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NO SÉTIMO DIA DE INTERNAÇÃO E DESFECHOS CLÍNICOS EM PACIENTES CRÍTICOS 
Oellen Stuani Franzosi, Sergio Henrique Loss, Claudine Lacerda de Oliveira 
 

Objetivo: Avaliar a relação entre a oferta comparada às necessidades calóricas e protéicas no sétimo dia de 
internação com desfechos de interesse na unidade clínica e cirúrgica de terapia intensiva (UCCTI). Métodos: 
Estudo de coorte retrospectivo realizado na UCCTI que incluiu 126 pacientes internados por  ≥7 dias que foram 

categorizados de acordo com a adequação da oferta energética e protéica administrada em relação às 
necessidades. O grupo oferta adequada (GOA)  ≥60% e o grupo suboferta (GSO) <60% foram avaliados em 
relação ao tempo de internação, tempo livre de VMI e mortalidade na UCCTI. Resultados: Nutrição enteral foi 
utilizada em 95,6% dos 126 pacientes incluídos e iniciada 41 horas após a admissão na UCCTI. A adequação da 

oferta energética foi de 84% e de proteínas 72,5%. Não houve diferença entre os grupos GSO e GOA de energia 
em relação ao tempo de internação [16 (11 - 23) vs 15 (11 - 21) dias, p=0,862], tempo livre de VMI [2 (0 – 7) vs 
3 (0 - 6) dias, p=0,985] e mortalidade na UCCTI [12 (41,4%) vs 38 (39,2%), p=0,831) respectivamente. 

Resultados semelhantes foram encontrados em relação à oferta protéica e tempo de internação [15 (12  – 21) vs 
15 (11  - 21) dias, p=0,996], tempo livre de VMI [2 (0 – 7) vs 3 (0 - 6) dias, p=0,846] e mortalidade na UCCTI 

[15 (28,3%) vs 35 (48,0%), p=0,536) respectivamente. Conclusão:  Não foi possível demonstrar que adequação 

de  ≥60% das necessidades nutricionais planejadas seja um divisor confiável em termos de desfechos clínicos. 
 




