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INTRODUÇÃO: 
A triagem nutricional em pacientes pediátricos é imprescindível para avaliação do risco 
nutricional e posterior instituição de um plano de cuidado adequado já nas primeiras 
48 horas de internação hospitalar. O objetivo desta pesquisa foi analisar o percentual 
de pacientes pediátricos de alto risco nutricional que fizeram uso da terapia nutricional 
na admissão hospitalar.  
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
Estudo retrospectivo e descritivo realizado em pacientes pediátricos de 0 a 12 anos, de 
ambos os sexos, admitidos na unidade de internação pediátrica do Hospital São 
Vicente de Paulo, no período de abril de 2016 a abril de 2017. A análise foi feita 
através de banco de dados da instituição hospitalar. A amostra foi constituída por 303 
pacientes pediátricos considerados de alto risco nutricional, sendo 52,48% do sexo 
masculino e 47,52% do sexo feminino. Do total, 49,5% dos pacientes tinham idade 
menor de um mês de vida e 43,23% dos pacientes internaram no hospital devido à 
complicações relacionadas à prematuridade. Da amostra, 53,8% (n=163) dos pacientes 
fizeram uso de terapia nutricional em até 48 horas da admissão hospitalar, com 
predominância de terapia nutricional enteral (TNE) via nasoentérica (88,34%). 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
O presente estudo identificou que mais da metade da amostra fez uso de terapia 
nutricional de forma precoce, o que pode auxiliar na prevenção da desnutrição 
durante a hospitalização e/ou complicações associadas. No entanto, faz-se necessário 
identificar os fatores que ainda dificultam um suporte nutricional oportuno para assim, 
planejar estratégias nutricionais para obtenção de melhores resultados. 
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ANEXOS: 
Poderá ser apresentada somente uma página com anexos (figuras e/ou tabelas), se 
necessário. 
 

 


