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RESUMO DO PRODUTO 

 

Introdução: este protocolo foi construído a fim de auxiliar profissionais de saúde na 

identificação e manejo de pacientes em risco de Síndrome da Realimentação (SR), um quadro 

de alta prevalência hospitalar cuja principal etiologia é a desnutrição. Para evitar a SR, a 

abordagem e tratamento dos pacientes em desnutrição deve ser planejada e cuidadosa a fim de 

evitar complicações clínicas sérias na reintrodução de nutrientes. Objetivos: apresentar uma 

descrição do diagnóstico diferencial de desnutrição, sarcopenia e caquexia, de modo que 

profissionais de saúde, atuando em equipe multiprofissional, possam identificar e intervir na 

prevenção da Síndrome da Realimentação em Terapia Nutricional de pacientes adultos em 

situação de internação hospitalar. Metodologia: construiu-se um protocolo interdisciplinar para 

ser utilizado com os profissionais de saúde em qualquer unidade de saúde, assim como pronto 

socorro, ambulatório, instituições de internação domiciliar, home care, etc.  Dados do produto: 

nome - “PROTOCOLO INTERDISCIPLINAR DE AVALIAÇÃO E CONDUTA PARA 

SINDROME DA REALIMENTAÇÃO”. Público-alvo – o protocolo pode ser aplicado por 

profissionais da área de saúde em geral, especialmente dirigida aos que atendem pacientes 

críticos adultos.  

 

Palavras chave: Síndrome da Realimentação; Desnutrição; Hipofosfatemia. 
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PRODUCT SUMMARY 

 

Introduction: this protocol was created in order to assist health professionals in the 

identification and treatment of patients with Refeeding Syndrome (RFS), a high hospital 

prevalence whose main etiology is malnutrition. To avoid RFS, treatment and approach of 

patients with malnutrition must be careful and planned in order to avoid serious medical 

complications in the nutrient reintroduction. Objectives: To present a description of the 

differential diagnosis, sarcopenia and cachexia, so that health professionals, working in the 

multiprofessional team, can identify and intervene at the prevention of Refeeding Syndrome in 

Nutrition Therapy of adult patients in hospitalization. Methodology: It was created an 

interdisciplinary protocol to be used by health professionals in any health unit, as well as 

emergency rooms, medical clinics, home admissions institutions, home care, etc. Product 

data: name - "INTERDISCIPLINARY PROTOCOL OF EVALUATION AND CONDUCT 

FOR THE REFEEDING SYNDROME ". Target audience - the protocol can be applied by 

healthcare professionals in general, especially addressed to those who assist critically ill adult 

patients. 

 

Palavras-chave: Refeeding Syndrome; Malnutrition; Hypophosphatemia. 
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1 – APRESENTAÇÃO: SOBRE O PERCURSO DA CONSTRUÇÃO 

DESTE PRODUTO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE  

 

 Este protocolo foi confeccionado como produto resultante da pesquisa de mestrado 

intitulada: “SINDROME DA REALIMENTAÇÃO: um olhar interdisciplinar sobre um quadro 

negligenciado e fatal”, realizada junto ao Programa de Pós-Graduação Ensino em Ciências da 

Saúde da Universidade Federal de São Paulo – Campus Baixada Santista. Tal pesquisa foi 

realizada com profissionais de saúde que atuam na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um 

Pronto Socorro Municipal de Santos. A autora e pesquisadora principal pôde observar dúvidas 

em profissionais de saúde sobre a temática SR, assim como dificuldades no reconhecimento de 

adultos em risco de desnutrição. A pesquisa também permitiu explicitar sentimentos e práticas 

dos participantes quanto aos desafios no atendimento de uma pessoa em desnutrição grave.   

 Deste modo, a pesquisa realizada propõe um produto técnico resultante desse trabalho: 

um protocolo interdisciplinar dirigido aos profissionais de saúde com o objetivo nortear e 

uniformizar condutas sobre o manejo de pacientes em risco de Síndrome da Realimentação 

(SR).  

 Nesse contexto, como fundamento desse protocolo, entende-se que a identificação e 

manejo cuidadoso de pacientes em desnutrição, independente de sua causa, é fundamental. 

Outro ponto crucial é destacar a importância do trabalho interdisciplinar a fim de evitar 

complicações clínicas sérias na reintrodução de nutrientes, salientando que o cuidado em saúde, 

especialmente de um quadro complexo, exige a colaboração de diferentes saberes disciplinares 

atuando de forma interdisciplinar.  

 No processo de construção desse protocolo, houve a colaboração da banca examinadora 

durante a qualificação da presente pesquisa, indicando a necessidade de promover um novo 

olhar para quadros semelhantes ao de uma pessoa com desnutrição, que também podem gerar 

dúvidas nos profissionais de saúde que realizam atendimento, como, por exemplo, no caso da 

caquexia e da sarcopenia. Portanto propõem-se mecanismos de reconhecimento das três 

condições clínicas desnutrição, sarcopenia e caquexia, a partir de parâmetros técnicos para 

reconhecimento com os profissionais da área de saúde. Em um segundo momento será abordada 

a temática SR, implantada por meio de um protocolo resumido com critérios de identificação, 

medidas preventivas e terapêutica.  
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2 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DESTE PRODUTO 

 
A SR é uma situação que pode ocorrer em qualquer pessoa em jejum prolongado, com 

depleção nutricional por qualquer motivo seja por privação alimentar – como, por exemplo, em 

situações de refugiados, greve de fome, perda de peso de forma rápida, desnutridos ou outras 

causas - quando recebe nutrientes rapidamente ou em demasia (CASTRO, 2012). Tal situação 

pode levar esta pessoa ao óbito em poucos dias por complicações graves, que podem ser fatais 

e resultantes em falência cardíaca. Existem poucos estudos sobre a Síndrome da Realimentação, 

inicialmente descrita com os sobreviventes da II Guerra Mundial (VIANA, 2012). 

Para tratar do tema da SR, precisamos abordar, primeiramente sobre a desnutrição, que 

é o principal fator predisponente para a SR, assim como elucidar sobre outros quadros como 

sarcopenia e caquexia. 

 

2.1. DESNUTRIÇÃO  

 

 O termo “desnutrição” tem sido utilizado para definir um estado em que o indivíduo 

carece de quantidade adequada de calorias, proteínas ou outros nutrientes para o 

desenvolvimento, manutenção e recuperar as funções do organismo. No Código Internacional 

de Doenças – versão 10 (CID-10), foi classificada nos códigos E40 a E46. 

 Pode ser classificada em vários parâmetros, como a perda de peso e de reservas 

proteicas; atrofia de órgãos e alterações de valores bioquímicos (MAHAN, 2012).   

 O Quadro 1 mostra como se realiza o cálculo de Índice de Massa Corpórea (IMC). A 

seguir, o Quadro 2 descreve a classificação do estado nutricional conforme IMC em adultos. 

 

Quadro 1 – Fórmula para o cálculo de IMC 

 

 

 

       Fonte: (OMS, 1995) BRASIL, 2016. 

  

IMC  =    
Peso(kg)

 

                    altura(m2) 
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Quadro 2 – Classificação do estado nutricional conforme o IMC em adultos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: (OMS, 1995) BRASIL, 2016.  

 

 Em idosos, ou seja, indivíduos com idade igual ou superior a 60 anos, a 

categorização do IMC, são encontrados níveis de corte distintos (BRASIL. 2016), como vemos 

no Quadro 3, a seguir. 

 

Quadro 3 -  Classificação do estado nutricional conforme o IMC em idosos 

Classificação IMC  

Baixo peso  menor que 23,0 

Peso normal (eutrófico) 23,0 a 28,0 

Sobrepeso maior ou igual a 28,0 

 -     Fonte: BRASIL, 2016 

 

 A perda de peso involuntária em adultos saudáveis ou enfermos, constitui um dado 

importante para a avaliação do estado nutricional.  Uma perda de mais de 10% nos seis meses 

anteriores ao diagnóstico é considerada grave e representa um fator de risco (TOLEDO, 2018). 

Classificação IMC 

Baixo peso grave abaixo de 16,0 

Baixo peso moderado 16,0 a 16,9 

Baixo peso leve 17,0 a 18,5 

Peso normal (eutrófico) 18,5 a 24,9 

Sobrepeso 25,0 a 29,9 

Obesidade leve (I) 30,0 a 34,9 

Obesidade moderada (II) 35,0 a 39,9 

Obesidade mórbida (III) acima de 40,0 
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A fórmula para o cálculo da perda de peso em relação ao tempo pode ser verificada no quadro 

4, a seguir. 

 

Quadro 4 -  Fórmula para cálculo em porcentagem da perda de peso 

 

     Perda de peso (%) = 
(peso usual – peso atual) x 100

 

                    peso usual 

 

      Fonte: Blackburn GL & Bistrian BR, 1977 

 

 A desnutrição também pode ser aferida com o auxílio da mensuração do peso, ao 

observar que o indivíduo está abaixo do desvio-padrão da população de referência. Quando 

temos somente uma medida de peso e esta medida já se encontra abaixo do desvio-padrão, 

existe uma alta probabilidade desta pessoa estar em desnutrição (OMS, 2008). De acordo com 

o nível abaixo do desvio-padrão podemos classificar o grau da desnutrição em leve, moderada 

e grave, como veremos no Quadro 5, abaixo.  

 

Quadro 5 – Classificação do grau de desnutrição de acordo com a perda de peso em 

relação a população normal (de referência). 

Grau de desnutrição Classificação para a população de referência (normal) 

Leve 1 - 2 níveis abaixo da média (desvio-padrão) 

Moderada 2 - 3 níveis abaixo da média (desvio-padrão) 

Grave 3 níveis ou mais abaixo da média (desvio-padrão) 

 Fonte: CID-10, 1989.  

 

A desnutrição também pode ser classificada, de acordo com a deficiência de nutrientes, 

em: Kwashiorkor, Marasmo e a forma Mista (também conhecida por Kwashiorkor-

marasmático.  

O quadro de desnutrição tipo Kwashiorkor foi classificado na CID-10 com código E40. 

Esse quadro ocorre em situações de alta vulnerabilidade socioeconômica, quando o primeiro 

filho é desmamado do leite materno, que é rico em nutrientes, e este alimento passa a ser 

oferecido para o próximo recém-nascido. Muito comum em crianças de 1 a 3 anos durante, ou 

após o desmame, sendo esse o motivo da origem da palavra “Kwashiorkor”, que é usada para 
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descrever “a doença de uma criança quando nasce o irmão seguinte”, em um dos dialetos da 

África Ocidental (MAHAN, 2012). Apesar dessa origem, esse quadro também pode ocorrer em 

adultos e é mais comum em idosos e em pacientes hospitalizados, principalmente em Unidades 

de Terapia Intensiva (UTI). Este tipo de desnutrição causa sequelas permanentes nos 

indivíduos. Uma pessoa com este tipo de desnutrição apresenta alguns ou todos os sinais 

clínicos, como: edema de face e extremidades, atrofia muscular, dermatose, alterações da pele 

e dos cabelos com despigmentação, aumento do fígado (esplenomegalia), diarreia, apatia e 

depressão psíquica. O nível de albumina sérica apresenta-se baixo (CASTRO, 2012).  

Outro quadro de desnutrição, o Marasmo nutricional, classificado na CID-10 como 

código E41, também é uma desnutrição grave destacada pela deficiência de vários nutrientes 

ou restrição de calorias por tempo prolongado, além de oferta insuficiente de proteínas e outros 

elementos. O paciente apresenta perda de gordura subcutânea, atrofia muscular e baixo peso, 

mostrando extrema magreza. Outras causas são relacionadas como: infecções, processos 

inflamatórios. Também é conhecida por caquexia nutricional e atrofia nutricional (CASTRO, 

2012). 

 A forma Mista, conhecida como Kwashiorkor-marasmático (classificada com código 

CID-10 E42) é um tipo intermediário, ou seja, uma desnutrição proteico-calórica. Nesses casos. 

encontramos além da falta calorias, a falta proteica. Quanto à aparência do paciente, 

observamos os aspectos clínicos dos dois tipos anteriores mesclados, sendo que os indivíduos 

também são vulneráveis às infecções virais e bacterianas (PEIXOTO, 2014).  

Alterações laboratoriais também são encontradas. No entanto, devem ser associadas 

com a clínica, devido às suas variações de acordo com o grau da desnutrição como: albumina, 

préalbumina, transferrina e biomarcadores (LIRKLAND, 2013). 

Cabe lembrar que estes indicadores para classificação da desnutrição podem ser 

aplicados em todas as faixas etárias, em pessoas hospitalizadas ou não. Porém, em pacientes 

internados, a escolha dos indicadores a serem utilizados para a classificação da desnutrição, 

depende de fatores como a hipótese diagnóstica da internação, associação ou não à reação 

inflamatória e a disponibilidade operacional do serviço de saúde. Alguns recursos validados são 

utilizados para rastrear o risco nutricional, como a Avaliação Subjetiva Global (ASG), tabela 

mini MAN e questionário NRS 2002. O principal responsável pela avaliação nutricional é o 

nutricionista. Os demais profissionais possuem qualificação para realizar a triagem de risco 

para desnutrição, mas somente um exame clínico detalhado, com foco no estado nutricional, 

consegue mensurar a gordura corporal, massa muscular e o acúmulo de líquidos (edema) 

(LITCHFORD, 2014).  
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 A circunferência da panturrilha é uma mensuração prática e sensível para avaliar a 

massa muscular. É preconizado como valor de 34 cm para homens e 33 cm para mulheres, como 

referência da normalidade (BRASPEN/SBNPE, 2018). Um idoso é considerado eutrófico 

quando possui CP maior ou igual a 31 cm (BRASIL, 2016). 

 Alguns sinais clínicos também podem ser indicadores de desnutrição, como vemos no 

Quadro 6, a seguir. Os indivíduos classificados neste quadro, devem ser incluídos com risco 

para desenvolver SR.  

 

Quadro 6 - Sinais físicos indicativos de desnutrição 

 Aparência normal 
Sinais associados a desnutrição ou 

deficiência de nutrientes 

Cabelo Firme, brilhante, difícil de arrancar 

Fácil de arrancar. Sem brilho, seco, fino, esparso 

e despigmentado 

Sinal da bandeira 

Face 
Cor da pele uniforme, lisa, rósea, 

sem edema 

Seborreia nasolabial, pele estratificada em volta 

da narina 

Diminuição e despigmentação dos pelos das 

sobrancelhas 

Pode ocorrer edema em face 

Sistema nervoso 

 

Estabilidade psicológica e reflexos 

normais 

Alterações psicomotoras, confusão mental 

Perdas: sensorial, do senso de posição, da 

sensibilidade vibratória, da contração do punho 

e tornozelo 

Fraqueza motora, formigamento de mãos e pés 

(parestesia) 

Demência 

Peso e membros 

IMC: 18,5 a 24,9 kg/m2 – adultos 

IMC: 23,0 a 28,0 kg/m2 – idosos 

CP: 34 cm (homem) 

CP: 33 cm (mulher) 

CP: 31 cm (idoso) 

Perda de peso involuntária: > 10 % do peso 

habitual. Pode ocorrer edema nas 

extremidades dos membros 

CP < 34 cm: homem 

CP < 33 cm: mulher 

CP < 31 cm: idoso 

    Fonte: Mahan, 2012 
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2.2 CAQUEXIA E SARCOPENIA 

 

 A caquexia, mencionada na CID-10 em R64, é uma ocorrência cujo termo vem do grego, 

“cacos”: ruim, má condição e “hexix”: ter. Portanto, fica “ter condição ruim”. Referida como 

desnutrição associada a processos inflamatórios de curso prolongado, sua origem é 

multifatorial, podendo afetar vários órgãos e sistemas (OKOSHI, 2016). Durante a inflamação, 

ocorre a liberação de substâncias endógenas, denominados de mediadores de inflamação. Nas 

doenças crônicas, este processo inflamatório ocorre de forma sustentada e prolongada, 

desencadeando a ativação em cascata dos mediadores, entre eles: fator de necrose tumoral, 

interleucina-1, interleucina-6, proteína C-reativa, fator de transformação, catecolaminas, 

ativação do fator nuclear, dentre outros. Esses mediadores inflamatórios desempenham efeitos 

deletérios na composição corporal, assim como no metabolismo energético, causando, 

degradação muscular (proteólise), diminuição da síntese proteica muscular, desmineralização 

óssea, aumento do gasto energético basal, entre outras. Nutricionalmente, o efeito combinado 

dos mediadores da inflamação acarreta: anorexia, perda de peso não intencional, diminuição da 

massa muscular, gordura, fraqueza, diminuição da força e mobilidade, fadiga, disfunção do 

sistema imunológico, alteração do processo de cicatrização, depressão, má qualidade de vida e 

diminuição da sobrevida (HURTADO-TORRES, 2015). 

 No Quadro 7, a seguir, teremos a composição dos critérios diagnósticos para caquexia.  

 

Quadro 7 – Critérios para diagnóstico de caquexia 

 Sinais e sintomas 

(três ou mais critérios) 

Perda de peso não intencional > 

5% nos últimos 12 meses 

Diminuição da força muscular 

Fadiga 

Anorexia 

Diminuição da massa muscular 

Exames bioquímicos alterados com aumento de 

marcadores inflamatórios (PRC, IL-6) 

Anemia (Hb < 12g/dL) 

Baixo nível de albumina sérica (< 3,2g/dL) 

IMC < 20 kg/m2 em pacientes 

com doenças crônicas 

   Fonte: Hurtado-Torres, 2015 
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 A caquexia está geralmente relacionada às doenças como o câncer. Porém, podemos 

encontrá-la em outras patologias como a insuficiência cardíaca, doença obstrutiva crônica, 

artrite, dentre outras (HURTADO-TORRES, 2015).   

 A sarcopenia, antes descrita como uma perda musculoesquelética relacionada ao 

envelhecimento (MAHAN, 2012), vem sendo cada vez mais discutida e definida como a perda 

e disfunção do músculo esquelético, podendo ser encontrada em pacientes internados em UTI 

por mais de 72 horas, independentemente da idade, em outras situações como: pessoas obesas 

com nutrição desequilibrada, inatividade, doença grave e câncer, ao ocasionar  

comprometimento contrátil, metabólico e endócrino. Como consequência, há um 

comprometimento de todo o metabolismo e das respostas do sistema imunológico e 

inflamatório (BIOLO, 2014).  

 O diagnóstico de perda da massa muscular pode ser confirmado por meio de exames 

sofisticados como a densitometria por dupla emissão de raios-X (DEXA), que avalia a 

composição corporal, e a TC da região abdominal, observando as imagens da musculatura 

esquelética da região da terceira vértebra lombar. Outros exames também podem aferir este 

quadro, como a ultrassonografia e a bioimpedância elétrica (TOLEDO, 2018).  

 Entretanto, métodos mais práticos e acessíveis podem ser utilizados para verificar estas 

informações, como as medidas da espessura do músculo adutor do polegar (MAP), a 

circunferência da panturrilha (CP) e o teste de caminhada.  No quadro a seguir, temos sugestões 

de métodos para avaliação de massa e função muscular, que podem ser utilizados na maioria 

das pessoas. Estes valores já estão validados para a população brasileira (BRASPEN/SBNPE, 

2018).  

Quadro 8 - Métodos práticos e acessíveis para avaliar a massa e função muscular 

Método Valores normais de referência 
Equipamento para 

aferição 

Espessura do músculo adutor 

do polegar 

Homens: 24,2mm (4,20) 

Mulheres 19,4mm (3,9) 
adipômetro 

Circunferência da panturrilha 

Homens: 34cm 

Mulheres: 33cm 

Idosos: 31 cm 

Fita métrica 

    Fonte: BRASPEN/SBNPE, 2018 
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 A conclusão a qual é possível chegar é que a perda de massa muscular pode ser 

entendida como um sinal de alerta para a identificação de sarcopenia e caquexia, comprovando 

que a sarcopenia e a caquexia possuem pontos em comum: perda de massa muscular e prejuízo 

funcional (OKOSHI, 2016). 

 

2.3 SÍNDROME DA REALIMENTAÇÃO (SR) 

 

A SR pode se apresentar em indivíduos de qualquer idade, com algum tipo de 

deficiência nutricional, principalmente em desnutridos, que, após um período de privação 

alimentar (Quadro 7), quando recebem nutrientes de forma inadequada, principalmente o 

carboidrato (glicose) por qualquer tipo de administração como por via oral (pela boca), por 

Nutrição Enteral (NE), passam a manifestá-la. Tanto a infusão de glicose por via endovenosa 

quanto a Nutrição parenteral (NP) podem desenvolver alterações laboratoriais, tais como hipo 

ou hiperglicemia, baixa dos níveis séricos de fósforo, vitamina B1, Cálcio, magnésio e outros 

eletrólitos que devem ser relacionadas à clínica do paciente. Porém, na administração de glicose 

endovenosa o risco de desenvolver a SR é maior, devido a rápida e alta absorção, pois não 

depende da absorção intestinal (SILVA, 2013).  

 

Quadro 9 – Critérios para identificar indivíduos em risco para desenvolver SR 

Causas  Situações clínicas 

Alimentares Jejum prolongado, pós-operatório, greve de fome, redução da ingestão 

de alimentos, disfagia duradoura, hiperêmese 

Idade Idosos 

Peso Baixo peso, perda de mais de 10% em seis meses 

Nutricional Desnutrição, obesidade sarcopênica 

Cirúrgica Pós-operatório de cirurgia bariátrica ou gastrointestinais 

Situações clínicas Etilista, síndrome de intestino irritável, diabetes tipo 2 não controlados, 

neoplasias, efeitos adversos de quimioterapia 

Psiquiátricas Anorexia (independente da causa), alcoolismo, depressão 

Fonte: Caldas, 2015. 

 

Há uma relação direta entre a SR e a deficiência de nutrientes, pois uma pessoa com 

desnutrição apresenta baixos níveis no sangue de glicose, eletrólitos, perda (ou desequilíbrio) 
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de massa muscular e gordura, assim como deficiência de vitaminas. A ausência de alimentos 

por um período maior, nestes indivíduos, gera alterações no metabolismo de gordura e glicose, 

estimulando e aumentando a captação de glicose, água e eletrólitos para dentro das células 

ocasionando um declínio maior dos níveis de eletrólitos no sangue (OBED, 2014). Se essa 

pessoa desnutrida receber abruptamente calorias, há o risco de desenvolvimento da SR. 

A SR se manifesta clinicamente com o encadeamento de situações clínicas comuns a 

qualquer doença, principalmente em pacientes críticos, com rebaixamento do nível de 

consciência, dificuldade na respiração, edema, alteração da glicemia, diarreia ou obstipação, 

arritmia cardíaca e outros sintomas. A clínica do paciente depende do eletrólito alterado que, 

no caso da SR, pode levar a um quadro grave e fatal (CARUSO, 2014).     

 Na SR observa-se, portanto, um complexo de disfunções respiratórias, neurológicas e 

cardíacas como arritmia cardíaca, convulsões, contrações musculares involuntárias, 

insuficiência respiratória, falência cardíaca e até a morte (SILVA, 2013).  

 No caso de pacientes classificados em risco de desenvolver a SR, admitidos nos serviços 

de urgência e emergência ou em outras situações ambulatoriais, como Instituições de Longa 

Permanência para idosos (ILPI), homecare, a administração de glicose endovenosa faz com que 

o risco de desenvolver a SR seja maior, devido a rápida e alta absorção, pois não depende da 

absorção intestinal (SILVA, 2013).  

 O diagnóstico de SR pode ser feito quando um indivíduo se enquadra nos critérios de 

identificação de risco e apresenta alterações clínicas e laboratoriais ao receber uma 

administração inadequada, inadvertida e excessiva de carboidratos. Para tanto, três parâmetros 

de risco são necessários para complementar este diagnóstico:  

• Níveis de eletrólitos no sangue: alteração hidroeletrolítica grave (potássio sérico 

abaixo de 2,5mmol/L, fósforo abaixo de 0,32mmol/L e magnésio menor 

0,5mmol/L); 

• Fluidos corporais: edema periférico ou aumento de líquidos no corpo;  

• Disfunção de órgãos e sistemas, principalmente respiratórios (por insuficiência 

ou edema) e cardíacos (CALDAS, 2015). 

Diante desse quadro complexo, com a identificação dos pacientes em risco de 

desenvolver a SR, assim como o acompanhamento de todos os pacientes em jejum por mais de 

48 horas, o tratamento interdisciplinar se faz necessário com a equipe que realiza a assistência 

direta e imediata ao paciente e a EMTN, buscando um trabalho estruturado de forma a garantir 

a segurança e o cuidado integral ao paciente (BRASIL, 2016).  
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Nos pacientes triados e classificados em risco para desenvolver a SR, se faz necessário 

verificar as possíveis deficiências de vitaminas, principalmente as vitaminas lipossolúveis (A, 

D, E, K e ácido fólico), que para serem absorvidas, necessitam de lipídios. As vitaminas do 

complexo B, especialmente B1 e B12 também necessitam de monitoramento (TOLEDO, 2018). 

Em pacientes com carência de vitaminas do complexo B, complicações neurológicas podem 

surgir a qualquer momento. Portanto, podemos concluir que sua reposição se faz necessária 

antes da implantação da TN (DIAS, 2017).  

 O balanço hídrico é indispensável, como em qualquer paciente crítico (TOLEDO, 

2018). Os eletrólitos devem frequentemente monitorados e rapidamente corrigidos por via 

endovenosa. A administração de nutrientes, em especial, os carboidratos, podem ser restritos, 

mas a restrição de gordura e proteína é desnecessária (NEALIS, 2013). 

Portanto, toda pessoa que está cronicamente adaptada à deficiência de nutrientes, que 

fica em jejum prolongado deve ser monitorada e a introdução de alimentos deve ser precoce, 

porém criteriosa, com baixos níveis de calorias (hipocalórica) e reposição de eletrólitos, devido 

ao grande número de fatores predisponentes, às vezes imperceptíveis, que podem levar a SR e, 

consequentemente, ao óbito (CALDAS, 2015). 

 

 

3 – OBJETIVO DO PRODUTO TÉCNICO 

 

• Apresentar uma revisão dos aspectos importantes sobre: desnutrição, sarcopenia e 

caquexia com os profissionais de saúde, destacando a importância da atuação multiprofissional 

na prevenção da Síndrome da Realimentação em Terapia Nutricional, com o intuito de permitir 

identificação e intervenção apropriadas de situações clínicas. 

• Informar de forma prática e objetiva quanto aos critérios para identificação de risco para 

desenvolver a SR. 

• Orientar e uniformizar medidas preventivas de identificação de quadros de desnutrição 

com risco para desenvolvimento da SR, bem como informar medidas terapêuticas necessárias 

no contexto de cuidado em saúde.  

• A partir desse produto, oferecer material técnico que possa servir de subsídio para a 

construção de práticas educacionais na assistência a pacientes com déficit nutricional com o 

proposito orientar os profissionais de saúde. 
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4 – METODOLOGIA 

 

 Foi construído um protocolo interdisciplinar para ser utilizado por profissionais de saúde 

em qualquer unidade hospitalar durante a assistência a pacientes, levando em conta a 

necessidade de avaliação quanto à temática da desnutrição, caquexia, sarcopenia e Síndrome da 

Realimentação (SR).  

 Este protocolo contará com um anexo, nominado Protocolo interdisciplinar resumido de 

avaliação e conduta para risco de síndrome da realimentação (SR) como instrumento de rápida 

consulta.  

 Ele será disponibilizado publicamente à toda comunidade científica (a ser acessado no 

repositório da Universidade Federal de São Paulo – Campus Baixada Santista e no site do 

Programa de Pós-graduação em Ensino em Ciências da Saúde – Modalidade Profissional da 

UNIFESP) sem nenhum tipo de custo, bastando que os profissionais e instituições interessadas 

façam um contato formal de solicitação de uso deste material, comprometendo-se a realizar as 

devidas referências relativas à autoria e instituições envolvidas.  

 Além do protocolo em si, foi construído um instrumento de avaliação do protocolo que 

tem o propósito de considerar possíveis ajustes a serem realizados no protocolo, mediante troca 

de informações com pessoas que podem vir a fazer uso do protocolo em situações práticas em 

seus contextos singulares de assistência. Essa avaliação poderá ser realizada por profissionais 

de saúde que atuam na assistência aos pacientes internados em unidades de saúde, nas seguintes 

áreas e ocupações: Medicina, Enfermagem, Técnicos de enfermagem, Nutricionistas, 

Fisioterapeutas, Psicólogos, e ajudantes de cozinha. Solicita-se que os interessados em fazer o 

uso deste protocolo também preencham essa avaliação do protocolo e enviem aos autores 

responsáveis, com o intuito de aprimorar o material e realizar troca de informações técnico-

científicas.  
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5 – DADOS DO PRODUTO EDUCACIONAL 

 
Nome do Produto: PROTOCOLO INTERDISCIPLINAR DE AVALIAÇÃO E CONDUTA 

PARA SÍNDROME DA REALIMENTAÇÃO 

 

Público-alvo: O protocolo tem a proposta de ser aplicado por profissionais de saúde em geral, 

especialmente os que atuam na assistência a pacientes admitidos em serviços de urgência e 

emergência, internados em situação grave, internação prolongada, ambulatorial, domiciliar ou 

ILPI. 

 

6 – INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DO PROTOCOLO 

 

 Este é um instrumento de avaliação do PROTOCOLO INTERDISCIPLINAR DE 

AVALIAÇÃO E CONDUTA PARA SÍNDROME DA REALIMENTAÇÃO. Solicitamos que 

os interessados no uso do protocolo preencham essas informações e enviem aos autores 

responsáveis pela criação deste produto técnico.  

Contato: Márcia Souza Carvalho. E-mail:  marcia.dra@gmail.com 

 
Nome do participante: ________________________ Data: _________________ 

Instituição: _________________________________ Formação: _____________ 

Os temas abordados no protocolo já eram de seu conhecimento?          SIM     NÃO 

Os temas foram apresentados de forma clara e de fácil compreensão? SIM     NÃO 

Suas expectativas para a atividade como um todo foram satisfeitas?    SIM     NÃO 

Você pretende fazer uso das informações/experiências aprendidas neste protocolo? 

          SIM     NÃO 

De que forma? 

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 



14 
 

Avalie esse protocolo fazendo um X no número correspondente, sendo 1 (muito ruim), 2 (ruim), 

3 (regular), 4 (bom), 5 (muito bom): 

 

Sugestões:__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Observações/comentários:_____________________________________________________

___________________________________________________________________________  

Aspecto avaliado Critério 

Acesso ao protocolo 1 2 3 4 5 

Quanto ao conteúdo            1 2 3 4 5 

Qualidade gráfica do material 1 2 3 4 5 

Compatibilidade entre objetivos e proposta de intervenção 1 2 3 4 5 

Aplicabilidade do produto        1 2 3 4 5 

Aplicabilidade interdisciplinar 1 2 3 4 5 
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DEFINIÇÃO 

 

A SR é o conjunto de alterações clínicas e eletrolíticas que se inicia após 

reintroduzir alimentos (principalmente glicose) por via endovenosa, enteral 

ou oral (carboidratos) em uma pessoa em privação de alimentos ou 

desnutrição, que pode levar o paciente ao óbito em poucos dias 

Sinais de alerta 

para identificação 

dos pacientes em 

risco de SR 
(comunicar a EMTN) 

➢ Paciente com sinais de desnutrição (mesmo em pacientes acima do peso) 

e/ou privação alimentar por mais de 15 dias 

➢ Arritmia cardíaca 

➢ Desconforto respiratório 

➢ Hipo ou hiperglicemia 

➢ Eletrólitos baixos 

(principalmente fósforo) 

➢ Edema ou anasarca 
Fonte: Caldas (2015) 

 

Quadro 1 - Critérios para identificar indivíduos em risco para desenvolver SR 

Alterações Condição A  Condição B 

IMC = Peso(kg) / altura(m2) < 16 (kg/m2) < 18 (kg/m2) 

Condições    

Perda de peso involuntária em 3 a 6 meses 

anteriores 
> 15% > 10% 

Número de dias com ausência ou 

restrição de nutrientes (alimentos) 
> 10 > 5 

Outros fatores antes da alimentação 

diminuição dos níveis de 

potássio, fósforo, magnésio 

no sangue 

história de abuso de drogas 

e álcool 

     Fonte: Rio (2013) 

 

 
 

Quadro 2 – CONDUTA: Metas para início e evolução nutricional* 
 

Metas diárias IMC < 14 kg/m2 ou jejum > 15 

dias 

IMC < 18 kg/m2 

Meta calórica 
(nos primeiros 2 dias:  

50 % das NC) 

5 kcal/kg/dia  

aumentando lentamente:  

5 kcal/kg/dia em até 7 dias 

10 kcal/kg/dia  

aumentando lentamente:  

5 kcal/kg/dia em até 7 dias 

Meta proteica 1,2 a 1,5 g/kg/dia 1,2 a 1,5 g/kg/dia 

Meta de glicose 100 a 200 g/dia 100 a 200 g/dia 

Meta de lipídio 20 a 30% das calorias não proteicas 20 a 30% das calorias não proteicas 

Eletrólitos 
(antes e após realimentação) 

Monitorar por 4 dias Monitorar por 4 dias  

Fonte: NICE (2006) 

*com monitorização cardíaca, devido ao risco de arritmia cardíaca -principal causa de óbito 

PROTOCOLO RESUMIDO INTERDISCIPLINAR DE AVALIAÇÃO E CONDUTA 

PARA RISCO DE SÍNDROME DA REALIMENTAÇÃO (SR) 

Legenda:  Condição A - O indivíduo apresenta um ou mais critérios para identificação 

 Condição B - O indivíduo apresenta dois ou mais critérios para identificação 
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MEDIDAS PREVENTIVAS E TERAPÊUTICAS 

Enfermeiro 

1) Identificar os critérios de risco para SR 

2) Controle de peso diário de todos pacientes, se possível 

3) Aquecimento do corpo, principalmente das extremidades, evitar 

lesões por pressão e esforço físico (ativo) 

Médico 

1) Dosar glicose, sódio, potássio, magnésio, fósforo, cálcio antes de 

iniciar a alimentação (oral, enteral ou glicose endovenosa) 

(NÃO REALIZAR INFUSÃO DE GLICOSE ENDOVENOSA EM 

PACIENTE IDENTIFICADO DE RISCO PARA DESENVOLVER 

SR) 

2) Hidratação adequada, tendo cuidado com a tendência a retenção de 

sódio e água apresentada por esses pacientes  

(Não é necessário normalizar as alterações eletrolíticas antes do início 

da terapia nutricional (TN) 

3) Em caso de alterações graves, como fósforo < 1mg/dL, magnésio < 

1mg/ dL, potássio: corrigir as alterações antes de iniciar a TN 

(Se níveis séricos baixos, porém superiores aos descritos acima, iniciar 

correção concomitante ao início do suporte nutricional;) 

4) Suplementação venosa de vitaminas e oligoelementos: iniciar antes 

de começar a TN e manter até atingir o 7º dia 

Nutricionista 

1) Triagem nutricional de todos os pacientes, no caso em que outro 

profissional com treinamento específico não a realiza 

2) Circunferência da panturrilha e avaliação nutricional frequente dos 

pacientes 

3) Iniciar terapia nutricional criteriosa e gradual 

Fisioterapeuta 1) Estimular fisioterapia respiratória leve e muscular passiva. 

Profissionais 

do serviço de 

nutrição e 

dietética 

1) EVITAR: alimentação com açúcares, biscoitos, farinhas brancas, 

massas, batata, mandioca, mandioquinha (carboidratos) 

2) DAR PREFERÊNCIA por alimentação hiperproteica e com 

gorduras saudáveis 

 

Psicologia 

Atuar junto aos profissionais de saúde, paciente e familiares, a fim 

identificar situações que possam vir a interferir negativamente aos 

processos de cuidado aos pacientes. Observar e avaliar situações de 

estresse e sobrecarga emocional da equipe de saúde no que concerne 

ao atendimento de pacientes em situação de desnutrição grave, 

orientando quanto à importância do cuidado em saúde mental  


