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Terapia Nutricional na Sepse 
Nutritional Therapy Sepse

Paulo César Ribeiro1

SUMMARY
In the last years, there has been a great interest on nutritional support in sepsis due to different reasons including the impossibility of 
make use of natural feeding ways, requirements of essential elements for survival during septic injury and the possibility of employ 
nutritional components by pharmacological doses and on especial combinations for metabolic and immunological control, result-
ing in improved outcome of these patients. This document synthesizes the best evidence available in the literature.
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ados os avanços tecnológicos e científicos logrados 
nas últimas décadas, os pacientes graves interna-
dos em UTI sobrevivem por um tempo muito mais 

longo. É relativamente comum, atualmente, nos depararmos 
com enfermos que permanecem na UTI por meses, freqüen-
temente impossibilitados de se alimentar pelas vias naturais. 
A Terapia Nutricional, seja ela enteral ou parenteral, no mí-
nimo, impede a morte por inanição, ou seja, provê nutrientes 
essenciais para a sobrevivência.

Além disso, abre-se um campo magnífico e apaixonante 
onde se vislumbra a possibilidade de utilizar os nutrientes em 
doses farmacológicas e em combinações especiais não mais 
com o fim de nutrir o paciente, mas, controlá-lo do ponto de 
vista metabólico e modificar sua evolução, que é o que cha-
mamos de farmaconutrição.

Tudo isso torna a Terapia Nutricional ferramenta indis-
pensável no cuidado do paciente séptico grave em UTI, e não 
é possível conceber seu tratamento sem que se saiba manu-
seá-la com destreza.

AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO CORPÓREA 

A mensuração da composição corpórea pode auxiliar na 
avaliação nutricional inicial e na eficácia do suporte nutricional 
ao longo do tempo. Métodos mais práticos, factíveis à beira do 
leito, mostram-se muito pouco precisos em função das alterações 
de distribuição hídrica apresentadas pelo paciente grave. Méto-
dos antropométricos como peso, costuma apresentar variações 
consideráveis sendo útil apenas quando comparado ao peso pré-
mórbido, ou quando determinações seriadas podem ser feitas de 
maneira adequada. A expressão mais comumente usada para 
cálculo do peso relacionado à altura é o Índice de Massa Corpó-
rea (IMC) = Peso (kg) /Altura2 (m) que correlaciona quantidade 
de tecido adiposo melhor que o peso isoladamente, porém, fre-
qüentemente classifica como obesos indivíduos com excesso de 
água, que é o caso dos pacientes em questão. 

RECOMENDAÇÃO

A Avaliação Subjetiva Global, proposta por Detsky per-
mite, de maneira simples, ágil e direta avaliação suficiente-
mente sensível e específica nessa população. 

AVALIAÇÃO DO GASTO ENERGÉTICO 

Consensualmente a calorimetria indireta é o método 
de referência para cálculo do gasto energético, medindo o 
consumo de oxigênio e produção de gás carbônico durante 
troca de gases respiratórios. Através da equação de Weir e 
da medida do O2 consumido e CO2 produzido calcula-se o 
gasto energético como segue: GEB = {[3,796 x VO2] + [1,214 
x VCO2]} x 1440. O consumo de oxigênio também pode ser 
calculado através de medidas feitas pelo cateter de Swan-
Ganz, através da equação de Fick que subestima o gasto 
energético quando comparado com os métodos de referên-
cia. A fórmula mais antiga para calcular o gasto energético 
basal é a de Harris-Benedict na qual, ao gasto energético 
basal somam-se fatores de ajuste à gravidade da doença, 
grau de atividade, etc.  

No intuito de evitar a hiperalimentação, há proposta 
de utilizar a fórmula de Harris-Benedict no paciente grave 
sem considerar os fatores de gravidade.  Para regimes de 
manutenção do estado nutricional recomenda-se adminis-
trar o gasto energético medido ou calculado (GE) (kcal/
dia) x 1 a 1,1; para regimes de repleção recomenda-se o 
GE x 1,3 a 1,5 

 Recomendação: Vários estudos recentes mostram clara-
mente que o gasto energético diário do paciente grave difi-
cilmente ultrapassa 20 a 30 kcal/kg (peso “seco”). Portanto, 
é perfeitamente justificável utilizar esse valor como referên-
cia para maioria dos pacientes em Terapia Intensiva. 

ALTERAÇÕES METABÓLICAS 

Pode-se resumir as alterações metabólicas quanto aos as-
pectos nutricionais: 

• Obtenção de energia através da oxidação compulsória 
de carboidratos, lípides e proteínas; e, ao mesmo tempo, uma 
limitação metabólica em utilizá-los. 

• Importante mobilização protéica do compartimento pe-
riférico para o central, com perda real de nitrogênio que só se 
atenua quando é possível controlar a causa da resposta hiper-
metabólica, quando prolongada, esgota as reservas protéicas 
de diversos órgãos e co-fator relevante para desenvolvimento 
da Insuficiência Orgânica Múltipla. 
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ADMINISTRAÇÃO DE NUTRIENTES 

A necessidade energética nos pacientes típicos das UTI, si-
tua-se geralmente entre 20 e 30 kcal/kg/dia. A glicose, perma-
nece primeira fonte calórica nos pacientes hipermetabólicos; 
a taxa máxima de oxidação de glicose é de 5 mg/kg/min, ou 
seja, 7,2 g/kg/dia, e, no grupo em questão, parte desta carga 
máxima tolerável de glicose é fornecida pela gliconeogênese. 
Portanto, administração de glicose em quantidade superior a 
5 g/kg/dia, freqüentemente leva ä hiperglicemia, hiperosmo-
laridade, esteatose hepática e aumento na produção de CO2 e 
trabalho respiratório. 

Sugere-se, ao suprir as necessidades energéticas do pa-
ciente, que se utilize sempre fonte calórica mista e que a gli-
cose contribua com aproximadamente 60% das calorias não 
protéicas e os lípides com o restante. 

Os lípides devem ser administrados diariamente, como 
necessidade energética, uma vez que a oxidação de glicose 
está limitada. Isto ainda previne a falta de ácidos graxos es-
senciais. A dose recomendada, é de no máximo 1,5 g/kg/dia, 
e, se usada a via venosa que a administração seja lenta por 
20 a 24 horas; não se aconselha doses superiores a 109 g em 
24 horas. Não está determinada a relação ideal entre TCM e 
TCL a ser administrada, mas o que se preconiza atualmente 
é uma mistura de 50% de TCM e 50% de TCL. 

As necessidades protéicas do paciente hipercatabólico são 
grandes e o balanço nitrogenado é o parâmetro nutricional 
isolado mais consistentemente associado à melhora do prog-
nóstico. A quantidade recomendada de proteínas para estes 
pacientes é de 1,5 a 2 g/kg/dia, estudos mostram que a faixa 
de suprimento protéico que mais se relaciona com melhora 
do balanço nitrogenado está em torno de 1,25 g/kg/dia. 

NUTRIENTES ESPECÍFICOS 

Ácidos Graxos Polinsaturados 
Os ácidos graxos polinsaturados tipo ômega-6, levam a 

maior produção de ácido araquidônico, ativando a cascata 
que resulta na formação de mediadores inflamatórios que, 
além de imunossupressores, são muito ativos quanto a fenô-
menos inflamatórios. Utilização de fórmulas enterais enrique-
cidas com ácidos graxos ômega 3 e antioxidantes têm mos-
trado benefícios  nos pacientes com lesão pulmonar aguda, 
reduzindo o processo inflamatório, o tempo sob ventilação 
mecânica e de internação na UTI e a incidência de falência 
de múltiplos órgãos. 

A possibilidade de se usar ácidos graxos do tipo ômega 
três por via venosa talvez traga benefícios semelhantes1

GLUTAMINA 

A glutamina é o amino-ácido (aa) mais abundante do or-
ganismo. Estima-se que 50% da necessidade energética do in-
testino seja suprida pela glutamina. Há estudos que mostram 
redução drástica dos níveis de glutamina no plasma e mús-
culo de pacientes sépticos. Vários trabalhos em animais e hu-
manos suportam o fato de que a suplementação de glutamina 
melhora a função imune, o balanço nitrogenado, favorece a 
manutenção da integridade e a função da parede intestinal. 
Doses recomendadas são de 0,5 a 0,7 g/kg/dia. Mais recen-

temente, alguns estudos sugerem superioridade de ação da 
glutamina por via venosa em pacientes agudamente graves 
de UTI. Pacientes de UTI que utilizaram Nutrição Paren-
teral (NPP) enriquecida com glutamina tiveram redução da 
mortalidade, custos e permanência hospitalar comparados 
aos pacientes pareados que receberam NPP sem glutamina. 
A via enteral é considerada adequada para administração de 
glutamina no paciente grave de UTI. A glutamina é muito 
instável em solução e sua administração por via parenteral 
se faz de maneira mais segura usando-se dipeptídeos como 
alanil-glutamina ou glicil-glutamina. 

NUCLEOTÍDEOS 

Os nucleotídeos da dieta são considerados fatores impor-
tantes para a manutenção da imunidade normal. Dietas isen-
tas de nucleotídeos levam à diminuição da hipersensibilidade 
tardia, supressão seletiva dos linfócitos T auxiliares, redução 
das enzimas necessárias à maturação dos linfócitos T e redu-
ção da barreira intestinal. 

ARGININA 

A dose recomendada diária é de 2% da carga calórica to-
tal, aproximadamente 30 g para uma adulto de 70 kg. Doses 
acima de 4% da carga calórica total levam à perda dos efei-
tos benéficos tanto imunológicos e de retenção nitrogenada, 
aumentando a mortalidade na sepse. Há atualmente sérias 
dúvidas quanto ao papel de dietas imunoestimulantes de pri-
meira geração em pacientes sépticos. Metanálises recentes e 
bem conduzidas mostram que, em pacientes de UTI, o uso 
de tais fórmulas enterais não influenciou a taxa de infecção, 
reduziu o tempo sob ventilação mecânica, e a permanência 
hospitalar, talvez por uma tendência a aumento da morta-
lidade. Quanto às dietas imunomoduladoras de segunda 
geração(não enriquecidas com arginina), faltam estudos bem 
desenhados para provar seu efeito na população em questão. 
No entanto, trabalhos europeus atuais provam em animais e 
em humanos(ESPEN, 2004) benefícios com o uso de arginina 
na sepse.

Recomendação: Não se preconiza hoje uso de fórmulas 
imunoestimulantes no paciente séptico de UTI, mas nutrien-
tes específicos isolados, associados a fórmulas enterais co-
muns. São necssários mais estudos para uma conclusão mais 
sólida2-4.

ANTIOXIDANTES 

Teoricamente, em situações em que há excessiva produção 
de oxidantes, a administração de agentes que os neutralizem ou 
repletem o organismo com defesas antioxidantes poderia confe-
rir proteção contra a lesão tecidual e a disfunção orgânica. 

Deve-se lembrar que: 
• Doses de antioxidantes no paciente e nas diferentes do-

enças não estão estabelecidas; 
• Equilíbrio entre antioxidantes e sua relação com mine-

rais e oligoelementos não nos são plenamente familiares; 
• Necessidades de oligoelementos na saúde e principal-

mente nos estados patológicos são pouco conhecidas e exces-
so de antioxidantes e oligoelementos pode ser muito prejudi-
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cial, desviando o equilíbrio orgânico; 
• Antioxidantes na dieta são equilibrados bioquimica-

mente, o que não acontece na suplementação farmacológica. 

Embora se saiba que, tanto perdas quanto necessidades 
de micronutrientes no paciente agudo grave estejam aumen-
tadas e que sua administração possa ser benéfica as doses não 
estão ainda estabelecidas e qualquer regime adotado é infe-
lizmente empírico. 

OLIGOELEMENTOS 

É difícil a avaliação dos parâmetros bioquímicos de ma-
neira absoluta; se preconiza reposição de Fe no doente agudo 
grave apenas quando há sinais claros de deficiência de Fe, ou 
seja, quando há Fe baixo associado a Ferritina também baixa 
e aumento da CTLFe, ou sempre que houver perda aguda 
importante (hemorragia). 

Presume-se que a suplementação do Zinco seja importan-
te pela ação na imunidade e cicatrização de feridas, alem dis-
so Hormônio de Crescimento (GH) não age adequadamente 
em situações de baixas concentrações de Zn. Há estudos que 
mostram aumento da reação de fase aguda (RFA) associado 
à suplementação de Zn, demonstrado por febre mais alta e 
duradoura e aumento da liberação de Interleucina-1 beta. A 
orientação empírica é que nos doentes catabólicos se reponha 
7 a 10 mg/dia, a menos que haja grandes perdas sensíveis por 
fístulas digestivas ou sonda gástrica (repor 12 a 17 mg por 
litro de débito). 

QUANDO INICIAR 

Há poucos dados concretos disponíveis sobre quando 
deva ser iniciado o suporte nutricional. A literatura não é 
conclusiva a respeito dos benefícios da alimentação preco-
ce, embora estudos recentes sugiram que alimentação enteral 
precoce leve a melhor evolução dos pacientes quanto à mor-
bidade infecciosa. 

Algumas considerações: 
Em pacientes instáveis clinicamente, a nutrição parenteral 

pode representar mais um fator de desequilíbrio e seria mais 
sensato retardar-se o suporte nutricional por 24 a 48 horas 
até que se atinja uma situação metabólica mais estável. 

Em pacientes hemodinamicamente instáveis, necessitan-
do de quantidades crescentes de drogas vasopressoras, prin-
cipalmente norepinefrina, o fluxo sangüíneo intestinal está 
reduzido ao valor limítrofe, e, introdução de suporte nutri-
cional enteral pode desencadear necrose intestinal já que não 
há possibilidade de aumento do fluxo intestinal em resposta à 
introdução do alimento. Pacientes de UTI recebendo drogas 
vasoativas, sejam quais forem, “estáveis na sua condição he-
modinâmica”, devem iniciar precocemente terapia nutricio-
nal preferentemente enteral. 

VIAS DE ADMINISTRAÇÃO 

Enteral 
O uso da via enteral como a preferencial apoia-se em vá-

rias premissas: 
De menor custo, fisiológica, segura, mantém a morfolo-

gia e função do trato gastrintestinal, prevenindo translocação 
bacteriana. 

MANUTENÇÃO DA MORFOLOGIA E 
FUNÇÃO DO TRATO GASTRINTESTINAL: 

Estudos mostram evidências menos convincentes de que, 
a curto prazo, o jejum ou a nutrição parenteral levem a altera-
ções significativas na estrutura e função da parede intestinal. 
Alguns nutrientes específicos são relevantes para manutenção 
do trofismo e função da parede intestinal. São exemplos a 
glutamina e ácidos graxos de cadeia ultracurta, como o ácido 
butírico e valérico. 

PREVENÇÃO DA TRANSLOCAÇÃO BACTERIANA: 

A permeabilidade seletiva da parede intestinal está direta-
mente ligada à sua integridade. Nos doentes agudamente gra-
ves, alterações na permeabilidade da parede intestinal podem 
levar a translocação bacteriana, explicando a persistência de 
um quadro séptico na ausência de foco infeccioso definido. 

MELHOR EVOLUÇÃO 

Pacientes graves em nutrição enteral apresentam índices 
de infecção muito menores do que os que recebem nutrição 
parenteral. Que outro fator poderia estar influenciando a me-
lhor evolução infecciosa nesses pacientes? 

Praticamente 50% do Sistema Retículo Endotelial e 
células imunológicas são oriundas do intestino; 80% das 
imunoglobulinas são produzidas no intestino; 50% dos 
linfócitos T “helper” circulantes com receptores D14 para 
endotoxinas vem do intestino. Linfócitos B sensibilizados 
por estímulo antigênico saem das placas de Peyer, circulam 
pelo corpo aumentando a defesa da mucosa local e sistê-
mica através do aumento na produção de IgA na lâmina 
própria que na luz intestinal se aglutina com microorga-
nismos, facilitando sua eliminação. Há evidências cada vez 
maiores que a manutenção da massa tecidual linfóide do 
intestino preserve a imunidade local e sistêmica. A nutri-
ção enteral relaciona-se a maior produção de colecistoci-
nina (aumenta o Ca nos linfócitos, que é um co-fator para 
multiplicação dos linfócitos), regula produção de media-
dores inflamatórios nos monócitos e aumenta produção de 
IgA intraluminar. 

A falta de nutrientes na luz intestinal, como ocorre no 
suporte nutricional exclusivamente parenteral ou na admi-
nistração de dietas elementares que são absorvidas no jejuno 
proximal, aumenta a expressão das adesinas, fazendo com 
que a aderência bacteriana2-7.

A detoxificação hepática é um mecanismo importante 
que consiste em duas fases. Tanto a Fase I como a II de-
pendem de uma série de nutrientes como bioflavonóides, 
alguns aminoácidos como cisteína, N-acetil cisteína, tauri-
na, glutamina freqüentemente ausentes nas soluções mais 
comuns para suporte nutricional parenteral e mesmo em al-
gumas fórmulas de nutrição enteral. Nas situações de Sepse 
ou SIRS, onde há formação de muitas substâncias tóxicas 
para organismo a suplementação desses nutrientes parece 
importante. 
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PNEUMONIA NOSOCOMIAL RELACIONADA 
À NUTRIÇÃO ENTERAL: 

O papel do pH gástrico na patogênese da pneumonia noso-
comial é controverso. Em dois estudos recentemente publica-
dos o sucralfato, que protege a parede gástrica sem elevar o pH, 
para prevenção da hemorragia digestiva alta, levou a menores 
índices de pneumonia do que o uso de antiácidos isolados ou 
em combinação com antagonistas da histamina, no entanto 
é discutível se uso isolado de antagonistas da histamina rela-
ciona-se com maiores índices de pneumonia nosocomial. No 
entanto, não só o pH intraluminar, mas também o volume gás-
trico deve ser considerado como fator de risco para aspiração e 
conseqüente pneumonia e suporte nutricional enteral, quando 
por via gástrica, atua elevando o volume gástrico, contribuin-
do para a ocorrência de pneumonias por aspiração8,9.

O impacto do suporte nutricional enteral na aspiração 
leva em conta vários fatores:

• Posição do paciente, 
• Via de administração - Alimentação jejunal deve ser a 

escolha para pacientes com alto risco para aspiração. A via 
gástrica pode e deve ser usada para aqueles que tenham alte-
rações da deglutição de diversas causas, alterações de moti-
lidade esofágica, falta de iniciativa para se alimentar, etc. A 
gastrostomia percutânea ou convencional parece relacionar-
se com índices mais baixos de aspiração, pelo menos a médio 
prazo e pode ser alternativa nos pacientes em que a perma-
nência de sondas naso ou orogástricas seja problema. 

• Modo de administração: administração intermitente 
parece ser mais fisiológica. Há estudos que mostram não ha-
ver diferença na freqüência de aspiração segundo adminis-
tração intermitente ou contínua. A administração contínua 
no estômago mantém o pH luminar constantemente alto o 
que favoreceria a pneumonia, a menos que se utilizasse uma 
pausa noturna para acidificar o estômago ou se acidificasse o 
alimento administrado.  

PARENTERAL 

A Nutrição Parenteral, principalmente no paciente gra-
ve, em muitas situações é não só muito útil como imperativa. 
Este grupo, freqüentemente apresenta intolerância total ou 
parcial à nutrição enteral, ou, por catástrofes abdominais, 
não pode utilizar o trato digestivo, ou apresenta instabilidade 
hemodinâmica importante que coloca em risco a viabilida-
de intestinal, ou necessita de suplementação parenteral para 
atingir seus requerimentos nutricionais. Independentemente 
de seu inestimável valor, algumas desvantagens podem ser 
apontadas: reduz complicações não infecciosas, mas aumen-
ta a morbidade infecciosa dos pacientes; pela não utilização 
do trato alimentar; alguns estudos mostram índices de infec-
ção 2,2 vezes superiores nos pacientes que recebem nutrição 

parenteral quando comparados aos que recebem nutrição 
enteral10. É mais comum hiperalimentação quando usa-se 
nutrição parenteral e isto significa excesso de glicose e de lípi-
des e suas conseqüências indesejáveis relativas à diminuição 
das defesas antiinfecciosas. O suporte nutricional parenteral 
exige na maioria das vezes um acesso venoso central favo-
recendo a ocorrência de infecção pela presença do cateter. 
Nos pacientes sépticos com utilização do cateter central para 
monitorização e administração de medicamentos, nutrição, 
etc. a taxa de infecção por cateter costuma ser maior do que 
quando utilizado isoladamente para NP (1% a 2%). Cateteres 
de múltiplos lumens independentes, cada um usado para uma 
finalidade, cursa com índices de infecção superiores aos dos 
cateteres de luz única, da ordem de 13%, segundo alguns es-
tudos, provavelmente por excesso de manipulação, principal 
fator determinante de contaminação11. 

RESUMO

Nos últimos anos cresceu o interesse pelo suporte nutri-
cional ao paciente séptico por diversos motivos, tais como a 
impossibilidade de utilizar as vias naturais de alimentação, 
a necessidade de prover elementos essenciais à sobrevivência 
durante o insulto séptico e a possibilidade de se utilizar nu-
trientes em doses farmacológicas e em combinações especiais 
para o controle metabólico e até imunológico, podendo re-
sultar em melhor evolução destes pacientes. Este documenta 
sintetiza todas essas possibilidades utilizando as melhores 
evidências disponíveis na literatura.

Unitermos: nutrição, terapia, sepse.
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