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RESUMO 

 

O estudo objetiva avaliar, em idosos em terapia nutricional enteral, as equações de predição do 

gasto energético (GE) de repouso, comparando-as com a calorimetria indireta (CI). Trata-se de um 

estudo transversal que selecionou pacientes que estavam sob acompanhamento da Equipe 

Multidisciplinar em Terapia Nutricional do Hospital Copa D’Or (RJ), internados na Unidade de 

Terapia Intensiva. A avaliação metabólica foi conduzida utilizando o circuito aberto de CI com 

campânula respiratória. Os resultados obtidos foram comparados com as equações preditivas para o 

GE de Harris Benedict (com e sem fator injúria), Ireton-Jones e da Sociedade Europeia de Nutrição 

Enteral e Parenteral (ESPEN), considerando a faixa de 20 (ESPEN1) a 25 (ESPEN2) kcal/kg/dia, 

segundo o sexo e a presença de sepse no indivíduo. As análises estatísticas foram conduzidas 

utilizando-se o SPSS 17.0 e considerando p<0,05. Foram incluídos 54 pacientes idosos com 

assistência respiratória de ventilação mecânica e idade  de 79 ± 14 anos. Para as idosas sem sepse o 

GE foi menor pela estimativa de HB, IJ e ESPEN1, com os percentuais de subestimativa de 19%, 

13% e 18%, respectivamente. Nas mulheres sépticas, a CI diferiu das equações de HB, IJ e 

HBcorrigido (com fator injúria), e o percentual de subestimativa do GE foi de 18% e 14% para HB e 

IJ, respectivamente, e a superestimativa do HBcorrigido foi de 32%. Para os idosos sem sepse o GE foi 

menor pela estimativa de HB, e maior por HBcorrigido, com os percentuais de subestimativa  e 

superestimativa de 9% e 9%, respectivamente. Em homens sépticos, todas as equações diferiram da 

CI, e o percentual de subestimativa do GE foi de 21%, 15% e 16% para HB, IJ e ESPEN1, 

respectivamente, enquanto que o percentual de superestimativa do HBcorrigido e ESPEN2 foi de 18% 

e 5%, respectivamente. O fator de correção utilizado na equação de HB para sepse pode 

superestimar o GE nestes pacientes, por outro lado, a equação de HB subestimou o GE em todos os 

grupos de pacientes. Ressalta-se que para pacientes sem sepse, as equações propostas pela ESPEN, 

tanto considerando o valor mínimo quanto o máximo de calorias por quilograma de peso corporal, 

foram mais adequadas para estimativa do GE. No entanto, para pacientes com sepse, a ESPEN2 se 

mostrou mais adequada. 

 

 

Palavras Chave: equações de predição, gasto energético de repouso, terapia nutricional enteral, 

idosos, paciente crítico, calorimetria indireta. 
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ABSTRACT 

 

The study aims to evaluate among the elderly in enteral nutritional therapy, the predictive equations 

for energy expenditure (REE), comparing them with indirect calorimetry (IC). This is a cross 

sectional study that selected patients who were under attendance of the Multidisciplinary 

Nutritional Therapy Team from Copa D'Or Hospital (RJ), admitted to the Intensive Care Unit. The 

metabolic evaluation was performed using the open-circuit of IC with a respiratory hood. The 

results were compared with predictive equations of REE for Harris Benedict (with and without 

injury factor), Ireton-Jones and the European Society of Parenteral and Enteral Nutrition (ESPEN), 

considering the range of 20 (ESPEN1) kcal / kg / day to 25 (ESPEN2) kcal / kg / day, according to 

the gender and the presence of sepsis. Statistical analyzes were performed using SPSS 17.0 and 

considering p <0.05. It has been included 54 elderly patients with respiratory assistance of a 

mechanical ventilation and age within 79 ± 14 years. For the elderly women without sepsis and the 

REE was lower as the estimation of HB, IJ and ESPEN1, with the percentage of underestimation of 

19%, 13% and 18%, respectively. In septic women, IC differed from the equations HB, IJ and 

HBcorrected (with injury factor), and the underestimation of the percentage of REE was 18% and 

14% for HB and IJ, respectively, and the overestimation of the HBcorrected was 32%. For elderly men 

without sepsis the REE was lower by the HB estimation, and higher by the HBcorrected, with 

underestimation and overestimation percentage of 9% and 9%, respectively. For septic men, all the 

equations differed from the IC, and the underestimation percentage of REE was 21%, 15% and 16% 

for HB, IJ and ESPEN1, respectively, while the percentage of overestimation at the corrected HB 

and ESPEN2 was 18% and 5%, respectively. The correction factor used in the equation for HB 

sepsis may overestimate the EE in these patients; on the other hand, the HB equation 

underestimated the EE in all groups of patients. It is noted that for patients without sepsis, the 

equations proposed by ESPEN, considering both the minimum and the maximum calories per 

kilogram body weight, were more suitable to estimate the EE. However, for patients with sepsis, 

ESPEN2 was more appropriate 

 

Keywords: prediction equations, resting energy expenditure, enteral nutritional therapy, elderly, 

critical patients, indirect calorimetry. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A utilização da Terapia Nutricional Enteral (TNE) tem demonstrado inúmeras vantagens 

para o paciente crítico hospitalizado (Kyle et al, 2006). A eficácia em terapia nutricional representa 

a condição de redução do custo e do tempo de permanência do paciente no ambiente hospitalar, que 

implica em evolução clínica favorável, melhora de parâmetros de qualidade de vida (Couto et al, 

2012) e na redução da taxa de morbimortalidade (Sicchieri et al, 2009). Dentro das Unidades de 

Terapia Intensiva (UTI) a sepse é um diagnóstico muito comum, sendo a principal causa de óbito 

no paciente crítico (Zanon et al, 2008). 

Paciente crítico/grave é aquele que se encontra em risco iminente de perder a vida ou função 

de órgão/sistema do corpo humano, bem como aquele em frágil condição clínica decorrente de 

trauma ou outras condições relacionadas a processos que requeiram cuidado imediato clínico, 

cirúrgico, gineco-obstétrico ou em saúde mental (Brasil, 2011). 

O fornecimento adequado de nutrientes mantém ou recupera o estado nutricional, atenua os 

efeitos adversos da resposta metabólica às lesões de natureza diversas e minimiza o acometimento e 

funcionamento de órgãos vitais (Isidro & Lima, 2012). Mesmo com a frequente utilização da TNE, 

a adequada prescrição de nutrientes por via enteral ainda é um grande desafio para os profissionais, 

pois existem dificuldades em determinar as necessidades nutricionais adequadas a cada indivíduo 

(Nokazi & Peralta 2009). 

A incorreta prescrição da terapia nutricional pode agravar o quadro clínico dos indivíduos.  

A oferta de energia insuficiente pode ser denominada como hipoalimentação, e suas consequências 

podem ser aumento no período de internação, comprometimento respiratório, demora na 

cicatrização de feridas, aumento do período de uso da ventilação mecânica, diminuição da 

integridade intestinal e também da resposta imunológica, assim como a desnutrição hospitalar. Em 

contrapartida, a oferta energética excessiva tem sido mais presente nas terapias nutricionais e pode 

acarretar efeitos prejudiciais como complicações metabólicas, aumento do gasto energético, 

comprometimento respiratório, disfunção hepática, aumento da morbimortalidade, estresse 

fisiológico, hiperglicemia e aumento da produção de dióxido de carbono (Kross et al, 2012).  

A determinação das necessidades energéticas dos indivíduos pode ser obtida por meio de 

equações teóricas, as quais são originadas de populações específicas, podendo sub ou superestimar 
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esta variável em determinados grupos (Nokazi & Peralta, 2009). A calorimetria indireta (CI) é uma 

forma de estimar as necessidades energéticas de forma confiável (Rocha et al, 2006), já que a 

variável é obtida por meio da determinação do  oxigênio consumido e do dióxido de carbono 

produzido (Woien & Bjork, 2006). Entretanto, a CI possui limitações, como custo elevado dos 

equipamentos, treinamento da equipe e demanda de tempo para execução do procedimento (Basile 

et al, 2003). Dessa forma, a maioria das instituições hospitalares ainda utiliza equações para estimar 

as necessidades energéticas diárias de cada paciente (Santos et al, 2009). 

As equações de predição são métodos alternativos, práticos e menos onerosos para estimar o 

GE, por serem fórmulas matemáticas (Santos et al, 2009). Atualmente, algumas equações vêm 

sendo objetivo de estudos, entre elas a de Ireton-Jones (IJ) (2002), que apesar de ter sido elaborada 

para pacientes críticos, autores têm demostrado que a mesma pode apresentar falhas em relação à 

estimativa do gasto energético, assim como a de Harris & Benedict (HB) (1919) (Cheng et al, 

2002). Acredita-se que as equações de predição que estimam o gasto energético de repouso (GER) 

em pacientes hospitalizados podem ter erros acima de 10% (Boulatta et al, 2007). 

As equações existentes foram provenientes, em sua maioria, de amostras populacionais 

norte-americana e européia, que apresentam características diferenciadas de composição corporal e 

de condições ambientais distintas, o que justifica o fato das mesmas sub ou superestimarem o gasto 

energético em populações diferentes, principalmente enfermos (Wahrlich & Anjos, 2001). 

           Outro fator que interfere no cálculo do GE por equações de predição é que no paciente 

crítico é comum a utilização da estimativa do peso corporal e estatura, visto a incapacidade de 

movimentação do mesmo para medição destas variáveis. Isso faz com que seja necessário maior 

critério para definir qual equação utilizar. Os estudos existentes reforçam a importância de se 

conhecer as características da população para predizer as equações, bem como a necessidade de se 

observar as técnicas de medição empregadas pelo autor (Rabito et al, 2006;  Bloomfield et al, 2006; 

Leary et al, 2000). Não foi estabelecida a fórmula ideal para estimativa de altura em indivíduos 

brasileiros (Monteiro et al, 2009). Porém, se sabe que as equações elaboradas por Chumlea et al 

(1998; 1985) são as que possuem maior número de estudos que avaliam sua aplicação em 

indivíduos idosos não deambulantes e com alteração na curvatura espinhal (Monteiro et al, 2009). 

Dentre as equações existentes para estimar o peso corporal, a elaborada por Chumlea et al (1988), 

desenvolvida para população idosa norte-americana também apresenta melhor aplicabilidade em 

adultos e idosos (Monteiro et al, 2009).  
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          Espera-se que o presente estudo possa fornecer subsídios para a escolha da equação de 

predição mais adequada para estimativa do GE de pacientes idosos críticos em TNE. 

 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

2.1. TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL EM IDOSOS CRITICAMENTE ENFERMOS 

 Até a década 60 o Brasil era um país extremamente jovem, com cerca de 52% de sua 

população abaixo de 20 anos e menos de 3% acima de 65 anos. Ao final da década, com a 

mortalidade em queda e o rápido declínio da fecundidade, iniciou-se o processo de desestabilização 

da estrutura etária da população brasileira (Carvalho & Garcia 2003). Observou-se que a partir de 

1960 ocorreu crescimento relativo da proporção de idosos, configurando aumento de 5 vezes entre 

1960 e 2002 (Lima & Veras 2003). Atualmente, ultrapassam 23,5 milhões de idosos (IBGE, 2010). 

Para 2025 há uma projeção de aproximadamente 32 milhões de pessoas idosas (Rezende et al, 

2010). 

O aumento progressivo deste grupo populacional coloca em discussão os desafios 

relacionados ao envelhecimento, dentre eles a demanda energética para idosos criticamente 

enfermos. 

 A ingestão alimentar adequada é fundamental para garantir a boa saúde e a manutenção da 

qualidade de vida do idoso em TN. No entanto, o processo de envelhecimento acarreta mudanças 

que podem reduzir o GE, resultantes da combinação de condições que incluem alterações 

fisiológicas, presença de doenças, uso de diversos medicamentos e incapacidade física e mental, 

dificultando ainda mais a estimativa do GER destes pacientes (Menezes & Marucci, 2012; De 

Groot et al, 2000). 

A dieta é parte indispensável do tratamento global em idosos criticamente enfermos. O 

objetivo fundamental da terapia nutricional na UTI é suprir as necessidades energéticas de 

processos hiper ou hipometabólicos, a fim de evitar deficiências nutricionais e minimizar o 

catabolismo proteico. A dieta inadequada é conhecida por comprometer significativamente o 

quadro clínico de pacientes críticos adultos, ademais, sabe-se que seus efeitos indevidos são ainda 

maiores em idosos (De Waele et al, 2012). 
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A medida do GE em pacientes idosos é uma forma importante de estabelecer estimativas das 

necessidades de energia na saúde e na doença. No entanto, há carência de estudos que suportem 

evidências para a escolha das melhores equações preditivas. Além disso, as equações de predição 

mais utilizadas para avaliar o GER em pacientes idosos com doença aguda são baseadas em 

indivíduos jovens (Gariballa & Sinclair, 1998; Gariballa & Forster, 2006).  

A terapia nutricional (TN) é fundamental nos cuidados dispensados ao paciente crítico, 

devido às evidências científicas que comprovam que o estado nutricional interfere diretamente na 

evolução clínica (Ferreira, 2007; Menezes & Marucci, 2012).  

O paciente crítico sofre uma série de alterações hormonais a fim de manter a homeostase 

hemodinâmica. Tais alterações causam, dentre outros efeitos, intolerância à glicose e catabolismo 

proteico elevado. A oferta de nutrientes, embora não possa reverter à proteólise, a gliconeogênese e 

a lipólise associadas ao estresse podem reduzir as conseqüências desta perda de massa muscular, 

melhorando o quadro clínico do paciente (Atkinson & Worthley, 2003; Kamimura, 2008). 

O objetivo da TNE é amenizar as alterações metabólicas e orgânicas decorrentes das 

doenças e minimizar os efeitos da desnutrição sobre a recuperação do organismo no paciente crítico 

(Minicucci et al, 2006). 

A desnutrição ocasiona depressão da resposta imunológica, comprometimento da 

cicatrização e diminuição da força muscular, proporcionando maior probabilidade de ocorrência de 

infecções e de outras complicações clínicas em pacientes hospitalizados (Couto et al, 2012). Além 

disso, pode resultar em prolongamento do tempo de internação, aumento da mortalidade e também 

dos custos hospitalares (Teixeira et al, 2006). Estima se que de 43% a 88% dos pacientes críticos 

internados em UTI apresentam desnutrição proteico-energética, configurando-se, assim, como 

problema prevalente, principalmente nos pacientes ventilados mecanicamente (Cheng et al, 2002; 

Krishnan et al, 2003). 

A via de acesso enteral constitui importante terapia, uma vez que tais pacientes 

normalmente se encontram, parcial ou totalmente, incapacitados para ingerir e/ou digerir alimentos 

por via oral (Petros & Engelmann, 2006). A TNE pode resultar em oferta insuficiente de energia, 

visto que inúmeros fatores levam à interrupção no fornecimento da fórmula enteral, tais como 

intolerância gastrointestinal (distensão abdominal, vômitos, diarréia) e jejum para exames e 

procedimentos (Oliveira et al, 2011). 
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Estudos observacionais têm documentado o uso de quantidades “subótimas” de volume da 

dieta enteral no cuidado do paciente crítico (Nokazi & peralta, 2009; Isidro & Lima, 2012; Franzosi 

et al, 2012; Adam & Batson, 1997; Heyland et al, 1995). Segundo Jansen et al (2002), de 39 

pacientes internados em UTI, 10 não receberam quantidade suficiente de energia, 19 receberam 

quantidades insuficientes de proteínas, e seis receberam cerca de 1000 kcal a mais do que suas 

necessidades energéticas diárias. Ademais, Van den Broek et al (2009) observaram em pacientes 

em TNE exclusiva um déficit de aproximadamente 260 kcal/dia e adequação de 87% do GE. 

Por outro lado, Faisy et al (2009)
 
observaram que o déficit energético médio foi identificado 

como fator independentemente positivo, associado com menor mortalidade na UTI. Têm-se ainda 

controvérsias na literatura acerca da quantidade ideal de energia a ser oferecida ao paciente de UTI. 

Autores questionam se o esforço empregado para alcançar 100% da meta energética prescrita seria 

uma estratégia eficiente a ponto de resultar em melhora de desfechos clinicamente relevantes 

(Stapleton et al, 2007). 

Segundo Nasraway (2006), a terapia nutricional em excesso pode precipitar hiperglicemia, 

além de aumentar o volume gástrico residual, favorecendo a ocorrência de aspiração (Metheny et al, 

2006). Há evidências de que a restrição calórica pode diminuir o estresse oxidativo, atenuar a 

resposta inflamatória e melhorar a sensibilidade à insulina (Arabi et al, 2010; McClave et al, 2009). 

Ademais, fatores relacionados ao tratamento, como: ventilação mecânica, uso de sedativos e 

fármacos vasoativos; tornam a terapia nutricional um desafio aos profissionais envolvidos. A via de 

administração da TN, o tipo e a quantidade de dieta ofertada devem ser criteriosamente avaliados 

para diminuir o aparecimento de complicações (Spain, 2002). A adoção de mecanismos de 

vigilância clínica, com acompanhamento de equipe multidisciplinar, elaboração de protocolos, e 

formação continuada dos profissionais de saúde podem ser importantes medidas para assegurar a 

administração adequada da TN e proporcionar o maior benefício para os pacientes (Isidro & Lima, 

2012). 

Desta forma, a TNE no idoso requer maior atenção, uma vez que as necessidades calóricas 

são diferenciadas em função do processo de envelhecimento e as complicações acontecem com 

maior frequência (Andrade et al, 2012).  
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2.2. MÉTODOS PARA AVALIAÇÃO DO GASTO ENERGÉTICO 

          Existem várias formas de se avaliar o GE incluindo a calorimetria direta (CD), a indireta, a 

circulatória e a água duplamente marcada.  

 Calorimetria Direta 

          Essa técnica deriva dos estudos inicias de Lavoisier e Laplace, seguidos por Atwater e Rosa e 

Atwater e Benedict, que a desenvolveram e aperfeiçoaram para avaliação do GE em humanos 

(Makita et al, 1990). A CD requer uma câmara altamente sofisticada, que permite a medida do calor 

sensível liberado pelo organismo, além do vapor de água liberado pela respiração e pela pele 

(Pedrosa et al, 2007). Para a avaliação do gasto energético diário (GED), o avaliado deve 

permanecer na câmara por período igual ou superior a 24 horas (Diener, 1997). Não é possível 

medir em pacientes ventilados mecanicamente, por requerer um aparelho de grande porte, ter alto 

custo e demandar o isolamento total do paciente (Santos et al, 2009) 

 Calorimetria Indireta Respiratória 

          A CI mensura o GE por meio da análise do oxigênio consumido (VO2), do gás carbônico 

produzido (VCO2) e, ainda, do quociente respiratório (QR = VO2/VCO2), fornecendo assim a 

quantidade de energia necessária para a realização dos processos metabólicos (Poehlman & Horton, 

2003). É considerada uma técnica de custo inferior ao da CD, não invasiva e segura (Astrup et al, 

1999). Pode ser desenvolvida de duas formas diferentes: por circuito fechado e aberto. Na primeira, 

o indivíduo é conectado a uma máscara por meio da qual ele respira o ar com composição 

conhecida, vindo de um cilindro, e volta a respirar somente o ar do espirômetro. O consumo de 

oxigênio pode ser determinado a partir da quantidade removida do sistema. Essa técnica não 

permite ao avaliado mobilidade e, por isso, é utilizada prioritariamente para situações de repouso 

(Pedrosa et al, 2007). Na calorimetria indireta de circuito aberto, o avaliado respira por uma válvula 

de duas vias, por uma das quais é inspirado o ar ambiente, e por outra o ar expirado é coletado e 

analisado. Essa análise pode ser feita a beira do leito e em tempo real (instrumentação 

computadorizada) ou pode ser armazenada para análise posterior (espirometria portátil ou técnica 

de bolsa). É feita em intervalos determinados e os valores são extrapolados para as 24 horas do dia, 

a partir de relações e fórmulas específicas, sendo a mais utilizada a de Weir (1949) (Diener, 1997). 

          Por sua praticidade, a CI de circuito aberto é o método calorimétrico mais utilizado, tanto em 

pesquisas quanto na prática clínica. Entretanto, é difícil, a partir dessa análise, determinar o GE de 
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todas as atividades realizadas durante o dia, sendo necessária aplicação de diários de atividade 

física complementar (Suen et al, 1998; Toth & Poehlman, 1996).  Portanto, a CI tem resultados 

mais fidedignos quando aplicada em pacientes restritos ao leito (Rocha et al, 2005). 

 Calorimetria Indireta Circulatória ou Método de Flick 

          O GER também pode ser medido por meio da equação de Fick (1870) utilizando o consumo 

de oxigênio (VO2), o débito cardíaco (Qt) e os conteúdos arterial (CaO2) e venoso misto (CvO2) de 

oxigênio, em pacientes com o cateter de termodiluição (Swan-Ganz) na artéria pulmonar (Rocha, 

1996; Keinànen & Takala, 1997; Liggett et al, 1987). 

É um método prático e simples para a determinação do GER, principalmente, em pacientes 

com choque cardiogênico, que com freqüência estão com o cateter de artéria pulmonar. Entretanto, 

existe diferença entre o GER medido pelo cateter de artéria pulmonar, em relação àquele medido 

pela calorimetria indireta circulatória (CIC). O maior percentual dessa diferença reside na evidência 

de que o GE do pulmão não é medido pela CIC (Marson et al, 2004). 

          Algumas desvantagens da CIC incluem a obtenção de valores de medidas instantâneas, e os 

extremos do débito cardíaco diminuem a especificidade da termodiluição, bem como a omissão do 

O2 dissolvido no plasma e exclusão do VO2 pulmonar com outros órgãos. Por ser invasivo, a CIC 

está relacionada a diversas complicações mecânicas e infecciosas que acabam por agravar o quadro 

clínico do paciente (Rocha et al, 2001; Flancbaum et al., 1999). Entretanto, este método ainda é 

bastante utilizado na terapia intensiva quando o hospital não possui o calorímetro para realização da 

CI (Severini et al, 2001). 

 Àgua Duplamente Marcada 

         Esta técnica permite medir o GE de indivíduos fora de confinamento, sem necessidade de 

nenhuma modificação no cotidiano e sem necessidade de fixação de dispositivos ao corpo 

(Scagliusi & Lancha Junior, 2005). O indivíduo ingere uma dose de água marcada com isótopos 

não-radioativos de oxigênio e hidrogênio (
18

O e 
2
H). Pelo princípio do método, o isótopo de 

oxigênio é eliminado do corpo incorporado nas moléculas de dióxido de carbono e água. Por sua 

vez, o isótopo de hidrogênio é eliminado na urina. Assim, a diferença na eliminação entre esses dois 

isótopos ingeridos simultaneamente pode predizer a medida da produção de gás carbônico e, assim, 

indiretamente, o GE (Toth & Poehlman, 1996; Ekelund et al, 2004).  
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          Este método é capaz de medir o GED, porém não mede o nível de atividade física dos 

indivíduos. Sendo assim, a aplicação de diários de atividade física complementa e esclarece as 

informações obtidas, da mesma forma que para a CI (Thompson et al, 2004). A grande limitação 

para o método reside em seus custos, tanto relativos ao equipamento necessário (espectrômetro de 

massa) quanto aos isótopos, Além do longo tempo de eliminação destes (de 2 a 21 dias) (Scagliusi 

& Lancha Junior, 2005). 

2.3. CALORIMETRIA INDIRETA E GASTO ENERGÉTICO 

O gasto energético total (GET) é composto por gasto energético basal (GEB), termogênese 

alimentar e atividade física. A termogênese alimentar é o custo energético de digestão, absorção e 

assimilação dos macronutrientes. A atividade física representa o efeito térmico de qualquer 

movimento que ultrapasse o GEB. O GEB é o principal componente do GET e pode ser definido 

como a necessidade energética para manter os processos vitais básicos. Entretanto é uma medida de 

difícil medição, pois deve ser idealmente realizada durante o sono e após jejum de 12 horas. Por 

esse motivo, usualmente é utilizado o GER, uma vez que este é de mais fácil mensuração e 

apresenta diferença muito pequena em relação à GEB e pode ser medido com o indivíduo em 

repouso, porém acordado, em ambiente termoneutro e confortável, após jejum de 4 horas (Porter & 

Cohen, 1996). 

A quantificação do GER pode ser feita por CI, ou estimada através de equações teóricas ou 

pelos métodos anteriormente citados. A CI tem sido empregada no planejamento e na monitoração 

da TN, na avaliação de pacientes com dificuldades para serem retirados da assistência ventilatória 

mecânica e na monitoração da perfusão tecidual em pacientes com instabilidade hemodinâmica 

(Santos et al, 2009). 

A otimização da TN nos pacientes gravemente enfermos é a maior indicação da CI. Como o 

dispêndio energético desses pacientes é muito variável, as estimativas baseadas em equações 

preditivas genéricas não seriam recomendadas, pois poderiam causar erros consideráveis 

(Kamimura, 2008; Rocha et al, 2006). 

Apesar da CI ser considerada método de referência para a estimativa do GER, na prática 

clínica sua utilização ainda é rara, visto seu alto custo na aquisição e manutenção dos aparelhos, 

demanda de tempo e necessidade de profissionais especializados para realização do exame. Desta 

forma, os métodos mais utilizados para determinação do GER ainda são as equações de predição 
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(Couto et al, 2012; Nokazi & Peralta 2009). 

2.4. ESTIMATIVA DAS NECESSIDADES ENERGÉTICAS 

A maioria das instituições hospitalares ainda utiliza equações para determinar as 

quantidades energéticas diárias de cada paciente. A equação mais utilizada, devido à praticidade e 

facilidade de uso, é a proposta por Harris Benedict (HB) (Nokazi & Peralta, 2009; Harris & 

Benedict, 1919), porém sua acurácia é limitada nos idosos hospitalizados, pois esta é derivada de 

indivíduos jovens e saudáveis (Ferreira, 2007). 

Costa et al (2012) relataram que a utilização do fator injúria (FI) na equação de HB introduz 

caráter empírico às estimativas, recomendando o não uso do mesmo. Porém, outros autores 

defendem o uso do FI proposto por Long et al (1979), principalmente quando se trata de pacientes 

sépticos, por considerar que tal fator corrige o aumento no GER decorrente das modificações 

ocorridas no metabolismo dos pacientes sépticos (De Jonghe et al, 2001 ; O’Leary-Kelley et al, 

2005; Minicucci et al, 2006; Ferreira, 2007; Couto et al, 2012; De Waele et al, 2012). 

A equação de Ireton-Jones (IJ) (2002) foi elaborada especificamente para pacientes críticos, 

no entanto, HB parece oferecer resultados mais fidedignos, apesar de não ter sido elaborada para 

este grupo, além de IJ ser de difícil aplicação, devido às suas múltiplas variáveis no cálculo (Couto 

et al, 2012). Segundo Ireton-Jones (2004), as equações que incluem mais variáveis podem 

proporcionar resultado mais preciso na determinação do GE. 

Kross et al (2012) afirmaram que IJ é o método preditivo mais adequado para estimar o 

GER de homens obesos criticamente enfermos, porém quando utilizado para o sexo feminino, ou 

para outros estados nutricionais do sexo masculino esta equação apresentou subestimação e 

superestimação, respectivamente, do GER. Em pacientes com ventilação mecânica IJ superestimou 

o GER quando comparados com a CI (Santos et al, 2009). Entretanto, em estudo com pacientes 

criticamente enfermos com IMC abaixo de 25 kg/m
2
 e entre 25 e 30 kg/m

2
 recebendo nutrição 

enteral e/ou parenteral e em ventilação mecânica, IJ subestimou as necessidades energéticas 

(MacDonald & Hildebrandt, 2003). 

          Outro método utilizado é o recomendado pela European Society for Parenteral and Enteral 

Nutrition (ESPEN, 2006), que preconiza ofertar para o paciente crítico de 20 a 25 kcal/kg de 

peso/dia (fase de adaptação). Porém, essa faixa energética permite grande variação na oferta 
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calórica (Quenot et al, 2010). 

Segundo Nokazi e Peralta (2009), a equação de HB, quando comparada às recomendações 

da ESPEN oferece risco de hiperalimentação, por fornecer mais que 30 kcal/kg de peso atual/dia. 

Em estudos com paciente crítico HB (com fator injúria) apresentou inadequação calórica, 

predominando a subestimação de 57 a 68% dos casos (Couto et al, 2012; Kross et al, 2012; Boullata 

et al, 2007; Pirat et al, 2009). Em estudo realizado por Kyle et al (2006), utilizando a equação de 

HB em comparação à CI, foi detectado que para pacientes em ventilação mecânica, a aplicação da 

equação de HB obteve adequação de 119%, e para pacientes sem ventilação mecânica ocorreu 

adequação da ordem de 123%. 

É preciso cautela na escolha e na aplicabilidade dos resultados a partir das equações de 

predição, tendo em conta que a população original a partir do qual a equação foi derivada, 

normalmente, não corresponde a que atualmente está sendo avaliada (Rocha et al, 2005; Costa et al, 

2012). Devido à sua imprecisão, nenhuma equação preditiva adquiriu aceitação universal (Couto et 

al, 2012). 

 

3. JUSTIFICATIVA 

 

Sendo a CI reconhecida como método de referência para medição do GE em pacientes 

idosos críticos, as limitações que a acompanham induzem à utilização de equações preditivas e 

recomendações energéticas de sociedades de nutrição, métodos mais comuns para estimar o GE na 

prática clínica.  

Ainda que a indicação, a prescrição e o acompanhamento criterioso dos pacientes 

submetidos à TNE sejam regulamentados pelo Ministério da Saúde no Brasil (Brasil, 2000), não se 

dispõe de estudos que descrevam estimativas globais do uso de nutrição enteral em idosos 

hospitalizados no País (Luft et al, 2008). Portanto, é necessário que sejam realizados estudos com 

este grupo populacional para que se possa indicar o melhor método de predição do GE e, 

conseqüentemente, melhor adequação das prescrições nutricionais. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. GERAL 

 Avaliar a adequação das equações de predição do gasto energético com a calorimetria 

indireta em idosos hospitalizados em terapia nutricional enteral. 

 

4.2. ESPECÍFICOS 

 Determinar o gasto energético de idosos em terapia nutricional enteral por meio da 

calorimetria indireta;  

 Comparar o gasto energético obtido pelas equações de predição com a calorimetria indireta, 

em idosos agrupados quanto à presença ou ausência de sepse e por sexo; 

 Verificar se o gasto energético recomendado pela ESPEN se adéqua à calorimetria indireta. 

 

 

5. CASUÍSTICA E MÉTODOS  

 

5.1. CASUÍSTICA 

Foram selecionados 54 pacientes idosos (idade igual ou superior a 60 anos), no período de 

março de 2011 a junho de 2012, internados na UTI e acompanhados pela EMTN do hospital, não 

havendo distinção de sexo, raça, cor ou estado nutricional. Foram incluídos no estudo aqueles com 

incapacidade de alimentação por via oral, porém em dieta enteral plena; trato digestório funcionante 

e estabilização hemodinâmica. Sendo os critérios de exclusão aqueles que não se enquadram nos 

itens anteriormente descritos; ou em tratamento conservador da função renal e dialítico. 

O peso corporal (PC) e a estatura foram obtidos segundo informações de prontuário médico, 

medidos por maca balança e altura do joelho (Chumlea et al, 1998), respectivamente. 

O índice de massa corporal (IMC) foi calculado a partir da fórmula peso/estatura
2
 e 

classificado segundo Lipschitz (1994). 

5.2. CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Ins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

tituto D’Or de Pesquisa e Ensino, para execução do mesmo dentro do Hospital Copa D’Or 
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(protocolo de pesquisa: 203/10) (Anexo 1). 

O Termo de Consentimento Livre (Anexo 2) e Esclarecido foi assinado pelo paciente ou 

acompanhante autorizando a participação no estudo. 

5.3. DESENHO DO ESTUDO 

O estudo apresenta desenho do tipo transversal. Foram coletadas informações clínicas, 

referentes à duração e evolução da doença, doenças de base e nível de consciência e intercorrências 

no período de internação, além de parâmetros antropométricos e metabólicos dos pacientes (Anexo 

3). Os pacientes foram divididos em dois grupos considerando a presença ou não de sepse, 

registrada em prontuário. 

5.4. AVALIAÇÃO DO GASTO ENERGÉTICO POR CI 

A avaliação metabólica foi conduzida por circuito aberto de calorimetria indireta modular 

(E-COVXGE®) (Ferrannini, 1988). A avaliação ocorreu em ambiente tranqüilo, calmo e com 

temperatura controlada, de acordo com o protocolo de rotina para avaliação do GER por CI (Anexo 

4). 

O GE foi mensurado durante 30 minutos, sendo descartados para análise os primeiros 10 

minutos. Para realização da CI o ambiente deve ser silencioso, com pouca iluminação e 

termoneutro, a fim de evitar alterações causadas em função do frio ou ansiedade. Antes do teste, o 

paciente deve estar em repouso há pelo menos 30 minutos e sem febre nas últimas 12 horas. Em 

pacientes que estejam recebendo solução glicosada endovenosa, a taxa de infusão das soluções deve 

ser mantida constante (Diener, 1997; Rocha et al, 2006). Pacientes com dor devem receber 

analgésicos uma hora antes do exame. O monitor do aparelho deve ser ligado, no mínimo, 30 

minutos antes do exame para aquecimento e estabilização adequados (Rocha et al, 2006; Weissman 

& Kemper, 1995). 

A coleta foi interrompida em casos de tosse intensa, vômitos incoercíveis, instabilidade dos 

sinais vitais (frequência cardíaca superior ou igual a 110 bpm, frequência respiratória superior ou 

igual a 30 irpm ou SpO2 inferior ou igual a  90%) e/ou alteração hemodinâmica (pressão arterial 

sistólica inferior ou igual a 90 mmHg), alteração do sensório, arritmia cardíaca, parada respiratória 

e/ou cardíaca.  
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5.5. CÁLCULO DO GASTO ENERGÉTICO POR EQUAÇÕES DE PREDIÇÃO 

 Foram utilizadas as seguintes ou equações de predição para o cálculo do GE dos pacientes: 

 Harris-Benedict (1919)  

HB: GERhomens = 66,47 + (13,75 x peso) + (5,003 x altura) – (6,775 x idade) 

HB: GERmulheres = 655,09 + (9,563 x peso) + (1,85 x altura) – (4,676 x idade) 

Sendo: peso expresso em kg, altura em centímetros e idade em anos.  

Considerando as diferentes hipóteses relacionadas ao fator injúria (FI), esta equação foi 

avaliada sem considerar o FI (HB) e também considerando o FI (HBcorrigido) de 30% (1,3) para 

pacientes críticos sem sepse e de 60% (1,6) para pacientes críticos com sepse (Long et al, 1979). 

 Ireton-Jones (2002) 

IJ: GER = 1784 – 11 x idade (anos) + 5 x peso (Kg) + 244 x sexo + 239 x trauma + 804 x 

queimadura 

Sendo: sexo masculino = 1; sexo feminino = 0; trauma existente = 1; trauma ausente = 0; 

queimadura existente = 1; queimadura ausente = 0. 

 ESPEN (2006)  

20-25 kcal/kg de peso/dia 

        Sendo: ESPEN1= 20 kcal/kg de peso/dia e ESPEN2= 25kcal/kg de peso/dia. 

5.6. ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

Os dados quantitativos foram avaliados como média e desvio padrão. Para a verificação da 

distribuição das variáveis contínuas de interesse foi conduzido o teste de aderência de Kolmogorov 

– Smirnov. 

Foi utilizado o teste t pareado para comparação das médias das equações de predição com a 

CI, considerando a presença de sepse e estado nutricional. 

Utilizou-se o programa computacional Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

versão 17.0, considerando p < 0,05 para nível de significância. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados serão apresentados na forma de manuscrito, segundo as normas da 

revista Nutrition Research. 

Referência: Nutrition Research. Guide for Authors, 2013. 
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enteral. 

 

Autores: Roberta Santiago de BRITO, Eliane Lopes ROSADO, Eduardo Eiras Moreira da 

ROCHA, Nara Lúcia Andrade LOPES , Karla Lopes Pereira GOMES, Rodolfo Eduardo de 

Andrade ESPINOZA 

Instituição Filiada: Instituto de Nutrição Josué de Castro, Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(INJC/UFRJ). 

Endereço para correspondência: 

Roberta Santiago de Brito 

Rua Joaquim Pinheiro, 176, apartamento:301 – Freguesia 

Rio de Janeiro, RJ – Brazil – CEP: 22743660 

Telefone: +55 (21) 24363234 

e-mail: betasantiago_rj@yahoo.com.br 

 

 

 

http://www.elsevier.com/journals/nutrition-research/0271-5317/guide-for-authors
http://www.elsevier.com/journals/nutrition-research/0271-5317/guide-for-authors
mailto:betasantiago_rj@yahoo.com.br


 
 

25 
 

Lista de abreviaturas e siglas 

ASPEN - American Society for Parenteral and Enteral Nutrition  

bpm – Batimentos por minuto 

cels – Células 

CEP - Comitê de Ética em Pesquisa 

CI - Calorimetria indireta  

EC – Estatura corporal 

ESPEN – Sociedade Européia de Nutrição Enteral e Parenteral 

FI – Fator injúria 

GE - Gasto energético  

GER - Gasto energético de repouso 

HB – Harris Benedict 

HBcorrigido – Harris Benedict corrigido 

HUCFF - Hospital Universitário Clementino Fraga Filho  

IJ – Ireton Jones 

IMC - Índice de massa corporal  

INJC - Instituto de Nutrição Josué de Castro  

irpm – Incursões respiratórias por minuto 

kcal – Quilocaloria 

kg – Quilograma 

mm – Milímetro 

mmHg – Milímetro de mercúrio 

n – Número de pessoas 

PaCO2 – Pressão parcial de gás carbônico 

PC - Peso corporal  

SpO2 – Saturação periférica de oxigênio 
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Abstract 

The study aims to evaluate among the elderly in enteral nutritional therapy, the predictive equations 

for energy expenditure (REE), comparing them with indirect calorimetry (IC). This is a cross 

sectional study that selected patients who were under attendance of the Multidisciplinary 

Nutritional Therapy Team from Copa D'Or Hospital (RJ), admitted to the Intensive Care Unit. The 

metabolic evaluation was performed using the open-circuit of IC with a respiratory hood. The 

results were compared with predictive equations of REE for Harris Benedict (with and without 

injury factor), Ireton-Jones and the European Society of Parenteral and Enteral Nutrition (ESPEN), 

considering the range of 20 (ESPEN1) kcal / kg / day to 25 (ESPEN2) kcal / kg / day, according to 

the gender and the presence of sepsis. Statistical analyzes were performed using SPSS 17.0 and 

considering p <0.05. It has been included 54 elderly patients with respiratory assistance of a 

mechanical ventilation and age within 79 ± 14 years. For the elderly women without sepsis and the 

REE was lower as the estimation of HB, IJ and ESPEN1, with the percentage of underestimation of 

19%, 13% and 18%, respectively. In septic women, IC differed from the equations HB, IJ and 

HBcorrected (with injury factor), and the underestimation of the percentage of REE was 18% and 

14% for HB and IJ, respectively, and the overestimation of the HBcorrected was 32%. For elderly men 

without sepsis the REE was lower by the HB estimation, and higher by the HBcorrected, with 

underestimation and overestimation percentage of 9% and 9%, respectively. For septic men, all the 

equations differed from the IC, and the underestimation percentage of REE was 21%, 15% and 16% 

for HB, IJ and ESPEN1, respectively, while the percentage of overestimation at the corrected HB 

and ESPEN2 was 18% and 5%, respectively. The correction factor used in the equation for HB 

sepsis may overestimate the EE in these patients; on the other hand, the HB equation 

underestimated the EE in all groups of patients. It is noted that for patients without sepsis, the 

equations proposed by ESPEN, considering both the minimum and the maximum calories per 

kilogram body weight, were more suitable to estimate the EE. However, for patients with sepsis, 

ESPEN2 was more appropriate 

 

Keywords: prediction equations, resting energy expenditure, enteral nutritional therapy, elderly, 

critical patients, indirect calorimetry. 
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Resumo 

O estudo objetiva avaliar, em idosos em terapia nutricional enteral, as equações de predição do 

gasto energético (GE) de repouso, comparando-as com a calorimetria indireta (CI). Trata-se de um 

estudo transversal que selecionou pacientes que estavam sob acompanhamento da Equipe 

Multidisciplinar em Terapia Nutricional do Hospital Copa D’Or (RJ), internados na Unidade de 

Terapia Intensiva. A avaliação metabólica foi conduzida utilizando o circuito aberto de CI com 

campânula respiratória. Os resultados obtidos foram comparados com as equações preditivas para o 

GE de Harris Benedict (com e sem fator injúria), Ireton-Jones e da Sociedade Europeia de Nutrição 

Enteral e Parenteral (ESPEN), considerando a faixa de 20 (ESPEN1) a 25 (ESPEN2) kcal/kg/dia, 

segundo o sexo e a presença de sepse no indivíduo. As análises estatísticas foram conduzidas 

utilizando-se o SPSS 17.0 e considerando p<0,05. Foram incluídos 54 pacientes idosos com 

assistência respiratória de ventilação mecânica e idade  de 79 ± 14 anos. Para as idosas sem sepse o 

GE foi menor pela estimativa de HB, IJ e ESPEN1, com os percentuais de subestimativa de 19%, 

13% e 18%, respectivamente. Nas mulheres sépticas, a CI diferiu das equações de HB, IJ e 

HBcorrigido (com fator injúria), e o percentual de subestimativa do GE foi de 18% e 14% para HB e 

IJ, respectivamente, e a superestimativa do HBcorrigido foi de 32%. Para os idosos sem sepse o GE foi 

menor pela estimativa de HB, e maior por HBcorrigido, com os percentuais de subestimativa  e 

superestimativa de 9% e 9%, respectivamente. Em homens sépticos, todas as equações diferiram da 

CI, e o percentual de subestimativa do GE foi de 21%, 15% e 16% para HB, IJ e ESPEN1, 

respectivamente, enquanto que o percentual de superestimativa do HBcorrigido e ESPEN2 foi de 18% 

e 5%, respectivamente. O fator de correção utilizado na equação de HB para sepse pode 

superestimar o GE nestes pacientes, por outro lado, a equação de HB subestimou o GE em todos os 

grupos de pacientes. Ressalta-se que para pacientes sem sepse, as equações propostas pela ESPEN, 

tanto considerando o valor mínimo quanto o máximo de calorias por quilograma de peso corporal, 

foram mais adequadas para estimativa do GE. No entanto, para pacientes com sepse, a ESPEN2 se 

mostrou mais adequada. 

 

Palavras Chave: equações de predição, gasto energético de repouso, terapia nutricional enteral, 

idosos, paciente crítico, calorimetria indireta. 

 

 



 
 

28 
 

Introdução: 

A utilização da Terapia Nutricional Enteral (TNE) tem demonstrado inúmeras vantagens 

para o paciente crítico hospitalizado (Kyle et al, 2006). A eficácia em terapia nutricional representa 

a condição de redução do custo e do tempo de permanência do paciente no ambiente hospitalar, que 

implica em evolução clínica favorável, melhora de parâmetros de qualidade de vida (Couto et al, 

2012) e na redução da taxa de morbimortalidade (Sicchieri et al, 2009). Dentro das Unidades de 

Terapia Intensiva (UTI) a sepse é um diagnóstico muito comum, sendo a principal causa de óbito 

no paciente crítico (Zanon et al, 2008). 

Paciente crítico/grave é aquele que se encontra em risco iminente de perder a vida ou função 

de órgão/sistema do corpo humano, bem como aquele em frágil condição clínica decorrente de 

trauma ou outras condições relacionadas a processos que requeiram cuidado imediato clínico, 

cirúrgico, gineco-obstétrico ou em saúde mental (Brasil, 2011). 

O fornecimento adequado de nutrientes mantém ou recupera o estado nutricional, atenua os 

efeitos adversos da resposta metabólica às lesões de natureza diversas e minimiza o acometimento e 

funcionamento de órgãos vitais (Isidro & Lima, 2012). Mesmo com a frequente utilização da TNE, 

a adequada prescrição de nutrientes por via enteral ainda é um grande desafio para os profissionais, 

pois existem dificuldades em determinar as necessidades nutricionais adequadas a cada indivíduo 

(Nokazi & Peralta 2009). 

A incorreta prescrição da terapia nutricional pode agravar o quadro clínico dos indivíduos.  

A oferta de energia insuficiente pode ser denominada como hipoalimentação, e suas consequências 

podem ser aumento no período de internação, comprometimento respiratório, demora na 

cicatrização de feridas, aumento do período de uso da ventilação mecânica, diminuição da 

integridade intestinal e também da resposta imunológica, assim como a desnutrição hospitalar. Em 

contrapartida, a oferta energética excessiva tem sido mais presente nas terapias nutricionais e pode 

acarretar efeitos prejudiciais como complicações metabólicas, aumento do gasto energético, 

comprometimento respiratório, disfunção hepática, aumento da morbimortalidade, estresse 

fisiológico, hiperglicemia e aumento da produção de dióxido de carbono (Kross et al, 2012).  

A determinação das necessidades energéticas dos indivíduos pode ser obtida por meio de 

equações teóricas, as quais são originadas de populações específicas, podendo sub ou superestimar 

esta variável em determinados grupos (Nokazi & Peralta, 2009). A calorimetria indireta (CI) é uma 

forma de estimar as necessidades energéticas de forma confiável (Rocha et al, 2006), já que a 
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variável é obtida por meio da determinação do  oxigênio consumido e do dióxido de carbono 

produzido (Woien & Bjork, 2006). Entretanto, a CI possui limitações, como custo elevado dos 

equipamentos, treinamento da equipe e demanda de tempo para execução do procedimento (Basile 

et al, 2003). Dessa forma, a maioria das instituições hospitalares ainda utiliza equações para estimar 

as necessidades energéticas diárias de cada paciente (Santos et al, 2009). 

As equações de predição são métodos alternativos, práticos e menos onerosos para estimar o 

GE, por serem fórmulas matemáticas (Santos et al, 2009). Atualmente, algumas equações vêm 

sendo objetivo de estudos, entre elas a de Ireton-Jones (IJ) (2002), que apesar de ter sido elaborada 

para pacientes críticos, autores têm demostrado que a mesma pode apresentar falhas em relação à 

estimativa do gasto energético, assim como a de Harris & Benedict (HB) (1919) (Cheng et al, 

2002). Acredita-se que as equações de predição que estimam o gasto energético de repouso (GER) 

em pacientes hospitalizados podem ter erros acima de 10% (Boulatta et al, 2007). 

As equações existentes foram provenientes, em sua maioria, de amostras populacionais 

norte-americana e européia, que apresentam características diferenciadas de composição corporal e 

de condições ambientais distintas, o que justifica o fato das mesmas sub ou superestimarem o gasto 

energético em populações diferentes, principalmente enfermos (Wahrlich & Anjos, 2001). 

Sendo a CI reconhecida como método de referência para medição do GE em pacientes 

idosos críticos, as limitações que a acompanham induzem à utilização de equações preditivas e 

recomendações energéticas de sociedades de nutrição, métodos mais comuns para estimar o GE na 

prática clínica.  

          Ainda que a indicação, a prescrição e o acompanhamento criterioso dos pacientes submetidos 

à TNE sejam regulamentados pelo Ministério da Saúde no Brasil (Brasil, 2000), não se dispõe de 

estudos que descrevam estimativas globais do uso de nutrição enteral em idosos hospitalizados no 

País (Luft et al, 2008). Portanto, é necessário que sejam realizados estudos com este grupo 

populacional para que se possa indicar o melhor método de predição do GE. 

 O presente estudo objetiva avaliar a adequação das equações de predição do GE com a CI 

em idosos hospitalizados em TNE. Além de comparar o GER obtido pelas equações de predição e 

por CI, entre idosos agrupados quanto à presença ou ausência de sepse e verificar se o GE 

recomendado pela ESPEN apresenta boa concordância com aquele obtido por CI. 
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Casuística e Métodos: 

Casuística 

Foram selecionados 54 pacientes idosos (idade igual ou superior a 60 anos), no período de 

março de 2011 a junho de 2012, internados na UTI e acompanhados pela EMTN do hospital, não 

havendo distinção de sexo, raça, cor ou estado nutricional. Foram incluídos no estudo aqueles em 

ventilação mecânica com incapacidade de alimentação por via oral, em dieta enteral plena; trato 

digestório funcionante e estabilização hemodinâmica. Sendo os critérios de exclusão aqueles que 

não se enquadram nos itens anteriormente descritos; ou em tratamento conservador da função renal 

e dialítico. 

O peso corporal (PC) e a estatura corporal (EC) foram obtidos segundo informações de 

prontuário médico, medidos por maca balança e altura do joelho (Chumlea et al, 1998), 

respectivamente. O índice de massa corporal (IMC) foi calculado a partir da fórmula 

peso/estatura
2
 e classificado segundo Lipschitz (1994). 

Considerações Éticas 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Instituto D’Or de 

Pesquisa e Ensino, para execução do mesmo dentro do Hospital Copa D’Or (protocolo de pesquisa: 

203/10). 

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi assinado pelo paciente ou acompanhante 

autorizando a participação no estudo. 

Desenho do Estudo 

O estudo apresenta desenho do tipo transversal. Foram coletadas informações clínicas, 

referentes à duração e evolução da doença, doença de base e nível de consciência e intercorrências 

no período de internação, além de parâmetros antropométricos e metabólicos dos pacientes. 

Utilizou-se dados referentes à idade (anos) e diagnóstico principal para caracterização dos pacientes 

(Anexo 3). Os pacientes foram divididos em dois grupos considerando a presença ou não da sepse, 

registrada em prontuário. 

A avaliação metabólica foi conduzida utilizando o circuito aberto de calorimetria indireta 

modular (E-COVXGE®) (Ferrannini, 1988). A avaliação ocorreu em ambiente tranqüilo, calmo e 

com temperatura controlada, de acordo com o protocolo de rotina para avaliação do GER por CI. 
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O GE foi mensurado durante 30 minutos, sendo descartados para análise os primeiros 10 

minutos. Para realização da CI o ambiente deve ser silencioso, com pouca iluminação e 

termoneutro, a fim de evitar alterações causadas em função do frio ou ansiedade. Antes do teste, o 

paciente deve estar em repouso há pelo menos 30 minutos e sem febre nas últimas 12 horas. Em 

pacientes que estejam recebendo solução glicosada endovenosa, a taxa de infusão das soluções deve 

ser mantida constante (Diener, 1997; Rocha et al, 2006). Pacientes com dor devem receber 

analgésicos uma hora antes do exame. O monitor do aparelho deve ser ligado, no mínimo, 30 

minutos antes do exame para aquecimento e estabilização adequados (Rocha et al, 2006; Weissman 

& Kemper, 1995). 

A coleta foi interrompida em casos de tosse intensa, vômito incoercível, instabilidade dos 

sinais vitais (freqüência cardíaca superior ou igual a 110 bpm, freqüência respiratória superior ou 

igual a 30 irpm ou saturação de oxigênio inferior a 90%) e/ou alteração hemodinâmica (pressão 

arterial sistólica inferior ou igual a 90 mmHg), alteração do sensório, arritmia cardíaca, parada 

respiratória e/ou cardíaca. 

Estimativa do Gasto Energético por Equações de Predição 

 Foram utilizadas as seguintes ou equações de predição para o cálculo do GE dos pacientes: 

 Harris-Benedict (1919)  

HB: GERhomens = 66,47 + (13,75 x peso) + (5,003 x altura) – (6,775 x idade) 

HB: GERmulheres = 655,09 + (9,563 x peso) + (1,85 x altura) – (4,676 x idade) 

Sendo: peso expresso em kg, altura em centímetros e idade em anos.  

Considerando as diferentes hipóteses relacionadas ao FI, esta equação foi avaliada sem 

considerar o FI (HB) e também considerando o FI (HBcorrigido) de 30% (1,3) para pacientes críticos 

sem SRIS e de 60% (1,6) para pacientes críticos com SRIS (Long et al, 1979). 

 Ireton-Jones (2002) 

IJ: GER = 1784 – 11 x idade (anos) + 5 x peso (Kg) + 244 x sexo + 239 x trauma + 804 x 

queimadura 

          Sendo: sexo masculino = 1; sexo feminino = 0; trauma existente = 1; trauma ausente = 0; 

queimadura existente = 1; queimadura ausente = 0. 
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 ESPEN (2006)  

20-25 kcal/kg de peso/dia 

        Sendo: ESPEN1= 20 kcal/kg de peso/dia e ESPEN2= 25kcal/kg de peso/dia. 

Análises Estatísticas 

Os dados quantitativos foram avaliados como média e desvio padrão. Para a verificação da 

distribuição das variáveis contínuas de interesse foi conduzido o teste de aderência de Kolmogorov 

– Smirnov. 

Foi utilizado o teste t pareado para comparação das médias das equações de predição com a 

CI, considerando a presença de sepse e estado nutricional. 

Utilizou-se o programa computacional Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

versão 17.0, considerando p < 0,05 para nível de significância. 

 

Resultados: 

 Foram incluídos no estudo 54 pacientes idosos com assistência respiratória de ventilação 

mecânica e média de idade  de 79 ± 14 anos , sendo 57,4% (n= 31) do sexo masculino e 42,6% (n= 

23) do sexo feminino. A distribuição destes segundo diagnóstico clínico e  estado nutricional são 

demonstradas na Tabela 1. 

                  As principais doenças de base na população em estudo foram as cardiopatias, sepse e 

pneumonia, representando, respectivamente, 31,5%, 29,6% e 24% de frequência nestes idosos. A 

insuficiencia respiratória aguda e doença pulmonar obstrutiva crônica obtiveram frequência de 

5,6% e câncer e a úlcera perfurada representaram o menor percentual das doenças de base com 

apenas 1,9%. 

          Na tabela 2 estão apresentados os dados comparativos das equações de predição com a CI em 

idosas sem e com sepse. Para o grupo sem sepse o GE foi menor pela estimativa de HB, IJ e 

ESPEN1, com subestimativa em relação a CI de 19%, 13% e 18%, respectivamente. 

           Idosas sépticas apresentaram GE menor quando o mesmo foi estimado por HB e IJ. O GE foi 

maior quando estimado por HBcorrigido. A subestimativa em relação a CI do GE foi de 18% e 14% 

para HB e IJ, respectivamente, e a superestimativa do HBcorrigido foi de 32%. 
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          Na tabela 3 estão apresentados os dados comparativos das equações de predição com a CI em 

idosos sem e com sepse. Para os indivíduos sem sepse o GE foi menor pela estimativa de HB, e 

maior por HBcorrigido, com subestimativa  e superestimativa em relação a CI de 9% e 9%, 

respectivamente. 

           Idosos sépticos diferiram de todas as equações de predição, quando comparadas com a CI. 

Apresentaram GE menor quando o mesmo foi estimado por HB, IJ e ESPEN1. O GE foi maior 

quando estimado por HBcorrigido e ESPEN2. A subestimativa do GE foi de 21%, 15% e 16%, quando 

para HB, IJ e ESPEN1, respectivamente, enquanto a superestimativa do HBcorrigido e ESPEN2 foi de 

18% e 5%, respectivamente. 

 

Discussão: 

        Dentre as equações de predição do gasto energético avaliadas, aquelas propostas pela ESPEN 

obtiveram melhor adequação, em relação à calorimetria indireta, para pacientes sem sepse. A 

presença de sepse resulta em maior dispêndio energético, justificando a melhor adequação da 

ESPEN2 para este grupo. Medidas do gasto energético por CI em pacientes críticos podem 

corresponder ao gasto energético total, considerando que os mesmos estão restritos ao leito o que 

poderia justificar a adequação da ESPEN com a CI. 

A utilização do IMC para avaliação de idosos internados nas UTI é limitada, porém valores 

abaixo de 22 kg/m
2
 estão relacionados com piores prognósticos, como: maior tempo de internação, 

aumento de complicações pós-operatórias e dificuldade de retorno à alimentação por via oral 

(Ferreira, 2007). Este fato é preocupante no nosso estudo, principalmente para as idosas, visto que 

maior parte delas apresentou IMC classificado como baixo peso. Destas, 30% apresentavam sepse, 

fator agravante do prognóstico.   

        As diretrizes atuais de nutrição enteral e parenteral (McClave et al, 2009,  Kreymann et al, 

2006) recomendam que o aporte nutricional administrado seja o mais próximo das necessidades do 

paciente, afim de evitar deficiências nutricionais, atenuar perda de massa magra, evitar 

complicações e melhorar os desfechos clínicos (Franzosi et al, 2012). 

          Segundo Savard et al (2008), a equação de HB foi a que mais se relacionou com o GER 

obtido por CI em adultos mecanicamente ventilados, ainda que alguns estudos afirmem que a 

mesma tende a subestimar as necessidades nutricionais dos pacientes criticamente enfermos (Costa 
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et al, 2012; Kross et al, 2012; Lev et al, 2010), assim como demonstrado no presente estudo, onde 

HB subestimou o GE de todos os grupos de idosos avaliados. 

          Estudos relatam que a equação de  HBcorrigido superestima as necessidades energéticas de 

pacientes em TNE com ventilação mecânica em até 30% ( De Jonghe et al, 2001;  O'Leary-Kelley 

et al, 2005; Nokazi & Peralta, 2009; Faisy et al, 2003). Foi obtido resultado semelhante no grupo de 

idosas sépticas, onde o percentual de superestimativa desta equação chegou a 32%. No grupo dos 

homens HBcorrigido excedeu as recomendações energéticas em menor proporção para os pacientes 

com ou sem sepse. Estes resultados demonstram que a utilização desta equação para pacientes 

sépticos não deve ser recomendada, visto o alto risco de hiperalimentação. 

          Pesquisas evidenciam de que a equação de HB, com ou sem fatores de correção, não deve ser 

usada para estimar o GE de pacientes críticos (Walker & Heuberguer, 2009; Frankenfield et al, 

2007), visto que estas tendem a superestimar e subestimar, respectivamente, os valores de GE neste 

grupo populacional. A ausência do fator de correção subestima o GE devido ao fato do paciente 

apresentar a injúria e a equação não considerá-la, ao passo que a CI estima o GE total desta 

população. Por outro lado, o fator de correção referenciado pela literatura (Long et al, 1979) é 

considerado elevado na prática clínica. 

          De acordo com Santos et al (2009) e Campbell et al (2005), a equação de IJ tende a 

superestimar o GER de pacientes críticos, não apresentando boa concordância com a CI. Entretanto, 

MacDonald & Hildebrandt (2003) afirmaram que IJ subestimou as necessidades energéticas de 

pacientes criticamente enfermos, assim como os achados do presente estudo. No entanto, os estudos 

citados, foram realizados com populações pequenas e distintas, o que dificulta a interpretação dos 

resultados. 

          A avaliação das diretrizes da ESPEN foi realizada com valores inferiores e superiores de 

acordo com a referência (ESPEN, 2006), visto que o valor da CI quando dividido pelo peso do 

paciente encontra-se de acordo com o recomendado 20-25 kcal/kg de peso/dia. Autores afirmam 

que as diretrizes europeias são cada vez mais utilizadas na estimativa do GE dos pacientes críticos, 

devido à sua facilidade de cálculo e ao alto percentual de adequação frente aos demais métodos 

preditivos (Couto et al, 2012; Costa et al, 2012; Nokazi & Peralta, 2009), isto foi demonstrado nos 

resultados do presente estudo.  

          Estudos mostram que nenhuma equação preditiva é capaz de determinar com precisão o GE 

de pacientes criticamente enfermos (Martins et al, 2011; Boulatta et al, 2007). Quando avaliados 
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idosos saudáveis, maiores de 70 anos, o resultado é semelhante (Melzer et al, 2007), isto se deve à 

instabilidade metabólica e fisiológica de ambos os grupos. Tais fatores justificam a grande 

dificuldade encontrada no estudo. 

Considerando que a classificação do estado nutricional de idosos não distingue o sobrepeso da 

obesidade (Lipschitz, 1994), existe dificuldade na utilização de equações de predição que 

consideram a presença desta enfermidade na estimativa do GE, como ocorre com as recomendações 

propostas pela ASPEN (American Society for Parenteral and Enteral Nutrition) (McClave et al, 

2009), o que poderia representar uma limitação ao se avaliar idosos criticamente enfermos. 

Não foram encontrados na literatura científica estudos semelhantes, que tivessem como 

objetivo avaliar a eficácia das equações de predição utilizadas na estimativa do GE de idosos em 

TNE, mecanicamente ventilados, o que dificultou a comparação dos dados. A necessidade de 

escolha da melhor equação para estimativa do GE em indivíduos, particularmente críticos, é 

evidente, porém há dificuldade associada às metodologias diferenciadas e seleção das equações 

avaliadas.  

Estudos que englobem a população de referência são de vital importância para a 

compreensão dos métodos preditivos de avaliação nutricional, visto que para o cálculo do GE são 

utilizados dados de peso corporal e altura, normalmente estimados por fórmulas previamente 

validadas e específicas do grupo, o que não deixa de ser um viés de erro para o estudo.  

Ademais, pacientes críticos formam grupos muito heterogêneos, propensos a modificações 

metabólicas de acordo com a gravidade e evolução da doença, nível de consciência, uso de 

medicamentos, estado nutricional, e demais alterações que acabam por dificultar a estimativa do GE 

real do indivíduo. Isto reforça a necessidade de escolha de equações de estimativa do GE mais 

exatas, que possam ser recomendadas para todos os pacientes nesta situação. 

 

 Conclusão: 

          Os métodos preditivos que mais se adequaram à população estudada foram as recomendações 

da ESPEN, visto que os valores recomendados são adequados às necessidades globais do paciente 

crítico, embora a diretriz permita ainda variação calórica considerável, principalmente em obesos, 

na determinação das necessidades energéticas do indivíduo. Ressalta-se que para pacientes sem 

sepse, as equações propostas pela ESPEN, tanto considerando o valor mínimo quanto o máximo de 
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calorias por quilograma de peso corporal, foram mais adequadas para estimativa do GE. No 

entanto, para pacientes com sepse, a ESPEN2 se mostrou mais adequada. 

           O fator de correção utilizado na equação de HB para sepse pode superestimar o GE nestes 

pacientes, por outro lado, a equação de HB subestimou o GE em todos os grupos de pacientes. 

          É possível afirmar que tais resultados, apesar de limitados, comprovam a necessidade de se 

desenvolver métodos preditivos de GE mais fidedignos, corroborando para a importância da 

realização da CI dentro das UTI’s. 
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Tabelas: 

 

Tabela 1 – Distribuição dos pacientes segundo sexo, diagnóstico clínico e estado nutricional. 

Pacientes n= 54 

 Mulheres Homens 

Diagnóstico   

Sem sepse 52,2% (n= 12) 38,7% (n= 12) 

Com sepse 47,8% (n=11) 61,3% (n= 19) 

Estado Nutricional   

Baixo peso 43,5% (n= 10) 16,1% (n= 5) 

Eutrófico 21,7% (n= 5) 48,4% (n= 15) 

Excesso de peso 34,8% (n= 8) 35,5% (n= 11) 

                        n = número de paciente 
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Tabela 2 - Comparação do gasto energético (média ± desvio padrão) medido por calorimetria 

indireta e pelas equações de predição em mulheres. 

 

 Variáveis 

HB 

(kcal) 

HBcorrigido 

(kcal) 

IJ 

(kcal) 

ESPEN1 

(kcal) 

ESPEN2 

(kcal) 

Sem 

sepse 

CI 

(kcal) 

1421±330 1152±159 1498±207 1238±127 1172±294 1465±367 

p-valor 0,010 0,401 0,048 0,039 0,720 

Com 

sepse 

CI 

(kcal) 

1412±285 1164±138 1862±221 1215±138 1253±260 1566±325 

p-valor 0,007 0,000 0,018 0,110 0,162 

Legenda: CI: Calorimetria indireta; HB: Harris Benedict; HBcorrigido: Harris Benedict corrigido, 

considerou-se fator injúria de 1,3 para o grupo sem sepse e 1,6 para o grupo com sepse; IJ: Ireton 

Jones; ESPEN: Sociedade europeia de nutrição enteral e parenteral, considerou-se ESPEN1= 20 

kcal/kg de peso/dia e ESPEN2= 25 kcal/kg de peso/dia; p < 0,05. 
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Tabela 3 - Comparação do gasto energético (média ± desvio padrão) medido por calorimetria 

indireta e pelas equações de predição em homens. 

 

 Variáveis 

HB 

(kcal) 

HBcorrigido 

(kcal) 

IJ 

(kcal) 

ESPEN1 

(kcal) 

ESPEN2 

(kcal) 

Sem 

sepse 

CI 

(kcal) 

1612±286 1474±327 1761±279 1602±142 1553±421 1942±526 

p-valor 0,038 0,017 0,879 0,484 0,303 

Com 

sepse 

CI 

(kcal) 

1812±512 1439±270 2133±294 1544±151 1525±336 1906±420 

p-valor 0,001 0,002 0,019 0,004 0,010 

Legenda: CI: Calorimetria indireta; HB: Harris Benedict; HBcorrigido: Harris Benedict corrigido, 

considerou-se fator injúria de 1,3 para o grupo sem sepse e 1,6 para o grupo com sepse; IJ: Ireton 

Jones; ESPEN: Sociedade europeia de nutrição enteral e parenteral, considerou-se ESPEN1= 20 

kcal/kg de peso/dia e ESPEN2= 25 kcal/kg de peso/dia; p < 0,05. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

           

           Não foram encontrados na literatura científica estudos que apresentaram a mesma 

metodologia do presente estudo, o que limitou a comparação dos dados. A necessidade de escolha 

da melhor equação para estimativa do GE em indivíduos, particularmente críticos, é evidente, 

porém há dificuldade associada às metodologias diferenciadas e seleção das equações estudadas.  

O método preditivo que mais se adequou à população estudada foi ás recomendações da 

ESPEN, visto que os valores recomendados são adequados às necessidades globais do paciente 

crítico, embora a diretriz permita ainda uma variação calórica considerável, principalmente em 

obesos, na determinação das necessidades energéticas do indivíduo. Salienta-se que para pacientes 

sem sepse, as equações propotas pela ESPEN, tanto considerando o valor mínimo quanto o máximo 

de calorias por quilograma de peso corporal, foram mais adequadas para estimativa do GE. No 

entanto, para pacientes com sepse, a ESPEN2 se mostrou mais adequada. 

           O fator de correção utilizado na equação de HB para sepse pode superestimar o GE nestes 

pacientes, por outro lado, a equação de HB subestimou o GE em todos os grupos de pacientes.  

           É possível afirmar que tais resultados, apesar de limitados, comprovam a necessidade de se 

desenvolver métodos preditivos de GE mais fidedignos, corroborando para a importância da 

realização da CI dentro das UTI’s. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1:  Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Copa D’Or. 
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Anexo 2: Termo de consentimento livre e esclarecido. 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Resolução n
o
 196, de 10 de outubro de 1996. Conselho Nacional de Saúde 

 

Dados de identificação 

Título do projeto: AVALIAÇÃO DAS EQUAÇÕES DE PREDIÇÃO DO GASTO ENERGÉTICO 

DE REPOUSO DE PACIENTES EM TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL.  

 

Pesquisador Responsável: Nutricionista Roberta Santiago de Brito 

Instituição a que pertence o pesquisador responsável: Instituto de Nutrição Josué de 

Castro,Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

Telefones para contato: (21) 94265595 (Roberta), (21) 8105-4499 (Eliane), (21) 2562-6601 

(Instituto de Nutrição Josué de Castro/UFRJ), (21) 9997-6615 (Eduardo). 

 

Nome do paciente: _____________________________________________________ 

Idade:___________ anos                                      R.G.__________________________ 

 

Termo de Esclarecimento 

O (a) Sr (a). está sendo convidado a participar do projeto de pesquisa “AVALIAÇÃO DAS 

EQUAÇÕES DE PREDIÇÃO DO GASTO ENERGÉTICO DE REPOUSO DE PACIENTES EM 

TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL”, de responsabilidade dos pesquisadores Roberta Santiago 

de Brito, Eliane Lopes Rosado e Eduardo E. Moreira da Rocha. O estudo tem como objetivo avaliar 

a adequação do gasto energético de repouso determinado por meio de equações de predição, 

comparando-as com a calorimetria indireta, em pacientes em terapia nutricional enteral. 

Os resultados obtidos nesta pesquisa fornecerão conhecimentos para avanços no tratamento 

dietético dos pacientes em terapia nutricional enteral em Unidade de Terapia Intensiva, na medida 
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que o mesmo poderá auxiliar o profissional nutricionista na escolha do método mais adequado para 

cálculo energético do paciente. 

O (a) Sr (a) será submetido a uma avaliação metabólica durante 30 minutos, a qual não 

influenciará no tratamento clínico.  

O (a) Sr (a) não sofrerá nenhum risco com a participação no estudo. A avaliação metabólica 

por calorimetria indireta não causará desconforto. Todo material coletado será utilizado apenas para 

esta pesquisa. 

Os resultados da pesquisa serão fornecidos somente no final do estudo. 

Em qualquer etapa do estudo, o (a) Sr (a) terá acesso ao profissional responsável que poderá 

ser encontrado através dos telefones: (21) 2562-6601 (Instituto de Nutrição Josué de Castro/UFRJ), 

(21) 9426-5595 (Nutricionista Roberta), (21) 8105-4499 (Dra. Eliane), (21) 9997-6615 (Dr. 

Eduardo). Se o (a) Sr (a) tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital Copa D`Or situado à Rua 

Figueiredo de Magalhães, 875. Copacabana - RJ, telefone (21) 2545-3792 – Email: 

pclinica@copador.com.br 

É garantida a liberdade de querer não participar do projeto de pesquisa ou de retirar o 

consentimento a qualquer momento, no caso da aceitação, sem qualquer prejuízo à continuidade de 

seu tratamento na instituição. 

Os resultados serão analisados em conjunto com os resultados dos outros pacientes, não 

sendo divulgada sua identificação. Os resultados serão apresentados em revistas e congressos 

científicos. 

Tanto os resultados de seus exames, quanto à avaliação do prontuário somente será realizada 

pelos pesquisadores deste estudo e pelos profissionais que estarão relacionados com seu 

atendimento e que estarão cuidando do (a) Sr (a), e não será permitido que outras pessoas vejam 

seus resultados, garantindo proteção contra qualquer tipo de discriminação. 

O (a) Sr (a) poderá, em qualquer momento do estudo, pedir informações e até se atualizar 

quanto aos resultados parciais da pesquisa.  

Esta pesquisa não lhe trará despesas, ou seja, o (a) Sr (a) não pagará pelos exames e pelas 

demais avaliações. Também não terá compensações financeiras relacionadas à sua participação 

mailto:pclinica@copador.com.br
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durante e ao final do estudo. 

Caso ocorra algum dano pessoal resultante do estudo o (a) Sr (a) terá direito ao atendimento 

pelos pesquisadores ou encaminhamento na Instituição.  

 

Termo de Consentimento 

 Eu, _________________________________________, RG nº ___________________ 

acredito ter sido suficientemente informado (a) a respeito das informações sobre o estudo acima 

citado. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem 

realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

permanentes. Concordo em participar, como voluntário (a) do projeto de pesquisa acima descrito e 

poderei retirar meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 

penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu 

atendimento nesta Instituição. Também abro mão de indenizações ou ressarcimentos neste estudo. 

 

__________________________________ 

Nome do paciente 

 

___________________________________                                     Data: ___/___/_____ 

(Assinatura do paciente ou responsável) 

 

___________________________________                                   Data: ___/___/_____ 

Nutricionista Roberta Santiago de Brito 

        (Pesquisador responsável) 

 

___________________________________                                    Data: ___/___/_____ 
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Profa. Dra. Eliane Lopes Rosado 

        (Pesquisador) 

 

___________________________________                                     Data: ___/___/_____ 

 Médico Dr. Eduardo E. Moreira da Rocha.  

        (Pesquisador) 
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Anexo 3: Ficha de coleta de dados. 

FICHA DE COLETA DE DADOS 

nºdo Prontuário: _________________ 

Data: ____/____/____ 

1. Identificação e dados gerais: 

Nome : _____________________________________________     

Sexo: (    ) Feminino    (    ) Masculino     Idade: __________anos    

Data de nascimento:____/____/____ 

Endereço:______________________________________________________________________ 

Telefones:_______________________________________________________________ 

Naturalidade: ________________________ Nacionalidade: _______________________ 

Escolaridade:_____________________________________________________________ 

Escolaridade segundo entrevistador: (    ) 0 = fundamental (até 8ª série) incompleto; 1 = 

fundamental completo;             2 = médio (até 2º grau) incompleto; 3 = médio completo; 4 = 

superior incompleto; 5 = superior completo. 

Profissão: _______________________________________________________________ 

Intercorrências:___________________________________________________________ 

Fumante: (    ) 1 = sim; 2 = não         

Por quanto tempo fumou? _______________Há quanto tempo parou? ______________ 

Consome bebidas alcoólicas? (    ) 1 = sim; 2 = não       

Bebida Frequência Quantidade 

   

   

   

 

2. Avaliação Clínica: 

Motivo da internação:______________________________________________________ 
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Diagnóstico por ordem de importância:________________________________________ 

Tempo de internação:__________________ 

História patológica pregressa: (   ) Diabetes        (   ) Câncer        (   ) Doença cardiovascular  

(   ) Dislipidemias (   ) outras ________________________________________________ 

Intercorrências: 

Náuseas ( ) Sim ( ) Não                   Freqüência/dia:  

Vômitos ( ) Sim ( ) Não                   Freqüência/dia:  

Diarréia ( ) Sim ( ) Não                   Freqüência/dia  

Constipação () Sim (  ) Não                   Freqüência/dia:  

Flatulência ( ) Sim ( ) Não                   Freqüência/dia: 

Febre ( ) Sim ( ) Não                   Freqüência/dia: 

 ( ) Sim ( ) Não                   Freqüência/dia: 

 ( ) Sim (  ) Não                   Freqüência/dia: 

 

Ventilação mecânica: (    ) 1 = sim; 2 = não  

________________________________________________________________________ 

Medicamentos: 

Medicamento Horários Dosagem 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

3. Avaliação antropométrica: 

Parâmetros Datas 

      

Peso (kg)      

Estatura (cm)       

Altura do joelho      

Circunferência do braço (cm)      

Circunferência da panturrilha (cm)      

Prega cutânea subscapular (mm)      

IMC (kg/m
2
)      

 

Edema MMII:(    )  1 = sim; 2 = não  

Obs:____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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4. Avaliação metabolismo energético: 

 

 

Parâmetros 

Data 

  

Jejum:   

Hora de início   

Hora de término   

Nitrogênio urinário basal   

VO2 (30 minutos)   

VCO2 (30 minutos)   

Taxa metabólica de repouso (kcal/h)   

Quociente respiratório (QR)   

Quociente respiratório não protéico (QRNP)   

Oxidação Proteínas (g/h)   

Oxidação Lipídios (g/h)   

Oxidação Carboidratos (g/h)   

 

 

5. Avaliação dietética: 

Via:_________________________________________________________________ 

Tipo:________________________________________________________________ 

Quantidade:_________________________________________________________ 

Horários de administração:______________________________________________ 

Gotejamento:_________________________________________________________ 
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Anexo 4: Protocolo de rotina para a avaliação do gasto energético de 

repouso (GER) por calorimetria indireta. 

 

PROTOCOLO DE ROTINA PARA A AVALIAÇÃO DO GASTO ENERGÉTICO DE REPOUSO 

(GER) POR CALORIMETRIA INDIRETA 

I) OBJETIVO: 

Uma das características mais importante da terapia nutricional está na capacidade de medir e/ou 

estimar o GER, com a melhor precisão possível. Assim, a calorimetria indireta consiste em 

quantificar o GER, que é o maior componente do gasto energético diário total, através às medidas 

não-invasivas do consumo de oxigênio (VO2) e da produção de gás carbônico (VCO2), com o uso 

de aparelho apropriado. 

 

II) INDICAÇÕES: Essas podem ser divididas em três categorias genéricas: 

1. Os estados clínicos que alteram o GER e tornam imprecisas as equações estimativas 

(determinação do peso corporal metabolicamente ativo = peso para meta nutricional); 

2. Falha dos pacientes em responder à terapia nutricional, baseada no aporte calórico calculado 

através às equações estimativas; 

3. As medidas seriadas no jejum e 24h após a terapia nutricional plena, a fim de nortear e modular o 

aporte nutricional conforme as alterações evolutivas do GER; 

ESTADOS CLÍNICOS ESPECÍFICOS: 

1. Os pacientes graves com: a) Síndrome de resposta inflamatória sistêmica; b) Sepse; c) Traumas 

múltiplo e/ou neurológico e os queimados; d) Disfunção de múltiplos órgãos e sistemas; e) Os 

estados de hipermetabolismo e f) Pós-operatório de transplante de órgãos. 

2. Nas insuficiências respiratórias aguda ou crônica (DPOC); nos pacientes em uso de sedação e/ou 

relaxantes musculares; e naqueles com desmame difícil da prótese respiratória. 

3. Na desnutrição com alterações da composição corporal: a) No emagrecimento com IMC < 18 ou 

na obesidade com IMC > 30; b) Na amputação de membros; c) Nos estados de hiperidratação 

(Edemas periféricos e ascite). 

 

III) MÉTODO DE MEDIDA DO GER: Calorímetro: Tipo modular E-COVX® 

1. Medida: Paciente: Em ventilação espontânea – ar ambiente ou em prótese respiratória; 
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Característica: 

a) Calibração dos gases – Pelo representante (a cada 6 meses) e próprio do módulo; 

b) Alcançar o estado de equilíbrio respiratório e metabólico – Coeficiente de variação dos VO2, 

VCO2 ou GER < 10% durante 5 minutos consecutivos, ou a variação de £ 5% na média das leituras 

em 5 minutos; 

c) Tempo de medida – 15 a 30 minutos 

2. Estado clínico: 

a) Após 1 hora dos cuidados de rotina da enfermagem e/ou fisioterapia; 

b) Após 30 a 60 minutos seguindo-se a administração de sedativos e/ou analgésicos; 

c) Não alterar os ajustes do respirador em até 90 minutos antes da avaliação. 

3. Monitorização de fatores clínicos: 

a) FiO2 £ 0,6 

b) Quociente respiratório (QR) dentro da variação fisiológica de 0,67 a 1,3 e obrigatoriamente < 1,0 

nos pacientes ou voluntários normais em jejum (< 0,67 = vazamento no sistema; > 1,0 = 

hiperventilação ou lipogênese a partir de carboidratos); 

c) Presença de vazamentos de ar nos sistemas inspiratório e/ou expiratório, principalmente nesse 

último 

(Ex.: Balonete do tubo oro-traqueal ou da traqueostomia, dreno de tórax, fístula bronco-pleural, 

etc); 

d) Na vigência do procedimento de hemodiálise (Perda de CO2 através o filtro dialítico); 

e) Presença de acidose metabólica (Aumenta o CO2 e altera o QR, com pequena alteração no GER) 

 

IV) INTERPRETAÇÃO: 

a) GER = 10 a 30% do gasto energético basal calculado (GEB) – Incluindo as ações dinâmicas 

específicas dos nutrientes e das atividades físicas - NORMOMETABÓLICO; 

b) GER _ 30% do GEB – HIPERMETABOLISMO; 

c) GER £ 10% do GEB – HIPOMETABOLISMO ou gasto energético mínimo (Ex.: sono); 

 

V) APLICAÇÃO CLÍNICA: 

a) Indicação: EMTN com a Equipe Médica Assistente e/ou o Médico Assistente; 

b) Execução: Unidades Fechadas – Enfermeira rotina treinada; 

Unidade Semi-intensiva e Unidades de Internação – Enfermeira especialista da EMTN; 

c) Interpretação: Profissional treinado e habilitado da EMTN, preferencialmente Médico. 
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GER – Jejum GER – Pós-absortivo QR  

Normal (ml / min.)  Variação 
Metabolismo 

preferencial 

Masculino: Masculino: 0,67 – 0,69 Corpos cetônicos 

VO2 – 243,0 ± 40,6 VO2 – 266,7 ± 49,7 0,70 – 0,79 
Triglicerídeos de 

cadeia longa 

VCO2 – 179,7 ± 26,4 VCO2 – 239,2 ± 43,3 0,80 – 0,84 Proteína 

Feminino: Feminino: 0,85 – 0,89 Misto 

VO2 – 173,5 ± 25,8 VO2 – 190,7 ± 32,0 0,90 – 1,0 
Carboidrato 

(CHO) 

VCO2 – 129,0 ± 20,4 VCO2 – 179,5 ± 20,2 > 1,0 
Lipogênese a 

partir de CHO 

 

d) Conclusão: 

- O resultado obtido pela calorimetria indireta é, na realidade, igual à medida da energia utilizada 

em vez de a energia gasta = gasto energético (GE); 

- Dentre as indicações clínicas acima, a medida será realizada antes do início da terapia nutricional, 

preferencialmente em jejum e repetida após 24h de alcançado o valor energético total (VET); 

- A alteração do aporte de calorias será, a princípio, sempre norteada pelo valor médio do GER 

obtido através dessa medida e em conjunto com a nutricionista responsável; 

- Na dependência do estado clínico do paciente o aporte calórico será de 90% a 110% do GER 

medido: 

90% - Em pacientes hipermetabólicos, na fase inflamatória de hiperfluxo; 

100% - Em pacientes em ventilação mecânica, quando fora da fase inflamatória; 

110% - Em pacientes desnutridos, crônicos em repleção nutricional ou deambulando. 

 

 


