1 mês a 3 anos para evitar o balanço negativo (LOE 1-, qualidade moderada, GP B, forte recomendação, 
forte consenso).
• Suspender a nutrição parenteral, incluindo aminoácidos, por uma semana em crianças gravemente 

doentes, enquanto o fornecimento de micronutrientes pode ser considerado (LOE 1+, RG B, recomendação 
condicional, consenso).
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CRIANÇAS DE 3 A 12 ANOS

• Em crianças estáveis com idade entre 3 e 12 anos, uma ingestão de aminoácidos de 1.0 - 2.0 g/kg por dia 
pode ser considerada (LOE 4, RG GPP, recomendação condicional, forte consenso).

• Suspender a nutrição parenteral, incluindo aminoácidos, por uma semana em crianças gravemente 
doentes, enquanto o fornecimento de micronutrientes pode ser considerado (LOE 1+, RG B, recomendação 
condicional, consenso).

ADOLESCENTES

• Uma ingestão de aminoácidos de pelo menos 1,0 com um máximo de 2,0 g/kg/d em adolescentes estáveis 
pode ser considerada (LOE 2 ++, RG0, recomendação condicional, forte consenso).

• Suspender a nutrição parenteral, incluindo aminoácidos, por uma semana em adolescentes criticamente 
doentes, enquanto o fornecimento de micronutrientes pode ser considerado (LOE 1+, RG B, recomendação 
condicional, consenso).

3.1 Requisitos específi cos de aminoácidos durante a nutrição parenteral total

TIROSINA

• O limite inferior de ingestão de tirosina deve ser pelo menos 18 mg/kg por dia em bebês prematuros (LOE 
2 ++, RG B, recomendação condicional, forte consenso).

• A ingestão aconselhável de tirosina em lactentes a termo é de 94 mg de tirosina/kg por dia (LOE 1+, RG B, 
recomendação condicional, forte consenso).

GLUTAMINA

• A glutamina não deve ser suplementada adicionalmente em lactentes e crianças até a idade de dois anos 
(LOE 1 ++, RG A, forte recomendação, forte consenso).

TAURINA

• A taurina deve fazer parte das soluções de aminoácidos para lactentes e crianças, embora nenhuma 
recomendação fi rme possa ser feita nos limites mais baixos ou mais altos (LOE 1-, RG B, recomendação 
condicional, forte consenso).

4. NECESSIDADES DE LIPÍDIOS DURANTE A NUTRIÇÃO PARENTERAL

• Em pacientes pediátricos, as emulsões lipídicas intravenosas (ELI) devem ser parte integrante da nutrição 
parenteral (NP), exclusiva ou complementar à alimentação enteral (LOE 1-, RG A, forte recomendação para, 
forte consenso).

• Em bebês prematuros, as emulsões lipídicas podem ser iniciadas imediatamente após o nascimento e, 
no máximo, no segundo dia de vida, e naquelas em quem a alimentação enteral tenha sido retirada, elas 
podem ser iniciadas no momento do início da NP (LOE 1-, RG A, forte recomendação para, forte consenso).

• Em bebês prematuros e a termo, a ingestão lipídica parenteral não deve exceder 4 g/kg / dia (LOE 4, GPP, 
recomendação condicional para, forte consenso).

• Em crianças, a ingestão lipídica parenteral deve ser limitada a um máximo de 3 g/kg / dia (LOE 3-4, RG 0, 
recomendação condicional para forte consenso).

4.1. Fornecimento de ácido graxo essencial poli-insaturado e de cadeia longa
• Para prevenir a defi ciência de ácidos graxos essenciais (AGE) em bebês prematuros, uma dosagem de 

emulsão lipídica que fornece uma ingestão mínima de ácido linoleico (AL) de 0,25 g/kg / dia pode ser dada. 
Esta dosagem de emulsão lipídica também garante uma ingestão adequada de ácido linolênico (ALN) por 
meio de todas as emulsões lipídicas intravenosas 20% atualmente registradas para uso pediátrico (LOE 2-, 
RG 0, forte recomendação para, forte consenso).

• Para prevenir a defi ciência de AGE em lactentes a termo e em crianças, pode ser administrada uma 
dosagem de emulsão lipídica que forneça um consumo mínimo de 0,1 g/kg /dia, o que também fornece 
uma ingestão adequada de ALN com todas as ELI 20% atualmente registrados para uso pediátrico (LOE 
3-4, RG 0, recomendação condicional para forte consenso).
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4.2 Prevenção de doença hepática associada à insufi ciência intestinal
• Em recém-nascidos prematuros, recém-nascidos a termo e crianças mais velhas em NP de curto prazo, 

as emulsões lipídicas intravenosas purifi cadas de óleo de soja (OS) podem fornecer uma nutrição menos 
equilibrada do que as emulsões lipídicas intravenosas compostas. Para NP com duração superior a alguns 
dias, as emulsões lipídicas de OS não devem mais ser usadas e as emulsões lipídicas intravenosa compostas 
com ou sem óleo de peixe (OP) devem ser o tratamento de primeira escolha (LOE 1, RG A, recomendação 
condicional para, forte consenso).

4.3 Administração de Emulsão lipídica intravenosa
• Em bebês prematuros, as emulsões lipídicas intravenosas devem ser administradas sob proteção da luz 

(LOE 1-, RG B, forte recomendação para, forte consenso).

4.4 Contínua ou Cíclica?
• Em recém-nascidos, incluindo recém-nascidos prematuros, o uso rotineiro de emulsão lipídica intravenosa 

deve ser contínua ao longo de 24 horas (LOE 2 ++, RG B, recomendação condicional para, forte consenso).
• Em recém-nascidos, incluindo bebês prematuros, as emulsões lipídicas intravenosas devem ser administradas 

como infusões contínuas por 24 horas (LOE 2 ++, RG B, recomendação condicional para, forte consenso).
• Se a NP cíclica é usada, por exemplo, para crianças em NP domiciliar, a emulsão lipídica intravenosa 

geralmente deve ser dada na mesma duração que os outros componentes da NP (LOE 4, GPP, forte 
recomendação para, forte consenso).

4.5 Heparina
• Em pacientes pediátricos, a heparina não deve ser administrada com infusão de lipídios rotineiramente 

(LOE 3-4, GPP, recomendação condicional para forte consenso).

4.6 Emulsões lipídicas em condições especiais de doença

CRIANÇAS CRITICAMENTE DOENTES

• Em pacientes pediátricos gravemente doentes, a emulsão lipídica deve ser uma parte integral da NP. 
Emulsão lipídica intravenosa composta com ou sem óleo de peixe podem ser usadas como tratamento 
de primeira escolha. A evidência disponível levanta a questão importante sobre o melhor momento para 
fornecer suporte de nutrição parenteral em crianças gravemente doentes, mas não permite diferenciar 
efeitos potenciais nos resultados do tempo de introdução da oferta lipídica parenteral (LOE 4, GPP, 
recomendação condicional para, forte consenso)

• Em pacientes pediátricos com sepse, recomenda-se uma monitorização mais frequente da concentração 
plasmática de triglicérides e ajuste da dose em caso de hiperlipidemia. A dosagem de emulsão lipídica pode 
ser reduzida, mas o fornecimento de lipídios geralmente pode ser continuado, pelo menos em quantidades 
que supram os requisitos mínimos de ácidos graxos essenciais (LOE 4, GPP, recomendação condicional 
para, forte consenso).

TRATAMENTO DE TOXICIDADE DE DROGA

• Relatos de casos sugeriram o uso de emulsão lipídica intravenosa como um possível antídoto para 
o tratamento de toxicidade de drogas em crianças, que, no entanto, não é baseado em ensaios bem 
desenhados (LOE 3-4, GPP, recomendação condicional para, forte consenso).

TROMBOCITOPENIA

• Em pacientes com trombocitopenia grave inexplicada, as concentrações séricas de triglicerídeos 
devem ser monitoradas, e uma redução da dose lipídica parenteral pode ser considerada (LOE 3-4, GPP, 
recomendação condicional para forte consenso).

MANEJO DA DOENÇA HEPÁTICA ASSOCIADA À INSUFICIÊNCIA INTESTINAL

• Como parte das medidas para reverter a doença hepática associada à insufi ciência intestinal em pacientes 
pediátricos, deve-se considerar a descontinuação da emulsão lipídica a base óleo de soja, a redução de 
outras dosagens de emulsão lipídica e/ou o uso de emulsões lipídicas compostas com óleo de peixe, 
juntamente com o tratamento e manejo de outros fatores de risco (LOE 2+, RG B, forte recomendação 
para).
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• O uso de emulsão lipídica contendo exclusivamente óleo de peixe não é recomendado para uso geral em 
pacientes pediátricos, mas pode ser usado para tratamento de resgate de curto prazo em pacientes com 
progressão para doença hepática associada à insufi ciência intestinal grave, com base em relatos de casos 
(LOE 3-4, GPP, recomendação condicional para forte consenso).

MONITORAMENTO

• Marcadores de integridade e função hepática e concentrações de triglicérides no soro ou plasma devem ser 
monitorados regularmente em pacientes recebendo emulsão lipídica intravenosa e mais frequentemente 
em casos com risco acentuado de hiperlipidemia (por exemplo, pacientes com alta dosagem de lipídios 
ou glicose, sepses, catabolismo, bebês com peso extremamente baixo ao nascer) (LOE 2-, RG B, forte 
recomendação para, forte consenso).

• A redução da dosagem de emulsão lipídica intravenosa pode ser considerada se as concentrações séricas 
ou plasmáticas de triglicérides durante a infusão excederem 3 mmol/L (265 mg/dL) em lactentes ou 4,5 
mmol/L (400 mg/dL) em crianças mais velhas (NE 4, GPP, recomendação condicional para forte consenso).

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

Esquema de classifi cação para a força da evidência

Nível de evidência 
(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 parcia-
lidade 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 cativo 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 consistên-
cia 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+
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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
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