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Objetivo: Descrever o perfil da terapia nutricional (TN) ofertada aos pacientes adultos e idosos 
de um Hospital Universitário. Método: Estudo realizado a partir da coleta de informações 

inseridas em um banco de dados on-line, de pacientes que fizeram uso de TN no período de 

julho de 2016 a dezembro de 2018. A análise estatística foi realizada no SPSS versão 13.0. As 

variáveis contínuas foram testadas quanto à normalidade de distribuição pelo teste de 

Kolmogorov-Smirnov. Na descrição das proporções, a distribuição binomial foi aproximada à 

distribuição normal, pelo intervalo de confiança de 95% e para verificação da associação 

estatística foi aplicado o teste  qui-quadrado de Pearson. Adotou-se o nível de significância de 

5%. Resultados: A amostra foi composta por 321 pacientes, apresentando-se homogênea em 
relação ao sexo e com mediana de idade de 61,0 (IQ: 44,2-70,0) anos. A maior parte dos 

pacientes iniciou TN na UTI (46,1%; IC95% 40,8-51,7), seguido da Clínica Médica (22,6%; IC95% 

18,2-26,6%). A terapia nutricional enteral (TNE) foi o tipo de suporte nutricional inicial mais 

frequente (75,4%; IC95% 70,4-80,1), e a via de acesso nasoenteral mais prevalente quando 

comparado às ostomias (67% vs  8,4%, p < 0,05). Dentre os motivos de término da TN, 

destacam-se o óbito (40,8%; IC95%: 35,5-45,8) e a evolução para via oral (27,1%; IC95% 22,7-

31,8), seguido de transferência/alta com TNE domiciliar (16,5%; IC95%  12,2-20,9). Não houve 

associação entre o tipo de TN inicial e o desfecho da TN (p=0,66). Conclusão: O uso do banco 
on-line proporcionou o conhecimento do perfil de pacientes em TN, de forma específica, 

auxiliando na tomada de decisões rápidas e intervenção precoce na conduta nutricional 

instituída. 

 


