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Resumo
A via de acesso mais indicada para o suporte nutricional é a via oral, porém quando há
alguma contraindicação é necessária uma alternativa, como a alimentação enteral através de
sondas. Os medicamentos também podem ser administrados pelas sondas: muitos acabam
interagindo com os nutrientes da formulação da dieta e outros podem ter sua
biodisponibilidade afetada provocando alterações na resposta clínica do paciente. Portanto,
conhecer as características físico-químicas, os efeitos desejáveis e adversos, as possíveis
interações entre fármacos e nutrientes é fundamental no acompanhamento da resposta
terapêutica do paciente. Por essas razões o presente trabalho tem como objetivo trazer
conhecimento na área de nutrição enteral via sonda, focando algumas patologias e
relacionando com o uso de medicamentos durante a internação hospitalar. A metodologia
utilizada foram pesquisas em bases de dados e em livros que abordam o assunto relacionado
ao tema. A partir dos estudos encontrados concluiu-se que a eficiência do tratamento não
depende somente do diagnóstico e indicação corretos da terapia nutricional, mas também da
aceitação pelo paciente, bem como da eficácia e segurança do tratamento medicamentoso.
Palavras-chave: Terapia Nutricional; Sondas de Alimentação; Interações Medicamentos e
Nutrientes.
1. Introdução
A Terapia Nutricional é definida como um “conjunto de procedimentos terapêuticos para
manutenção ou recuperação do estado nutricional do paciente por meio da nutrição enteral
e/ou parenteral” (ANVISA, 2014). É um procedimento de suporte fundamental para
recuperação dos pacientes que estejam em tratamento hospitalar, ambulatorial ou domiciliar e
que apresentem algum nível de desnutrição ou tenham requerimentos calóricos aumentados
(CARVALHO, 2014).
A nutrição enteral foi definida pela Anvisa por meio da Resolução RDC 63/2000 como:
alimento para fins especiais, com ingestão controlada de nutrientes, na forma isolada
ou combinada, de composição definida ou estimada, especialmente formulada e
elaborada para uso por sondas ou via oral, industrializado ou não, utilizada exclusiva
ou parcialmente para substituir ou complementar a alimentação oral em pacientes
desnutridos ou não, conforme suas necessidades nutricionais, em regime hospitalar,
ambulatorial ou domiciliar, visando a síntese ou manutenção dos tecidos, órgãos ou
sistemas (ANVISA, 2014).
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A nutrição enteral consiste no fornecimento de alimentos líquidos por instilação direta no
estômago ou intestino delgado através de catéteres como sonda nasogástrica, sonda
nasoentérica ou ostomias (GOMES, 2001). Sondas nasoentéricas são passadas pelo nariz ou
pela boca e se direcionam até o intestino delgado, enquanto que as nasogástricas vão até o
estômago. Na gastrostomia a sonda é implantada cirurgicamente ou via endoscópica e
permanece em um orifício diretamente no estômago. E por fim a jejunostomia, que consiste
em um orifício diretamente no intestino delgado (jejuno). Os tipos de sondas são
demonstrados na figura 1.

Figura 1 - Tipos de sondas
Fonte: http://jaquelinecoelhonutrologa.blogspot.com.br/2013/04/nutricao-enteral.html

A técnica de passagem de sonda requer um profissional habilitado para isso. A localização da
sonda pode ser confirmada por visualização radiográfica e também pela técnica do diferencial
de pH, a qual evita que o paciente seja submetido ao raio X (KRAUSE, 2010).
Quando o trato gastrintestinal está em funcionamento, a nutrição enteral é uma forma de
recuperar ou, em alguns casos de danos repentinos, de manter um estado nutricional ótimo.
Essa via é a segunda escolha, uma vez que é mais fisiológica que a parenteral, pois a presença
de nutrientes no tubo digestivo é essencial para a manutenção do crescimento e função da
mucosa gastrintestinal, mantendo o ciclo êntero-hepático e, evitando assim a translocação
bacteriana (SANTOS, 2013). Pacientes que não conseguem deglutir ou com alterações de
consciência podem receber os medicamentos por meio de sondas de alimentação. No entanto,
nestes casos os medicamentos deverão estar na forma líquida, de modo que passem pelo tubo,
ou no caso de cápsulas e comprimidos devem ser esmagados e diluídos para evitar a oclusão.
É preciso ter atenção com as propriedades físico-químicas de cada medicamento. Ao se
derivar uma forma sólida em preparação extemporânea ocorre alteração nas características de
biodisponibilidade do fármaco derivado e a resposta terapêutica poderá ser diferente da
esperada. Mesmo assim, a grande disponibilidade de medicamentos orais, associada ao baixo
custo e aos menores riscos de infecções em comparação com os parenterais, acaba
justificando a escolha de formas sólidas e líquidas orais para administração via sonda.
Cabe ao farmacêutico o monitoramento clínico da terapia prescrita, de acordo com o que foi
estabelecido no plano de cuidados, bem como a documentação e comunicação dos resultados
a todos profissionais envolvidos no caso. Para isso, o farmacêutico deve analisar a terapia
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farmacológica do paciente, resultados de exames laboratoriais e o estado de saúde em que se
encontra o paciente – através do prontuário ou comunicação com demais profissionais da área
e até mesmo com o paciente e seus cuidadores. O farmacêutico deve notificar o médico sobre
eventos adversos que possam ser decorrentes de interações entre medicamentos, entre
medicamentos e nutrição, entre fármaco e sonda, e outras inconformidades relacionadas ao
tratamento. Os nutricionistas juntamente com médicos são os profissionais que estipulam a
terapia nutricional, contemplando o tipo e a qualidade dos nutrientes requeridos pelo paciente,
de acordo com seu estado mórbido, estado nutricional e requerimentos nutricionais.
Assim, este estudo teve por objetivo discutir os achados de publicações que abordam temas
sobre o uso de sondas para alimentação, relação com medicamentos e algumas enfermidades
que exigem esse tipo de suporte nutricional.
2. Metodologia
Para contribuição da elaboração deste artigo foram utilizados recursos impressos, como livros
e informativos, e recursos em bancos de dados da internet, como Scielo, Lilacs e Medline. Os
livros servem para conceituar o tema, enquanto os informativos complementam o assunto e os
bancos de dados atualizam a pesquisa. A busca limitou-se a fontes publicadas nos 10 anos
precedentes (a partir de 2004), com exceção dos livros.
3. Relação entre doenças e a terapia nutricional
Muitas patologias se agravam de tal forma que acarretam em disfagia. Esse é o nome dado à
dificuldade para deglutir alimentos, secreções, líquidos ou saliva, desde o seu trajeto inicial na
boca até a sua transição do esôfago para o estômago (SBFA, 2012). Apesar de não ser uma
doença, a disfagia representa um sintoma que pode trazer prejuízos, como desnutrição,
desidratação e pneumonias aspirativas.
3.1. Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica: mais conhecida por sua sigla DPOC, pode
trazer inúmeras complicações que afetam o estado nutricional dos pacientes, como a
desnutrição, que ocorre devido à diminuição no consumo de alimentos e ao gasto energético
aumentado. Ela leva à diminuição do desempenho respiratório devido à depleção das
proteínas musculares Além disso, também aumenta a suscetibilidade a infecções pulmonares.
A dificuldade de mastigação e deglutição pode ser devido à dispneia, tosse, secreção e fadiga
(FERNANDES, 2006). Os corticosteróides também apresentam um impacto negativo muito
importante sobre o estado nutricional desses pacientes, devido à diminuição do apetite,
desmineralização óssea e enfraquecimento da massa muscular (SBPT, 2012).
Como consequências da desnutrição incluem-se deficiência de proteína e ferro, que podem
levar a baixos níveis de hemoglobina e, com isso, diminuição da capacidade de transporte de
oxigênio. A falta de vitamina C afeta a síntese de colágeno, que é importante na composição
do tecido conjuntivo de suporte dos pulmões. Em nível celular, a função dos músculos pode
estar comprometida devido aos baixos níveis de cálcio, magnésio, fósforo e potássio. A oferta
diminuída de proteínas e fosfolipídeos também compromete a função do surfactante,
contribuindo para o colapso alveolar e o consequente aumento do trabalho respiratório
(FERNANDES, 2006).
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3.2. Câncer: a desnutrição também é bastante frequente em pacientes com câncer. Os fatores
envolvidos são a redução de apetite, dificuldades mecânicas para mastigar e deglutir
alimentos, efeitos colaterais do tratamento (radioterapia, quimioterapia, imunoterapia) e jejum
prolongado para exames pré e pós-operatórios. Além disso, alterações metabólicas
provocadas pelo tumor e aumento da demanda nutricional para cresimento do tumor levam
esses pacientes ao uso de terapia nutricional, tanto para substituir a via oral quanto para
complementar a alimentação. A preservação e/ou melhoria do estado nutricional tem
importante efeito na qualidade de vida e no bem-estar de pacientes com câncer submetidos ao
tratamento oncológico (BRASIL, 2009).
As necessidades nutricionais do paciente com câncer podem variar, dependendo do tipo e da
localização do tumor, do grau de estresse, da presença de má-absorção e da necessidade de
ganho de peso ou anabolismo. A sonda nasoenteral está indicada para terapia nutricional de
curto prazo, enquanto as ostomias devem ser indicadas se houver necessidade de período
maior a quatro semanas, como situações de obstrução do trato gastrintestinal superior e
pacientes que evoluem com mucosite em decorrência do tratamento (SBTNPE, 2011).
Ainda segundo a Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral, o uso de fármacos
progestacionais, muito utilizados em pacientes oncológicos, é recomendado na tentativa de
aumentar o apetite. Porém, o risco de trombose venosa durante a terapia deve ser considerado.
O acetato de megestrol é derivado sintético da progesterona e, em doses de 160 mg/dia a
1.600 mg/dia, tem sido correlacionado ao aumento do apetite. Contudo, é importante ressaltar
que este leva a um aumento de peso à base de acúmulo de água e gordura, sem elevar a massa
magra.
Os glicorticóides têm sido utilizados como paliativo nos sintomas associados ao câncer.
Melhoram, em curto prazo, o apetite, a ingestão alimentar, o desempenho e a qualidade de
vida, mas não asseguram o ganho de peso. O tratamento prolongado pode levar à fraqueza,
delírios, osteoporose e imunossupressão, comumente presente em pacientes com câncer
avançado. Outro medicamento que vem sendo utilizado é o dronabinol, derivado sintético da
maconha, na forma oral de tetrahidrocannabinol - THC. Usado como antiemético no
tratamento quimioterápico. Muitos estudos associam a utilização de THC em pacientes com
câncer com a melhora do humor e apetite, além de melhora do peso corpóreo (SILVA, 2006).
3.3. Doenças hepáticas crônicas (DHC): outro exemplo relacionado ao uso de terapia
nutricional enteral. Algumas delas são:
- Hepatite viral, alcoólica ou autoimune.
- Doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA): incluem desde esteatose hepática
benigna até esteatohepatite não alcoólica (NASH) com necrose e regeneração nodular, que
pode evoluir para cirrose e insuficiência hepática.
- Cirrose hepática: pode evoluir para insuficiência hepática e carcinoma hepatocelular.
Resulta da inter-relação entre diversos fatores etiológicos, como necrose, regeneração celular
e fibrose.
Pacientes com DHC geralmente apresentam ingestão dietética inadequada, alterações dos
indicadores antropométricos, bioquímicos e clínicos, evidenciando comprometimento
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nutricional importante. Portanto, a terapia nutricional apresenta-se como importante
terapêutica para esse grupo de pacientes, contribuindo para a melhora da qualidade de vida,
redução da taxa de complicações e mortalidade. Em pacientes com DHC aguardando
transplante hepático, a desnutrição foi identificada em 74,7%, sendo que 28% foram
diagnosticados com desnutrição grave (SBTNPE, 2011).
No processo da doença hepática ocorre um decréscimo tanto no número de hepatócitos
funcionantes como na distribuição de nutrientes aos hepatócitos remanescentes, gerando
consequências metabólicas. As hepatopatias crônicas podem induzir alterações no
metabolismo intermediário dos carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas e minerais,
relacionadas ao grau de comprometimento funcional do fígado. Estas alteram o equilíbrio dos
processos anabólicos e catabólicos, influenciando negativamente o estado nutricional
(GOTTSHALL, 2010).
Diversos tratamentos estão relacionados a essas doenças, entre eles podemos citar os
probióticos, que equilibram a microbiota local; o ômega-3, ácido graxo que auxilia na redução
da concentração plasmática de triglicerídeos e grau de esteatose hepática; as vitaminas,
principalmente as do complexo B; além de proteínas como o interferon, geralmente
administrados via subcutânea ou intramuscular.
3.4. Doenças neurológicas e psiquiátricas: as terapias nutricionais formam um arsenal
terapêutico de caráter coadjuvante que se aplica ao manejo das enfermidades neurológicas,
como a epilepsia, que é caracterizada por hiperatividades dos neurônios e circuitos cerebrais
com descargas elétricas desordenadas, excessivas e recorrentes que causam movimentos
convulsivos, distúrbio de sensação e perda de consciência (COSTA, 2010). Muitos pacientes
refratários a medicamentos anticonvulsivantes ou que apresentam intolerância aos eventos
adversos podem se beneficiar da dieta cetogênica, que simula as alterações bioquímicas
associadas ao período de jejum. Essa dieta consiste na restrição de carboidratos e
administração de proteínas de acordo com a recomendação por faixa etária, além de alto teor
de lipídeos, este último macronutriente é utilizado como fonte energética no lugar da gordura
estocada, criando e mantendo um estado de cetose. O mecanismo pelo qual a dieta cetogênica
leva à redução das crises epilépticas ainda não está esclarecido (NONINO-BORGES, 2004).
O mal de Parkinson também é uma doença neurológica, que afeta os movimentos da
pessoa. Causa tremores, lentidão de movimentos, rigidez muscular, desequilíbrio, além de
alterações na fala e na escrita. Levodopa ainda é o medicamento mais importante para
amenizar os sintomas da doença. Ela se transforma em dopamina no cérebro e supre
parcialmente a falta deste neurotransmissor. O paciente deve ter monitorado seus sinais, pois
este medicamento interage farmacocineticamente com as proteínas da nutrição enteral,
reduzindo sua concentração plasmática (SILVA, 2011). Uma estratégia que pode ser adotada
para evitar flutuações de sintomas da doença é a esquematização dos horários da dieta, sendo
oferecida a maior composição protéica à noite.
Os pacientes neurológicos são, na sua maioria, dependentes de nutrição enteral devido,
principalmente, às sequelas advindas da própria doença. Sabe-se que a eficiência do
tratamento é influenciada pelo estado físico dos pacientes, que varia muito em casos de
acidente vascular cerebral (AVC). A Organização Mundial de Saúde definiu o AVC como
uma síndrome clínica caracterizada pelo rápido desenvolvimento de sintomas e/ou sinais
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focais e, algumas vezes, globais (nos pacientes em coma) de disfunção neurológica, com uma
duração dos sintomas superior a 24h podendo resultar na morte, sem outra causa aparente que
não a origem vascular. Existem dois tipos principais de AVC: isquêmico e hemorrágico. O
AVC isquêmico geralmente resulta da oclusão de uma artéria cerebral ou, menos frequente,
da redução da perfusão distal a uma estenose severa. O AVC hemorrágico ocorre pela ruptura
de um vaso cerebral. O hipercatabolismo e elevado consumo visceral, como resposta ao
estresse nestes doentes, podem ser responsáveis pela desnutrição, reduzem a imunidade
celular, contribuindo para um pior prognóstico, após o AVC severo (ALMEIDA, 2007).
Outro exemplo é um transtorno alimentar que acomete geralmente adolescentes, a anorexia
nervosa. Esse transtorno é caracterizado pela recusa da pessoa em manter seu peso adequado,
medo intenso de ganhar peso, distorção da imagem corporal e negação do próprio distúrbio
que pode resultar em desnutrição grave. A depleção alimentar prolongada seguida por
excessiva administração de carboidratos causa intenso anabolismo, com consequente
consumo intracelular de eletrólitos e minerais como potássio, magnésio e, principalmente,
fósforo. A queda brusca dos níveis séricos desses eletrólitos pode culminar em rabdomiólise,
disfunção leucocitária, insuficiência respiratória e cardíaca, arritmias, coma e morte. O
tratamento muitas vezes envolve suplementação de fósforo, magnésio, cálcio, vitaminas e
antidepressivos (CARVALHO, 2010).
4. Medicamentos e sonda de alimentação
Quando os pacientes que fazem uso de sondas de alimentação enteral não apresentarem
deglutição eficaz e correm riscos de aspiração pulmonar, as sondas de nutrição também são
utilizadas para a administração de medicamentos. Quando a dieta é feita de forma
intermitente, os medicamentos devem ser administrados nos intervalos de infusão. Se de
forma contínua, pode ser necessário interromper a infusão.
Para administrar medicamentos via sonda a forma farmacêutica mais adequada é a líquida,
pois será absorvida mais rapidamente, não depende da velocidade de dissolução, e o risco de
oclusão é menor. Por vezes, devido à viscosidade e alta osmolaridade pode ser necessário
diluir o medicamento em quantidade apropriada de água. Contudo, nem sempre há
disponibilidade de fármacos na forma de solução/suspensão/xarope/elixir, sendo necessária a
derivação de formas sólidas em preparações extemporâneas. Deve-se ter bastante atenção com
as apresentações que não devem ser trituradas, são elas:
- Comprimidos de liberação lenta: apresentam liberação gradual do fármaco. Se triturados
podem causar intoxicação por liberarem altas doses de imediato.
- Cápsulas com microgrânulos: liberam medicamentos na região intestinal. Se triturados há
risco de intoxicação e obstrução da sonda.
- Drágeas com proteção entérica: seu conteúdo pode ser sensível ao pH e enzimas do
estômago ou podem apresentar fármacos irritantes. Se triturados pode ocorrer inativação do
medicamento ou irritações gástricas.
- Formas sólidas de absorção sublingual: rápida absorção e, em geral, pequena dosagem. Se
triturado altera a biodisponibilidade do medicamento.
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- Quimioterápicos orais sólidos: possuem características citotóxicas. A manipulação deve
ser feita em capela de fluxo laminar vertical.
Na tabela 1 a seguir, Gorzoni (2010) destacou as apresentações com revestimento entérico e
liberação prolongada, visto que ao serem trituradas sofrem intervenção faramcocinética pelo
local do aparelho digestivo onde se encontra a sonda de nutrição, alterando sua
biodisponibilidade e oferecendo risco de intoxicações medicamentosas.
APRESENTAÇÕES
ORAIS

ABREVIAÇÕES
USUAIS

Revestimento Entérico

EC

Liberação Prolongada

CD
CR
LA
AP/PA
SR
XL
XR

RAZÕES DA FORMULAÇÃO ORIGINAL
E DE CONTRAINDICAÇÃO EM SONDAS
DE NUTRIÇÃO
- Planejado para passar intacto pelo estômago e
iniciar a liberação do fármaco no intestino.
- Sua formulação previne a destruição do
fármaco pelo suco gástrico, reduz sintomas
estomacais e atrasa o início de ação do fármaco.
- Quando administrado pela sonda de nutrição
não é protegido da ação do suco gástrico e a
ação farmacológica será imediata e em dose
total.
- Planejado para liberar o fármaco lentamente,
permitindo menos doses ao dia.
- Sua formulação apresenta camadas ou
microgrânulos com tempo de dissolução
progressivo e revestimentos programados para
liberação lenta do fármaco.
- Quando administrado pela sonda de nutrição
não é protegido da ação do suco gástrico e a
ação farmacológica será imediata e em dose
total.

Tabela 1 – Apresentações por via oral que não devem ser trituradas
Fonte: adaptado de Gorzoni (2010)

Para que haja uma resposta terapêutica mais eficiente, as características dos fármacos devem
ser levadas em consideração, assim como o modo de administrá-los. A tabela 2, elaborada a
partir de informativos de diversos hospitais, apresenta alguns medicamentos e suas
recomendações e/ou observações relacionadas à dieta:

MEDICAMENTOS

RECOMENDAÇÕES/OBSERVAÇÕES

Atenolol

Monitorar efeitos do medicamento. Absorção reduzida em 20%

Captopril

A absorção do medicamento fica reduzida em torno de 30 a 40%
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Carbamazepina

O medicamento pode ligar-se a proteínas, diminuindo sua absorção.
Pausar a dieta e irrigar a sonda antes e ao término da administração

Ciprofloxacino

Redução do efeito antimicrobiano, devido à complexação com
cátions divalentes (Fe2+, Mg2+, Zn2+ e Ca2+) Interromper a dieta ao
menos 1 hora antes e recomeçá-la 2 horas após a administração do
medicamento

Clindamicina

A cápsula pode ser aberta e o conteúdo diluído em 10mL de água.
Pode ocorrer irritação e danos ao TGI

Clorpromazina

Ocorre precipitação devido à incompatibilidade com íons (Ca2+,
Zn2+, Mg2+, Al3+)

Digoxina

Absorção do medicamento fica diminuída, sobretudo com as fibras
da dieta

Fenitoína

Redução na absorção do medicamento em torno de 50 a 75%. Adere
às paredes da sonda, formando precipitados com proteínas e cálcio
da dieta. Pausar a dieta 1 a 2 horas antes e após a administração do
fármaco

Haloperidol (solução
oral e comprimido)

Pode formar precipitado devido ao pH ácido do fármaco (<3,5).
Diluir em 10mL de água

Hidralazina

Redução na concentração plasmática do medicamento. Monitorar
pressão arterial

Imipramina

pH da dieta pode afetar a absorção. Pausar a dieta e irrigar a sonda

Lactulose

Pode formar precipitados com os nutrientes. Evitar administração de
quantidades elevadas do fármaco. Diluir em água (de 10mL a
100mL)

Levodopa

Diminuição na absorção do fármaco, devido à competição com
aminoácidos da dieta. Recomenda-se pausar a dieta enteral 1 hora
antes e 1 hora depois da administração do medicamento

Levotiroxina

Pode reduzir a absorção e promover alterações na biodisponibilidade
do medicamento, principalmente por causa da eliminação com fibras
da dieta. Monitorar função da tireóide

Omeprazol

É gastrorresistente e sua absorção se dá em pH alcalino

Sinvastatina

A dissolução do comprimido em água pode levar alguns minutos

Varfarina

Redução no efeito anticoagulante por interagir com a vitamina K da
dieta. Recomenda-se pausar a dieta ao menos 1 hora antes e após a
administração do medicamento

Vitamina B1
(tiamina)

Monitorar possíveis reações adversas no TGI
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Tabela 2 – Medicamentos e suas recomendações e/ou observações no uso de sondas
Fonte: dados produzidos pelo o autor (2013)

Quando alimento e medicamento precisam ser administrados pelo mesmo tubo é preciso
analisar as potenciais interações envolvidas. Os mecanismos que envolvem essas interações
são físico-químicos e farmacocinéticos. As incompatibilidades físico-químicas incluem
formação de gel, coagulação, aumento da viscosidade, separação de fases, granulação e
precipitação. Isso pode inativar o fármaco, alterar a farmacodinâmica e o perfil
farmacocinético, influenciando o plano farmacoterapêutico do paciente. A incompatibilidade
farmacocinética ocorre quando a fórmula enteral altera a biodisponibilidade, distribuição,
metabolismo ou eliminação (HEYDRICH, 2008). Em um trabalho de revisão (HELDT, 2013)
a autora classifica os tipos de interações:
- Absorção: as interações podem ocorrer com medicamentos administrados via oral ou por
sistemas de distribuição de alimentação enteral. A biodisponibilidade oral do fármaco ativo
pode aumentar ou diminuir. Exemplos: fenitoína, levodopa, alendronato, tetraciclinas têm
reduzida absorção com alimentos.
- Pós-absortivo: ocorre após a molécula de fármaco ou o constituinte nutricional atingir a
circulação sistêmica. Pode resultar em alteração da distribuição para diferentes tecidos, no
metabolismo sistêmico, ou na penetração em um local específico. Exemplo: alimentos ricos
em vitamina K alteram a farmacodinâmica da varfarina.
- Eliminação: numerosos mecanismos podem estar envolvidos, como o antagonismo,
modulação, ou diminuição do transporte renal ou entero-hepático. Exemplo: dietas
hiperprotéicas aumentam a eliminação do propranolol; dietas mais alcalinas aumentam a
excreção de barbitúricos, diuréticos, sulfonamidas, aminoglicosídeos e penicilinas, e
diminuem a de anfetaminas.
A presença de alimentos no lúmen intestinal pode reduzir a dosagem terapêutica de um
fármaco por tornar a absorção mais lenta e assim reduzir sua concentração. Como resultado, o
fármaco pode não atingir níveis eficientes no sangue, ou os efeitos podem ser prolongados
devido à lenta absorção agindo para manter a liberação da droga. A absorção de fármacos
pode ser influenciada pelo pH do estômago e do intestino, motilidade, presença de material no
lúmen do intestino, capacidade absortiva das células e velocidade de fluxo sanguíneo
esplênico (KRAUSE, 2010).
Uma forma de solucionar o problema da interação entre fármacos e nutrientes é a
administração intermitente da nutrição, uma vez que proporciona intervalos adequados para
minimizar as possíveis interações quando estas são indesejadas e permite o cálculo mais claro
do aporte calórico diário administrado. Contudo, o que se vê em hospitais é a preferência pela
administração contínua, pois tem como conveniência a redução de diarreias e aspiração
pulmonar (NASCIMENTO, 2009). A alimentação enteral ainda pode ser realizada pelo
método cíclico e em bólus.
Foram descritas na literatura (TATRO, 2004 apud HEYDRICH, 2008) algumas interações
importantes entre medicamentos relacionadas à alimentação. Essas interações, contidas na
tabela 3, foram classificadas como sendo de significância moderada e podem levar à
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diminuição da eficácia terapêutica. O autor recomenda que esses fármacos sejam
administrados antes ou depois das refeições, com estômago vazio, e que se realizem ajustes de
doses caso necessário. Embora não tenham sido relacionadas à sonda, podem influenciar
igualmente na eficácia do tratamento.
Fármacos

Efeito

Mecanismo

Manejo

Sinergismo ou efeito
aditivo

Verapamil inibe
metabolismo
oxidativo de alguns
beta-bloqueadores

Monitorar função
cardíaca e diminuir
dose, se necessário

Distúrbios
eletrolíticos
induzidos por
diuréticos podem
predispor a arritmias

Aumento da
excreção urinária de
K+ e Mg2+, afetando
a ação do músculo
cardíaco

Medir o nível
plasmático de K+ e
Mg2+. Suplementar
pacientes e prevenir
perdas com restrição
dietética de Na+

Efeitos da digoxina
podem ser
aumentados,
resultando em níveis
tóxicos

Verapamil diminui a
eliminação da
digoxina

Monitorar
concentração
plasmática da
digoxina e observar
sinais de toxicidade.
Ajustar a dose, se
necessário

Efeito sinérgico que
pode resultar em
diurese profunda e
anormalidades
eletrolíticas

Mecanismo renal
tubular

Monitorar paciente

Beta-bloqueadores
X
Verapamil
Digoxina
X
Furosemida

Digoxina
X
Verapamil

Hidroclorotiazida
X
Furosemida

Tabela 3 – Interações medicamentosas relacionadas à alimentação
Fonte: TATRO, 2004

Vale lembrar que sondas com posicionamento gástrico favorecerão a absorção de fármacos
dependentes de pH ácido, do mesmo modo que aquelas posicionadas em duodeno irão
beneficiar a absorção de fármacos dependentes de pH alcalino. Se um medicamento não for
administrado corretamente, poderá ocasionar falha terapêutica e/ou aumento nos efeitos
adversos. Algumas medidas podem ser tomadas a fim de se evitar uma resposta clínica
negativa do paciente.
5. Cuidados na administração
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- Pausar a dieta antes e após a administração do medicamento. O intervalo pode variar
conforme o fármaco e motilidade gástrica. Isso não é requerido para sondas duodenais ou
jejunais, já que a alimentação não é retida nessa parte do intestino;
- Se tratando de comprimido triturar bem. Caso haja mais de um comprimido a ser
administrado, triturá-los separadamente. Acrescentar cerca de 10mL de água no triturador
(geralmente gral e pistilo), lavar bem as paredes, e mexer até dissolver o comprimido;
- Medicamentos na forma farmacêutica líquida também podem necessitar diluição para
diminuir a viscosidade;
- A preparação pode ser aspirada com o auxílio de uma seringa e ao posicioná-la na sonda o
êmbolo deve ser empurrado vagarosamente;
- Administrar imediatamente após o preparo do medicamento. O ácido acetilsalicílico, por
exemplo, em locais úmidos e em soluções aquosas ou hidro-alcoólicas se hidrolisa
gradualmente em salicilato e acetato;
- Lavar a sonda com aproximadamente 20mL de água destilada antes e após a administração
dos medicamentos para retirar os resíduos e evitar possíveis obstruções do tubo (cuidado
especial a pacientes com restrição hídrica);
- Não misturar os medicamentos aos recipientes das dietas;
- No caso de paciente acamado elevar a cabeceira da cama para diminuir a regurgitação e
evitar a aspiração de alimentos pelo pulmão.
Em um estudo prospectivo, randomizado e multicêntrico (HEYDRICH, 2008), com pacientes
críticos, foram avaliadas as incidências de complicações gastrintestinais relacionadas ao
posicionamento da sonda nasogástrica e nasogastrojejunal. Observou-se que 57% dos
pacientes com sonda posicionada nasogástrica e 24% dos que estavam com sonda posicionada
no jejuno apresentaram complicações gastrointestinais. Atualmente, sabe-se que, em relação à
localização da sonda, quanto mais distal no intestino delgado, menor a frequência ou
episódios de regurgitamento gastroesofágico, refluxo duodeno-gástrico e microaspiração
pulmonar, sendo a dieta no intestino distal capaz de prevenir este tipo de complicação
(CARVALHO, 2010).
6. Discussão
Estudos (HEYDRICH, 2006 e CARVALHO, 2010) demonstraram que existe diferença entre
o conhecimento da prática recomendada pela literatura específica para medicamentos
administrados por sondas de nutrição enteral e a prática usual. Os fármacos somente devem
ser administrados pelas sondas quando as vias oral, parenteral e retal tiverem algum
impedimento clínico. A participação do farmacêutico como membro da equipe de terapia
nutricional é essencial para evitar problemas relacionados com os medicamentos nestes
pacientes. Para isso, deve-se adotar medidas que favoreçam a administração adequada de
medicamentos pelo tubo como: elaborar uma lista de medicamentos que não podem ser
triturados; desenvolver, em conjunto com a equipe de enfermagem, um protocolo de
administração de medicamentos; orientar os membros da equipe da terapia nutricional sobre
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incompatibilidades, interações, eventos adversos, disponibilidade ou viabilidade de manipular
formas farmacêuticas líquidas, e outras relacionadas a administração de medicamentos.
Para aqueles pacientes que seguem o tratamento em domicílio podem ser elaborados manuais
ou informativos que auxiliem o armazenamento, administração e demais cuidados com a
dieta. É fundamental certificar-se que a terapia e o manejo da sonda foram compreendidos
com clareza pelo paciente e seus familiares/cuidadores para facilitar a adesão fora do
ambiente hospitalar.
Outra preocupação são as unidades de terapia intensiva, onde a administração da dieta é
dificultada por fatores diretamente relacionados a esses pacientes críticos, como instabilidade
hemodinâmica, jejum para exames e procedimentos de enfermagem constantes, problemas
mecânicos com a sonda, além de intolerâncias gastrintestinais e intervenções cirúrgicas
(CARTOLANO, 2009). Por esses motivos diversos estudos têm sido conduzidos com o
intuito de analisar a não conformidade entre o previsto de calorias e proteínas e o
administrado.
Um estudo, que avaliou o estado nutricional precedente ao uso de nutrição enteral, afirma que
após a internação hospitalar cerca de 70% dos pacientes, inicialmente desnutridos, sofrem um
piora gradual do seu estado nutricional. Este número contribui para o aumento da morbidade e
mortalidade em até 65% dos pacientes (LEANDRO-MERHI, 2009). As consequências podem
estar relacionada ao aumento de infecções hospitalares, cicatrizações mais lentas e aumento
dos custos hospitalares conforme o tempo de internação. A manutenção e até mesmo a
recuperação do estado nutricional foram encontradas através da terapia nutricional com o uso
de sondas.
O envelhecimento progressivo da população e o aumento da prevalência de doenças, como as
cardiovasculares, tumorais e degenerativas, podem estar relacionados com a indicação da
nutrição enteral. A desnutrição acomete muitos destes pacientes e nem sempre é identificada
precocemente. Indicadores antropométricos, como peso e altura, não devem ser utilizados
isoladamente. A albumina sérica é um indicador do estado nutricional, cujos déficits se
manifestam comumente no estresse catabólico, associoado ao consumo deficiente de
proteínas e energia. Contudo, a maior dificuldade em se utilizar a albumina como marcador
isolado é a sua realção direta com a inflamação. Por esse motivo deve-se associar a
desnutrição, além da baixa concentração de albumina, baixa contagem de linfócitos e reduzida
concentração de hemoglobina e hematócrito (LEANDRO-MERHI, 2009).
Para monitorar a evolução da qualidade da assistência prestada aos usuários de sondas
nutricionais, indicadores podem ser adotados. A Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e
Enteral (SBNPE, 2011) sugere alguns indicadores descritos abaixo:
-

Tempo de jejum antes do início da Terapia Nutricional (TN): conhecer a
frequência de jejum inadequado antes da indicação de TN, pelo risco da ocorrência de
desnutrição.

-

Evolução do estado nutricional: determinar parâmetros, como o ganho/perda de
massa magra, presença de edema e perda de peso ponderal, que podem sinalizar uma
resposta inadequada da terapia escolhida.
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-

Frequência de reavaliação periódica em pacientes em TN: objetiva verificar se o
período entre avaliações está de acordo com a legislação vigente e para analisar se a
terapia escolhida está atingindo o objetivo proposto.

-

Volume prescrito versus volume infundido: garantir que o paciente receba o valor
calórico determinado para sua recuperação e ou manutenção do seu estado nutricional.

-

Frequência da ocorrência de diarreia: É importante o controle de sua frequência e a
identificação de suas causas, que pode ser multifatorial, para estabelecimento de
critérios e adoção de medidas corretivas e preventivas.

Existem muitos outros indicadores que podem ser implementados na prática clínica e
administrativa, porém demandam tempo para a monitorização, a coleta criteriosa dos dados e,
posteriormente, a análise crítica desses dados, com identificação de possibilidade de
melhorias. Após essa identificação, deve-se estabelecer as ações necessárias para correção ou
implementar novas ações para se atingir a meta da qualidade. Destacar indicadores conforme
a política institucional e evidências científicas são alternativas que servem para focar os
pontos mais importantes do que se quer medir.
7. Conclusão
A desnutrição, frequente em pacientes hospitalizados, deve ser prevenida e tratada, pois o
estado nutricional prejudicado aumenta o risco de complicações e piora a evolução clínica dos
pacientes. Por isso, a terapia nutricional constitui parte integral do cuidado ao paciente.
A falta de estudos clínicos e informações nas bulas das especialidades farmacêuticas contribui
para problemas relacionados à administração de medicamentos em pacientes fazendo uso de
sondas nutricionais. Assim, a maioria das recomendações utilizadas na prática é empírica. É
clara a necessidade da realização de estudos experimentais que utilizem medicamentos
(isolados ou em combinações) com nutrição enteral, no intuito de aumentar a margem de
segurança dos cuidados ao paciente, garantindo a eficácia da terapia nutricional e
farmacológica. Outra sugestão é adotar protocolos que favoreçam o tratamento e diminuam
riscos e complicações, promovendo uma evolução rápida e eficaz.
De qualquer forma, o profissional farmacêutico é responsável por conhecer e estudar
alternativas quando o fármaco não admite derivação, tais como a busca de outro princípio
ativo com idêntica atividade terapêutica e que exista em forma líquida, ou que se possa
triturar; ou o uso de vias de administração alternativas. Vale lembrar que mesmo garantindo
alto grau de absorção, a via parenteral (endovenosa, intramuscular ou subcutânea) contém
potencial para maior risco de complicações, desconforto e custo mais elevado, sendo também
incomum sua utilização em tratamentos a longo prazo. Outras vias (transdérmica, bucal,
sublingual, retal ou tópica), embora passíveis de uso alternativo, são limitadas pelo número de
fármacos disponíveis para elas. Tais informações devem ser repassadas às equipes
multidisciplinares para que, junto com outros profissionais, as escolhas mais adequadas
possam ser tomadas a fim de proporcionar melhora na qualidade de vida e na resposta
terapêutica do paciente.
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