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Implicações para a prática

• Intervenções com suplementos 
orais promovem ganho de peso e 
aumentam a massa corporal magra 
(avaliada a partir da circunferência 
muscular do braço) de pacientes 
idosos desnutridos (Grau A).

• Para que resultados positivos 
sejam alcançados, é essencial que a 
intervenção nutricional prescrita seja 
implementada (Grau B).

•A utilização da albumina e da pré-
albumina séricas para monitorar a 
efetividade da intervenção 

Fonte de Informação

Esta publicação é baseada em uma 
síntese de evidência de pesquisa 
publicada pela Blackwell Publishing 
Asia e conduzida pelo Centro 
Australiano para Nutrição e Dietética 
Baseada em Evidências.1 As 
referências originais estão 
disponíveis em www.blackwell-
synergy.com e para membros do 
Instituto Joanna Briggs no site 
www.joannabriggs.edu.au.

Introdução

de internação, da morbidade e da 
mortalidade. Idosos desnutridos 
consultam seus médicos 
generalistas com maior 
frequência, hospitalizam-se com 
maior frequência e por períodos 
mais longos e apresentam 
maiores taxas de complicações e 
de mortalidade.

Em idosos, as desordens 
nutricionais podem ser causadas 
por diversos fatores intrínsecos e 
extrínsecos. Várias doenças 
agudas e crônicas como diabetes, 
câncer, desordens desabsortivas, 
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efetividade da intervenção 
nutricional não é apropriada (Grau 
A).

• Encorajar os pacientes a consumir 
os alimentos e bebidas oferecidos, 
auxiliar em sua alimentação quando 
necessário e monitorar ativamente a 
ingestão são estratégias que 
aumentam a ingestão alimentar 
(Grau C).

• Quando houver serviço de nutrição 
disponível, é importante buscar sua 
atuação o mais precocemente 
possível (Grau C).

•É necessário realizar pesquisas de 
alta qualidade que examinem 
intervenções específicas baseadas 
no trabalho da equipe de 
enfermagem (Grau B). 

A desnutrição entre idosos 
hospitalizados é um problema 
bastante comum, que resulta em 
graves desfechos de saúde 
adversos. Fatores psicossociais 
contribuem para o risco de nutrição 
inadequada ou desnutrição em 
idosos.2 Muitos pacientes idosos 
dependem de renda (aposentadoria 
ou pensão), têm acesso restrito à 
alimentação (isolamento social), 
apresentam pouco conhecimento 
sobre nutrição ou são dependentes 
de seus cuidadores ou de 
instituições para o preparo de suas 
refeições. Podem ainda sofrer de 
depressão, perdas, demência ou 
fazer uso de álcool. Todavia, a 
desnutrição frequentemente não é 
reconhecida nos pacientes idosos 
em tratamento hospitalar. Há 
evidências que sugerem que esta 
condição retarda a recuperação e 
reduz a resistência a complicações 
de saúde. De fato, estudos apontam 
que há uma relação entre a 
desnutrição e o aumento do tempo

câncer, desordens desabsortivas, 
cardiovasculares e renais, doença 
pulmonar obstrutiva crônica e 
condições ligadas ao aumento do 
fator de necrose tumoral ou de 
caquetinas predispõem os 
pacientes idosos à desnutrição. A 
demência é uma causa comum 
de desnutrição, assim como os 
efeitos colaterais de 
medicamentos, tais como a 
digoxina e alguns 
antidepressivos. 

Graus de Recomendação

Estes Graus de Recomendação 
baseiam-se nos Graus de Efetividade 
do  Instituto Joanna Briggs, 
desenvolvidos em 2006.

Grau A – Sustentação consistente que 
indica a aplicação

Grau B – Sustentação moderada que 
justifica considerar a aplicação

Grau C – Sem sustentação
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Glossário

Nesta publicação foram utilizadas as 
seguintes definições:

AVD: atividades da vida diária

CMB: circunferência muscular do braço, 
calculada a partir da circunferência do 
braço e da prega cutânea tricipital

IMC: índice de massa corporal – peso (kg) 
/ estatura2 (m)

TIH: tempo de internação hospitalar

CB: circunferência do braço, mensurada 
em cm no ponto médio entre o ombro e o 
cotovelo.

Suplemento oral: produtos nutricionais 
especializados administrados por via oral 
(através da boca), e não por sonda enteral 
ou parenteral. Tratam-se normalmente de 
bebidas, mas também podem ser 
administradas em forma de sobremesas 
especiais.

PCT: prega cutânea tricipital, mesurada no 
ponto médio entre o ombro e o cotovelo.

ECR: ensaio clínico randomizado 
controlado 

Características dos Estudos

Havia 29 estudos com um total de 4021 
participantes, com foco em idosos 
hospitalizados com 65 anos de idade ou mais. 
As características dos participantes incluíam 
indivíduos classificados como desnutridos, 
grupos compostos apenas por homens ou por 
mulheres, pacientes que sofreram acidentes 
vasculares cerebrais ou fraturas. Dezoito 
estudos eram ECR, dois eram do tipo pré-
teste/pós-teste, três eram séries temporais, três 
eram do tipo crossover e três eram ensaios 
clínicos não aleatorizados. O período da 
internação até a alta hospitalar era de pelo 
menos três dias. Quando um estudo fora 
conduzido em uma ala geriátrica, porém com a 
admissão de idosos com menos de 65 anos, 
optou-se por incluir estes participantes, uma 
vez que a maioria tinha pelo menos 65 anos de 
idade. Atendimentos domiciliares e internações 
curtas não foram considerados.
Havia nove intervenções específicas que 
objetivavam minimizar a desnutrição:

- práticas dos serviços de alimentação

- práticas de enfermagem

- práticas médicas

- práticas nutricionais

- práticas de profissional de Nutrição e Dietética

- práticas de terapia ocupacional

- práticas de fonoaudiologia

Resultados dos Estudos
As cinco categorias cujos resultados de 
intervenções foram julgados efetivos são as 
seguintes:

- suplementos orais

- nutrição enteral

- mudanças no cardápio hospitalar

- auxílio adicional por parte dos funcionários

- implementação de diretrizes

Entre os principais resultados destaca-se a 
ocorrência de melhora significativa no estado 
nutricional dos pacientes a partir de 
intervenção com suplementos orais, levando 
a um aumento do peso corporal e da CMB. O 
número de participantes segundo o tipo do 
estudo variou: de 20 a 672 em intervenções 
com suplementos orais, 206 a 400 em 
intervenções com nutrição enteral e 10 a 88 
em estudos com mudanças no cardápio 
hospitalar.

Suplementos orais
Embora o uso de suplementos orais não 
tenha levado a provas conclusivas de 
melhora na albumina e pré-albumina séricas e 
nos desfechos TIH e mortalidade, há fortes 
evidências de que o peso e a CMB de 
pacientes idosos melhoraram 
significativamente quando receberam 
suplementos orais quando comparados ao 
tratamento hospitalar padrão. Este resultado 
foi confirmado em oito de nove ECRs, nos 
quais observou-se aumento significativo no 

Além disso, a disgeusia (prejuízo ou 
disfunção da sensação de paladar) pode 
ser causada por medicações (por exemplo: 

- práticas familiares e de cuidadores

- práticas voluntárias

O período de intervenção variou de três dias a 
seis meses.

Qualidade dos Estudos 

A maioria dos estudos indicou seguimento 
adequado dos participantes, por exemplo, mais 
de 80% dos pacientes. Três estudos 
alcançaram oito dos dez critérios de qualidade, 
porém nenhum dos estudos apresentou todos 
os requisitos de qualidade. O fato de terem sido 
incluídos tanto estudos do tipo ECR quanto 
ensaios clínicos não aleatorizados fez com que 
houvesse um pequeno número de estudos 
aleatorizados e cegos. Contudo, justifica-se a 
inclusão de ensaios clínicos não aleatorizados, 
porque eles podem auxiliar na obtenção de um 
melhor entendimento acerca da efetividade das 
práticas hospitalares na melhora da 
desnutrição nos idosos hospitalizados.

peso dos pacientes do grupo tratamento após 
a intervenção.

De dois estudos que utilizaram o IMC como 
medida de desfecho, um encontrou aumento 
significativo nesta variável no grupo 
tratamento após a intervenção. Em relação à 
CMB, a medida foi utilizada como desfecho 
em oito ECRs, dos quais seis foram incluídos 
na meta-análise. Os estudos concluíram que 
a CMB apresentou um evidente aumento em 
todos os grupos, porém tal aumento foi maior 
no grupo intervenção nas semanas 4 e 8. Em 
dois ECRs, os suplementos orais pareceram 
não apresentar impacto na CB. 
Semelhantemente, em oito estudos com a 
PCT como desfecho, apenas um ECR 
apontou diferenças significativas entre os 
grupos suplemento e tratamento na semana 
8, com maiores aumentos na espessura da 
PCT no grupo tratamento. As evidências dos 
três estudos que utilizaram a força do aperto 
de mão como desfecho são promissoras, 
sendo que um estudo encontrou um aumento 
significativo na força durante a semana final 
da intervenção de 12 semanas. Finalmente, 
dos dois ECRs que utilizaram a prevalência 
de desnutrição como desfecho, um relatou 
reduções significativas no número de 
pacientes classificados como desnutridos 
após a intervenção no grupo tratamento, que 
recebeu suplemento oral.

ser causada por medicações (por exemplo: 
anti-histamínicos, inibidores da enzima 
conversora da angiotensina), pela 
deficiência de lítio e zinco, bem como por 
mudanças nas sensações de olfato e 
paladar resultantes do processo de 
envelhecimento fisiológico. Doença 
inflamatória intestinal, insuficiência 
pancreática e doença celíaca podem 
causar má absorção. Outros fatores que 
contribuem para a desnutrição em 
pacientes idosos incluem a má dentição, 
próteses dentárias mal ajustadas, 
xerostomia, limitações funcionais e 
redução da acuidade visual.  Causas 
menos comuns são desordens endócrinas 
(por exemplo: tireotoxicose ou diabetes 
mellitus mal controlado).
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Nutrição enteral

Dos seis estudos que tiveram como foco a 
terapia nutricional enteral, cinco 
forneceram alimentação enteral via sondas 
nasogástricas durante a noite, permitindo 
que os participantes consumissem a dieta 
hospitalar normalmente ao longo do dia. A 
quantidade de energia fornecida por via 
enteral variou entre 1000 e 1500 Kcal 
adicionais por dia. Dois estudos variaram o 
grau de suplementação dependendo da 
ingestão oral dos participantes durante o 
dia, fornecendo até 2888 Kcal adicionais 
por dia, por via enteral.
Quatro estudos apontaram aumento da 
ingestão calórica total no grupo 
intervenção comparado ao grupo controle. 
De dois estudos que mensuraram o peso 
como desfecho, um ECR encontrou 
aumento significativo no peso do grupo 
tratamento “muito magro” comparado aos 
controles. Não houve diferenças em outras 
categorias de peso. No entanto, este tipo 
de intervenção levou apenas a pequenas 
ou nenhuma melhora na CMB, PCT, 
albumina e pré-albumina séricas. A 
efetividade da intervenção pode ser 
questionada ainda pela ausência de 
melhora no tempo de internação 
hospitalar, mortalidade, atividades de vida 
diária em relação aos grupos controle.

Mudanças no cardápio 
hospitalar

Havia quatro estudos que buscaram a 

Implementação de triagem 
nutricional, avaliação 
nutricional ou diretrizes 
específicas para a conduta

Embora não houvesse consenso para 
nenhuma das medidas de desfecho 
investigadas (por exemplo: peso, pré-
albumina, TIH, mortalidade, prevalência de 
desnutrição e AVD) em três ensaios 
clínicos não aleatorizados que avaliaram a 
implementação de diretrizes, todos os 
grupos para os quais foram 
implementadas diretrizes apresentaram 
resultados positivos: um estudo indicou 
aumentos substanciais de peso; dois 
estudos destacaram menor TIH, sendo um 
estatisticamente significativo; e um estudo 
apontou um percentual de desnutrição 
significativamente menor na alta 
hospitalar. Não havia uniformidade nas 
práticas examinadas pelos estudos.

Conclusão

Demonstrou-se que os suplementos orais 
apresentam um importante papel na 
redução da desnutrição que idosos podem 
apresentar quando hospitalizados. 
Intervenções que melhoram a dieta 
hospitalar e facilitam o auxílio à 
alimentação dos pacientes podem ser 
efetivas. O papel do profissional de 
enfermagem para assegurar que a 
intervenção nutricional prescrita seja de 
fato implementada é um fator crucial para 
o sucesso.Havia quatro estudos que buscaram a 

melhora da saúde dos participantes por 
meio das seguintes intervenções: 
refeições hipercalóricas e hiperprotéicas; 
adição de flavorizantes naturais à dieta 
hospitalar; substituição da sobremesa por 
lanches no meio da tarde; dieta de alta 
densidade energética. Em todos os 
estudos a ingestão dietética foi o desfecho 
e todos relataram maiores ingestões 
energéticas como parte do tratamento, no 
entanto, nem todas foram significantes. 
Um dos estudos mensurou o ganho de 
peso, que se provou significativo no grupo 
tratamento do início do estudo até a 3ª 
semana e do início do estudo até a 6ª 
semana, em um período de seis semanas 
de intervenção.

Auxílio adicional por parte 
dos funcionários

No único estudo de intervenção deste tipo, 
um auxiliar de cuidados de saúde foi 
habilitado para reconhecer participantes 
com ingestão alimentar reduzida e/ou 
outros fatores de risco de desnutrição. O 
resultado foi que esta pessoa foi capaz de 
planejar o cuidado no sentido de tratar os 
fatores de risco dos participantes e ajudá-
los a alimentar-se, incluindo a oferta de 
bebidas e lanches.

o sucesso.
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Ação Justificativa

Assegurar que qualquer suplemento oral esteja em 
temperatura apropriada

Os pacientes têm dificuldade para consumir suplementos orais em 
temperaturas inadequadas. Suplementos que deveriam ser oferecidos 
quentes podem não ter boa aceitação se em temperatura ambiente, 
enquanto alguns pacientes podem ter dificuldade em consumir qualquer 
suplemento gelado.

Assegurar que a embalagem do suplemento oral possa ser 
aberta pelo paciente

Suplementos disponibilizados em embalagens como latas ou embalagens 
longa vida podem ser de difícil abertura. Alguns oferecem canudos, que 
devem ser usados para perfurar a embalagem, enquanto outros têm lacres 
metálicos que requerem ambas as mãos para serem retirados. Isso com 
frequência impede o seu consumo.

Monitorar a ingestão dos suplementos prescritos
O monitoramento e o registro da ingestão de suplementos podem identificar 
precocemente seu baixo consumo, reduzindo as chances de ingestão 
habitualmente inadequada.

Promover o consumo de suplementos em pequenas 
quantidades

Os pacientes podem achar difícil consumir grandes quantidades de 
suplemento de uma única vez. Já foi demonstrado na prática que a oferta de 
suplementos em quantidades menores aumenta a sua ingestão.

Incluir os suplementos como parte do protocolo de medicação
Há vários estudos mostrando maior sucesso na ingestão de suplementos 
quando estes são oferecidos como parte da medicação.

Encorajar a alimentação frequente
A oferta de lanches nutritivos que agradem os pacientes, tais como 
sanduíches, bebidas lácteas e bolos, pode aumentar a ingestão de energia, 
proteína e nutrientes.

Servir uma bebida nutritiva após a refeição noturna (jantar)
Frequentemente há um longo intervalo de tempo entre a refeição noturna 
(jantar) e o café da manhã. A inclusão de bebida nutritiva na ceia pode 
aumentar a ingestão do suplemento oral.

Tabela 1: Dicas práticas que auxiliam no aumento da ingestão de suplementos orais.
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“Os procedimentos descritos na série Best Practice 
devem ser somente utilizados por pessoas com 
conhecimento apropriado na área  a qual o 
procedimento se relaciona. A aplicabilidade de 
qualquer informação deve ser estabelecida antes 
de confiar nela. Embora tenha havido cuidado para 
assegurar que esta edição do Best Practice  
sintetize pesquisas disponíveis e consenso entre os 
especialistas, qualquer perda, dano, custo, despesa 
ou responsabilização sofrida como resultado da 
confiança em tais procedimentos (sejam 
provenientes de contrato, negligência ou outra 
forma) é, na medida permitida por lei, excluído“.

Este Folheto Informativo apresenta as melhores evidências disponíveis sobre 
este tema. Implicações para a prática são feias com a expectativa de que os
profissionais de saúde vão utilizar estas evidências com a consideração do seu 
contexto, a preferência do cliente e julgamento clínico.4
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