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Tipo de pesquisa: Iniciação Científica Voluntária 
Agência de fomento: Não há 

Área do conhecimento: Saúde – Nutrição 
 

 
Comparou-se o volume de dieta enteral prescrita e a infundida em pacientes da UTI 

antes e após a exposição dos dados para equipe. Após aprovação pelo Comitê de Ética 
(2.527.241), a coleta de dados foi realizada no Hospital de Base de Bauru. As informações 
dos volumes e os motivos para interrupção da dieta foram coletadas através dos prontuários. 
Os dados foram apresentadosa equipe, e uma reavaliação foi feita. Das 260 prescrições 
avaliadas na primeira etapa, 32,6% receberam menos que 80% da dieta prescrita (p<0,001). O 
módulo de proteína também foi menor que o prescrito (p=0,005), assim como a proteína total 
(dieta+módulo) (p<0,001), sendo que em 30,3% foi ofertado menos que 80% do prescrito. Os 
motivos de não infusão da dieta foram: não atingiu o volume prescrito sem justificativa 
46,6%; drenando/sonda aberta 17,79%; parada para realização de exames 11%. A segunda 
etapa apresentou valores semelhantes à primeira (p<0,001). Das 263 prescrições avaliadas 
27,3% receberam menos que 80% do volume da dieta prescrito(p<0,001). O módulo de 
proteína infundido também foi significativamente menor que o prescrito(p<0,001), assim 
como da proteína total(p<0,001) ofertada em quantidade inferior a 80% que o prescrito, em 
39,1%. Os motivosde não infusão da dieta foram: não atingiu o volume prescrito sem 
justificativa 33,7%; complicações do TGI 23,2%; parada para realização de exames 15,1%. 
As porcentagens de infusão da dieta e proteína avaliadas antes e após a apresentação, não 
mostraram diferença estatística, mas houve uma melhora nas anotações dos motivos das 
interrupções. 
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