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RESUMO

Shiroma, GM. Avaliação da qualidade da terapia nutricional parenteral em
hospital geral brasileiro de grande porte dotado de equipe multidisciplinar de
terapia nutricional. [Dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina,
Universidade de São Paulo; 2015.

INTRODUÇÃO: O controle de qualidade em Terapia Nutricional Parenteral
permite a identificação de processos inadequados em nutrição parenteral. O
objetivo deste estudo foi avaliar a qualidade da prática de Terapia Nutricional
Parenteral em um hospital geral brasileiro de grande porte com uma Equipe
Multidisciplinar de Terapia Nutricional estabelecida. MÉTODOS: O presente
estudo observacional, longitudinal, analítico e prospectivo analisou 100
pacientes adultos internados sob terapia nutricional parenteral e os cuidados de
uma equipe multidisciplinar de terapia nutricional, durante 21 dias ou até a alta
hospitalar/óbito. Durante esse período, a qualidade da terapia nutricional
parenteral praticada foi avaliada em relação à conformidade de sua indicação
com diretrizes internacionais (ASPEN 2007), à conformidade do volume de
solução de nutrição parenteral prescrito com aquele efetivamente infundido, à
conformidade com metas de indicadores de qualidade em terapia nutricional
(IQTN; ILSI-Brasil) e à incidência de complicações mecânicas, metabólicas e
infecciosas. A associação entre as diferentes variáveis estudadas foi testada
por análise univariada, aplicando-se o teste exato de Fisher. A correlação com
desfechos clínicos (alta / óbito) incluiu a análise de variância Anova (para

grupos de doenças) e o teste Mann-Whitney (para adequação entre volume
prescrito e volume recebido de solução parenteral). Para todas as análises
adotou-se nível de significância de 5% (p < 0,05) e o programa SPSS 18,0 para
Windows (SPSS, Chicago, IL, EUA) para sua condução. RESULTADOS: As
indicações de terapia nutricional parenteral não estavam em conformidade com
as orientações da ASPEN 2007 em 15 pacientes. Entre os 85 pacientes
restantes,

48

(56,5%)

não

receberam

terapia

nutricional

parenteral

adequadamente (> 80% do volume total prescrita). Fatores significativamente
associados com inadequação do volume de nutrição parenteral infundido (p
<0,005) foram: ordem médica independente da equipe multidisciplinar de
terapia nutricional, progressão da terapia nutricional parenteral, mudanças no
cateter venoso central, causas desconhecidas e desajustes operacionais (por
exemplo, perda de prescrição médica, não entrega da solução de NP por
atraso na farmácia, temperaturas inadequadas para infusão da solução de NP).
Observou-se correlação inversa significativa entre o tempo de administração de
volume adequado de nutrição parenteral com a ocorrência de óbitos; e
correlação direta dessa variável com a ocorrência de alta hospitalar (p = 0,047).
Os indicadores de qualidade em terapia nutricional relacionados a cálculo de
necessidades energéticas e proteicas e níveis de glicemia atingiram as metas
estipuladas pelos indicadores; no entanto, a taxa de sepse e infecção de
cateter venoso central foi maior do que a meta por eles preconizada. As
complicações associadas à terapia nutricional parenteral encontradas foram de
natureza infecciosa, principalmente relacionadas a infecções do cateter venoso
central (28,23%). CONCLUSÕES: Em um hospital geral brasileiro de grande
porte, apesar da presença de uma equipe de suporte nutricional estabelecida,

observou-se um nível moderado de inadequação na indicação, administração e
monitoramento da terapia nutricional parenteral nele praticada. Alguns fatores
externos ao controle da equipe multidisciplinar de terapia nutricional parecem
ser responsáveis por essas inadequações. Essas observações reforçam a
necessidade de rever a eficiência da equipe de suporte nutricional,
principalmente quanto à sua inter-relação com os demais membros da equipe
assistencial hospitalar.

Descritores: Terapia Nutricional; Nutrição Parenteral; Indicadores de Qualidade
em Assistência à Saúde; Hospitais Gerais, Alta do Paciente, Evolução Clínica

ABSTRACT

Shiroma, GM. Evaluation of the parenteral nutrition therapy quality in a large
Brazilian general hospital with a multidisciplinary team of nutrition therapy.
[Dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São
Paulo”; 2015.

INTRODUCTION: Quality control in parenteral nutrition therapy allows the
identification of inadequate processes in parenteral nutrition. The objective of
this study was to assess the quality of parenteral nutrition therapy at a large
Brazilian general hospital with an established nutrition support team.
METHODS: This observational, longitudinal, analytical, and prospective study
examined 100 hospitalized adult patients under parenteral nutrition therapy and
the care of a nutritional support team for 21 days or until hospital discharge /
death. During this period, the quality of practiced parenteral nutrition therapy
was evaluated for compliance of its indication with international guidelines
(ASPEN 2007), for compliance of the total volume of parenteral nutrition
solution prescribed with that effectively infused, for compliance with the goals of
quality nutritional therapy indicators (IQTN; ILSI-Brazil), and for the incidence of
mechanical, metabolic and infectious complications. The association between
the different variables was tested by univariate analysis, applying the Fisher's
exact test. The correlation with clinical outcomes (discharge / death) included
the analysis of variance ANOVA (for groups of diseases) and the Mann-Whitney
test (for compliance between prescribed volume and received volume of

parenteral solution). For all analyzes we adopted a significance level of 5% (p
<0.05) and applied the SPSS 18,0 for Windows (SPSS, Chicago, IL, EUA) for
statistical comparisons. RESULTS: parenteral nutrition therapy indications were
not in accordance with the ASPEN 2007 guidelines in 15 patients. Among the
remaining 85 patients, 48 (56.5%) did not receive parenteral nutrition therapy
properly (> 80% of the total volume prescribed). Non-nutritional support team
medical orders, progression to and from enteral nutrition, changes in the central
venous catheter, unknown causes and operational errors (e.g., medical
prescription

loss,

parenteral

nutrition

non-delivery,

pharmacy

delays,

inadequate parenteral nutrition bag temperature) were associated with
parenteral nutrition therapy inadequacy (p < 0.005). There was a significant
inverse correlation between the administration time of appropriate amount of
parenteral nutrition with the occurrence of deaths; and a direct correlation of this
variable with the occurrence of hospital discharge (p = 0.047). The Quality
Indicators for Nutrition Therapy related to estimated energy expenditure and
protein requirements and glycemia levels reached the expected targets;
however, the central venous catheter rate was higher than 6 per 1000
catheters/day and did not meet the expected targets. Complications associated
with parenteral nutrition were infectious in nature, mainly related to the central
venous catheter infection (28.23%). CONCLUSIONs: In a large Brazilian
general hospital, despite the presence of an established nutritional support
team, there was a moderate level of inadequacy in the indication, administration
and monitoring of the practiced parenteral nutrition therapy. Some factors
external to the control of the multidisciplinary team of nutrition therapy appear to
account for these inadequacies. These observations emphasize the need to

review the effectiveness of nutritional support team, mainly regarding its
interrelation with the other hospital care team members.

Descriptors: Nutritional therapy; Parenteral Nutrition, Quality Indicators, Health
Care; General hospitals, Patient discharge, Clinical Evolution
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1. INTRODUÇÃO

A desnutrição hospitalar é considerada fator de risco independente para
morbidade e mortalidade1-3. No Brasil, sua prevalência em hospitais gerais
públicos pode chegar a 48%, com 12% gravemente desnutridos 4. De modo
geral, até 70% dos enfermos hospitalizados podem perder peso durante a
internação, o que está associado ao aumento de custos em saúde e piora da
qualidade de vida1-3,5.
A comunidade internacional, representada pela Sociedade Americana de
Nutrição Parenteral e Enteral (ASPEN) e pela Sociedade Europeia de Nutrição
Clínica e Metabolismo (ESPEN), preocupa-se particularmente com o agravo da
desnutrição durante a internação hospitalar, fazendo menção a esta condição
em suas recomendações e diretrizes 6,7. Ambas recomendam fazer triagem e
avaliação nutricional para identificar pacientes em risco nutricional e o
desempenho de práticas de terapia nutricional (TN).
A TN especializada é um conjunto de procedimentos que visa a
manutenção ou recuperação do estado nutricional do paciente, seja por meio
de terapia nutricional enteral (TNE) ou terapia nutricional parenteral (TNP)8,9. É
indicada nos casos em que a absorção de nutrientes pelo paciente é
incompleta ou impossível, o sistema digestivo está comprometido, a
alimentação via oral é indesejável e, principalmente, quando as condições
mencionadas estão associadas à desnutrição10,11.
A utilização adequada da TN pode auxiliar na recuperação do estado
nutricional do paciente hospitalizado, refletido por menor tempo de internação,
menor risco de complicações associadas à desnutrição e de morbidade
INTRODUÇÃO
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associada ao próprio processo de TN12, já que esta não é livre de
complicações. Há vários anos existe a preocupação de se promover a
eficiência da TN nos hospitais públicos Brasileiros, por meio de intervenções
que visem maior segurança e redução de complicações na sua prática. Em
1998, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), do Ministério da
Saúde do Brasil, publicou uma Portaria que regulamenta a TN nos hospitais da
rede pública do país (Portaria 272). Entre as normas dessa Portaria, existe
aquela que declara a necessidade de cada hospital da rede pública contar
oficialmente com uma equipe multidisciplinar de terapia nutricional (EMTN) 13.
Cabe à EMTN desenvolver estratégias para que o processo de TN seja
bem indicado e executado, desde seu início, com a prática rotineira de triagem
e avaliação nutricionais. O planejamento e a oferta de TN especializada, seja
ela parenteral e enteral, devem ser feitos buscando ótimos resultados, menor
morbidade possível e baixo custo. Nesse ponto, a disponibilidade de protocolos
de TN adaptados às condições e necessidades locais parece ser útil como
ferramenta para que as EMTNs consigam atingir essas metas 14.
A implementação de EMTNs em hospitais mostrou, por exemplo, reduzir
consideravelmente o número de TNPs indicadas em não conformidade com a
necessidade clínica do paciente, ao identificar aqueles em risco nutricional,
determinar a TN apropriada para cada condição clínica e monitorar seu
desempenho15. No entanto, a simples existência de uma EMTN não garante a
prática de TN com qualidade. Ocorre que fatores fora da área de atuação
destes grupos podem interferir com a qualidade da TN16.
Nesse sentido, a gestão de qualidade, através de indicadores de
qualidade, pode ser de grande valia e vem sendo foco imperativo de atenção
INTRODUÇÃO
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pelo sistema brasileiro de saúde pública, na busca da promoção de qualidade
no atendimento aos seus pacientes. A gestão de qualidade refere-se ao
processo ativo de determinar e orientar o caminho a ser seguido para se atingir
os objetivos propostos, através do emprego de todos os recursos contidos na
produção de um bem ou serviço17. Nesse contexto, os indicadores de
qualidade atuam monitorando e padronizando protocolos de assistência ao
paciente, com a possibilidade de medir a qualidade e quantidade dos serviços
de

saúde

e

auxiliar

no

planejamento,

organização,

coordenação

e

avaliação/controle das atividades desenvolvidas12.
Cabe ressaltar que a aplicação dos indicadores de qualidade é flexível e
passível de mudanças, subordinadas a observações clínicas. A identificação
dos indicadores de qualidade que necessitam de melhoria é o ponto de partida
para sua modificação. Essa modificação deve ser feita através de um plano de
ação, que pode envolver mudanças de procedimento. Posteriormente, o
desempenho final do indicador de qualidade modificado, na contemplação das
prioridades preestabelecidas, deve ser reavaliado, buscando-se a melhoria
contínua da qualidade13.
A aplicação de indicadores de qualidade em TN permite conhecer a
eficiência do processo de TN em relação a metas previamente estabelecidas,
levando em consideração as melhores práticas mundiais em TN13,14. Os
indicadores de qualidade permitem avaliar individualmente as etapas de
estrutura, processos e resultados em TN, aplicadas, em geral, pela EMTN14.
Por fim, esses indicadores proporcionam à EMTN e a todos os níveis de
administração hospitalar instrumentos para o equacionamento da TN, de modo
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a melhorar a qualidade de vida e a recuperação nutricional e clínica dos
pacientes que dela necessitam13.
Dentre as diferentes modalidades da TN, a TNP é uma das mais
complexas. Nela, a oferta de nutrientes é administrada por via intravenosa e
sua indicação se restringe a pacientes que não podem se alimentar via oral
e/ou não conseguem atingir suas necessidades energéticas e proteicas via
nutrição enteral11,18. No Brasil, a Portaria no 272, de 8 de abril de 1998, define
nutrição

parenteral (NP)

como

uma solução

ou

emulsão,

composta

basicamente de carboidratos, aminoácidos, lipídeos, vitaminas e minerais,
estéril e apirogênica, acondicionada em recipiente de vidro ou plástico,
destinada à administração intravenosa em pacientes desnutridos ou não, em
regime hospitalar, ambulatorial ou domiciliar, visando a síntese ou a
manutenção dos tecidos, órgãos ou sistemas 8.
A NP tem mostrado ser benéfica e de valia em casos de terapia
nutricional perioperatória em pacientes com desnutrição moderada a grave,
incapazes de se alimentar por via digestiva, o que compreende doença de
Crohn grave em fase aguda, fístulas gastrointestinais de alto débito, síndrome
do intestino curto grave e pacientes críticos em jejum prolongado
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. No

entanto, a TNP também pode ser onerosa e resultar em sérias complicações
metabólicas e infecciosas, quando aplicada de forma inadequada. As despesas
da TNP incluem substratos, equipamentos e profissionais de saúde
qualificados para sua aplicação. Nesse contexto, são contabilizadas despesas
associadas à formulação da solução de nutrientes, à obtenção do acesso
venoso, administração, monitorização metabólica-nutricional bioquímica e, em
adição, despesas no tratamento de complicações potenciais10.
INTRODUÇÃO
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No Brasil, uma solução de NP para adultos pode custar até R$1500,00
para fontes pagadoras não pertencentes ao Sistema Único de Saúde (SUS), na
dependência dos substratos utilizados em sua composição. Portanto, o uso da
TNP deve ser restrito aos pacientes desnutridos que não atingem suas
necessidades nutricionais por via enteral e que, comprovadamente, poderão se
beneficiar do tratamento. Identificar esses pacientes não é tarefa fácil22-24,
particularmente,

aqueles

criticamente

enfermos,

com

desnutrição

perioperatória, ou que tenham síndromes depletivas23,24. Nessas condições
clínicas, o uso excessivo de TNP tem sido relatado20,21. Essa ocorrência pode
ser fruto da atual facilidade de se prescrever e administrar TNP25,
potencialmente amparada pelo pouco conhecimento médico nesta área26 e
pela existência de soluções de NP prontas para uso, sejam elas produzidas em
farmácias de manipulação ou pela indústria.
Como a TNP é um procedimento de alta complexidade e que envolve
riscos potenciais, sua aplicação clínica deve ser aprimorada pela prática
sistemática do controle de qualidade da TN no ambiente hospitalar27. O
presente estudo buscou avaliar a qualidade da TNP em hospital Brasileiro
dotado de EMTN, através da verificação sua conformidade com diretrizes
internacionais de TNP e com indicadores de qualidade de TNP, bem como seu
impacto em marcadores de evolução clínica. Seus resultados podem ser
importantes para a identificação de possíveis desacordos e desajustes na
indicação e prescrição da TNP que possam, futuramente, nortear a modificação
de indicadores de qualidade de TNP para promover a qualidade de sua prática
clínica.

INTRODUÇÃO
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2. OBJETIVO

Avaliar a qualidade da prática de terapia nutricional parenteral em hospital
brasileiro com acompanhamento de equipe multidisciplinar de terapia
nutricional, com relação a diretrizes americanas sobre o uso de terapia
nutricional parenteral e a indicadores de qualidade de terapia nutricional
adotadas no Brasil.
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7

3. METODOLOGIA

3.1. Desenho e protocolo do estudo
No presente estudo observacional, longitudinal, analítico e prospectivo, a
qualidade da TNP praticada por hospital geral público brasileiro dotado de
EMTN foi avaliada em relação à conformidade da indicação de TNP com
diretrizes internacionais, à conformidade do volume de solução de NP prescrito
com aquele efetivamente infundido, à conformidade com metas de indicadores
de qualidade em terapia nutricional (IQTN) e à incidência de complicações
mecânicas, metabólicas e infecciosas.
Adicionalmente,

buscou-se

identificar

potenciais

fatores

que

determinaram a inadequação da indicação de NPT ou sua inapropriada
interrupção e, no final do estudo, correlacionar variáveis dependentes ou
independentes da qualidade da TNP com desfechos clínicos.
Para isso, durante o acompanhamento clínico de pacientes sob TNP
central e periférica, coletaram-se informações relativas às características da
população, prescrição e administração de NP, suas complicações, bem como
ocorrências de altas e óbitos.

3.2. Aspectos éticos
O protocolo do presente estudo clínico foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa da Beneficência Portuguesa de São Paulo (ANEXO 1) e pela
Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa do Hospital das
Clínicas da FMUSP (CAPPesq, 142/10; ANEXO 2). Previamente ao início de
suas atividades, a assinatura de termo de consentimento livre e esclarecido
MÉTODOS
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(TCLE) foi colhida de todos os pacientes nele envolvidos, ou de seus familiares
responsáveis (ANEXO 3).

3.3. Local de desenvolvimento do estudo
As atividades do presente trabalho foram desenvolvidas no serviço filantrópico
do Hospital São Joaquim da Real e Benemérita Associação Portuguesa de
Beneficência de São Paulo, dotado de EMTN composta por médicos
especializados em nutrição clínica (n = 4), médicos residentes (n = 4) e
nutricionistas clínicos (n = 8), que atende cerca de 180 pacientes diariamente,
aproximadamente 10% deles em TNP.

3.4. Pacientes
Após assinatura do TCLE, foram incluídos os 100 pacientes adultos (≥ 18 anos)
consecutivamente internados no período de março de 2009 a outubro de 2010
em unidades de terapia intensiva (UTI), enfermarias gerais e enfermarias
cirúrgicas do Hospital São Joaquim da Beneficência Portuguesa de São Paulo,
que tiveram indicação de TNP central ou periférica (exclusiva ou complementar
à TNE) e o acompanhamento de seis componentes fixos da equipe de TN
(GANEP – Grupo de Nutrição Humana) por, no mínimo, 72 horas (3 dias).
Para o recrutamento dos pacientes, todas as manhãs o setor
administrativo da equipe de TN emitiu uma lista que continha todos os
pacientes sob TNP, fossem eles recém-internados ou em acompanhamento.
Um pesquisador foi designado para verificar diariamente a referida lista e
distribuir os pacientes selecionados entre os membros da equipe de TN. Cada
membro recebeu um paciente por dia, de modo que a capacidade máxima de
MÉTODOS
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acompanhamento diário incluiu apenas seis pacientes. A cada paciente que
completasse o estudo, ou que dele fosse excluído, foi designado um novo
paciente e o membro da TN por ele responsável.

3.5. Acompanhamento clínico
Os pacientes incluídos foram acompanhados diariamente por até 21 dias
consecutivos ou até o desfecho de sua internação (alta ou morte), caso
ocorresse antes desse prazo. Nesse período ocorreu a coleta e registro em
ficha clínica (Brochura do Pesquisador, ANEXO 4) de dados descritivos e
relacionados à TNP. Esses dados foram posteriormente armazenados em
banco informatizado (planilhas do programa Microsoft Excel 2007 for
Windows), através de processo de dupla digitação, para minimizar o risco de
erro. Pacientes que tiveram a TNP interrompida tiveram sua coleta de dados
também interrompida, mesmo que a TNP fosse reintroduzida.

3.5.1. Dados descritivos da população
Foram coletados dados referentes à identificação do paciente, idade, gênero, tipo
(cirúrgicos ou clínicos), procedência (UTI ou enfermaria) e diagnósticos primário e
secundário. Os diagnósticos dos pacientes foram divididos em 5 grupos
distintos, a saber: 1. Doenças benignas do trato gastrointestinal (excluindo-se
câncer): fístulas digestivas, cirurgia bariátrica, doença inflamatória intestinal,
diverticulite, hemorragia digestiva alta, hemorragia digestiva baixa, transplante
rim-pâncreas, transplante de fígado, pancreatite e hepatopatias (cirrose hepática,
fibrose hepática); 2. Cardiopatias: insuficiência coronariana, insuficiência cardíaca
e pós-operatório de cirurgias cardíacas (revascularização do miocárdio, troca
MÉTODOS
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valvar, cateterismo, angioplastia); 3. Doenças vasculares: aneurisma de aorta
(abdominal, torácica) e pós-operatório de correção de aneurismas; 4. Câncer:
malignidades acometendo qualquer órgão ou sistema e pós-operatórios de
cirurgias oncológicas; 5. Outros: politrauma e parto.
Adicionalmente, dados antropométricos [peso admissional (kg), peso atual
(kg), peso ideal (kg)28, peso ajustável (kg)29, estatura medida ou estimada como
altura do joelho (m)

30

e índice de massa corpórea (IMC)31, assim calculado: IMC

(kg) = peso (kg)/altura2 (m), de glicemia capilar mínima e máxima (mg/dL),
temperatura corpórea mínima e máxima (oC) e tempo de internação ou frequência
de óbitos, também foram registrados. Esses dados foram utilizados para viabilizar
o cálculo das necessidades energéticas, a análise da glicemia, a identificação de
possíveis infecções e o impacto da qualidade de TNP no , respectivamente.

3.5.2. Dados descritivos da TNP
Foram coletados dados referentes à indicação da TNP, data (dia e mês) do inicio
da TNP e sua classificação como precoce ou tardia (administração até ≤ 48 horas
ou > 48 horas, respectivamente), o tipo de acesso venoso utilizado [cateter
venoso periférico (CVP) - 1 via / 2 vias; cateter venoso central (CVC) – tipo PICC,
intracath e port-o-cath, Hickmann ou Shilley] e a forma de administração [como
fonte nutricional exclusiva, ou complementar à TNE ou terapia nutricional oral
(TNO)].
Dados relativos à administração da TNP também incluíram volume
prescrito de solução de NP (mL/dia, de acordo com a velocidade de infusão
prescrita), volume infundido de solução de NP (mL/dia), valor energético
prescrito/dia de solução de NP (kcal, de acordo com a velocidade de infusão e
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bolsa prescrita); valor energético recebido de solução de NP (kcal), valor proteico
prescrito por solução de NP (g, de acordo com a velocidade de infusão e bolsa
prescrita), valor proteico recebido por solução de NP (g). Esses dados foram
utilizados para verificar a conformidade do total do volume de TNP prescrito com
o efetivamente infundido.

3.6. Avaliação da qualidade da TNP
Os acessos venosos centrais e periféricos para administração de TNP foram
feitos em centro cirúrgico ou em enfermarias ou UTI, respectivamente, e seu
adequado posicionamento foi verificado com raio-x. Todos tinham troca de
curativos frequentes e a TNP era administrada em via exclusiva. Os dados
descritivos e relativos à TNP coletados foram então utilizados para a avaliação da
qualidade da prática de TNP dispensada aos pacientes estudados, em relação à
conformidade de sua indicação com as diretrizes da ASPEN 200732, de seu
volume prescrito com aquele infundido e de sua administração com IQTNs
publicados pela Força Tarefa de Nutrição Clínica do Instituto Internacional de
Ciências da Vida (ILSI) do Brasil33.

3.6.1. Avaliação da conformidade da indicação de TNP com diretrizes
internacionais
As indicações de TNP foram avaliadas como “em conformidade” com as
diretrizes da ASPEN 200732 quando a ingestão alimentar por via oral/enteral foi
menor que 60% das necessidades energéticas e diante da impossibilidade do
uso do trato gastrointestinal (TGI) por doença inflamatória intestinal, obstrução
intestinal mecânica, fístulas enterocutâneas, isquemia mesentérica, íleo paralítico
MÉTODOS
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prolongado, má absorção de nutrientes (síndrome do intestino curto, doença
inflamatória intestinal) intolerância à nutrição enteral – NE (mesmo com sonda
nasoenteral pós-pilórica), pré-operatório (pacientes desnutridos com doenças
obstrutivas do TGI), pós-operatório complicado com ausência de ostomia e
impossibilidade TNE via sonda nasoenteral (SNE), câncer (pacientes desnutridos
recebendo tratamento agressivo, mucosite grave, enterite grave por radioterapia),
jejum prolongado (maior que cinco dias, sem possibilidade de TNE); e avaliadas
como “em não conformidade” quando a TNP foi indicada fora das diretrizes
preconizadas pela ASPEN 200732 (qualquer outra indicação que não as citadas
acima), a saber: trato gastrointestinal íntegro; oferta energética > 60% das
necessidades calóricas por via oral (VO) ou NE; câncer terminal; instabilidade
hemodinâmica;

alteração

dos

níveis

de

pressão

arterial;

parada

cardiorrespiratória; arritmias cardíacas; sangramentos por perda de cateteres
centrais; acidente vascular cerebral; congestão pulmonar; insuficiência
respiratória; obstrução das vias aéreas; hipercapnia; extubação; alterações do
nível de consciência e hipoglicemia ou hiperglicemia.
Para a avaliação da conformidade das necessidades energéticas com as
diretrizes da ASPEN 2007, todos os pacientes tiveram suas necessidades
energéticas e proteicas calculadas no início do acompanhamento. Esse cálculo
foi feito a partir da equação de Harris-Bennedict34, calculada de acordo com as
equações descritas no Quatro 1. Aos valores encontrados foram acrescidos do
fator de estresse (FE) e fator de atividade (FA)35, conforme descrito no ANEXO
5.
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Quadro 1 - Indicadores de qualidade em terapia de nutrição parenteral
(TNP)33
Homens

Mulheres

66,47 + (13,75 x P) + (5 x A) – (6,76 x I)

665,1 + (9,56 x P) + (1,85 x A) – (4,68x I).

Legenda: P = peso corpóreo em quilogramas (kg); A = altura em centímetros
(cm); I = idade em anos

Para a estimativa de gasto energético, utilizou-se preferencialmente o
peso corpóreo atual de cada paciente nas equações descritas no Quadro 5. Na
ausência deste, utilizou-se peso corpóreo admissional e, na ausência dos dois
anteriores, utilizou-se o peso corpóreo ideal. Para pacientes obesos (IMC > 30
kg/altura² m), utilizou-se o peso corpóreo ajustável, conforme protocolo de
assistência da instituição na época do estudo, assim calculado: (peso atual ou
admissional – peso ideal) x 0,25 + peso ideal29.
As necessidades proteicas foram calculadas multiplicando-se o peso
corpóreo atual (ou ideal ou admissional) com as constantes existentes relativas
à situação do paciente35, conforme descrito no ANEXO 6.

3.6.2. Avaliação da conformidade entre o volume de NP prescrito e o
infundido
A porcentagem de adequação entre volume prescrito e volume de
recebido de solução de NP foi calculada a partir do segundo dia de seguimento
clínico do paciente. Para a avaliação da conformidade entre o volume de NP
prescrito e o infundido calculou-se o percentual de volume solução de NP
recebida em relação à prescrita. A variável obtida foi categorizada em dois grupos
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previamente definidos: 1. Percentual de solução de NP inadequado: 0 a 79,9%; e
2. Percentual de solução de NP adequado: ≥ 80%.

3.6.3. Aplicação da conformidade da TNP com indicadores de qualidade em
terapia nutricional
No presente estudo, avaliaram-se as conformidades entre a TNP administrada
e quatro IQTNs publicados pela Força Tarefa de Nutrição Clínica do ILSI
Brasil33 que se aplicam à TNP, de acordo com descrito no Quadro 2.

3.6.4. Avaliação de complicações associadas à TNP
Quando aplicável, o registro de complicações associadas à TNP foi feito de
acordo com sua natureza mecânica, infecciosa ou metabólica, seguindo os
critérios descritos nos Quadros 3, 4 e 5, respectivamente.

3.7. Avaliação de causas relacionadas à inadequação / interrupção de TNP
Quando aplicável, dados relativos às causas relacionadas à inadequação /
interrupção indevida de TNP foram registrados conforme critérios listados no
Quadro 6.
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> 80%33

Meta

Até 8%36

Até 1,8 – 5,2 por 1000 cateteres/dia37

críticos < 70%); Hipoglicemia (pacientes críticos: < 7%)

Hiperglicemia (pacientes não críticos < 30%; pacientes

mg/dL38
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Legenda – CVC: cateter venoso central; *Alteração de glicemia: ao menos um episódio de glicemia < 80 mg / dL ou > 180

Avaliação:
Total de pacientes em TNP com hiper ou hipoglicemia / total de pacientes em TNP x 10033

Frequência de pacientes com alteração da glicemia*

Avaliação:
Total de infecções associadas ao CVC em pacientes em TNP/ total de dias de CVC em pacientes em TNP x 1000

Frequência de infecção de cateter venoso central

Avaliação:
Total de pacientes em TNP com sepse relacionado ao CVC / total de pacientes em TNP x 100.

Frequência de sepse relacionado ao cateter venoso central

Avaliação:
Total de pacientes em TNP com necessidades energéticas e proteicas estimadas / total de pacientes em TNP x 100.

Frequência da estimativa de necessidades energéticas / proteicas

Indicador

Quadro 2 - Indicadores de qualidade em terapia de nutrição parenteral (TNP) 34
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Incapacidade de infundir solução de NP pelo cateter
Na vigência de dor e inchaço nos membros superiores ou

Oclusão de cateter

Trombose venosa profunda

Diagnosticada por quadro clínico e exames de imagem
Sim ou não
Aparecimento de rubor, edema e dor no local da punção39
Quantificação (número)

Embolia gasosa

Embolização do cateter venoso

Flebite

Tentativas de passagem de cateter

MÉTODOS

Diagnosticado através de exames de imagem

Hemotórax

inferiores39

Diagnosticado através de exames de imagem

Identificação

Pneumotórax

Complicações mecânicas

Quadro 3 - Complicações mecânicas relacionadas ao cateter venoso central

16

Positiva ou negativa
Temperatura corpórea > 38oC ou < 36oC associada a frequência cardíaca > 90bpm ou

Cultura de ponta de cateter

Sepse

geralmente < 10UFC / mL40
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estar – associados a achado de pequeno número de microrganismos por mililitro de sangue,

Caracterizada por sintomas de curta duração – geralmente 15 a 30 minutos de tremores e mal-

12.000 ou < 4.000 + infecção conformada ou presumida36

Legenda: * Nas hemoculturas, foi descrito o agente isolado.

Bacteremia

Positiva ou negativa

Hemocultura central*

hiperventilação com frequência respiratória > 20 ipm e PaCO 2 < 32mmHg e / ou leucócitos >

Positiva ou negativa

Identificação

Hemocultura periférica*

Complicação

Quadro 4 - Complicações infecciosas relacionadas ao cateter venoso central
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Glicemia < 80mg/dL38
Dermatite escamosa, alopecia, hepatomegalia, trombocitopenia, esteatose

Hipoglicemia

Deficiência de ácidos graxos essenciais

Alterações em Na, K, P, Mg, Ca
Aumento da ureia, hiperamonemia
Monitoramento P, Mg, K

Alteração de eletrólitos

Azotemia

Síndrome da realimentação

Complicações hepatobiliares

Esteatose hepática, colestase e colelitíase

Alteração em vitaminas e elementos-traço Monitoramento por exames bioquímicos

Consideram-se níveis aceitáveis < 400mg/dL

Hipertrigliceridemia

MÉTODOS

hepática e anemia, detectados de 1 a 3 semanas após exames bioquímicos

Glicemia >180mg/dL38

Identificação

Hiperglicemia

Complicação*

Quadro 5 - Complicações metabólicas em terapia nutricional parenteral 33
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Legenda: *sim ou não; **número de horas

Jejum para exames laboratoriais**

Jejum para introdução de cateter venoso central**

Jejum para endoscopia/colonoscopia/broncoscopia**

Jejum para exames de imagem** (número de horas)

Jejum para cirurgia de urgência/emergência**

Jejum para cirurgia eletiva**

Recusa do paciente*

Diálise*

Troca de cateter venoso central ou periférico*

pedido de bolsa de NP, perda de prescrição e atraso na confecção da prescrição *.
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Desajustes operacionais, entendidos por atraso no gotejamento por solução de NP em temperatura inadequada, ausência de

Progressão da TN, entendida por alteração de gotejamento sob prescrição médica, para progressão ou “desmame” de TNP*

Cateter venoso central mantido + selo antibiótico*

Troca de cateter venoso central com fio-guia*

Retirada de cateter venoso central*

Causa desconhecida, entendida por atraso no gotejamento sem justificativa em prontuário*

Ordem médica, quando emitida por profissionais não pertencentes à equipe de terapia nutricional*

Quadro 6 - Causas de possível inadequação / interrupção da terapia nutricional parenteral
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3.8. Análise estatística dos dados
A associação entre as diferentes variáveis estudadas foi testada por análise
univariada, aplicando-se o teste exato de Fisher. Utilizou-se o teste exato de
Fisher para verificar associação entre sepse e cultura de ponta de cateter
positiva, e destas com o desfecho óbito; entre pacientes que receberam TNP
precoce e TNP tardia com desfecho final; entre pacientes que receberam TNP
precoce e TNP tardia e o tempo de internação; e entre recebimento de solução
de NP <80% e causas de não recebimento de TNP, pois este teste considera
que os fatos ocorridos podem estar relacionados um com outro, aumentando o
poder significativo da amostra. Utilizou-se a análise de variância (Anova) para
verificar associação entre grupos de doenças e desfecho clínico. A
porcentagem de adequação entre volume prescrito e volume recebido de
solução de NP foi correlacionada com o desfecho clínico final do paciente por
teste de Mann-Whitney. Para todas as análises adotou-se nível de significância
de 5% (p < 0,05) e o programa SPSS 18,0 para Windows (SPSS, Chicago, IL,
EUA) para sua condução. Não foi realizado cálculo de amostra, pois não se
conhecia a característica da população

que seria incluída, dada a

heterogeneidade dos grupos de doenças e de seu estágio de evolução (crítico
ou não) que recebem indicação de TNP.
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4. RESULTADOS

4.1. Características dos pacientes
No período em que transcorreu o presente estudo, 3.407 doentes receberam
cuidados de TN enteral e parenteral, isoladas ou combinadas. Destes, os 100
pacientes

recebendo

TNP

incluídos

no

presente

estudo

foram

predominantemente do sexo masculino, não idosos, internados em enfermarias
e cirúrgicos, conforme ilustra o Gráfico 1.

Gráfico 1 - Frequência (%) das características gerais da população em
terapia nutricional parenteral

Gênero

Faixa etária*

Origem

Categoria

Legenda: UTI: unidade de terapia intensiva; *Idosos: ≥ 65 anos, Não idosos: 18
– 64 anos
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Houve uma prevalência de doenças benignas do trato gastrintestinal e câncer,
como diagnósticos primários (Gráfico 2); e de hipertensão arterial sistólica e
diabetes mellitus, como diagnósticos secundários (Gráfico 3).

Gráfico 2 - Prevalência de diagnósticos primários dos pacientes em
terapia nutricional parenteral

7

6

Doenças do trato
gastrintestinal benignas

11

49

Câncer
Aneurisma de aorta
Cardiopatias

36

Parto
Politrauma

Gráfico 3 - Prevalência de diagnósticos secundários dos pacientes em
terapia nutricional parenteral

7

7
26
HAS
DM não especificado
IRC

10

Obesidade
Dislipidemias

14

Legenda – Dados expressos em porcentagem (%); HAS: Hipertensão Arterial
Sistêmica; DM: Diabetes Mellitus; IRC:Insuficiência Renal Crônica
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4.2. Características da TNP
De acordo com nossos dados, a impossibilidade do uso do TGI foi o
fator mais frequente para a indicação de TNP (Gráfico 4). A TNP administrada
nos 100 pacientes incluídos no presente estudo (tempo de administração total
= 1061 dias) foi predominantemente infundida de forma precoce, por acesso
venoso central e como fonte nutricional complementar às terapias enteral e
oral, conforme ilustra o Gráfico 5. A população de pacientes estudada
permaneceu uma mediana de 32,5 (5 – 195) dias hospitalizados; 37 (5 – 156)
dias para pacientes cirúrgicos e 23 (8 – 195) dias para os pacientes clínicos.
Adicionalmente, registrou-se uma frequência total de 65% de alta hospitalar e
de 35% de óbitos.

Gráfico 4 - Indicação de terapia nutricional parenteral
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5

1

57

Impossibilidade do uso do
TGI
Jejum prolongado (> 7 dias)
Diarreia

7

TNE ou ingestão oral
insuficiente

15

Sem acesso a TNE

Indicação em não
conformidade
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Gráfico 5 - Frequência (%) das características gerais da população em
terapia nutricional parenteral

Início

Acesso

TNP recebida

Legenda: UTI: unidade de terapia intensiva; CVC: cateter venosos central; CP:
cateter periférico; NP: nutrição parenteral; TNE: terapia nutricional enteral;
TNP: terapia nutricional parenteral; TNO: terapia nutricional oral; *Início da TNP
foi avaliada apenas nos pacientes com indicação adequada à TNP.

4.3. Qualidade da TNP
4.3.1. Quanto à conformidade da indicação de TNP com diretrizes
internacionais
Indicações

de

TPN

em

não

conformidade

com

as

diretrizes

internacionais foram observadas em 15 pacientes e provieram de diferentes
causas, conforme ilustrado no Gráfico 6. A causa de indicação em não
conformidade mais comum foi quando havia a possibilidade do paciente
receber dieta oral ou TNE. A partir dessa medida, todos os dados referentes à
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qualidade de TNP que se seguem foram feitos à partir dos 85 pacientes que
receberam indicação adequada dessa terapia.

Gráfico 6 - Causas de não conformidade em terapia nutricional parenteral
de acordo com as diretrizes da ASPEN, 200733.
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4

Atingiram >60% das necessidades energéticas estimadas no segundo dia de
TNP
Receberam TNP via central <3 dias por progressão da TNE
Paciente fora de possibildades terapêuticas
Iniciou dieta oral no terceiro dia de TNP e retirado CVC no quarto dia, sem
atingir necessidades energéticas
Iniciou TNE no terceiro dia de TNP, após suspensão da TNP
Lesão uterina pós-parto, mas alimentando-se normalmente
Iniciou dieta oral no primeiro dia de TNP, com remoção do CVC no terceiro dia

4.3.2. Quanto à conformidade entre o volume de NP prescrito e o infundido
Dos 85 pacientes que receberam indicação adequada de TNP, apenas
37 receberam o volume de NP indicado concordante com o efetivamente
infundido (43,5%). Não houve correlação significativa entre o volume de
solução de NP recebido adequadamente e a unidade de internação dos
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pacientes (UTI ou enfermarias; p = 0,84). Em ordem crescente, as causas mais
frequentes de inadequação da administração da TNP incluíram desajustes
operacionais, causas desconhecidas ou não justificadas em prontuário,
progressão da TN, ordem médica (por médicos não pertencentes à EMTN) e
troca de CVC, conforme se observa na Tabela 1.

Tabela 1 - Causas de recebimento inadequado de volume de solução de
NP em 85 pacientes, considerando todos os eventos ocorridos em 1061
dias de TNP.
Causas

Dias

%

OR

LI

LS

Desajustes operacionais

388

36,5

74,2

10,2 540,3

<0,0001

Causas desconhecidas

173

16

51,3

24,9 105,7

<0,0001

Progressão da TN

164

15,5

47

22,8

<0,0001

Ordem médica**

24

2,2

36,6

Troca CVC

17

1,6

4,2

96,9

4,9 271,9
1,6

10,8

P*

<0,001
0,0019

Legenda - OR: odds ratio; LI: limite inferior do intervalo de confiança; LS: limite
superior do intervalo de confiança; NP: nutrição parenteral; TN: terapia
nutricional; EMTN: Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional; CVC: cateter
venoso central; *Teste exato de Fisher; **decisão tomada sem a participação
da EMTN

4.3.3. Quanto à conformidade com indicadores de qualidade em terapia
nutricional
Quanto à conformidade da qualidade da TNP com as metas dos IQTNs
estudados, nos 85 pacientes que receberam corretamente sua indicação,
observou-se adequação total do IQTN “Frequência da estimativa de
necessidades energéticas e proteicas” e do IQTN “Frequência de alteração de
glicemia em pacientes em TNP”. Por outro lado, os resultados obtidos para os
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IQTNs “Frequência de sepse relacionada ao CVC” e “Frequência de infecção
de CVC em pacientes em TNP” não foram adequados às metas preconizadas
por esses indicadores36,37, encontrando-se valores de sepses e infecções de
CVC acima dos recomendados, conforme descrito na Tabela 2.

Tabela 2 - Conformidade da qualidade da TNP com as metas de
indicadores de qualidade em TNP33
Indicador de qualidade

Resultado

Frequência de estimativa de gasto energético e 100%
proteico em pacientes hospitalizados
Frequência de sepse relacionada ao CVC em 9,4%
pacientes em TNP
Frequência de infecção de CVC em pacientes 14,8%*
em TNP
Frequência

de

pacientes

em

TNP

alteração de glicemia

com Hiperglicemia
Pacientes não críticos: 25,8%
Pacientes críticos: 45,6%
Hipoglicemia**:
Pacientes críticos: 8,7%

Legenda – Em vermelho, resultados em não conformidade com as metas. TNP:
terapia nutricional parenteral; CVC: cateter venoso central; UTI: unidade de
terapia intensiva; *com bacteremia (13,24%) e sem bacteremia (1,56%);
**pacientes não críticos (5,8%)

4.3.4. Quanto às complicações associadas à TNP
Quanto às complicações associadas à TNP, nos 85 pacientes que
receberam

adequadamente

sua

indicação,

identificaram-se

apenas

complicações de natureza infecciosa, representada por infecções associadas
ao CVC. Quatorze pacientes (16,47%) apresentaram cultura de ponta de
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cateter positiva, 8 pacientes (9,4%) apresentaram hemocultura periférica
positiva e 2 pacientes (2,35%) apresentaram hemocultura central positiva.
Adicionalmente, dos 85 pacientes com indicação adequada de TNP, 14
(16,47%) apresentaram sepse.

4.4. Causas relacionadas à interrupção de TNP
Prevalentemente, durante os 21 dias de seguimento máximo de cada um
dos 100 pacientes incluídos, as causas para interrupção da referida terapia
foram decorrentes do processo de evolução clínica esperado, conforme
ilustrado no Gráfico 7.

Gráfico 7 - Motivos de interrupção de terapia nutricional parenteral
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4.5. Influência do tipo de doença e de marcadores da qualidade da TNP
sobre desfechos clínicos
A correlação de variáveis com desfechos clínicos foi feita considerando
apenas os 85 pacientes que receberam indicação adequada de TNP. Quanto à
influência das características desses pacientes e da TNP por eles recebida
com desfechos clínicos, não houve respectiva associação significativa entre
grupos de doenças ou administração precoce de TNP com ocorrência de óbitos
(p > 0,05).
Quanto à qualidade da TNP, nos 85 pacientes que tiveram indicação
adequada de TNP, não houve associação significativa entre pacientes que
receberam volume adequado de NP (> 80% do volume prescrito) e ocorrência
de óbitos (p = 0,13), conforme mostra a Tabela 3. No entanto, houve correlação
inversa significativa do tempo de administração de volume adequado de NP
com a ocorrência de óbitos; e correlação direta dessa variável com a
ocorrência de alta hospitalar, conforme mostra a Tabela 4.

Tabela 3 - Correlação da administração do volume adequado de terapia
nutricional parenteral (> 80% do volume prescrito) com taxas de óbitos,
durante 1061 dias corridos de acompanhamento clínico
Volume

Alta hospitalar

Óbito

Total

Adequado

9

2

11

Não adequado

44

30

74
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Tabela 4 – Correlação do percentual de dias de recebimento de volume
adequado de terapia nutricional parenteral e desfechos clínicos
Desfecho clínico

Média (dias)

Desvio padrão

Alta hospitalar

59,9%

18,8%

Óbito

49,7%

20,6%

p (Mann-Whitney)

p = 0,047

Quanto às complicações associadas à TNP, também não se observou
correlação significativa entre hemoculturas ou cultura de ponta de cateter e
ocorrência de óbitos (p>0,05)
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5. DISCUSSÃO

5.1. Dos métodos
Para atender os objetivos do presente estudo, optou-se por desenvolver
seu protocolo no do Hospital São Joaquim da Real e Benemérita Associação
Portuguesa de Beneficência de São Paulo, por se tratar de instituição de
cuidados

gerais

acompanhamento

de

grande

nutricional

porte
de

que
seus

possui

uma

pacientes.

EMTN

Para

o

para

o

referido

acompanhamento, a EMTN é chamada, através de solicitação escrita por
médicos de outras equipes, e os pacientes são visitados diariamente por
médico e nutricionista. Os profissionais dessa EMTN (GANEP - Nutrição
Humana, fundada em 1981) incluem quatro médicos especializados em
nutrição clínica, quatro médicos residentes e oito nutricionistas clínicos, que
atendem cerca de 180 pacientes por dia, pautados em diretrizes internacionais
de boas práticas em TN7.
A coleta de dados do presente estudo foi realizada por seis
pesquisadores (um médico, quatro nutricionistas e um estudante de nutrição),
cinco deles também componentes da equipe de assistência nutricional aos
pacientes internados, GANEP. Para evitar possíveis vieses, a pesquisadora
principal colheu apenas os dados de pacientes que não se encontraram sob
sua responsabilidade clínica direta. Para minimizar o efeito Hawthorne, que
prevê a melhora do desempenho quando os indivíduos sabem que estão sendo
observados41, os demais médicos componentes da equipe especializada em
TN não foram comunicados sobre quais pacientes sob sua supervisão foram
incluídos no presente estudo.
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Para a avaliação da qualidade da TNP, além de se verificar a
conformidade de sua indicação com as diretrizes da ASPEN 2007 e da
quantidade de NP prescrita e efetivamente infundida, optou-se por avaliar a
conformidade da prática de TNP com IQTNs do ILSI e a incidência de
complicações clínicas à ela associadas. As diretrizes da ASPEN 2007 são
desenhadas por profissionais de relevância mundial na prática de TNP e os
IQTNs do ILSI foram desenhados por profissionais praticantes da TNP no
Brasil, ambas ferramentas, portanto, amparadas por relevante embasamento
científico32,33.

5.2. Dos resultados
O objetivo do nosso estudo foi investigar a qualidade da TNP e sua
prática em um hospital geral de grande porte em São Paulo, com uma EMTN
estabelecida. A TNP é uma terapia de alta complexidade. Quando prescrita de
forma indiscriminada (sem indicações plausíveis), a TNP não é benéfica e
aumenta o risco de complicações clínicas e custos hospitalares. Estudo
conduzido nos Estados Unidos reportou uma taxa de 32% de indicação não
conforme, que resultou ao hospital em custo de US$138.000,00 após 552
dias15.
No presente estudo, a indicação não conforme de TNP ocorreu
principalmente por conta de sua prescrição precoce para pacientes que
estavam em jejum ou em TNE. O melhor momento para se iniciar a TNP ainda
é controverso. Diretrizes canadenses e norte-americanas recomendam
aguardar uma semana para se iniciar TNP42,43. Em contrapartida, as diretrizes
da ESPEN 200944 sugerem que a TNP seja iniciada no terceiro dia de ingestão
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inadequada de nutrientes45. Em estudo conduzido na Suíça27, a TNP prescrita
de acordo com as diretrizes da ASPEN ficou em 7%, pois a maioria dos
pacientes que receberam sua indicação tinha condições de receber dieta oral
ou TNE. Além disso, de acordo com os autores, dentre aqueles pacientes cuja
prescrição de TNP foi adequada, apenas 31,5% deles receberam aporte
energético adequado.
No presente estudo, desajustes operacionais foram a maior causa para
recebimento inadequado da TNP. Tais erros foram atribuídos ao atraso na
entrega da solução de NP pela farmácia, perda de prescrição por escriturários,
pedido de solução de NP feito tardiamente pelo médico e temperaturas
inadequadas da solução de NP para administração. Martins et al.16 reportaram,
em estudo conduzido no mesmo serviço, com a presença de uma EMTN,
atraso de 3 horas na entrega da TNE em 78% dos pacientes e um atraso de
mais de 6 horas em 22% dos pacientes. Em uma entrevista pessoal da autora
com a diretoria do serviço de nutrição e dietética do hospital, sugeriu-se que as
prescrições fossem entregues no período da manhã, pois desta forma as
nutricionistas do hospital teriam tempo suficiente para adaptarem o volume
diário à prescrição do dia. Essa mudança, no entanto, requer recursos
humanos

adicionais,

pois

mais

médicos

seriam

necessários

para

confeccionarem as prescrições em um curto período de tempo. Prescrições via
rede (online) poderiam minimizar também esses problemas, pois as alterações
chegariam rapidamente ao serviço de nutrição, o que requer também
investimento financeiro substancial.
Causas desconhecidas foram o segundo fator mais importante na
inadequação da TNP, presentemente observado. Os pesquisadores não
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acompanharam os pacientes por 24 horas, sete dias da semana. Confiamos
nos dados escritos em prontuário pelos médicos e enfermeiros. Infelizmente,
algumas vezes, faltaram informações e, apesar de nossos esforços para
preencher os dados que faltavam, não pudemos fazê-lo em alguns casos. Essa
foi uma das limitações de nosso estudo. Quando essas informações não
estavam disponíveis, a inadequação da TNP era atribuída a causas
desconhecidas. Em um estudo conduzido em um hospital universitário no
município de São Paulo, por meio de auditoria, os autores avaliaram a
qualidade dos registros de enfermagem nos prontuários de pacientes
atendidos. Na análise quantitativa, observaram que 26,7% dos registros foram
considerados ruins, 64,6% regulares e 8,7% bons. Esses resultados podem
comprometer a segurança e perspectiva de cuidado ao paciente, além da
dificuldade para mensurar os resultados assistenciais advindos da prática da
equipe de enfermagem. 46
A terceira maior causa de inadequação da TNP identificada no presente
estudo foi associada à progressão da TN (aumento/diminuição do gotejamento
da solução de NP). Alterações na infusão contribuíram para o atraso no
gotejamento da NP. O volume de gotejamento da solução de NP em tempo
adequado requer bombas de infusão especializadas e controle de enfermagem.
Bombas de infusão devem ser calibradas periodicamente para garantirem sua
eficácia47. Não se encontram na literatura atual estudos que apontam possíveis
falhas em bombas infusoras, para fins comparativos.
A quarta maior causa de inadequação da TNP presentemente observada
foi a ordem médica, por profissionais não pertencentes à EMTN. A
complexidade da TNP exige o comprometimento e a capacitação de uma
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equipe multidisciplinar para garantia da sua eficácia e segurança para os
pacientes 8. No entanto, no nosso hospital isso não foi observado, sugerindo-se
que médicos não especializados em TN não estão totalmente conscientizados
sobre a importância da TNP; ou ainda, que a comunicação entre as equipes
médicas não está adequada. Em um hospital na Alemanha com uma EMTN
presente, 25% dos pacientes em regime de TNP não receberam aporte
energético adequado, pois a TNP foi prescrita por médicos não especialistas
em TN48. Em ambientes complexos como UTI, médicos intensivistas podem
não considerar a nutrição como parte do tratamento do paciente e podem
subestimar suas necessidades energéticas e proteicas. A melhoria na
comunicação entre médicos pertencentes à EMTN e o treinamento contínuo de
médicos não especializados em TN são de extrema importância49,50.
Heyland e cols. propuseram uma forma alternativa para reduzir
discrepâncias entre TNE prescrita e infundida, que consiste em administrar a
NE total em um período de 24 horas, ao invés de gotejamento por hora51.
Desta forma, atrasos por interrupção da administração da TNE poderiam ser
compensados durante o restante do dia. No entanto, a aplicação desse
protocolo pode não ser adequada para pacientes em TNP, devido à rápida
infusão do volume de NP, que normalmente é hiperosmolar e contém grande
quantidade de glicose, que pode não ser bem tolerada por pacientes críticos.
Não foi encontrada literatura a respeito de volume a ser compensado em TNP,
para fins comparativos.
Os resultados do nosso estudo revelaram que os pacientes que
passaram maior parte dos dias de TN recebendo > 80% do volume de NP
prescrita foram os que tinham maior tendência a receber alta hospitalar. A TNP
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tem como objetivo prevenir deficiências nutricionais, manutenção da massa
magra, prevenir complicações e melhorar desfechos clínicos52. Níveis
reduzidos

de

nutrientes,

associados

com

necessidades

energéticas

aumentadas são causas importantes de desnutrição hospitalar53-55. A TNP
pode reduzir morbidade em pacientes cirúrgicos com desnutrição grave e pode
reduzir mortalidade em pacientes críticos1,56. É possível que estes pacientes
que tiveram melhor desfecho fossem menos graves. No entanto, não pudemos
mensurar a gravidade em nossos pacientes. Essa foi uma das limitações de
nosso estudo.
As consequências graves da contaminação de CVC em TNP, incluem
infecções locais, tromboflebites sépticas, endocardites e outras infecções38, que
podem ofuscar os benefícios da TNP. As taxas de septicemia nos EUA em
CVC variam entre 4 e 14%36ao ano. O National Nosocomial Infections
Surveillance (NNIS) do Centers Disease Control (CDC) relata taxa média de
infecção de CVC em UTIs entre 2,9 a 5,9 por 1000 cateteres/dia37. Nossos
resultados estão em desacordo com os dados americanos. As infecções
primárias de corrente sanguínea estão entre as mais comumente relacionadas
à assistência em saúde. Dentre os mais frequentes riscos para estas infecções,
estão o uso de cateteres vasculares centrais, principalmente os de curta
permanência. Estas infecções estão associadas a maior mortalidade, maior
tempo de internação e incrementos de custos relacionados à assistência.
Algumas

estimativas

norte-americanas

apontam

para

gasto

extra

de

US$50.000,00 por episódio de infecção primária de corrente sanguínea,
dependendo do país, centro e unidade onde se encontra o paciente57. De
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acordo com as observações presentemente levantadas sugeriu-se à EMTN do
hospital estudado planos de ação para redução dessa grave complicação.
Os níveis glicêmicos dos pacientes em TNP do nosso estudo estavam
dentro das metas estabelecidas33, demonstrando que nossos pacientes
estavam com bom controle glicêmico. Sabe-se que a ocorrência de
hiperglicemia grave em vários grupos de pacientes está associada a aumento
de morbidade e mortalidade. Alguns profissionais recomendam o controle
glicêmico rigoroso em pacientes críticos, nos quais este tipo de situação pode
ser bem típico. No entanto, o controle glicêmico rigoroso pode aumentar o risco
de hipoglicemia grave. Há dificuldade em alcançar a normoglicemia nesses
pacientes e, devido à incerteza quanto ao custo-benefício de seu controle
rígido, ele é pouco utilizado por alguns clínicos38.
Além daquelas já descritas, o presente estudo apresentou outras
limitações, que incluíram a impossibilidade de se obter informação de dados de
ingestão oral e suplementos orais, o que pode ter prejudicado a interpretação
dos resultados no que diz respeito às quantidades totais de calorias e proteínas
ingeridas pelo paciente. No entanto, exceto nos casos em que a TNP foi mal
indicada, a maior parte da oferta energética e proteica dada aos pacientes foi
proveniente da TNP. Outra limitação do nosso estudo foi a não realização de
todos os IQTN do ILSI relacionados a TNP, pois não tínhamos dados
completos de provas de função renal e hepática de todos os pacientes.

5.3. Da contribuição do estudo
Os resultados do nosso estudo demonstraram que a qualidade da TNP
aplicada em hospital geral de grande porte poderia ser aprimorada, apesar de
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este ser dotado de EMTN. Muito embora a ocorrência de óbitos nele observada
não estar necessariamente relacionada à TNP, nossos dados apontam a
importância de reavaliar os pacientes que efetivamente têm a indicação de seu
uso e poderão se beneficiar da terapia, uma vez que se trata de um
procedimento de alta complexidade, que envolve riscos ao paciente e custos
ao serviço. Além disso, a concordância do total de volume prescrito e aquele
infundido parece ser um ponto fundamental a ser atendido.
Há

possibilidade

de

que

os

desajustes

encontrados

estejam

relacionados à falta de comunicação entre os profissionais de saúde em
relação às boas práticas em TN. Assim, parece relevante estabelecer planos de
ação, como estabelecer reuniões periódicas entre os diferentes profissionais de
saúde que prescrevem e administram a TNP, a fim de definir responsabilidades
e protocolos. Mesmo com a presença de uma EMTN bem estruturada, com
médicos e nutricionistas especialistas em TN, observamos a necessidade de
informações adicionais e treinamentos frequentes. Com uma EMTN bem
orientada, haveria maior chance de a TNP ser administrada de acordo com as
normas de diretrizes internacionais que contribuem para a qualidade de sua
prática. Além disso, a EMTN deve estar sempre aberta à comunicação e
discussão dos casos clínicos juntamente com outras equipes médicas, a fim de
otimizar e prescrever a TNP com melhor eficácia
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6. CONCLUSÃO

Nas condições em que foi realizada a presente pesquisa, sobre a
qualidade de terapia nutricional parenteral hospitalar em relação aos critérios
das diretrizes do uso de terapia nutricional parenteral da ASPEN 2007 e às
metas de indicadores de qualidade do ILSI, pode-se concluir que a prática de
terapia nutricional parenteral em um hospital brasileiro pode ter sua qualidade
comprometida mesmo com acompanhamento de equipe multidisciplinar de
terapia nutricional. Dentre as não conformidades encontradas, destacou-se o
déficit do volume de solução parenteral recebido em relação àquele proposto,
principalmente decorrente de desajustes operacionais; mas este não se
associou diretamente à mortalidade.
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7. ANEXOS
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ANEXO 1 – Aprovação Comissão de Ética em Pesquisa do Hospital
Beneficiência Portuguesa
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ANEXO 2 – Aprovação Comissão de Ética em Pesquisa da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo
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ANEXO 3 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
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ANEXO 4 – Brochura do pesquisador para coleta de dados
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ANEXOS

41C = 1,4

Câncer = 1,1
Fratura = 1,2

Ambulante = 1,3

Fonte: Long CL, Schaffel N, Geiger JW. JPEN 1979.

Queimadura (mais de 70% da área corporal total) = 2,0

Queimadura (50 a 70% da área corporal total) = 2,0

Queimadura (30 a 50% da área corporal total) = 1,7

Politrauma e sepse = 1,5

Politrauma = 1,5

Peritonite = 1,4

Sepse = 1,3

40C = 1,3

Pós-operatório = 1,1

Acamado, móvel = 1,25
39C = 1,2

38C = 1,1

Paciente crônico e ausência de complicações = 1,0

Acamado = 1,2

Fator Térmico (FT)

Fator de Estresse (FE)

Fator de Atividade (FA)

ANEXO 5 - Valores para cálculo de necessidades energéticas
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ANEXO 6 - Estimativa das necessidades proteicas
Adultos

Gramas/kg/dia

Normal e sem estresse

0,8 – 1,0

Cirurgia eletiva e sem complicações

1,0 – 1,2

Estresse moderado

1,1 – 1,5

Estresse grave e repleção protéica

1,5 – 2,0

Hepatopatias

1,0 – 2,0

Renais

0,6 – 0,8

Renais + hemodiálise

1,0 – 1,2

Fonte: Long CL, Schaffel N, Geiger JW. JPEN 1979.
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Abstract
Background: Nutrition quality control in parenteral nutrition therapy (PNT) allows the identification of inadequate processes in parenteral
nutrition (PN). The objective of this study was to assess the quality of PNT at a hospital with an established nutrition support team
(NST). Materials and Methods: This observational, longitudinal, analytical, and prospective study examined 100 hospitalized PNT adult
patients under the care of an NST for 21 days or until death/hospital discharge. The American Society for Parenteral and Enteral Nutrition
(A.S.P.E.N.) 2007 guidelines for PNT prescription were followed. Results: PNT indications were not in accordance with the A.S.P.E.N.
2007 guidelines in 15 patients. Among the remaining 85 patients, 48 (56.5%) did not receive adequate PNT (≥80% of the total volume
prescribed). Non-NST medical orders, progression to and from enteral nutrition, changes in the central venous catheter, unknown causes,
and operational errors (eg, medical prescription loss, PN nondelivery, pharmacy delays, inadequate PN bag temperature) were associated
with PNT inadequacy (P < .005). Compared with patients who died, the discharged patients received PN volumes ≥80% on most days
(P = .047). The quality indicators for nutrition therapy related to estimated energy expenditure and protein requirements and glycemia
levels reached the expected targets; however, the central venous catheter infection rate was higher than 6 per 1000 catheters/d and did
not meet the expected targets. Conclusion: Despite an established NST, there was a moderate level of PNT inadequacy in indications,
administration, and monitoring. It is important to establish periodic meetings among different health professionals who prescribe and
deliver PNT to define responsibilities and protocols. (Nutr Clin Pract.XXXX;xx:xx-xx)
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Parenteral nutrition therapy (PNT) is a treatment in which
nutrients are intravenously administered to patients who cannot be fed orally and/or fail to reach their energy and/or protein
requirements via enteral nutrition therapy (ENT).1,2
PNT is beneficial in perioperative care and in cases of moderate to severe malnutrition (inability to feed through the
digestive system), acute severe Crohn’s disease, high-output
gastrointestinal (GI) fistulas, severe short bowel syndrome,
and critically ill patients with prolonged fasting3–5 However,
PNT can be costly and contribute to serious metabolic and
infection-related complications when it is improperly administered or prescribed. PNT costs arise mainly from the costs of
substrates, instruments, skilled professionals, nutrient formulations, administration, monitoring, and treatment.6 PNT should
be prescribed only to patients who would clearly benefit from
treatment; however, identifying these patients is not easy.7
Administering PNT to any critically ill patient with perioperative malnutrition or nutrient-depleting disorders may not be
appropriate because of reported deaths associated with the
treatment.8,9 The relative ease of prescribing PNT contributes
to its excessive use.10

For several years, nutrition therapy (NT) regulations have
increased in order to reduce and/or prevent complication risks.
In 1998, the Brazilian Health Surveillance Agency (ANVISA)
published regulations regarding the use of NT in public hospitals, including the need to employ a nutrition support team
(NST).11 The NST is responsible for developing proper NT
administration, with routine nutrition screening and assessments. Both PNT and ENT must be administered in a manner
that contributes to the best clinical outcomes at reduced costs
and with minimal complication risks. NT hospital protocols are
useful tools for NST.11 Quality indicators for nutrition therapy
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Table 1. Parenteral Nutrition Therapy (PNT) Indications According to American Society for Parenteral and Enteral Nutrition
(A.S.P.E.N.) 2007 Guidelines.16
PNT Indications According to A.S.P.E.N. 2007
Patient received oral feeding or enteral nutrition therapy (ENT) with <60% of nutrient requirements
Patient was under preoperative care (ie, malnourished with gastrointestinal obstructive disease) or postoperative care (complicated, with
no ostomies or option of ENT)
Patient was under prolonged fasting (≥5 days)
Patient had a malfunctioning gastrointestinal tract (GIT) because of inflammatory bowel disease, mechanical bowel obstruction,
enterocutaneous fistulas, mesenteric ischemia, prolonged paralytic ileus, malabsorption (short bowel syndrome), or enteral nutrition
intolerance (even with postpyloric tube feeding)

(QINTs) are useful for helping the NST evaluate the efficiency
of NS.11,12 It is crucial to identify the QINTs so that an effective
action plan can be developed for improving the quality of
healthcare.12
PNT is a highly complex treatment that has potential risks.
The systematic use of hospital quality controls to optimize
PNT and its costs/benefits is very important.13 The mere existence of NST and PNT protocols does not ensure good PNT
practices because certain factors outside the control of NST
may interfere with the quality of NT.14 The objective of this
study was to assess the quality control of PNT at a hospital
with an established NST.

Materials and Methods
This was an observational, longitudinal, analytical, and prospective study that was approved by the Committee on Ethics
and Research at the Hospital São Joaquim da Real e Benemérita
Associação Portuguesa de Beneficência (BP) (476-09) and by
the Ethics Commission for the Analysis of Research Projects
of the Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina,
University of São Paulo (142-10). In this study, 100 hospitalized patients were recruited; these patients (21–95 years of
age) were PNT candidates between March 2009 and September
2010 and were hospitalized in intensive care units (ICUs) or
wards at a large general hospital in the city of São Paulo,
Brazil. Patients were enrolled if they met the following inclusion criteria: were followed by an NST staff member, were
receiving central or peripheral PNT, and were >18 years of age.
Informed written consent forms were signed. When the patient
was unable to sign the consent form, a responsible relative
signed it. The hospital NST (GANEP, Hospital Beneficência,
São Paulo) has existed for 33 years and is composed of 4 physicians specializing in clinical nutrition, 4 medical residents,
and 8 clinical nutrition dietitians. The average daily number of
hospitalized patients receiving NT is 180, and 10% receive
PNT. The NST team is usually consulted by medical written
request. Patients are seen on a daily basis by a physician and a
dietitian. Patients >60 years of age were classified as “elderly”
because according to the World Health Organization (WHO),

“elderly” people are those ≥60 years of age in developing
countries.15 Data were collected daily by investigators based
on personal observation and the information available in each
patient’s medical records. When no written information was
available, best efforts were made to obtain the data through
interviews with a nurse and the medical staff. If no data were
acquired, this information was considered “unknown causes.”
Our study enrolled PNT patients who were on medical fasts
or receiving ENT or oral feedings; patients in the latter 2 conditions were receiving supplementary PNT. We followed the
2007 American Society for Parenteral and Enteral Nutrition
(A.S.P.E.N.) guidelines to assess whether PNT had been prescribed appropriately (see Table 1).16 According to the
A.S.P.E.N. guidelines, PNT should not be prescribed for
patients who have an intact GI tract or have received ENT or
oral feedings that met >60% of nutrient requirements, those
with terminal cancers, or patients with hemodynamic instability (eg, altered blood pressure, cardiac arrest, cardiac arrhythmias, bleeding caused by central catheter loss, stroke,
pulmonary congestion, respiratory failure, airway obstruction,
hypercapnia, extubation, altered levels of consciousness, or
hypo- or hyperglycemia).16
Primary and secondary diagnoses, duration of hospitalization, and anthropometric data, including current body weight
(kg) and height (m), were obtained from patient medical
records; alternatively, the ideal body weight17 and estimated
height18 were computed. Patient outcome information was
obtained from hospital medical records. The investigators collected data concerning PNT access (central or peripheral), primary diagnoses, daily PNT prescription, PN volume prescribed
and received, daily causes of PNT nonreceipt, and final patient
outcomes from patient medical records. In addition, mechanical and infectious complications related to central venous catheterization (CVC)19,20 and capillary glucose levels (see Table
2) were obtained from patient medical records.
Energy requirements were estimated according to the
Harris-Benedict equation (HB),21 which was the standardized
equation that the NST used as the time the study was conducted. The stress factor was corrected as follows: postoperative (1.1), cancer (1.1), fracture (1.2), and polytrauma (1.5).
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Table 2. Parenteral Nutrition Therapy (PNT) Mechanical and Infectious Complications Related to Central Venous Catheterization
(CVC) Reported in Patients’ Medical Records.
Complication

Diagnosis
20

Pneumothorax—presence of air in the pleural cavity
Hemothorax—presence of blood in the pleural cavity20
Catheter occlusion—with hypotension, fibrin formation
around the catheter, precipitated solution and failure to
maintain catheter patency, and the need for increased
pressure to maintain a continuous infusion rate48
Deep vein thrombosis—mechanical trauma in the vein with
hypotension, sepsis, and hypercoagulopathy; pain and
swelling in the arms or legs20
Gas embolism—occurs when the central venous catheter is
opened and air enters the venous system49
Venous catheter embolization—occurs when the catheter
pulls back through the needle used for insertion49
Inappropriate CVC location—results from vascular
abnormalities or professional inexperience
Phlebitis—occurs with peripheral administration of
hypertonic solution with osmolarity = 900 mOsmol/kg;
redness, swelling, and pain at the puncture site49
Positive peripheral vein blood culture
Positive central vein blood culture
Positive catheter tip culture
Infection related to CVC

Sepsis related to CVC

Bacteremia related to CVC
Hypoglycemia or hyperglycemia

Activity level was corrected as follows: bedridden (1.2), bedridden and mobile (1.25), and ambulating (1.3).22
Our study considered the following factors for PNT-related
operational errors: loss of PN medical prescription, delay in PN
solution delivery, and delivery of PN solution at low temperatures.
Brazilian regulation has determined that the ideal temperature
for storing and transporting PN solution is between 2°C and
8°C.23 The nurses considered the PN solution to be at a “low
temperature” when it was within this range and waited to administer PN until the bag reached ambient temperature. Nutrition
support (NS) progression refers to the increase or decrease
(withdrawal) of daily PN solution volume levels. PNT was considered improperly administered when patients received <80%
of the PN solution prescribed in the medical chart. This information was collected daily. PNT was considered administered early
when the PN solution was administered before the 48-hour initial NST consultation. The adequacy of PNT was considered

Diagnosed with imaging studies
Diagnosed with clinical examination and imaging

Diagnosed with imaging studies

Diagnosed with imaging studies
Diagnosed with imaging studies
Diagnosed with imaging studies
Diagnosed with physical examination

Obtained with microorganism culture
Obtained with microorganism culture
Obtained with microorganism culture
Presence of local signs of infection (redness or puss) in patients
without a concomitant diagnosis of primary bloodstream
infections50
Diagnosed with a body temperature >38°C or <36°C, a heart rate
>90 bpm, and/or leukocyte concentration >12,000/mm³ or
<4000/mm³ and/or hyperventilation with RR >20 bpm and PaCO2
<32 mm Hg20
Diagnosed with 15–30 min of shivering, general malaise, and the
presence of microorganisms at <10 colony-forming units/mL20
Diagnosed with capillary glucose levels, with abnormal glucose
levels of ≤80 or ≥180 mg/dL25

starting on the second day of PN administration. The PN solution was administered primarily via CVC in an exclusive lumen.
This study applied 3 of the QINTs established by the
Clinical Nutrition Task Force of ILSI Brazil.24 The indicators
were frequency of measuring or estimating energy/protein
requirements in hospitalized patients, frequency of CVC
infection in patients receiving PNT, and frequency of abnormal glucose in patients receiving PNT.
The first QINT (frequency of measuring or estimating
energy/protein requirements in hospitalized patients) was measured at the end of the study. It was defined as the total number
of patients receiving PNT with the estimated energy and protein requirements divided by the total number of patients
receiving PNT multiplied by 100. The second QINT (frequency of CVC infection in PNT patients) was determined at
the end of the study as the number of CVC-associated infections in patients receiving PNT divided by the total number of
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Table 3. Descriptive Analysis of the 100 Patients Receiving
PNT.
Variable

n

Male
Female
ICU admission
Ward admission
Surgical treatment
Clinical treatment
CVC
PVC
PNT only
PNT + ENT
PNT + oral diet

55
45
46
54
58
42
92
8
42
24
34

CVC, central venous catheter; ENT, enteral nutrition therapy; ICU,
intensive care unit; PNT, parenteral nutrition therapy; PVC, peripheral
venous catheter.

CVC days in patients receiving PNT multiplied by 1000. The
third QINT (frequency of abnormal glucose in PNT patients)
was determined by the number of patients receiving PNT with
hyper- or hypoglycemia divided by the total number of patients
receiving PNT multiplied by 100.24 Patients with 1 episode of
a glucose level ≤80 mg/dL or ≥180 mg/dL were considered to
have abnormal glucose level.25
The investigators monitored patients for 21 days, recording
clinical outcomes, PNT administration, changes to ENT or
oral feeding, hospital discharge, and death. On average, PNT
at our institution is used for 12.7 ± 5.9 days. To capture all of
the PNT days, we expanded our period observation to 21 days.

Statistical Analyses
The data were analyzed with SPSS (SPSS, Inc, an IBM
Company, Chicago, IL) software. The data were subjected to
univariate analyses, Fisher exact test to assess the association
between variables, and Mann-Whitney test to verify the adequacy of prescribed and administered PN volumes. The
Kruskal-Wallis test was used to assess the association between
disease groups and patient outcomes.
The Fisher exact test was used to assess the association
between death outcome and PNT inadequacy, early and late
PNT start, and sepsis associated with CVC infection to determine the causes of PNT inadequacy. Statistical significance
was set to P < .05.

Of 100 patients, 92 received PNT via CVC and 8 received
PNT via peripheral vein catheter (PVC).
The medical reasons for prescribing PNT and the reasons
for interrupting PNT are described in Table 4. Of the 100
patients included in the study, 65 were discharged and 35
died.
Nonadherence to PNT was observed in 15 patients, as
described in Table 5. The most common inappropriate reason
for prescribing PNT was the patients’ ability to receive oral
feeding or ENT. All of the subsequent statistical analyses for
quality control were performed on the 85 patients who met the
A.S.P.E.N. 200716 guidelines for PNT prescriptions. The total
number of PNT administration days was 1061.
The most frequent causes of discrepancy between the PN
volume prescribed and the PN volume administered included
operational errors, unknown causes, NS progression, medical
orders (non-NST), CVC exchange, and CVC removal. There
were no reports of mechanical complications for either CVC or
PVC (Table 6).
Regarding infectious complications associated with CVC,
14 patients (16.5%) had positive catheter tip cultures, 8 patients
(9.4%) had positive peripheral vein blood cultures, and 2
patients (2.4%) had positive central vein blood cultures.
Among the 85 patients with PNT, 14 (16.5%) had sepsis, of
which 8 (9.4%) cases were CVC related. There were no significant associations between patients with positive blood cultures
or positive catheter tip cultures and death (P > .05).
The patients who were discharged from the hospital spent
the most days receiving PN solution volumes ≥80% of those
prescribed, whereas the patients who died received >80% of
the prescribed PN volume but for shorter periods of time (P <
.05; Table 7). Of the 85 patients receiving PNT, only 37
received PN properly. There was no statistically significant
association between ICU or ward status and appropriate volume receipt (P = .84).
There were no statistically significant associations between the
different diseases and death outcome. PNT was given early in
82% of the patients. However, there was no significant association
between early or late PNT administration and death (P > .05).
Two PNT quality indicators (frequency of measuring or
estimating energy/protein requirements in hospitalized
patients and frequency of abnormal glucose in patients
receiving PNT) met the targets, but one indicator (frequency
of CVC related to sepsis) was higher than the expected rate
(Table 8).26

Discussion

Results
Of 100 patients receiving PNT, roughly half were male, elderly,
and under surgical treatment (Table 3).
The patients’ primary and secondary diagnoses are shown in
Table 4. The median hospitalization length was 32.5 days (5–195
days). The median hospital stay was 37 days (5–156 days) for
surgical patients and 23 days (8–195 days) for medical patients.

The objective of our study was to investigate PNT quality and
practice in a large hospital with an established NST. PNT is a
complex therapy; when it is prescribed without medical reasons,
PNT provides no benefits and increases the risks of health complications and hospital costs. A study conducted in the United
States reported that 32% of PNT noncompliance contributed to
hospital costs of US$138,000 after 552 days.27 In this study,
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Table 5. Causes of Noncompliance With PNT Indications
According to A.S.P.E.N. 200716 Guidelines in 15 Patients.

Table 4. Diseases, Secondary Diagnoses, PNT Indications
According to A.S.P.E.N. Guidelines 2007,16 and Reasons for
Interrupting PNT in 100 Patients.
Characteristic

n

Disease
GI tract disease
Cancer
Aortic aneurysm
Heart disease
Complicated childbirth
Polytrauma
Secondary diagnosisa
Hypertension
Unspecified diabetes mellitus
Chronic renal failure
Obesity
Dyslipidemia
PNT indication
Malfunctioning GIT
Prolonged fasting
Diarrhea
ENT or insufficient oral feedings
Lack of EN access
Noncompliance with A.S.P.E.N. 2007 guidelines
Reasons for interrupting PNT
Oral feeding progression
End of protocol
Progression to ENT
Death before the end of the study
Hospital discharge before the end of the study
Removal of venous catheter

49
36
7
6
1
1
26
15
10
7
7
57
15
7
5
1
15
26
21
19
13
3
3

A.S.P.E.N., American Society for Parenteral and Enteral Nutrition; EN,
enteral nutrition; ENT, enteral nutrition therapy; GI, gastrointestinal;
GIT, gastrointestinal tract; PNT, parenteral nutrition therapy.
a
Patients may have no, 1, or more than 1 secondary diagnosis.

PNT noncompliance occurred mainly in the form of very early
prescription of PNT for patients who were fasting or receiving
ENT. Controversy persists about the best time for ENT patients
to begin PNT. Canadian and U.S. guidelines recommend waiting
1 week before prescribing PNT.28,29 In comparison, the European
Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) 2009
guidelines30 indicate that PNT should be initiated after 3 days of
following inadequate dietary intakes.31 In a study conducted in
Switzerland, PNT was prescribed according to A.S.P.E.N. guidelines in all but 7% of the patients, who could receive oral feedings or ENT; however, according to the authors, only 31.5% of
the patients received an adequate energy supply.13
In the present study, operational errors were the most common reason for inadequate PNT volume delivery. Such errors
were attributed to delayed delivery of the PN solution by the
outsourced pharmacy, PN prescription loss by the clerk, late PN
solution request by the physician, and inadequate temperature

Cause

n

Met >60% of the estimated energy requirements via oral
feeding on the second day of PNT
Received central PN ≤3 days because of ENT use
Had no other possibilities for clinical therapies
Started oral feeding on the third day of PNT with removal
of PN on the fourth day regardless of energy intake
Initiated ENT on the third day after PNT with suspension
of PNT
Had postpartum uterine lesions but was eating normally
Initiated oral feeding on the first day with removal of PN
on the third day

4
4
3
1
1
1
1

A.S.P.E.N., American Society for Parenteral and Enteral Nutrition;
ENT, enteral nutrition therapy; PN, parenteral nutrition; PNT, parenteral
nutrition therapy.

for PNT bag administration. Unknown causes were the second
leading cause of inadequate PNT administration. The investigators did not follow the patients for 24 hours, and all indications
of improper receipt of PNT were collected from medical records
and interviews with nurses and doctors. When such information
was not available, the PN inadequacy was attributed to unknown
causes.
The third cause of PNT inadequacy was associated with
PNT progression (volume increase/decrease or PNT withdrawal). Changes in the infusion rate contributed to delayed
PN drips. Delivering an adequate PN volume within the scheduled time requires the use of specialized infusion pumps and
nurses’ control. Infusion pumps must undergo periodic maintenance and calibrations to guarantee their efficacy.32
The fourth most common cause of PNT inadequacy was the
order of PN suspension or temporary interruptions by nonNST medical professionals. Brazilians bylaws allow non-NST
physicians to make changes in PN only after NST consultations. However, in our hospital, this was not always observed,
suggesting that either nonspecialist medical professionals are
not fully aware of the importance of PNT or the communication process among the medical staff is not adequate. In a
German hospital with an established NST, 25% of patients
receiving PNT did not receive adequate energy levels because
PNT was prescribed by nonspecialized physicians.33 In a complex setting such as the ICU, intensive care physicians may not
consider nutrition an integral part of patient treatment and may
underestimate patients’ energy and protein requirements.
Improved communication among NST physicians and continuing nutrition education/training of non-NS health professionals
are of outmost importance.34,35
Heyland et al36 reported that an alternative way to reduce
inconsistencies between prescribed and received ENT amounts
is to deliver the total volume of EN formula over a full 24-hour
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Table 6. Reasons for Improper PN Volume in 85 Patients, Considering All Events Manifested Over 1061 Days of PNT.
Cause
Operational errors (eg, medical prescription loss, pharmacy delay/no PN
delivery, inadequate temperature of PN solution)
Unknown causes (infusion delay unjustified in medical records)
NS progression (NS progression or withdrawal)
Medical order (non-NST)
CVC exchange

No. of Days

%

Odds Ratio

95% CI

P Valuea

388

36.5

74.2

10.2–540.3

<.0001

173
164
24
17

16.0
15.5
2.2
1.6

51.3
47.0
36.6
4.2

24.9–105.7
22.8–96.9
4.9–271.9
1.6–10.8

<.0001
<.0001
<.001
.0019

CI, confidence interval; CVC, central venous catheter; NS, nutrition support; NST, nutrition support team; PN, parenteral nutrition.
a
Fisher test.

Table 7. Percentage of Days With Adequate Parenteral Nutrition
Therapy Volume for 85 Patients.
Clinical Outcome

Days, Mean (SD), %

P Valuea

Hospital discharge
Death

59.9 (18.8)
49.7 (20.6)

.047

catheters/d,43 which shows that our rates are not in accordance
with these guidelines. Action plans to decrease this dangerous
complication are under way.
The PNT patients’ blood glucose levels were within the
established guidelines,24 showing that our patients had good
glycemic control.

a

Mann-Whitney test.

Conclusion
period instead of prescribing per hour. Therefore, delays in or
interruptions of EN administration (eg, for imaging tests or
other procedures) could be compensated during the remaining
hours of the day. However, simply applying the PEPuP protocol to PNT may be insufficient or undesirable because the
rapid supply of large volumes of PN solution, which is usually
hyperosmolar and contains high glucose levels, may not be tolerated by critically ill patients.
The results of our study revealed that patients who spent the
most NT days receiving ≥80% of the prescribed PN volume
were those most likely to be discharged from the hospital. PNT
aims to prevent nutrition deficiencies, maintain lean body
mass, prevent complications, and improve clinical outcomes.37
Reduced nutrient levels in associations with increased energy
requirements are significant causes of hospital malnutrition.38–40 PNT can reduce morbidity in surgical patients with
severe malnutrition and may reduce mortality in critically ill
patients.41,42 However, we cannot disregard the possibility that
this significant association could have arisen because the less
severe patients received more PNT and were discharged. This
is a limitation of our study because we were not able to measure severity scores in our patients.
The serious consequences of CVC contamination in PNT,
including local infections, septic thrombophlebitis, endocarditis, and other infections,43 tend to obscure the benefits of PNT.
In the United States, 8% of catheterized patients annually
develop sepsis. The rates of septicemia associated with
uncuffed catheters range from 4%–14%.26 The National
Nosocomial Infections Surveillance (NNIS) from the Centers
for Disease Control and Prevention (CDC) reported an average
rate of CVC infection in ICUs ranging from 2.9–5.9 per 1000

The limitations of our study include that the researchers did not
personally follow all of the patients for 24 hours, 7 days a
week. We had to partially rely on information written in medical records by physicians and nurses. Unfortunately, sometimes this information was lacking, and despite our best effort
to complete the missing data, we were unable to do so in all
cases.
Another limitation is related to the total amount of energy
and protein intake that each patient received. We did not compute oral intake, oral supplements, or ENT, which could have
jeopardized the interpretation of results. However, except for
the cases that did not conform to PNT indications, most of the
patients’ energy and protein were provided via PNT.
Nutrition quality control helps to identify specific issues
related to NS processes.44 The results of our this study revealed
that PNT quality was moderately inadequate based on PNT
indication and PN delivery volume. We observed that for 15%
of the patients, the PNT indication was not in accordance with
A.S.P.E.N. 2007 guidelines. Moreover, for the remaining
patients receiving PNT, there were inadequacies in the volume
administered. The main cause for improper PN volume was
operational errors. It is possible that these errors were related to
miscommunications among healthcare professionals regarding
the best practice in NT.45–47 Therefore, it is important to establish periodic meetings among different health professionals
who prescribe and deliver PNT to define responsibilities and
protocols. Even with the presence of a well-organized NST consisting of specialized doctors and dietitians, we observed a need
for additional information and periodic training in NS. With a
well-targeted NST, there could be greater chances that PNT will
be delivered in accordance with established guidelines.
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Table 8. Quality Indicators in Parenteral Nutrition Therapy.24
Quality Indicator
Frequency of measuring or estimating energy/
protein requirements in hospitalized patients
Frequency of CVC-related sepsis in PNT
patients
Frequency percentage of abnormal glucose in
patients receiving PNT

Results, %

Goal, %

100

≥80

9.4

826

ICU
Hyperglycemia: 18.8
Hypoglycemia: 2.3
Wards
Hyperglycemia: 25.8
Hypoglycemia: 5.8

Hyperglycemia
Noncritical patients: <30
Critical patients: <70
Hypoglycemia
Critical patients: <7

CVC, central venous catheter; ICU, intensive care unit; PNT, parenteral nutrition therapy.

The NST must have open communication and discuss
clinical cases with medical teams to optimize efficacy and
efficiency of PNT prescription.

15.
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