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Quando intervir num paciente hospitalizado 
Dias de anorexia/ hiporrexia (incluir dias de anorexia/ hiporrexia em casa)

5 dias: É necessário suporte nutricional 

Colocar sonda de alimentação ou iniciar nutrição parentérica 

3-4 dias: É provável que seja necessário suporte nutricional se a recuperação não for iminente.

Considerar colocação de sonda de alimentação se o paciente for anestesiado.  

1-2 dias: Redija instruções diárias para alimentação, monitorização da ingestão de alimento e 

da condição clínica.

Nota: se o paciente já se encontrar subnutrido, deve iniciar-se suporte nutricional assim que 

estiver hemodinamicamente estável 

Crie um plano para os pacientes hospitalizados 

Crie um plano para alimentação (ou seja, dieta, via, quantidade e frequência). O objectivo consiste em atingir as 
necessidades energéticas em repouso (RER), embora possa demorar 2 a 3 dias a atingir este valor. 

1. Se o paciente for capaz de se alimentar, ensaie alimentação oral voluntária ou forçada. 
Escreva instruções específicas para alimentação: “Oferecer ¼ de lata da dieta X pela via oral a cada 6 
horas” (dieta, via, quantidade, frequência)

2. Monitorize a ingestão. Se não for atingida uma quantidade adequada de alimento pela via oral, são 
necessárias metodologias de alimentação assistida.

Paciente 

anorético ou 

incapaz de comer 

Tracto GI 

superior 

funcional 

Tracto GI 

superior não 

funcional 

Todo o tracto GI 

não funcional 

Nutrição entérica 

provável durante 

< 5 dias 

Nutrição entérica 

provável durante 

> 5 dias 

Tubo de 

jejunostomia 

Paciente subnutrido 

e anorexia provável 

durante < 5 dias 

Paciente subnutrido 

e anorexia provável 

durante > 5 dias 

Tubo 

nasoesofágico/ 

nasogástrico 

Com indicação 

para laparotomia 

Tubo de 

gastrostomia via 

cirúrgica 

PEG ou tubo de 

esofagostomia 

Sem indicação 

para laparotomia 

Reavaliar diariamente a 

necessidade de nutrição 

parentérica (3-5 dias de 

anorexia)

Nutrição 

parentérica 



 Peso* (kg)    RER (Kcal/dia)  Peso* (kg)    RER (Kcal/dia) 


