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

PARTE 2 - OLIGOLEMENTOS E VITAMINAS

INFORMATIVO - Nº 23

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 (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 (já disponibilizado); oli-
goelementos e vitaminas; 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 oligoelementos e vitaminas: 

1. NECESSIDADES DE OLIGOELEMENTOS DURANTE A NUTRIÇÃO PARENTERAL

1.1 Ferro
• Em pacientes que recebem NP, a suplementação de ferro deve ser pref erencialmente administrada por via 

enteral em vez de parenteral, se tolerada. (LOE 4, RG 0, forte recomendação, forte consenso)
• A provisão de rotina de ferro na nutrição parenteral não deve ser dada para NP de curto prazo (<3 semanas) 

(LOE 4, GP 0, recomendação condicional, forte consenso)
• Os pacientes que recebem NP de longo prazo, que não conseguem manter o status de ferro adequado 

usando suplementos entéricos de ferro, devem receber suplementação de ferro parenteral. (LOE 4, RG 0, 
forte recomendação, forte consenso)

• Se dados diariamente, e supondo que não há suplementação de ferro enteral, suplementos de ferro paren-
teral de rotina devem ser administrados em uma dose de 200-250mg/kg/dia em prematuros e 50-100mg 
/kg /dia até uma dose máxima de 5mg/dia em bebês e crianças. (LOE 4, RG 0, recomendação condicional, 
forte consenso)

• Embora atualmente não seja aprovado uso de ferro intravenoso para uso pediátrico na Europa, a sacarose 
férrica é o preparado de ferro mais estudado em crianças, eventos adversos graves são raros e é aprovado 
nos EUA para uso em crianças a partir dos 2 anos de idade. Portanto, é recomendado para infusões inter-
mitentes. (LOE 3, RG 0, forte recomendação, forte consenso)

• A dosagem de ferro (pelo menos ferritina e hemoglobina) deve ser monitorada regularmente em pacientes 
em NP de longo prazo, a fi m de prevenir a defi ciência de ferro e a sobrecarga de ferro. (LOE 4, RG 0, forte 
recomendação, forte consenso)

1.2 Zinco
• Zn deve ser fornecido com NP na dose de 400-500mg /kg/dia em prematuros, 250mg /kg/dia em lacten-

tes a termo até 3 meses, 100mg/kg por dia para lactentes de 3 a 12 meses e 50mg /kg /dia em crianças> 
12 meses de idade, até um máximo de 5 mg/dia para a suplementação de rotina. (LOE 4, RG 0, forte reco-
mendação, forte consenso)

• A dosagem de Zn deve ser periodicamente monitorada em pacientes em NP de longo prazo e mais fre-
quentemente naqueles com alta perda de fl uido gastrointestinal (geralmente perdas de ileostomia), que 
podem ter requisitos de Zn signifi cativamente maiores. (LOE 3, RG 0, forte recomendação, forte consenso)
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1.3 Cobre
• Cu deve ser fornecido com nutrição parenteral na dose de 40mg /kg /dia em bebês prematuros e 20mg /

kg /dia em bebês a termo e crianças até uma dose máxima de 0,5 mg /dia para suplementação de rotina.). 
(LOE 4, RG 0, forte recomendação, forte consenso)

• Cu plasmático e a ceruloplasmina devem ser monitorados em pacientes em NP a longo prazo, especial-
mente se eles desenvolverem doença hepática associada a NP ou se tiverem altas perdas de fl uido gas-
trointestinal. (LOE 3, RG 0, recomendação condicional, forte consenso)

1.4 Selênio
• O Se deve ser fornecido com a nutrição parenteral na dose de 7mcg /kg /dia em prematuros e 2-3mcg kg/

dia em bebês e crianças até uma dose máxima de 100mg/dia para suplementação de rotina. (LOE 4, RG 0, 
forte recomendação, forte consenso)

• O status de Se (Se plasmático) deve ser monitorizado regularmente em pacientes em NP a longo prazo e 
em doentes com insufi ciência renal. (LOE 4, RG 0, recomendação condicional, forte consenso)

1.5 Manganês
• Mn deve ser fornecido em NP de longo prazo em dose não superior a 1mg/kg/dia (máximo de 50mg/dia 

para suplementação de rotina) (LOE 4, GP 0, recomendação condicional, forte consenso)
• As concentrações sanguíneas de Mn devem ser monitoradas regularmente em pacientes em NP de longa 

duração (LOE 4, GR 0, recomendação condicional, forte consenso)
• Se o paciente desenvolver colestase, as concentrações sanguíneas de Mn devem ser determinadas e o Mn 

parenteral deve ser descontinuado (LOE 3, RG 0, forte recomendação, forte consenso)

1.6 Cromo
• O Cromo contamina as soluções de NP em um grau que satisfaz os requisitos; portanto, a suplementação 

adicional de Cr é considerada desnecessária e a ingestão de Cr pela NP não deve exceder 5mg/dia. (GPP, 
recomendação condicional, forte consenso).

Exigências parenterais estimadas de  oligoelementos (mcg/kg/d).

Mineral Pré termo 0-3 meses 3-12 meses 1-18 anos Dose max.

Ferro 200-250 50-100 50-100 50-100 5 mg/d

Zinco 400-500 250 100 50 5 mg/d

Cobre 40 20 20 20 0,5 mg/d

Iodo 1-10 1 1 1

Selênio 7 2-3 2-3 2-3 100µg/d

Manganês ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 50 µg/d

Molibdênio 1 0,25 0,25 0,25 5µg/d

Cromo - - - - 5µg/d

2. NECESSIDADES DE VITAMINAS DURANTE A NUTRIÇÃO PARENTERAL

• Bebês e crianças que recebem NP devem receber vitaminas parenterais (LOE 4, RG 0, forte recomendação, 
forte consenso)

• Sempre que possível, deve-se adicionar água e vitaminas lipossolúveis à emulsão lipídica ou uma mistura 
contendo lipídios para aumentar a estabilidade da vitamina. (LOE 4, RG 0, forte recomendação, forte con-
senso)

• As vitaminas devem ser administradas diariamente, se possível. As vitaminas lipossolúveis devem ser admi-
nistradas simultaneamente às emulsões lipídicas; uma exceção é a vitamina K, que pode ser administrada 
semanalmente. A substituição intermitente de duas ou três vezes por semana tem um risco hipotético de 
efeitos adversos de níveis elevados transitórios. (LOE 4, RG 0, forte recomendação, forte consenso)

• Doses ótimas e condições de infusão para vitaminas em lactentes e crianças não foram estabelecidas. As 
vitaminas devem ser administradas em doses mencionadas na Tabela 1 deste capítulo. No entanto, estes 
baseiam-se principalmente na opinião de especialistas. (GPP, recomendação condicional, forte consenso)
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• O monitoramento rotineiro das concentrações de vitamina (exceto a vitamina D) não é recomendado de-
vido à falta de evidências de benefícios adequados. Em pacientes em NP a longo prazo (semanas), a moni-
torização pode ser necessária com base em indicações clínicas. (LOE 4, RG 0, recomendação condicional, 
forte consenso)

2.1 Vitaminas lipossolúveis 

Vitamina A
• Bebês prematuros em NP devem receber 700-1500 UI / kg / dia (ou 227-455 µg / kg / dia) de vitamina A, 

lactentes a termo 150-300 µg / kg / dia (ou 2300 UI (697 µg) / dia) e crianças mais velhas 150 µg / dia. (LOE 
3, RG 0, forte recomendação, forte consenso)

• Existem perdas substanciais de vitamina A quando administradas com uma solução solúvel em água; Por-
tanto, vitaminas lipossolúveis parenterais devem ser administradas com a emulsão lipídica sempre que 
possível. (LOE 3, RG 0, forte recomendação, forte consenso)

Tabela 1 - Doses recomendadas para o fornecimento parenteral de vitaminas lipossolúveis e hidrossolúveis 
para bebês prematuros, bebês e crianças.

Prematuros Bebês ate 12 meses
Crianças e adoles-

centes de 1-18 anos

Vitamina Aa
700-1500 UI/kg/d (227-455 µg/

kg/d)
150-300 µg/kg/d ou 2300 UI/d 

(697 µg/d)
150 µg/d

Vitamina Db
200-1000 UI/d ou 80-400 UI/

kg/d
400 UI/d ou 40-150 UI/kg/d 400-600 UI/d

Vitamina Ec
2.8-3.5 mg/kg/d ou 2.8-3.5 UI/

kg/d
2.8-3.5 mg/kg/d ou 2.8-3.5 UI/

kg/d
11 mg/d ou 11 UI/d

Vitamina K
10 µg / kg / d (recomendado, 

mas atualmente não é possível)
d

10 µg / kg / d (recomendado, 
mas atualmente não é possível)

d
200 µg/d

Vitamina C 15-25 mg/kg/d 15-25 mg/kg/d 80 mg/d

Tiamina 0.35-0.50 mg/kg/d 0.35-0.50 mg/kg/d 1.2 mg/d

Ribofl avina 0.15-0.2 mg/kg/d 0.15-0.2 mg/kg/d 1.4 mg/d

Piridoxina 0.15-0.2 mg/kg/d 0.15-0.2 mg/kg/d 1.0 mg/kg/d

Niacina 4-6.8 mg/kg/d 4-6.8 mg/kg/d 17 mg/d

Vitamina B12 0.3 µg/kg/d 0.3 µg/kg/d 1 µg/d

Ácido Pantotênico 2.5 mg/kg/d 2.5 mg/kg/d 5 mg/d

Biotina 5-8 µg/kg/d 5-8 µg/kg/d 20 µg/d

Ácido Fólico 56mg/kg/d 56mg/kg/d 140mg/d

1 µg de EAR (equivalente de atividade de retinol) = 1 µg de retinol total = 3,33 UI de vitamina A. Em bebês, um 
suprimento intravenoso de vitamina A de aproximadamente 920 UI / kg por dia, juntamente com a mistura 
solúvel em água ou 230-500 UI / kg por dia com a emulsão lipídica são frequentemente utilizados. Como as 
perdas são bastante variáveis e as perdas são maiores na mistura solúvel em água, a quantidade entregue ao 
paciente pode ser estimada em aprox. 300-400 UI / kg por dia para ambas as opções. A dose parenteral diária 
recomendada para recém-nascidos a termo é de 2300 UI e para recém-nascidos prematuros aprox. 700-1500 
UI / kg.
a. Por razões práticas, doses recomendadas de vitamina D para bebês prematuros e a termo são dadas não 

apenas como quantidade absoluta, mas também como por kg de peso corporal.
b. O limite superior em bebês prematuros e a termo não deve exceder 11 mg / d; no entanto, doses mais 

altas de vitamina E / dia após o uso das novas emulsões lipídicas e multivitaminas juntas foram mostradas 
aparentemente sem efeito prejudicial. O limite superior para crianças e adolescentes deve ser estabelecido 
em estudos bem planejados.
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c. As preparações multivitamínicas atuais fornecem maiores quantidades de vitamina K, sem efeitos clínicos 
adversos aparentes. A dose é independente em uma política local da prevenção de sangramento por de-
fi ciência de vitamina K

2.1.2 Vitamina D
• Bebês prematuros em NP devem receber 200-1000 UI / dia (ou 80 - 400 UI / kg / dia) de vitamina D, 

bebês a termo até 12 meses de idade 400 UI / dia (ou 40-150 UI / kg / dia) e crianças mais velhas 400-
600 IU / dia. (LOE 3, RG 0, forte recomendação, forte consenso)

• Pacientes pediátricos que recebem NP de longo prazo devem ser monitorados periodicamente quanto 
à defi ciência de vitamina D. Em pacientes com concentrações séricas de 25 (OH) vitamina D <50 nmol / 
L, suplementação adicional com vitamina D deve ser fornecida. (LOE 3, RG 0, forte recomendação, forte 
consenso).

• A suplementação oral de vitamina D deve ser considerada em pacientes com PN parcial, bem como 
durante o desmame da NP. (LOE 3, RG 0, forte recomendação, forte consenso)

2.1.3 Vitamina E
• A dose total de vitamina E deve ser ≤11 mg / dia para lactentes e crianças com menos de 11 anos, quan-

do novas emulsões de gordura contendo LC-PUFAs e vitamina E são fornecidas. (LOE 2 +, RG B, forte 
recomendação, forte consenso).

• Para recém-nascidos prematuros, a dose total de vitamina E deve estar entre 2,8 e 3,5 mg / kg / dia, mas 
não deve exceder 11 mg / dia. (LOE 2+, RG B, forte recomendação, forte consenso).

• Para avaliar adequadamente o status da vitamina E, a proporção entre a vitamina E / lipídios séricos totais 
deve ser usada. (GPP, recomendação condicional, forte consenso).

2.1.4 Vitamina K
• Bebês prematuros e a termo até 12 meses de idade devem receber 10 µg / kg / dia, e crianças mais velhas 

200 µg / dia de vitamina K. (LOE 3, RG 0, forte recomendação, forte consenso)
• Testes clássicos de coagulação podem ser usados em bebês de baixo risco para avaliação indireta do 

status de vitamina K, mas não são específi cos para defi ciência de vitamina K. (LOE 3, RG0, recomendação 
condicional, forte consenso)

• As proteínas dependentes de vitamina K séricas sub-carboxiladas (PIVKA-II) parecem ser um biomarca-
dor útil de defi ciência subclínica de vitamina K para grupos de pacientes em risco e devem ser usadas 
quando disponíveis localmente. (LOE 3, RG 0, recomendação condicional, forte consenso)

• Recém-nascidos que não conseguem ingerir vitamina K por via oral ou cujas mães tomaram medica-
mentos que interferem no metabolismo da vitamina K devem seguir um protocolo de suplementação 
específi co, de acordo com a política local. (LOE 4, RG 0, forte recomendação, forte consenso)

2.2 Vitaminas Hidrossolúveis 

2.2.1 Vitamina C
• Bebês prematuros e a termo até os 12 meses de idade devem receber 15-25 mg / kg / dia, e crianças mais 

velhas devem receber 80 mg / dia de vitamina C. (LOE 3, RG 0, forte recomendação, forte consenso)

2.2.2 Tiamina (Vitamina B1)
• Bebês prematuros e a termo até os 12 meses de idade devem receber 0,35-0,50 mg/ kg/dia e os mais 

velhos, 1,2 mg/dia de tiamina. (GPP, recomendação condicional, forte consenso)

2.2.3 Ribofl avina (Vitamina B2)
• Bebês prematuros e a termo até os 12 meses de idade devem receber 0,15-0,2 mg / kg / dia e os mais 

velhos 1,4 mg / dia de ribofl avina. (GPP, recomendação condicional, forte consenso).

2.2.4 Piridoxina (Vitamina B)
• Bebês prematuros e a termo com até 12 meses de idade devem receber 0,15-0,2 mg / kg / dia, e crianças 

mais velhas, 1,0 mg / dia de piridoxina. (GPP, recomendação condicional, forte consenso).
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2.2.5 Cobalamina (Vitamina B12)
• Bebês prematuros e a termo com até 12 meses de idade devem receber 0,3 µg / kg / dia e crianças mais 

velhas 1 µg / dia de cobalamina. (GPP, recomendação condicional, forte consenso).
2.2.6 Niacina

• Bebês prematuros e a termo até os 12 meses de idade devem receber 4-6,8 mg / kg / dia e os mais ve-
lhos, 17 mg / dia de niacina. (GPP, recomendação condicional, forte consenso)

2.2.7 Ácido Pantotênico
• Bebês prematuros e a termo até os 12 meses de idade devem receber 2,5 mg / kg / dia e crianças mais 

velhas 5 mg / dia de ácido Pantotênico. (GPP, recomendação condicional, forte consenso)

2.2.8 Biotina
• Bebês prematuros e a termo até os 12 meses de idade devem receber 5-8 µg / kg / dia e os mais velhos, 

20 µg / dia de biotina. (GPP, recomendação condicional, forte consenso)

2.2.9 Ácido Fólico 
• Bebês prematuros e a termo até os 12 meses de idade devem receber 56 mg / kg / dia e os mais velhos, 

140 mg / dia de ácido fólico. A adequação das recomendações atuais precisa ser confi rmada. (LOE 3, RG 
0, forte recomendação, 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 
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 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
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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 apli-
cáveis 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
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