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RESUMO

INTRODUÇÃO: Um bom estado nutricional é condição indispensavel para a
manutenção da saúde da criança, sabe-se também que a alimentação funciona
como profilaxia para inúmeras doenças. Quando se trata de crianças em
alimentação enteral, indivíduos que perderam o mecanismo de fome e
saciedade ou a capacidade de deglutição, aumenta exponencialmente a
importância
de
diagnosticar
e
corrigir
possíveis
inadequações.
OBJETIVOS: Avaliar a oferta calórica em crianças e adolescentes submetidos
à nutrição enteral, detectar erros quantitativos e de diluição da fórmula
industrializada. METODOLOGIA: Estudo retrospectivo com avaliação de
prontuários de crianças de 0 a 19 anos, atendidos entre abril de 2009 a março
de 2018, em alimentação enteral, para os quais foi realizado o cálculo da
ingestão calórica diária e registrado em prontuário. RESULTADOS: Dos 62
pacientes, 38 (61%) eram do sexo masculino. A idade varou de 2 meses a 19
anos e 3 meses, mediana de 1 ano e 6 meses (IIQ 6 meses – 5 anos e 8
meses). Quanto à classificação antropométrica houve predomínio de magreza
(40% dos pacientes) e baixa estatura (42%), com sobrepeso e obesidade em 6
pacientes (10%). Quanto às manifestações clínicas: vômitos (25 casos - 40%);
diarreia (11 casos - 18%); desnutrição proteico energética (23 casos - 37%);
distensão ou gases (13 casos - 21%); dor ou desconforto (10 casos - 16%). O
preparo da fórmula foi correto (isosmolar) em 47 pacientes (76%), hiperosmolar
em 13 (21%) e hiposmolar em 2(3%). Levando em consideração a patologia,
26 pacientes (42%) recebiam quantidade calórica adequada, 14 (23%)
alimentação hipercalórica e 22 (35%) alimentação hipocalórica. A porcentagem
da necessidade energética recebida teve uma média 104% (DP = 44,97) com
variação de 33% à 225%. Não foi possível realizar associação entre clínica e
antropometria com densidade calórica ou osmolaridade, a única associação
significativa (p=0,009) foi entre magreza (4%) e a oferta de alimento
hiperosmolar. CONCLUSÃO: Crianças em alimentação enteral estão expostas
à uma grande incidência de erros da oferta alimentar, de diluição e de
densidade calórica. Elas apresentam também uma maior taxa de distúrbios
antropométricos. Faz-se de extrema importância o cálculo e a adequação da
ingesta calórica destes pacientes como também de uma minuciosa orientação
quanto ao preparo aos cuidadores. DESCRITORES: Alimentação enteral em
pediatria, oferta calórica, inadequações alimentares, suporte nutricional.
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ABSTRACT
INTRODUCTION: Good nutritional status is an indispensable condition for the
maintenance of the child's health. It is also known that feeding functions as
prophylaxis for numerous diseases. When it comes to enteral feeding,
individuals who have lost the mechanism of hunger and satiety, or the ability to
swallow, exponentially increase the importance of diagnosing and correcting
possible inadequacies. OBJECTIVES: To evaluate the caloric supply in children
and adolescents submitted to enteral nutrition, to detect quantitative and dilution
errors of the industrialized formula. METHODS: A retrospective study was
carried out. Evaluation was perfomed for medical records of children aged 0 to
19 years old, attended between April 2009 and March 2018, in enteral feeding,
for which the daily caloric intake was calculated and recorded. RESULTS: Of
the 62 patients, 38 (61%) were male. Age ranged from 2 months to 19 years
and 3 months, median 1 year and 6 months (IIQ 6 months - 5 years and 8
months). As for anthropometric classification, there was a predominance of
thinness (40% of patients) and short stature (42%), overweight and obesity in 6
patients (10%). Regarding clinical manifestations: vomiting (25 cases - 40%);
diarrhea (11 cases - 18%); energy protein malnutrition (23 cases - 37%);
distension or gas (13 cases - 21%); pain or discomfort (10 cases - 16%). The
formula preparation was correct (isosmolar) in 47 patients (76%), hyperosmolar
in 13 (21%) and hyposmolar in 2 (3%). Taking into consideration the pathology,
26 patients (42%) received adequate caloric intake, 14 (23%) hypercaloric diet
and 22 (35%) hypocaloric diet. The percentage of energy requirements received
averaged 104% (SD = 44.97) with a variation from 33% to 225%. It was not
possible to establish an association between clinical and anthropometry with
caloric density or osmolarity, the only significant association (p = 0.009) was
between leanness (4%) and hyperosmolar food supply. CONCLUSION:
Children in enteral feeding are exposed to a high incidence of errors in food
supply, dilution and caloric density. They also have a higher rate of
anthropometric disturbances. The calculation and adequacy of the caloric intake
of these patients is of extreme importance, as well as a thorough orientation
regarding the preparation of the caregivers. KEYWORDS: Enteral feeding in
pediatrics, caloric supply, food inadequacies, nutritional support.
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INTRODUÇÃO

Um, dos pilares da atenção à saúde da criança é a avaliação do estado
nutricional e a identificação de situações que possam aumentar os riscos do
desenvolvimento de deficiências nutricionais (MOTA E; SILVEIRA C; MELLO E
2013). É sabido que a alimentação adequada possibilita a profilaxia de
inúmeras doenças, como obesidade, dislipidemia, arteriosclerose, diabetes
mellitus, osteoporose e hipertensão arterial (WEFFORT, 2013). Remonta de
datas longínquas na história da humanidade a preocupação em desenvolver
uma forma de prover alimentos aos indivíduos que, por alguma razão, estariam
impedidos de ingerir alimentos por via oral. Temos relatos de que no Império
Egípcio se fazia uso de sondas para alimentação por via retal. Mais
recentemente, no ano de 1617 um monge chamado Aquapendente fez uso de
uma sonda de prata para realizar uma alimentação nasogátrica. Desde então,
ao longo dos séculos, fomos agregando conhecimentos que levaram ao
desenvolvimento das sondas e fórmulas atuais (FERNANDES et al.(2013).
Há diversas situações nas quais o mecanismo de fome/saciedade das
crianças encontra-se disfuncional. Nestas situações o

cuidador deve

encarregar-se de realizar o controle da oferta da fórmula e o pediatra deve
orienta-lo de forma precisa quanto a maneira ideal de administração do
alimento enteral. A alimentação enteral é indicada nas seguintes situações:
risco de aspiração pulmonar, paciente com distúrbio de deglutição, pacientes
críticos sob ventilação mecânica, alteração do nível de consciência,
impossibilidade de adequar necessidades de energia e proteína somente com
a dieta por via oral, recém-nascidos menores de 34 semanas sem capacidade
de alimentação oral, transição da nutrição parenteral para oral, obstrução do
trato digestório alto impedindo alimentação oral, realimentação do paciente
desnutrido

(FERNANDES

V,

2013).

Segundo Caetano et al. (2012), lactentes ou crianças alimentadas por
sonda que fazem uso de fórmulas lácteas frequentemente apresentam
inadequações de excesso ou restrição calórica, problemas que tanto podem ter
origem de falha/falta de orientação do médico ou na administração errônea
pelo cuidador. Tais inadequações podem cursar com prejuízos desde
desnutrição até hiperalimentação, sintomas gastrointestinais, como vômitos e
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diarreia e sobrecarga metabólica para fígado e rim. Dessa forma, percebe-se a
importância de reconhecer e corrigir precocemente essas inadequações
alimentares.
Para realizar tal tarefa o pediatra deve fazer o cálculo da ingestão
energética diária pela formula nutricional. Esse cálculo leva em consideração a
quantidade de formulação administrada à criança e o número de vezes por dia
que ela ingere esse alimento, informações estimadas pelo cuidador e relatadas
ao médico pediatra durante a consulta, além do peso, idade e sexo da criança.
Mensura-se a quantidade de calorias ingeridas diariamente em relação ao peso
(Kcal/Kg/dia). Levando-se em conta que são conhecidas as necessidades
calóricas diárias das crianças (SBP, 2012), é presumível a porcentagem da
necessidade energética diária que está sendo consumida.
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OBJETIVOS

O objetivo geral deste trabalho é avaliar a oferta calórica em crianças e
adolescentes submetidos à nutrição enteral. O objetivo específico é detectar e
mensurar erros quantitativos e de diluição da fórmula industrializada.
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METODOLOGIA
Foi realizado um estudo retrospectivo com avaliação de
prontuários de crianças de 0 a 19 anos, atendidos no ambulatório do Programa
de Atenção Nutricional para pessoas com necessidades especiais de alimentos
(PAN – Curitiba). Foram selecionados os pacientes atendidos no período de
abril de 2009 a março de 2018, em alimentação enteral para os quais foi
realizado o cálculo da ingestão calórica diária e registrado em prontuário. O
estudo foi submetido a avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa da
Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná com finalidade de obter
autorização e ao Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal da
Saúde

de

Curitiba

para

avaliação

da

viabilidade

da

pesquisa.

A média de necessidade energética diária para crianças e adolescentes é
dada em tabelas de acordo com a idade e sexo (quadros 1, 2, 3 e 4). Devido às
diferenças de metabolismo individual, foi decidido considerar adequada a
quantidade energética recebida quando situada entre menos 20% e mais 20%
da necessidade média listada nos quadros abaixo. Se a criança recebia uma
quantidade energética acima de 120% da necessidade, a alimentação foi
considerada hipercalórica e se recebia abaixo de 80%, foi considerada
hipocalórica.
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QUADRO 1: Necessidade energética no primeiro ano de vida
para meninos
Idade(meses)

Kcal/Kg/dia

0–1

113

1–2

104

2–3

95

3–4

82

4–5

81

5–6

81

6–7

79

7–8

79

8–9

79

9 – 10

80

10 – 11

80

11 – 12

81
Fonte: SBP (2012)
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QUADRO 2: Necessidade energética no primeiro ano de vida
para meninas
Idade(meses)

Kcal/Kg/dia

0–1

107

1–2

101

2–3

94

3–4

84

4–5

83

5–6

82

6–7

78

7–8

78

8–9

78

9 – 10

79

10 – 11

79

11 – 12

79
Fonte: SBP (2012)
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QUADRO 3: Necessidade energética para a faixa etária de 0 a 18
anos, sexo masculino, considerando nível moderado de atividade física
Idade(anos)

Kcal/Kg/dia

0-2

82

2-3

84

3-4

80

4-5

77

5-6

74

6-7

73

7-8

71

8-9

69

9-10

67

10-11

65

11-12

62

12-13

60

13-14

58

14-15

56

15-16

53

16-17

52

17-18

50
Fonte: SBP (2012)

15

QUADRO 4: Necessidade energética para faixa etária de 0 a 18
anos, sexo feminino, considerando nível moderado de atividade física
Idade(meses)

Kcal/Kg/dia

0-2

80

2-3

81

3-4

77

4-5

74

5-6

72

6-7

69

7-8

67

8-9

64

9-10

61

10-11

58

11-12

55

12-13

52

13-14

49

14-15

47

15-16

45

16-17

44

17-18

44
Fonte: SBP (2012)

Segundo FERNANDES et al. (2013), as necessidades calóricas
variam conforme a doença do paciente. Dessa forma, neste trabalho foi
considerada também a necessidade calórica corrigida, de acordo com o
problema clinico do paciente. As correções foram feitas para as seguintes
situações:
A) Desnutrição proteico energética: necessidade calórica é 20% a 50% (120%
150%)

maior

que

a

dos

quadros

1

a

4.

B) Doença hipotônica: necessidade calórica 10% a 20% (90% - 80%) menor
que a dos quadros 1 a 4, devido a composição corporal e nível de atividade
física diferenciados (MOTA; SILVEIRA; MELLO, 2013).
Em cada caso o cuidador durante a consulta ambulatorial descreveu
o modo de preparo da formulação: volume de água; número de medidas da
fórmula, se acrescenta ou não algum outro alimento pela sonda. No caso das
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fórmulas em pó, cada indústria esclarece no rótulo do produto a orientação
correta de número de medidas para cada volume de água. O cálculo da
ingestão energética foi baseado no número de medidas usadas no preparo da
formulação e não no volume de água utilizado. Se, por exemplo, no rótulo do
produto está indicado que uma medida de fórmula deve ser diluída em 30mL
de água, mas o cuidador dilui 3 medidas em 120mL (diluição correta seria 3
medidas em 90mL água), o cálculo energético desse preparo leva em conta o
valor correto da diluição, que seria de 90mL. O cuidador frequentemente faz
diluição incorreta (CAETANO et al., 2012), por equívoco ou orientação do
profissional de saúde. A formulação se torna hiperosmolar quando o número de
medidas é excessivo para o volume de água utilizado e hiposmolar quando o
número de medidas é reduzido para o volume de água.
Para cada paciente, apesar do grande número de consultas
ambulatoriais, foi decidido considerar somente a primeira consulta em que foi
realizado o cálculo da quantidade calórica recebida. O método adotado para o
cálculo da quantidade calórica recebida e da porcentagem da necessidade
energética foi baseado no Trabalho Cientifico de Curso de ASSUITI, 2017.
De cada paciente foram compiladas variáveis demográficas,
antropométricas, clínicas e as variáveis referentes a alimentação enteral. Os
resultados foram analisados na amostra total de pacientes e nos grupos com e
sem

paralisia

cerebral.

Ao realizar esse cálculo foi possível estimar a proporção da quantidade
calórica diária que está sendo ingerida. Isso é obtido dividindo a ingestão
energética diária pela necessidade energética diária de acordo com sexo e
idade, expressada nos quadros 1 a 4. Há situações em que o erro alimentar
está

relacionado

à

osmolaridade

do

preparado

de

fórmula,

e

não

exclusivamente à sua quantidade calórica. Esse erro acontece quando a
diluição da fórmula é feita incorretamente, casos em que a formulação se torna
hiperosmolar, gerando dificuldades digestivo absortivas, sobrecarga renal,
hepática ou cardíaca em algumas situações, ou hiposmolar, gerando
alimentação hipocalórica ou excesso de volume.
Os dados foram expostos na forma de média e desvio padrão (DP)
e/ou mediana, variação e intervalo interquartil (IIQ percentil 25 - IIQ percentil
75) para as variáveis quantitativas e número e proporção para as variáveis
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categóricas. Para a comparação dos resultados do grupo de pacientes com
paralisia cerebral e do grupo sem paralisia cerebral foram utilizados o teste do
qui-quadrado de Pearson ou o teste Exato de Fisher para as variáveis
categóricas e o teste t de Student ou teste de Mann-Whitney para as variáveis
quantitativas. As diferenças entre grupos foram consideradas significativas
quando p<0,05 em analise bicaudal. Para a análise estatística foi utilizado o
programa Bio-Stat 5.3.
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RESULTADOS
Foram avaliados os prontuários de 62 pacientes em nutrição enteral, mais
de 90% deles através de sonda de gastrostomia. Dos 62 pacientes, 38 (61%)
eram do sexo masculino. A média de idade foi 4 anos e 1 mês (DP = 5 anos),
com variação de 2 meses a 19 anos e 3 meses e mediana de 1 ano e 6 meses
(IIQ

6

meses

–

5

anos

e

8

meses)

(Tabela

1).

Os diagnósticos da causa da disfagia nos 62 pacientes estão listados a
seguir: Quadro 1. Causas da disfagia nos 62 pacientes
Paralisia Cerebral: 35 casos
Doenças genéticas e cromossômicas: 17 casos
Síndrome de Down: 2 casos
Síndrome Velocardiofacial: 4 casos
Síndrome de Pierre Robin: 2 casos
Glicogenose Hepatica Tipo I: 2 casos
Síndrome de Wolf Hirschorn: 2 casos
Defeito de oxigenação de ácido graxo: 1 caso
Síndrome de Frynz: 1 caso
Fibrose cística: 1 caso
Defeito do ciclo da ureia: 1 caso
Hipotonia grave AME Tipo I: 1 caso
Síndrome de Ellis Van Creveld I: 1 caso
Prematuridade: 6 casos
Hidrocefalia: 4 casos
Microcefalia pré-natal: 4 casos
Doença hipotônica: 3 casos
Malformações congênitas: 3 casos
Cirurgias de intestino: 3 casos
Atresia de esôfago: 2 casos
Toxoplasmose congênita: 2 casos
Esofagite Eosinofílica: 2 casos
Miocardiopatia dilatada: 2 casos
Malformações cerebrais: 2 casos
Neurotuberculose: 1 caso
Fonte: a autora

Nota-se um número maior de diagnósticos do que de
pacientes, em decorrência da concomitância de causas de disfagia num
mesmo

paciente.
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Quanto à classificação antropométrica houve predomínio de magreza
(40% dos pacientes) e baixa estatura (42%), muitas vezes concomitantes.
Sobrepeso e obesidade apareceu em 6 pacientes (10%). As manifestações
clínicas avaliadas foram: vômitos (25 casos - 40%); diarreia (11 casos - 18%);
desnutrição proteico energética (23 casos - 37%); distensão ou gases (13
casos - 21%); dor ou desconforto (10 casos - 16%) (Tabela 1).
O preparo da fórmula foi correto (isosmolar) em 47 pacientes
(76%), hiperosmolar em 13 (21%) e hiposmolar em 2(3%). Quanto a
porcentagem da necessidade energética consumida diariamente foi encontrado
que 22 pacientes (35%) consomem menos do que 80% da sua necessidade
energética diária, 20 pacientes (32%) consomem entre 80% e 120% e 20
pacientes (32%) consomem mais do que 120%. Levando em consideração o
problema clínico da criança, 26 pacientes (42%) recebiam quantidade calórica
adequada, 14 (23%) alimentação hipercalórica e 22 (35%) alimentação
hipocalórica

(Tabela

2).

Quanto ao tipo de fórmula utilizada foram encontrados 36 pacientes em
uso de fórmula infantil (58%) e 26 (42%) em uso de fórmula de suporte
nutricional. Além disso, foram encontrados 6 (10%) pacientes em uso de
complementos na fórmula (Óleo e/ou carboidrato) e 11 (18%) consumindo
outros alimentos além da fórmula (arroz e feijão amassado, iogurte, suco de
frutas, sopa de legumes, leite fermentado, abacate, banana), tanto via oral
como

diretamente

pela

gastrostomia.

A porcentagem da necessidade energética recebida teve uma média 104%
(DP = 44,97) com variação de 33% à 225% e mediana de 99,5% (QII 68,25 –
137,25).
O número de calorias consumidas diariamente por Kg de peso do paciente
variou de 17 à 178 Kcal/Kg/dia, com média de 81,06 Kcal/Kg/dia (DP=39,07) e
mediana

de

80

Kcal/Kg/dia

(QII

–

47,8

114,8)

(Tabela

2).

Na Tabela 1 é possível observar que o sexo masculino foi
significativamente mais presente no grupo com paralisia cerebral do que no
grupo

sem

paralisia

cerebral

(p=0,017).

A

mediana

de

idade

foi

significativamente mais alta (61 meses X 9 meses) no grupo com paralisia
cerebral do que no grupo sem paralisia cerebral (p=0,00001).

Não houve

diferença significativa entre os dois grupos nas proporções de características
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antropométricas

e

manifestações

clínicas.

A Tabela 2 revela que a média de quantidade calórica na alimentação do
grupo com paralisia cerebral (67,1 Kcal/Kg/dia) foi significativamente menor do
que no grupo sem paralisia cerebral (99,2...) (p=0,0009). A porcentagem da
necessidade energética foi significativamente menor no grupo com paralisia
cerebral (92,2 %) do que no grupo sem paralisia cerebral (119,3%)(p=0,0176).
A proporção de pacientes que recebem mais de 120% da necessidade
energética foi significativamente maior no grupo sem paralisia cerebral
(p=0,019). No entanto, não houve diferença significativa entre os dois grupos
nas proporções de pacientes que recebem menos de 80% da necessidade
energética e 80% à 120% da necessidade energética. Quando corrigida a
adequação calórica para os problemas clínicos dos pacientes não houve
diferença significativa entre os dois grupos quanto a dieta hipocalórica,
adequada e hipercalórica. Não houve diferença significativa entre os dois
grupos nas proporções dos pacientes com formula hiperosmolar, isosmolar e
hiposmolar. A alimentação com formula infantil foi significativamente mais
incidente no grupo sem paralisia cerebral (85% dos pacientes) e com formula
de suporte nutricional foi significativamente mais incidente no grupo com
paralisia cerebral (63% dos pacientes) (p=0,0002).
Ao analisar a associação entre os sintomas clínicos e condições
antropométricas com a adequação da quantidade calórica recebida por dia
(hipercalórico, adequado e hipocalórico) ou com a osmolaridade do alimento
(isosmolar e hiperosmolar), a única associação significativa (p=0,009) foi a
oferta de alimento hiperosmolar maior no grupo com magreza (40%) do que no
grupo sem magreza (8%). Não houve diferença significativa (p>0,05) na
ocorrência de vômitos, diarreia, gases, cólica, desnutrição eutrofia e
anormalidades antropométricas conforme a adequação calórica e osmolaridade
do alimento (dados não apresentados). O tamanho amostral pequeno
favoreceu erro beta nestas análises, com achados de p>0,05 mesmo com
diferenças

de

25%

entre

grupos.
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Tabela 1. Características demográficas e clínicas do total de
pacientes, do grupo com paralisia cerebral e do grupo sem paralisia cerebral
TOTAL

Com

n=62

n=35

n=27

38 (61%)

26 (74%)

12 (44%)

0,0168

24 (39%)

9 (26%)

15 (56%)

0,0168

18,5

61

9

0,0001

Eutrofia

20 (32%)

12 (34%)

8 (30%)

0,697

Magreza

25 (40%)

15(43%)

10(37%)

0,643

Baixa Estatura

26 (42%)

11(31%)

13(48%)

0,1802

Desnutrição

23 (37%)

13 (37%)

10 (37%)

0,993

Vômitos

25 (40%)

15 (43%)

10 (37%)

0,643

Diarreia

11 (18%)

6 (17%)

5 (19%)

1,000

Distensão/gases

13 (21%)

7 (20%)

6 (22%)

0,8312
Fonte: a autora

Masculino – n

paralisia

Sem

paralisia

p

(%)
Feminino

–

n

(%)
Idade – mediana
em meses (IIQ)
Antropometria

Sintomas
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Tabela 2. Média da quantidade calórica, da porcentagem da
necessidade energética, adequação calórica corrigida e osmolaridade do
alimento no grupo total e nos grupos com paralisia cerebral e sem paralisia
cerebral
TOTAL

Com

Sem

p

N=62

paralisia

paralisia

n=35

n=27

Hiperosmolar

13 (21%)

6 (17%)

7(26%)

0,3996

Isosmolar

47(76%)

28(80%)

19(70%)

0,380

Hipocalorico

22 (35%)

14 (40%)

8(30%)

0,3975

Adequado

26(42%)

16 (46%)

10(37%)

0,4924

Hipercalorico

14(23%)

5 (14%)

7(26%)

0,3350

Fórmula Infantil

36(58%)

13 (37%)

23(85%)

0,0002

Formula de Suporte

26(42%)

22 (63%)

4(15%)

0,0002

Média de Kcal/Kg/dia – média

81,06

67,08 (31,11)

99,18 (41,37)

0,0009

(DP)

(39,07)
92,22

119,25

0,0176

(34,016)

(52,945)

Osmolaridade da Fórmula

Adequação Calórica

Tipo de Fórmula

Porcentagem

da

necessidade

104 (44,97)

energética – média (DP)
<80% da necessidade

22(35%)

14(40%)

8(30%)

0,3975

80% à 120% da necessidade

20(32%)

14(40%)

6(22%)

0,1376

>120% da necessidade

20(32%)

7(20%)

13(48%)

0,0187
Fonte: a autora
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DISCUSSÃO
Crianças gravemente enfermas, geralmente, têm comprometida a
capacidade de ingerir alimentos, além de serem, muitas vezes, previamente
desnutridas. O seu estado nutricional deficiente é fator importante no
desenvolvimento de sua patologia. Assim, essas crianças ou são desnutridas
ou apresentam sério risco nutricional, merecendo atenção especial para
diagnostico e intervenção precoces quanto à oferta calórica (FERREIRA;
CARVALHO; SILVA 2015). Este estudo teve como espaço amostral, em sua
maioria, crianças gravemente enfermas e evidenciou números preocupantes.
Mais da metade das crianças estava em dieta inadequada, aproximadamente
60% delas recebia um número de calorias consideravelmente diferente do que
o necessário. Um a cada três pacientes fazia uso de uma dieta com densidade
calórica

menor

do

que

sua

necessidade.

A média de porcentagem da necessidade energética foi 104%, bem
próximo do esperado, mas de modo surpreendente, a variação da porcentagem
da

necessidade

foi

muito

grande,

desde

apenas

33%

até

225%.

Paradoxalmente, quatro pacientes recebiam menos de 80% da necessidade e
mesmo assim eram portadores de sobrepeso ou obesidade, o que ilustra a
incrível variabilidade metabólica de cada indivíduo. Ou seja, alguns pacientes
desenvolvem muita reserva adiposa mesmo com baixo recebimento alimentar,
em parte devido ao baixo gasto energético secundário a hipotonia
ou paralisia (MOTA;

SILVEIRA;

MELLO,

35

2013).

Aproximadamente um terço dos pacientes recebiam mais de 120% da
necessidade energética. Esta é uma prática frequentemente orientada pelo
médico ou pelo nutricionista que presta assistência, numa tentativa heroica de
melhorar o ganho de peso ou crescimento de uma criança aparentemente
desnutrida. No entanto, é importante ressaltar que em muitos destes pacientes,
a paralisia grave ou a doença genética limitam drasticamente a possibilidade
de ganho de massa magra, e por consequência também de massa adiposa. Ou
seja, em diversos casos, a limitação do ganho de peso e altura é de causa
orgânica. A oferta exagerada de alimentos não consegue melhorar o estado
trófico do paciente, e ainda agride seu sistema digestório, o metabolismo do
fígado e o do rim (WEFFORT, 2013). Segundo Delgado e Falcão et al.
(2000), a oferta excessiva de calorias pode acarretar potenciais complicações
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como, por exemplo, produção aumentada de CO2, hiperglicemia, colestase,
uremia, uricemia, aumento de prostaglandinas, entre outros.
Este estudo utilizou uma forma bastante simples de cálculo da oferta
calórica via sonda em crianças e adolescentes submetidos a nutrição enteral.
Porém, para determinar com exatidão o número de calorias oferecidas a cada
paciente foi necessário contar com a precisão dos dados fornecidos pelos
cuidadores na hora da consulta, o que nem sempre é possível. Segundo
PIERNAS é comum o erro de informação do cuidador sobre as quantidades e
frequências alimentares relatadas ao médico (PIERNAS et al. 2016).
A idade dos 62 pacientes teve variação muito grande, de 2 meses a
19 anos, com predomínio do sexo masculino. A grande variação de idade pode
ser justificada pelo fato de que o estudo contou com pacientes que possuem os
mais diversos tipos de patologias, tendo as mais diversas razões para a
indicação de nutrição enteral, desde malformações congênitas, que exigem a
introdução da alimentação enteral precocemente, até casos de adolescentes
com paralisia cerebral que estavam em estado de desnutrição severa e
necessitavam de um aporte calórico por via alternativa além da via oral.
As causas mais prevalentes da utilização da via enteral foram
paralisia cerebral e outras neuropatias e doenças genéticas, mas também
houve casos de prematuridade extrema e suas sequelas, doenças hipotônicas,
problemas estruturais e anatômicos de trato digestório, doenças infeciosas
crônicas e miocardiopatia. O que concorda com a literatura, que traz como
principais indicações de nutrição enteral: prematuridade, ventilação pulmonar
mecânica,

desnutrição

neurológicas

grave,

(TRATADO

DE

estados

hipermetabólicos

PEDIATRIA,

SBP,

e

doenças

v4,

2014).

O estado antropométrico dos pacientes foi muito variável, desde 10% de
casos de sobrepeso e obesidade, até os 40% de baixa estatura e 40% de
magreza. Apenas 3 a cada 10 crianças analisadas foram consideradas
eutróficas. Diferente da população geral que apresenta predomínio de eutrofia
e obesidade/sobrepeso (WEKER et al. 2017; GOVERNO DO REINO UNIDO,
2011). Este contraste demonstra o quão exposto está este grupo de pacientes
a desbalanços antropométricos e evidencia a carência de um olhar mais atento
por parte dos médicos pediatras para o diagnóstico e tratamento de tais
irregularidades.
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O cálculo da oferta calórica diária foi importante, pois permitiu
detectar casos em que havia erro de preparo da fórmula, com diluição
hiperosmolar ou hiposmolar, ou erro na quantidade calórica diária. Um a cada 4
pacientes recebia a dieta com erro de diluição. Mais da metade recebia uma
quantidade de caloria inadequada perante sua necessidade diária. A
identificação de tais erros permitiu a orientação de uma alimentação enteral
mais correta.
A mediana de idade de 5 anos no grupo com paralisia cerebral,
com grande variabilidade, foi muito diferente da mediana de 9 meses no grupo
sem paralisia cerebral, e isto pode ser atribuído ao fato de que o grupo de
pacientes sem paralisia cerebral está repleto de crianças com malformações
congênitas,

patologias

que

levam

a

introdução

da

nutrição

enteral

precocemente, além de contar também com a presença dos prematuros, que
fazem com que a média de meses de vida em tal grupo diminua
significativamente. Esta grande diferença de idade explica o predomínio de uso
de fórmula infantil no grupo sem paralisia cerebral e o predomínio de fórmula
de suporte nutricional no grupo com paralisia cerebral.
Apesar de o grupo com paralisia cerebral receber um número de
calorias significativamente maior, foi encontrada exatamente a mesma
proporção (37%) de desnutrição nos grupos de pacientes com e sem paralisia
cerebral. O que pode ser explicado pelo menor consumo energético dos
pacientes com paralisia devido a hipotonia. Crianças com encefalopatia crônica
geralmente

apresentam

retardo

no

crescimento,

cuja

etiologia

é

multifatorial. As causas não nutricionais de baixo peso e estatura são
resultantes das malformações cerebrais ou lesões que incapacitam o indivíduo,
o qual se torna isento do empoderamento na autoalimentação, deambulação e
atividade física. Anormalidades endócrinas, imobilidade e espasticidade são
definidas como etiologias indiretas para as peculiaridades antropométricas
desta

população WS

Braga;

JFR

Mendes

2013).

Das tentativas de comparar a quantidade calórica ofertada ou a
osmolaridade com a presença ou ausência de sintomas clínicos ou problemas
antropométricos, em quase todas as análises não houve diferença significativa,
mesmo quando a diferença de prevalência era tão grande quanto 20 a 25%.
Em grande parte isto pode representar erro beta, ocasionado por tamanho
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amostral pequeno. A única diferença foi a ocorrência de alimento hiperosmolar,
significativamente mais incidente nos pacientes com magreza (40%) do que
nos sem magreza (8%). Estudos demonstram que a oferta de alimento
hiperosmolar pode desencadear diarreia osmótica, piorando o quadro
nutricional (Tratado de Pediatria, SBP 2017).
Uma das limitações do estudo foi o tamanho amostral
insuficiente apara a realização de certas análises, o que favoreceu erro beta,
com achados de p>0,05 mesmo com diferenças de 25% entre grupos,
impossibilitando a comparação de certas proporções entre dois ou mais
grupos. Outra limitação inclui a forma de obtenção dos dados necessários para
a realização dos cálculos. Uma vez que são levadas em conta informações
relatadas ao médico pelos pais ou cuidadores e frequentemente podem ser
informadas erroneamente. Mais estudos devem ser realizados com um n maior,
além de um acompanhamento longitudinal desses indivíduos, com a
observação de sua evolução clínica e antropométrica conforme proceder a
adequação da oferta calórica.
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CONCLUSÃO
Foi possível evidenciar que crianças e adolescentes submetidos à
nutrição enteral, apresentam em seu primeiro contato com o consultório do
especialista em gastroenterologia pediátrica, alguma inadequação da oferta
calórica. Podendo ser esta inadequação de osmolaridade ou de densidade
calórica,

sendo

esta

última

a

mais

frequente.

Em sua maioria, notou-se um desvio antropométrico. Apenas um terço
desses pacientes apresentavam-se em estado de nutrição considerado
adequado: eutrofia. Além disso, 40% estavam em estado de desnutrição.
Grande parte apresentava vômitos e diarreia. Não foi possível traçar um
paralelo entre os erros de diluição e densidade calórica e as manifestações
clínicas

e

antropométricas.

A principal causa para o uso da nutrição enteral foi a presença de
paralisia cerebral. E notou-se uma media de idade maior nos indivíduos com
paralisia cerebral. Além disso, foi demonstrado que uma sobrecarga calórica
não é garantia de recuperação nutricional da mesma forma que a baixa oferta
de calorias não teve relação direta com a desnutrição, devendo-se sempre
lecar

em

consideração

a

patologia

de

base

de

cada

paciente.

Tendo em vista a importância da nutrição para o desenvolvimento infantil
e o risco nutricional ao qual essas crianças estão expostas, conclui que é de
fundamental importância detectar e tratar tais erros alimentares o mais
precocemente possível. Considerando que muitas destas crianças não tem
acesso facilitado ao especialista, faz-se de grande utilidade a realização do
cálculo calórico por parte do pediatra em toda consulta ambulatorial.
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ANEXOS
ANEXO 1. PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP - FACULDADE
EVANGÉLICA MACKENZIE DO PARANÁ

31

32

33

34

35

36

ANEXO 2. PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP – SMS CURITIBA
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