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• Quando a situação clínica do doente é estável e não exige a permanência numa instituição hospitalar é possível intervir, 

acompanhar e monitorizar no domicílio com a mesma e qualidade eficácia clínica, reduzindo os custos de internamento

• Destina-se: utentes com risco nutricional e/ou que necessitem de intervenção nutricional e com limitações que 

justifiquem a deslocação ao domicílio

• Objetivo geral: Adequar a alimentação às necessidades individuais, alívio de sinais e sintomas
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Intervenção nutricional ao domicílio

Vantagens: 

Melhoria da qualidade de vida
recuperação/melhoria do estado nutricional;
↓ morbilidades e mortalidade
↓ incidência de complicações clínicas
↓ tempo de convalescença

Melhoria da capacidade funcional
Melhoria da função gastrointestinal
Melhoria da função imunológica
Promoção da cicatrização de 
úlceras de pressão
↓ custos cuidados de saúde

ENA IV - 4º Encontro de Nutrição e Alimentação “Às voltas com a Nutrição" Suporte Nutricional ao Domicílio |  1



Diagnóstico

IntervençãoMonitorização

Avaliação

Avaliação: Antropometria (real/estimada)
Bioquímica
Clínica/exame físico
Dieta

Diagnóstico nutricional: define-se com base nos dados adquiridos 
na avaliação como problema(s) nutricional(s), sinais e sintomas 
detetado(s)

Intervenção: objetivos e plano terapêutico nutricional com base 
nas necessidades nutricionais (macro e micronutrientes) e hídricas, 
e recomendações específicas para a patologia em causa, estratégias 
para atingir o plano

Monitorização: reavaliação (progressos, estado nutricional, 
sintomatologia) presencial, via telefone ou equipa de referenciação

Modelo Nutrition Care Process (NCP)
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• Privilegiar a utilização do trato GI sempre que 
possível

• A seleção do método de suporte nutricional deve 
ser feito juntamente com uma equipa médica

Suporte nutricional

Ingestão oral 
adequada

Não

Trato GI não 
Funcionante

Sim Não
Via 

Parentérica

Sim

Monitorizar 
estado

Aporte >75% 
NET

Monitorizar 
estado

Via 
Entérica

Algoritmo para seleção da via de alimentação (adaptado de Mahan LK, 2005)
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Fatores que interferem com a capacidade do doente se alimentar :
• Condição clínica do doente
• Tratamentos efetuados anteriormente
• Alterações da capacidade de deglutição
• Intolerância/aversão a certos alimentos
• Presença de sintomas de impacto nutricional
• Capacidade funcional do doente

Alimentação Oral
Adaptar a alimentação oral à condição clínica e 
nutricional do doente:

Quando o doente não consegue alcançar as necessidades nutricionais unicamente com dieta artesanal, pode-se
recorrer a suplementos nutricionais para colmatar os défices.
Ex: suplementos vitamínicos, minerais, proteicos e energéticos ou fórmulas comerciais
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Composição:
Ligeira
Hipocalórica
Hipolipídica 

Consistências:
Mole,
Pastosa
Cremosa 
Líquida

Desvantagem: preço

Nutricionista deve tentar ser criativo e instruir os cuidadores sobre como preparar suplementos naturais
recorrendo a misturas de alimentos específicos



Nutrição Entérica

Algoritmo para seleção da via de alimentação (adaptado de Mahan LK, 2005)

• Trato GI funcionante + Ingestão oral 
inadequada + aporte <75%NET

ENA IV - 4º Encontro de Nutrição e Alimentação “Às voltas com a Nutrição" Suporte Nutricional ao Domicílio |  5

• Doentes impossibilitados de ingerir 
alimentos pela via oral por patologias do 
trato GI alto:

• deglutição comprometida,
• pós-cirúrgico, 
• recuperação de um AVC, 
• tumores cabeça e pescoço,
• fístulas e obstruções esofágicas 
• entre outros 



Nutrição Entérica

• A constituição da dieta pode ser através de alimentos (dieta artesanal adaptada) ou fórmulas comerciais específicas 
para as necessidades e sintomas do doente

• Ajustar volumes e horários das refeições à tolerância do doente

Complicações gastrointestinais:
- náuseas, vómitos, distensão abdominal, diarreia ou obstipação
Complicações mecânicas
- aspiração, deslocação ou obstrução da via de acesso
Complicações metabólicas
- défices nutricionais, hipo/hiperglicemias, desequilíbrios electrolíticos, hídricos e ácido base
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Nutrição Parentérica

Algoritmo para seleção da via de alimentação (adaptado de Mahan LK, 2005)

• Doentes com trato gastrointestinal não funcionante 

• Doentes clinicamente estáveis e os benefícios superem 
largamente os riscos 

• Garantir que familiares/cuidadores são capazes de se 
responsabilizar pela higiene e segurança alimentar

Riscos associados ao manuseamento do cateter:
- Infeções locais ou sistémicas
- Oclusão, perda de integridade, presença de ar ou coágulos
- Falhas mecânicas na bomba de perfusão
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Suporte nutricional

O aconselhamento nutricional é de máxima importância em contexto domiciliário. 

O prestador de cuidados deve ficar bem esclarecido quanto ao plano alimentar.

Alimentação oral:
- preparação do plano alimentar;
- fornecimento de receitas alimentares, adaptadas à condição 
clínica do doente;
- conselhos sobre segurança alimentar;
- explicações sobre rotulagem;
- informação sobre alimentos e suas propriedades/características 
nutricionais;
- aconselhamento nutricional específico, visando o controlo de 
sintomas

Nutrição Artificial:
-administração da terapia nutricional artificial;
-manuseamento dos aparelhos de administração;
-manutenção das vias de administração;
-normas de higiene alimentar;
-formas de monitorização da administração;
-procedimentos a seguir em caso de falha na 
administração ou aparecimento de complicações
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Avaliar o paciente antes da interrupção do suporte nutricional em relação à: 

• capacidade de atender às suas necessidades nutricionais por alimentação oral convencional; 

• presença de complicações que ponham o paciente em risco nutricional e/ou de vida 

• possibilidade de alcançar os objetivos propostos, conforme normas médicas e legais.

A descontinuação do suporte nutricional deve ser realizada com precaução, uma vez que no domicílio o 
acompanhamento e monitorização do doente não é realizado de permanente (24h/dia).
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Suporte nutricional



Casos Clínicos
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Caso 1 - PEG
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Antropometria Bioquímica

Clínico/físico Dieta

Peso: 75 kg
Altura: 1,63m
IMC: 28,2 kg/m2

Sexo feminino, 47 anos, cacausiana

Pele desidratada
Úlceras de pressão
Edema
Cabelo enfraquecido

Obstipação

Colesterol total: 208 mg/dl  ↑
TG: 180 mg/dl ↑
Creatinúria: 39,8 mg/dl ↓
Ureia: 42 mg/dl ↓

Via de alimentação PEG
PA: Nestum ou cerelac c/leite (300-350ml)
MM: 1 iogurte líquido
A: sopa completa 
(vegetais+leguminosa+batata+carne/peixe/ovo+azeite) (400ml)
MT=MM
J=A
C=200ml leiteDM2+ HTA+obesidade+hiperlipidemia

AVC isquémico + tetraparésia
Sem resíduo gástrico

3l água/dia(?)



Caso 1 - PEG
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Pré-obesidade + malnutrição
Aporte nutricional incompleto e 
insuficiente
Ausência de fruta
Baixo aporte hídrico

Intervenção: aumento do aporte de 
fruta, reforço da importância da 
ingestão hídrica com vista na 
regularização do TI

Determinante de adesão: cuidadora 
(mãe) com baixa literacia, doente 
aguarda vaga em unidade de longa 
duração 

Monitorização: verificar estado TI

Diagnóstico

IntervençãoMonitorização

Avaliação



Caso 2 – Dieta oral adaptada
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Antropometria Bioquímica

Clínico/físico Dieta

Peso: não avaliado, cuidadora 
refere perda acentuada (risco 
desnutrição)
Altura: 1,52m 

Sexo masculino, 81 anos, cacausiano

Disfagia para líquidos
Úlceras de pressão
Tom de pele pálido

Obstipação

Ureia 78 mg/dl  ↑
Proteinas totais 6,0g/dl ↓
Hemoglobina 11,7 g/dl ↓

Via de alimentação oral (dieta mole/pastosa)

PA: 1 pão + 1 chav alm leite MG c mokambo
MM: gelatina ou 5 bolachas maria
A: sopa 2,5 conchas (vegetais+leguminosa+azeite) + prato (completo) 
+ fruta cozida
MT=banana+bolacha maria ou Nestum ou Cerelac
J=sopa com carne 2,5 conchas + fruta cozida
C=gelatina

AVC isquémico
demência

4 copos água/dia c espessante
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Risco de desnutrição
Aporte nutricional completo mas insuficiente
Anemia

Objetivo: aumentar o aporte energético, fibras e 
hídrico com vista na regularização do TI e corrigir 
anemia

Plano: ↑água
↑fontes de fibra insolúvel
↑ fontes de ferro e vit C
levedura de cerveja

Monitorização:
Estado TI
Valores Hemoglobina

Diagnóstico

IntervençãoMonitorização

Avaliação

Caso 2 – Dieta oral adaptada
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