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NOTA TÉCNICA 

 

1) Tema: 

Dieta enteral industrializada e sonda nasoenteral em paciente com sequela 
motora grave de Acidente Encefálico Hemorrágico. 

 

2) Considerações teóricas 

De acordo com a OMS, o AVC refere-se ao desenvolvimento rápido de sinais 
clínicos de distúrbios focais e/ou globais da função cerebral, com sintomas de 
duração igual ou superior a 24 horas, de origem vascular, provocando 
alterações nos planos cognitivo e sensório-motor, de acordo com a área e a 
extensão da lesão. 

O sinal mais comum de um AVC, o qual ocorre com maior frequência na fase 
adulta, é a fraqueza repentina ou dormência da face, braço e/ou perna, 
geralmente em um lado do corpo. Outros sinais frequentes incluem: confusão 
mental, alteração cognitiva, dificuldade para falar ou compreender, engolir, 
enxergar com um ou ambos os olhos e caminhar; distúrbios auditivos; 
tontura, perda de equilíbrio e/ou coordenação; dor de cabeça intensa, sem 
causa conhecida; diminuição ou perda de consciência. Uma lesão muito grave 
pode causar morte súbita. 

Em crianças, quando ocorre, principalmente nos estágios intrauterino e 
neonatal, cursa com sequelas mais difusas e menos focais. 

Tipos 

AVC isquêmico 

Ocorre quando há obstrução de um vaso sanguíneo, bloqueando o seu fluxo 
para as células cerebrais. No caso de um Acidente Isquêmico Transitório (AIT), 
este pode ser preditor de um novo evento. 

AVC hemorrágico 

É o resultado de ruptura de um vaso, com consequente sangramento 
intraparenquimatoso ou subaracnóideo.  
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No Brasil, apesar do declínio nas taxas de mortalidade, o AVC representa a 
primeira causa de morte e incapacidade no País, o que cria grande impacto 
econômico e social. Dados provenientes de estudo prospectivo nacional 
indicaram incidência anual de 108 casos por 100 mil habitantes, taxa de 
fatalidade aos 30 dias de 18,5% e aos 12 meses de 30,9%, sendo o índice de 
recorrência após um 1 de 15,9%. Não existem, em nosso País, estatísticas 
sobre AVC em crianças e adolescentes, e os dados mundiais variam muito de 
acordo com a metodologia adotada para o estudo. 

Nesse sentido, embora os dados apontem para um aumento expressivo da 
morbidade que cursa com aumento do número de pessoas com alterações 
físicas, auditivas, visuais e intelectuais, decorrentes dos eventos de AVC, não 
há, na literatura pesquisada, estudos precisos que quantifiquem essas 
condições. 

 

3) Eficácia do medicamento, evidências científicas e riscos 

A terapia enteral (TNE) por sondas ou ostomias, consiste em procedimentos 
que permitem a administração de nutrientes pelo trato digestivo por via oral, 
sondas ou ostomias, visando manter e/ou recuperar o estado nutricional do 
paciente. Indicada para indivíduos com alteração metabólica ou fisiológica 
que cause mudanças restritivas ou suplementares em sua alimentação 
relacionadas à utilização biológica de nutrientes ou à via de consumo 
alimentar (enteral ou parenteral). A terapia alimentar, nos casos de 
necessidades alimentares especiais, difere muito conforme o tipo de 
alteração fisiológica e metabólica de cada indivíduo. Nesse sentido, uma 
atenção nutricional bem planejada pode suprir as necessidades nutricionais 
do indivíduo, sob os aspectos qualitativo e quantitativo, bem como sob a 
forma de administração dos alimentos. Por isto esta terapia deve ser 
orientadas por nutricionista, quem determinará o tipo e volume de dieta 
necessário a cada caso. Os sujeitos que mais demandam a TNE são, além dos 
desnutridos, os em risco nutricional e os portadores de patologias que 
resultam na impossibilidade de mastigação e deglutição, como no AVE, 
câncer de cabeça, pescoço ou esôfago, doenças neurológicas em estágios 
avançados, (doença de Parkinson e Alzheimer). Frequentemente, nestas 
situações, há indicação de TNE prolongada, sem necessidade de manutenção 
da internação hospitalar, por estabilização clínica do paciente, sendo a TNE 
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domiciliar mais indicada. No Brasil, o uso de dietas artesanais e/ou 
semiartesanais é incentivado para indivíduos sob cuidados no domicílio.  

As dietas enterais variam quanto a seu tipo em artesanal ou industrial. As 
dietas artesanais são produzidas diariamente em condições rigorosas de 
higiene, sob orientação de nutricionista, a partir de produtos in natura, 
cozidos, ou não, triturados e peneirados. Podem ser indicadas para 
indivíduos estáveis clinicamente, com doenças crônicas ou em tratamento 
paliativo. Não há evidências científicas que mostrem prejuízo na absorção 
de nutrientes provenientes de fórmula nutricional com alimentos na 
inexistência de disfunções absortivas no sistema digestório e de doenças 
que demandam necessidades especiais de nutrientes que não possam ser 
suprimidos nesta dieta. Contêm proteínas, vitaminas, carboidratos e sais 
minerais em proporção adequada as necessidades estabelecidas. 
Apresentam como vantagem seu baixo custo em relação as 
industrializadas, maior concentração de probióticos e maior sensação de 
estar alimentado. Devem ser a primeira opção para o uso domiciliar. Tem o 
inconveniente de necessitar de manipulação em condições sanitárias 
adequadas para evitar sua contaminação.  

Em maio de 2012, o Conselho Regional de Nutrição do Paraná divulgou 
parecer comparando as dietas artesanais e industrializadas para pacientes 
com necessidade de nutrição enteral. Os autores concluíram que não 
existem evidências de superioridade de uma fórmula em relação à outra. 
Mesmo em dietas especiais, a dieta artesanal pode ser modificada e 
adequada às necessidades especiais com o uso de soja e isenção de sacarose, 
glúten e lactose, como demandado no caso. Do ponto de vista de efeito 
nutricional se comparadas a dieta artesanal e industrializada tem o mesmo 
efeito podendo serem usadas indistintamente, devendo, a artesanal, ser a 
primeira opção para o uso domiciliar. 

4) Sobre a liberação pela ANVISA e custo da medicação/material 

As dietas industrializadas são regulamentadas pela ANVISA e contêm macro 
e micronutrientes em proporções padronizadas conforme seu tipo. A dieta 
padrão contem proteínas, lipídios, carboidratos, vitaminas e minerais, 
necessários à nutrição de indivíduos normais. 
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5) Sobre o fornecimento da medicação/material pelo SUS: 

O SUS não trata as dietas e insumos como medicamentos, assim não existe 
legislação nacional determinando o fornecimento de dieta industrializada 
para uso domiciliar. A Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) 
confere institucionalidade à organização e oferta dos cuidados relativos à ali-
mentação e nutrição, bem como ressalta o papel do SUS na agenda de segu-
rança alimentar e nutricional e na garantia do direito humano à alimentação 
adequada e saudável. Nesse contexto, destaca-se que o cuidado alimentar 
deverá, sempre que possível, ser realizado por meio de técnicas dietéticas 
específicas que utilizam os alimentos como base da dieta do indivíduo, 
mesmo que portadores de necessidades específicas. Assim as dietas e insu-
mos não são tratadas no SUS como medicamentos e não existe legislação 
nacional determinando o fornecimento de dieta industrializada para uso 
domiciliar. Excepcionalmente em situação cientificamente justificada, 
quando esgotadas todas as alternativas terapêuticas, existem diretrizes regu-
latórias loco-regionais, construídas para regulamentar a disponibilização de 
dieta industrializada. 

 

6) Sobre a presença de diretriz clínica do Ministério da Saúde ou de órgão 
público e a incorporação pela CONITEC: 

 

Nas Diretrizes de Atenção à Reabilitação da Pessoa com Acidente Vascular 
Cerebral, do MINISTÉRIO DA SAÚDE, Secretaria de Atenção à Saúde, 
Departamento de Ações Programáticas Estratégicas, sobre os aspectos 
nutricionais é dito que com frequência, após um episódio de AVC, há a 
presença de disfagia, distúrbio transitório ou persistente de deglutição. O 
resultado dessa desordem na deglutição é o prejuízo na manutenção do 
estado nutricional e na hidratação, ocasionando debilidade de órgãos vitais, 
aumento da suscetibilidade para infecções e aumento da mortalidade. Os 
profissionais que atuam com indivíduos que sofreram AVC devem estar 
atentos aos sinais sugestivos de disfagia como: perda de peso, modificações 
no tipo de dieta utilizada, ingestão de menor quantidade de alimento, 
aumento do tempo gasto nas refeições, diminuição do prazer de se alimentar 
e isolamento social. A intervenção para a resolução desta desordem, com a 
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adoção de um plano alimentar saudável, incluindo alimentos diversificados, 
é fundamental no tratamento de sujeitos após AVC. 

 

7) Conclusões 

O SUS não trata as dietas e insumos como medicamentos, assim não existe 
legislação nacional determinando o fornecimento de dieta industrializada 
para uso domiciliar. Não existem justificativas científicas ou contraindicações 
para uso de dieta artesanal no caso em tela. Nesse caso, a dieta artesanal 
deve ser oferecida prioritariamente. Além disso, a via para emprego da te-
rapêutica deve ser avaliada considerando a cronicidade da condição. 

A gastrostomia videoendoscópica deve ser considerada para o caso citado. 

 
8) Respostas aos Questionamentos 

 
a) Há evidências científicas de eficácia e custo-efetividade do fármaco 

apontado para o caso em exame? 
Resposta: Não. 
 

b) Há possibilidade de sua substituição por outro fármaco que produza efeitos 
similares do fármaco prescrito? 
Resposta: Sim. 

 
c) Existem outras informações relevantes a fornecer para a solução do caso em 

exame? 
Resposta: Ver acima. 
 

d) O fármaco prescrito tem registro na ANVISA e é disponibilizado pelo SUS? 
Vide item 5. 

 
e) Em caso negativo a uma das perguntas acima, há tratamento alternativo 

eficaz disponibilizado pelo sistema público? 
Resposta: Sim. 
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f) Havendo tratamento oficial alternativo disponibilizado, esse possui eficácia 
similar daquele realizado a partir do uso do fármaco cuja disponibilização foi 
requerida nos autos? 
Resposta: Sim. 

 
g) Considerando as respostas aos itens anteriores, pode-se dizer, a partir 

do quadro apresentado pela parte autora citada, que o fármaco prescrito e 
requerido judicialmente é imprescindível ao tratamento da enfermidade que 
lhe acomete e à preservação ou restauração de sua saúde em detrimento a 
outros disponibilizados, se for o caso? 
Resposta: Não. 
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