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RESUMO

Objetivo: investigar na literatura científica as atuais recomendações em 
terapia nutricional na pancreatite aguda.

Método: revisão na literatura científica, com ênfase em diretrizes e ar-
tigos de revisões sistemáticas publicados nos anos de 2007 a 2012, em 
revistas indexadas em bases de dados virtuais. As palavras-chave utili-
zadas foram: pancreatite aguda, terapia nutricional, nutrição enteral, 
nutrição parenteral. Um total de três diretrizes e 14 artigos de revisões 
sistemáticas foram utilizados.

Resultados: a dieta por via oral, recomendada para a pancreatite aguda 
leve, é baseada na tolerância digestiva sem grandes alterações. A terapia 
nutricional enteral, quando indicada, deve considerar o início precoce, 
infusão contínua, posicionamento da sonda enteral, tipo de fórmula, 
uso de fórmula hiperproteica, normoglicídica e normolipídica, uso de 
triglicerídeos de cadeia média e de ácidos graxos ômega-3. A indicação 
da via parenteral só deve ocorrer na impossibilidade do uso do trato 
digestivo para a oferta de nutrientes de forma total ou parcial, com a 
adoção de procedimentos envolvendo oferta de calorias (25-30kcal/kg/
dia não protéicas) e proteínas (1,25 a 1,5g/kg/dia) que podem ser redu-
zidas conforme quadro clínico, de macronutrientes (glicose contribuin-
do com 50% a 70% do total de calorias e os lipídios correspondendo 
a 0,8 a 1,5g/kg/dia) e micronutrientes, além da suplementação com 
glutamina (dosagem superior a 0,3 g/kg/dia).

Conclusão: enquanto a dieta via oral nos casos da pancreatite aguda 
leve não exige atenção criteriosa, o contrário ocorre em relação à nu-
tricional artificial (enteral e parenteral) e esforços são necessários para 
o aperfeiçoamento dos procedimentos que devem ser respaldados pela 
literatura científica.
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ABSTRACT

Objective: To investigate the scientific literature on the current recom-
mendations nutritional therapy in acute pancreatitis.

Method: Review the scientific literature, with an emphasis on guidelines 
and systematic reviews of articles published in the years 2007 to 2012 
in journals indexed in virtual databases. The keywords used were: acute 
pancreatitis, nutritional therapy, enteral nutrition, parenteral nutrition. A 
total of 14 articles and three guidelines for systematic reviews were used.

Results: The oral diet, is recommended for mild acute pancreatitis, di-
gestive tolerance is based on without major changes. The enteral nutri-
tion therapy, when indicated, should consider early, continuous infu-
sion, placement of enteral feeding, formulae type, use of high protein 
formulae, and adequate in glucose and lipids, use of medium chain tri-
glycerides and omega-3. The indication of the parenteral route should 
only occur in the impossibility to use the digestive tract for the supply of 
nutrients in whole or in part, with the adoption of procedures involving 
supply of calories (25-30kcal/kg/day non protein) and proteins (1,25 to 
1.5g/kg/day) can be reduced as clinical, nutrients (glucose contributing 
50% to 70% of total calories and lipids corresponding to 0.8 to 1.5g/kg/
day) and micronutrients in addition to supplementation with glutamine 
(dosage greater than 0.3 g/kg/day).

Conclusion: While the oral diet in cases of mild acute pancreatitis does 
not require careful attention, the opposite occurs in relation to artificial 
nutrition (enteral and parenteral) and efforts are needed to improve the 
procedures that must be supported by the scientific literature.

Keywords: Acute pancreatitis; Nutritional therapy; Enteral nutrition; 
Parenteral nutrition

INTRODUÇÃO

A pancreatite aguda é uma doença relativamente 
comum no mundo: com incidência de 5 a 80 ca-
sos por 100.000 habitantes. No Brasil, em 2006, 
esta incidência foi de 15,9 casos por 100.000 
habitantes. Geralmente, a faixa etária de 30 a 60 
anos é a mais acometida1,2. 

Caracterizada por um processo inflamatório de-
sencadeado pela ativação intrapancreática das 
enzimas digestivas, a pancreatite aguda apresenta 
graus variados de severidade, incluindo doença 
auto limitada leve, com edema intersticial do pân-
creas, até uma doença grave, com necrose extensa 
e falência de múltiplos órgãos3,4.

Em aproximadamente 80% dos casos, a pancrea-
tite aguda está relacionada à doença biliar litiásica 
ou ao consumo abusivo do álcool. Podendo ser 
decorrente também de traumas, drogas, infecções, 
doenças vasculares e manuseio endoscópico. Ain-
da, cerca de 10% dos casos são de origem idiopáti-

ca3,4. Em relação a mortalidade, na sua forma leve, 
a pancreatite aguda apresenta taxa de mortalidade 
em torno de 1% podendo aumentar para 30-40% 
nos casos mais graves. 

A pancreatite aguda está associada a uma resposta 
sistêmica imuno-inflamatória gerando hiperme-
tabolismo e altas taxas de catabolismo proteico e 
consequente desnutição. Na pancreatite necroti-
zante grave, 80% dos pacientes são hipercatabóli-
cos com alto gasto energético e elevado catabolis-
mo proteico4-6. 

A desnutrição aguda tem relação com o aumen-
to da morbidade e mortalidade devido à função 
imunitária diminuída, aumentando o risco de sep-
se, má cicatrização e falência de múltiplos órgãos4,6. 

A intervenção nutricional precoce na pancrea-
tite aguda pode minimizar a desnutrição aguda, 
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revisão sistemática publicados entre o período de 
2007 a 2012, nos idiomas: português, inglês e es-
panhol, que abordavam a terapêutica nutricional 
em pacientes com pancreatite aguda. Os critérios 
de exclusão para a revisão da terapia nutricional 
foram: resumos de artigos, revisões narrativas 
e estudos que não tratavam especificamente do 
tema. Os artigos foram analisados e selecionados 
observando-se: objetivo do estudo, população 
estudada e terapia nutricional adotada. A análise 
e desenvolvimento do tema específico foi a par-
tir de dados levantados das três diretrizes eleitas: 
Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e En-
teral/ Sociedade Brasileira de Clínica Médica/ As-
sociação Brasileira de Nutrologia - SBNPE/ SBCM/ 
ABN, publicada em 2011, European Society for 
Clinical Nutrition and Metabolism – ESPEN, pu-
blicadas em 2006 e em 2009 e American Society 
for Parenteral and Enteral Nutrition – ASPEN, 
publicada em 2009.

TERAPIA NUTRICIONAL EM PANCREATITE AGUDA – 
DIRETRIZES

As diretrizes são importantes ferramentas para 
os profissionais de saúde, pois trazem recomen-
dações com base em estudos de maior evidência 
científica, assim como opinião de especialistas, 
possibilitando, dessa forma, uma visão geral so-
bre os melhores procedimentos para as diversas 
situações. Portanto, este estudo sobre atualidades 
em terapia nutricional inicia sua análise específi-
ca com o levantamento de dados e interpretações, 
considerando o grau de recomendações para cada 
procedimento citado, das seguintes diretrizes: So-
ciedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Ente-
ral/ Sociedade Brasileira de Clínica Médica/ Asso-
ciação Brasileira de Nutrologia - SBNPE/ SBCM/ 
ABN7, European Society for Clinical Nutrition 
and Metabolism - ESPEN8,9 e American Society 
for Parenteral and Enteral Nutrition - ASPEN10 a 
fim de comparar os procedimentos da terapia nu-
tricional na pancreatite aguda adotados por cada 
diretriz estudada. 

Todas as diretrizes selecionadas fazem indicações 
clínicas e nutricionais baseadas em graus de re-
comendações e força de evidência. O quadro 1 
mostra os tipos de estudos usados por cada dire-
triz para classificação do grau de recomendação e 
força evidência. 

proporcionando maior aporte de nutrientes para 
a reparação de tecidos e modulação da resposta 
inflamatória sistêmica4,6. 

Assim, o objetivo deste estudo foi investigar na 
literatura científica as atuais recomendações em 
terapia nutricional na pancreatite aguda com base 
em estudos mais recentes.

METODOLOGIA

O presente artigo consiste em uma revisão crítica 
sobre o tema com ênfase nas diretrizes internacio-
nais e nacional, além de artigos de revisões siste-
máticas indexados nas seguintes bases de dados 
virtuais: Revisões sistemáticas da Cochrane Li-
brary, Literatura Latino-Americana e do Caribe em 
Ciências da Saúde (Lilacs) do Centro Latino-Amé-
ricano e do Caribe de Informação em Ciências 
da Saúde (Bireme) e Literatura Internacional em 
Ciências da Saúde (Medline) da National Library 
of Medicine, USA (NLM), além de outras bases 
acessadas por meio da Pubmed (serviço provido 
pela NLM). A busca foi planejada com a elabora-
ção de duas estratégias usando as palavras-chave: 
pancreatite aguda, terapia nutricional, nutrição 
enteral, nutrição parenteral. Estratégia de bus-
ca para Pubmed: “Pancreatitis” AND (“Nutrition 
Therapy” OR “Nutritional Support” OR “Enteral 
Nutrition”) OR (“Parenteral Nutrition, Total” OR 
“Parenteral Nutrition”) OR (“Diet, Fat-Restricted”) 
OR (“Diet Therapy”). Estratégia de busca para Bi-
blioteca Virtual de Saúde (BVS): (“Pancreatitis” 
or “Pancreatitis” or Pancreatite”) and (“Nutrition 
Therapy” or “Terapia Nutricional” or “Terapia Nu-
tricional Médica” or “Enteral Nutrition” or “Nutri-
ción Enteral” or “Nutrição Enteral” or “Alimenta-
ção por Tubo” or “Parenteral Nutrition, Total” or 
“Nutrición Parenteral Total” or “Nutrição Paren-
teral Total” or “Hiperalimentação Parenteral” or 
“Hiperalimentação Endovenosa” or “Hiperalimen-
tação Intravenosa” or “Parenteral Nutrition” or 
“Nutrición Parenteral” or “Nutrição Parenteral” or 
“Alimentação Endovenosa” or “Alimentação Intra-
venosa” or “Alimentação Parenteral” or “Diet, Fat-
-Restricted” or “Dieta con Restricción de Grasas” 
or “Dieta com Restrição de Gorduras” or “Dieta 
Livre de Gorduras” or “Dieta com pouca Gordura” 
or Diet or Dieta or “Diet Therapy” or Dietoterapia 
or “Dieta em Homeopatia”).

Os seguintes critérios de inclusão, para revisão da 
terapia nutricional, foram utilizados: artigos de 
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Quadro 1.

Graus de recomendações e força de evidência científica de acordo com a diretriz nacional e as internacionais

G SBNPE/SBCM/ABN, 20117 ESPEN, 20068 e ESPEN, 20099 ASPEN, 200910

A
Estudos experimentais ou 
observacionais de melhor 
consistência

Apoiados por investigações de nível de 
evidência:
Ia - meta análise de ensaios clínicos rando-
mizados controlados ou;
Ib - pelo menos um ensaio clínico controlado 
e randomizado.

Apoiada por pelo menos duas 
investigações de nível de evi-
dência:
I - grandes ensaios clínicos 
bem delineados, controlados, 
randomizados, baixo risco de 
falso-positivo (erro alfa) ou falso 
negativo (erro beta); n> 100

B
Estudos experimentais ou 
observacionais de menor 
consistência

Apoiados por investigações de nível de 
evidência:
IIa - pelo menos um ensaio clínico bem de-
senhado, controlado sem randomização ou;
IIb - pelo menos um outro tipo de estudo bem 
desenhado, quase experimental ou;
III- estudo não experimental, descritivos, bem 
desenhado, como estudos comparativos, 
estudo de correlação, estudo caso-controle.

Apoiada por uma investigação de 
nível de evidência:
I - grande ensaio clínico bem de-
lineado, controlado, randomiza-
do, baixo risco de falso-positivo 
(erro alfa) ou falso negativo (erro 
beta); n> 100

C Relatos de casos (estudos 
não controlados)

Opinião de especialistas e/ou experiência 
clínica de autoridades respeitadas

Apoiada por investigações de 
nível de evidência:
II - pequenos ensaios clínicos 
randomizados, com risco mod-
erado ou alto de falso positivo 
(erro alfa) e/ou falso negativo 
(erro beta)

D

Opinião desprovida de 
avaliação crítica baseada 
em consensos, estudos 
fisiológicos ou modelos 
animais

Apoiada por pelo menos duas 
investigações de nível evidência:
III - estudos não randomizado, 
controle contemporâneo

E

Apoiada por investigações de 
nível de evidência:
IV - não randomizado, controle 
histórico;
V – estudos de casos, estudos 
não controlados, opinião de 
especialistas

G: Grau de recomendação; SBNPE/ SBCM/ ABN: Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral/ Sociedade Brasileira de Clínica Médica/ Associa-
ção Brasileira de Nutrologia; ESPEN: European Society for Clinical Nutrition and Metabolism; ASPEN: American Society for Parenteral and Enteral Nutrition.

Iniciando a análise das recomendações, o objeti-
vo primário da terapia nutricional na pancreatite 
aguda, segundo a SBNPE/ SBCM/ ABN7 (Grau D), 
é fornecer energia para o organismo e reduzir o 
catabolismo a fim de evitar a desnutrição protéica 
energética ou o seu agravo, que inclui significati-
vas alterações das funções dos órgãos e depleção 
da reserva gordurosa e massa muscular, além da 
imunomodulação. 

Apesar dos avanços nos estudos, ainda existem 
controvérsias sobre qual a melhor conduta nu-
tricional a ser estabelecida na pancreatite aguda, 
conforme relatado pela SBNPE/ SBCM/ ABN7. A 
avaliação da gravidade da pancreatite aguda e a 
avaliação do estado nutricional do paciente de-
vem ser consideradas na conduta terapêutica, 
segundo a SBNPE/ SBCM/ ABN7 (Grau D) e AS-
PEN10 (Grau E).
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SBCM/ ABN7 (Grau D), ASPEN10 (Grau C) e a ES-
PEN8 (Grau C) referem que os pacientes com PAG 
podem receber a fórmula enteral por via gástrica 
ou jejunal conforme tolerância digestiva, porém a 
primeira cita que os estudos ainda são insuficien-
tes para indicar com segurança a posição gástri-
ca. Quanto ao tipo de fórmula, a SBNPE/ SBCM/ 
ABN7 (Grau D) e a ESPEN8 (Grau A), orientam 
que a oligomérica a base de peptídeos pode ser 
usada com segurança, contudo a fórmula polimé-
rica pode ser ofertada, se tolerada.

Para melhorar a tolerância à fórmula enteral na 
PAG, a ASPEN10 orienta o início precoce da nutri-
ção enteral (Grau D), a infusão contínua da dieta 
e o posicionamento da sonda mais distal do trato 
gastrintestinal (Grau C) e a utilização de fórmu-
las oligoméricas com alto teor de triglicerídeos de 
cadeia média (TCM) ou quase isenta de gordura 
(Grau C).

As diretrizes selecionadas não discutem ampla-
mente sobre todos os macronutrientes para as fór-
mulas enterais e nem destacam a importância dos 
micronutrientes. A ESPEN8 (Grau A) recomenda 
de 1 a 1,5g/kg de peso de proteínas, 50% de car-
boidratos e 30% de lipídios do valor calórico total. 
Quando a sonda enteral for posicionada no jeju-
no, a SBNPE/ SBCM/ ABN7 (Grau D) recomenda 
que a fórmula enteral seja normolipídica e com 
alto teor de TCM e também indica a inclusão dos 
ácidos graxos ômega-3 na PAG (Grau B).

Em relação aos imunomoduladores, a SBNPE/ 
SBCM/ ABN7 (Grau A) e a ESPEN8 (Grau IV) des-
crevem que não existem evidências suficientes 
para a recomendação de fórmulas imunomodula-
doras na PAG e que seu uso é controverso, po-
rém, como já citado, a SBNPE/ SBCM/ ABN7 (Grau 
A) indica o uso ácidos graxos ômega 3 na TNE 
(Grau B). Quanto ao uso de probióticos, a SBNPE/ 
SBCM/ ABN7 (Grau A) e a ASPEN10 (Grau C), não 
recomendam o seu uso, pois os estudos ainda são 
controversos.

Em resumo, na pancreatite aguda grave, as dire-
trizes orientam a terapia nutricional enteral tendo 
como propósito melhorar a tolerância digestiva e 
modular a resposta inflamatória, além de reduzir o 
catabolismo protéico. A adoção de procedimentos 
envolvendo o início precoce da nutrição enteral, 
infusão contínua, posicionamento da sonda ente-
ral (gástrica ou jejunal), uso de fórmula poliméri-
ca ou oligomérica, uso de fórmula hiperproteica, 
normoglicídica e normolipídica com alto teor de 

Atualmente, a classificação proposta pelo simpó-
sio de Atlanta, realizado no ano de 1992, é a mais 
aceita. A pancreatite aguda leve é caracterizada 
pela presença de edema intersticial do pâncreas, 
ocasionalmente com áreas microscópicas de ne-
crose parenquimatosa associada ou não a necrose 
gordurosa peripancreática, podendo ser acompa-
nhado por disfunção orgânica mínima, com recu-
peração entre 48 e 72 horas. Já a pancreatite aguda 
grave corresponde àquela associada com falência 
de órgãos e ou complicações locais como necrose 
(infectada), pseudocistos ou abscessos. A avalia-
ção dos critérios de Apache II (acute physiology 
and chronic health evaluation) e de Ranson são 
fatores prognósticos. Um escore de até sete pon-
tos caracteriza a pancreatite aguda leve e o esco-
re de oito ou mais pontos define a doença como 
grave, enquanto que, um escore maior ou igual a 
três pontos para Ranson classifica a doença como 
grave2,3,10.

O início da terapia nutricional artificial na pancrea-
tite aguda para aqueles pacientes incapazes de inge-
rir alimento por via oral até 5-7 dias, após o início 
do quadro clínico, é indicado pela SBNPE/ SBCM/ 
ABN7 (Grau D), ASPEN10 (Grau C) e ESPEN8 (Grau 
C), porém, nos casos de pancreatite aguda grave 
(PAG), essas diretrizes recomendam que o início da 
terapia nutricional artificial deva ocorrer após esta-
bilidade hemodinâmica. Nos casos de pancreatite 
aguda leve, quando a dieta por via oral dentro de 
5-7 dias está indicada, uma dieta rica em carboi-
dratos e proteínas e com teor de lipídios inferior a 
30% da ingestão energética está recomendada pela 
ESPEN8 e pela SBNPE/ SBCM/ ABN7 (Grau D), No 
entanto, essas diretrizes não orientam em relação 
aos os tipos de macronutrientes.

As recomendações energéticas e de macronutrientes 
e micronutrientes para pacientes com a forma leve 
da doença não são bem detalhadas, pois as diretri-
zes concentram maior atenção para os casos com 
indicação de terapia nutricional artificial (nutrição 
enteral e parenteral), visto que, os primeiros apre-
sentam boa evolução clínica, em curto período de 
tempo, com boa tolerância digestiva na realimenta-
ção e uma mortalidade baixa, em torno de 1%. 

Terapia Nutricional Enteral

Quando a terapia nutricional enteral (TNE) por 
sonda estiver indicada, as diretrizes fazem reco-
mendações referentes ao posicionamento da son-
da e ao tipo de fórmula a ser prescrita. A SBNPE/ 
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der de 0,8 a 1,5g/kg/dia e no caso de hipertriglice-
ridemia (maior que 1000mg/dL) por mais de 72h, 
a infusão de lipídio deve ser interrompida tem-
porariamente. A SBNPE/ SBCM/ ABN7 (Grau B) 
cita que os ácidos graxos ômega-3 podem elevar 
os níveis de IL-10 e, dessa forma, atenuar a res-
posta inflamatória, porém não faz recomendações 
do seu uso na nutrição parenteral. 

Em relação aos micronutrientes, apenas a ESPEN9 
(Grau C), refere que uma dose diária de multivita-
minas e oligoelementos é recomendada.

Concluindo, as diretrizes chamam atenção quanto 
à indicação da via parenteral diante da impossi-
bilidade do uso do trato digestório para a oferta 
de nutrientes de forma total ou parcial, com o 
propósito de fornecer os nutrientes necessários ao 
organismo, favorecer a resposta inflamatória, além 
de amenizar os estímulos intestinais neuroendó-
crinos. A realização de novos estudos com me-
lhores níveis de evidência científica ainda se faz 
necessário para a elaboração e aperfeiçoamento de 
condutas visando à maior segurança do paciente. 

TERAPIA NUTRICIONAL em pancreatite - REVISÕES 
SISTEMÁTICAS

Um total de 14 artigos de revisões sistemáticas, 
sobre terapia nutricional em pancreatite aguda, 
publicados entre os anos de 2007 a 2012, foi se-
lecionado. Todas foram revisões sistemáticas de 
ensaios clínicos controlados randomizados, ex-
ceto uma revisão que incluiu também estudos de 
coorte. Essas revisões tiveram como objetivo in-
vestigar o efeito do suporte nutricional artificial 
na pancreatite aguda e ou na PAG, conforme a via 
de administração e o uso de prebióticos, probió-
ticos e simbióticos, além de imunomoduladores . 
As variáveis tempo de internação hospitalar, risco 
de infecção, complicação infecciosa pancreática, 
falência de múltiplos órgãos, mortalidade, neces-
sidade de intervenção cirúrgica, ocorrência de hi-
perglicemia, necessidade de insulina, ocorrência 
de diarréia, tolerância a fórmula enteral, ocorrên-
cia da SIRS e duração do tratamento com antibió-
ticos, foram desfechos clínicos. Os resultados es-
tão resumidos nos quadros 2 e 3.

As oito revisões4,11-17, apresentadas no quadro 2, 
estabeleceram como objetivo o efeito da via de ad-
ministração da nutrição artificial sobre a evolução 
clínica dos pacientes com pancreatite aguda, sen-
do que a primeira, Petrov et al., em 200811, com 

triglicerídeos de cadeia média quando a posição 
da sonda for jejunal e inclusão dos ácidos graxos 
ômega-3 devem ser avaliadas para uma melhor 
conduta nutricional. O uso de imunomoduladores 
e probióticos não é recomendado, por falta de es-
tudos mais consistentes e resultados ainda contro-
versos, em relação ao tempo de internação, risco 
de infecções, falência de múltiplos órgãos, SIRS, 
duração do tratamento com antibiótico, mortali-
dade e necessidade de intervenção cirúrgica.

Terapia Nutricional Parenteral

A nutrição parenteral é recomendada na PAG, 
quando não é possível usar o trato digestivo ou 
quando a administração da fórmula enteral for in-
suficiente, conforme a SBNPE/ SBCM/ ABN7 (Grau 
D), ASPEN10 (Grau C) e ESPEN9 (Grau B), esta 
última acrescenta que não havendo previsão de 
utilização do trato digestório dentro de 5-7 dias, a 
terapia nutricional por via parenteral é a recomen-
dada, podendo ser antecipada naqueles pacientes 
com desnutrição pré-existente.

Quanto às necessidades energéticas, a ESPEN9 
(Grau B), recomenda 25-30kcal/kg/dia não protei-
cas. Na presença da síndrome da resposta inflama-
tória sistêmica (SIRS), da síndrome da disfunção 
de múltiplos órgãos (SDMO) e do risco da síndro-
me da realimentação, as necessidades energéticas 
devem ser reduzidas para 15-20kcal/kg/dia não 
proteicas.

A recomendação de proteínas, segundo a ESPEN9 
(Grau B), é de 1,25 a 1,5g/Kg/dia, que corresponde 
a 0,2 a 0,24g/Kg/dia de nitrogênio, e para adequar 
a real necessidade de nitrogênio, a monitoração da 
excreção de uréia nas 24horas deve ser realizada. 
Em caso de insuficiência renal ou hepática a pro-
teína pode ser reduzida para 0,87 a 1,25g/Kg/dia 
equivalente a 0,14 a 0,20g/kg/dia de nitrogênio. A 
adição de glutamina em solução de nutrição pa-
renteral, na dosagem superior a 0,3 gramas/Kg/
dia, está recomendada pela SBNPE/ SBCM/ ABN7 
(Grau D) e pela ESPEN9 (Grau B). 

Entre as diretrizes selecionadas, apenas a ESPEN9 
(Grau C) faz recomendações em relação à glicose 
que deve corresponder de 50% a 70% do total de 
calorias, sendo necessário monitoramento da gli-
cemia nos pacientes em nutrição parenteral.

De acordo com a SBNPE/ SBCM/ ABN7 (Grau D) e 
a ESPEN9 (Grau C), os lipídios devem correspon-
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foi ainda superior. Esses resultados reforçam as 
recomendações das diretrizes em relação à prefe-
rência pela via enteral e início da administração o 
mais breve possível, quando indicada.

A comparação das vias de administração, especi-
ficamente em pacientes que apresentavam a for-
ma grave desta enfermidade, foi investigada por 
quatro revisões sistemáticas (quadro 2), sendo três 
conduzidas por Petrov et al.14,15,17 e uma por Cao 
et al.16 e da mesma forma que os estudos anterio-
res, a nutrição enteral apresentou superioridade 
estatisticamente significativa em comparação com 
a nutrição parenteral. Dois estudos desse grupo 
investigaram um conjunto de variáveis desfechos 
semelhantes aos citados anteriormente (risco de 
complicações infecciosas, infecções pancreáti-
cas, falência de órgãos e síndrome de disfunção 
de múltiplos órgãos e mortalidade), no entanto, 
um deles, Petrov et al.15, com uma amostra de 
202 indivíduos não demonstrou redução no ris-
co de falência de órgãos. Em 2007, Petrov et al.14, 
analisaram a ocorrência de hiperglicemia e da 
necessidade de insulina, que resultou em menor 
ocorrência das mesmas quando a via utilizada foi 
a enteral. Enquanto que, em outra investigação de 
Petrov et al., em 201017, que analisou a ocorrên-
cia de diarréia e hiperglicemia, a primeira foi mais 
frequente quando a via foi a enteral e a segunda 
quando a via foi a parenteral.

617 sujeitos, também incluiu a ausência do supor-
te nutricional e relacionou o mesmo (p<0,05) com 
maior mortalidade, sem alterar a incidência de 
complicações infecciosas, enquanto que o uso da 
nutrição enteral resultou em menor incidência de 
complicações infecciosas, sem alterar a mortalida-
de, quando comparada com a nutrição parenteral.

Três revisões desse grupo (quadro 2) Petrov et al., 
em 200812; Quan et al., em 20114 e Yi et al., em 
201213, compararam o uso da via enteral com a 
parenteral em relação a ocorrência de complica-
ções e obtiveram os seguintes resultados estatisti-
camente significativos (p<0,05): menor incidência 
de complicações infecciosas e pancreáticas, falên-
cia de órgãos e mortalidade, quando a via usada foi 
a enteral. O resultado do primeiro desses estudos 
também demonstrou associação positiva da nutri-
ção enteral quando iniciada dentro de 48 horas 
com estes desfechos clínicos e os dois últimos in-
cluíram nas análises a necessidade de intervenção 
cirúrgica e observaram redução da mesma entre os 
pacientes com uso de nutrição enteral.

Concluindo, o uso da nutrição enteral demons-
trou ser superior ao uso da via parenteral, quando 
foi avaliada a relação intervenção e efeito, sendo 
que, quando também foi considerado o início da 
administração dentro de 48 horas da admissão, a 
relação da mesma com efeitos clínicos positivos 

Quadro 2. 

Revisões sistemáticas sobre o efeito da via de administração da nutrição artificial em pacientes com pancreatite aguda 
(2007 a 2012)

ESTUDOS POPULAÇÃO VIA 
ADMINISTRAÇÃO RESULTADOS

PETROV et al., 
200811

PA
(n=617)

NE x SS NE:*Menor mortalidade, sem alterar incidência de compli-
cações infecciosas.

NP x SS NP:*Menor mortalidade, sem alterar incidência de compli-
cações infecciosas.

NE x NP NE:* Menor incidência de complicações infecciosas, sem 
alterar mortalidade.

PETROV et al., 
200912

PA
(n=451)

NE x NP e início da 
administração.

NE até 48h da admissão: *Menor risco de falência de 
múltiplos órgãos, complicações pancreáticas infecciosas e 
mortalidade.

QUAN et al., 
20114

PA
(n=335)

NE x NP
NE:* Menor incidência de complicações pancreáticas 
infecciosas, falência de múltiplos órgãos, intervenções 
cirúrgicas e mortalidade.

YI et al., 
201213

PA
(n=381)

NE x NP NE: *Menor mortalidade, complicações infecciosas, falên-
cia de órgãos e intervenção cirúrgica.
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diferença estatisticamente significante em relação 
às variáveis desfechos, que foram para o primeiro: 
mortalidade, tempo de internação hospitalar, inci-
dência de complicações infecciosas, síndrome de 
deficiência de múltiplos órgãos, taxa de internação 
em UTI, intervenção cirúrgica e intercorrências na 
realimentação e para o segundo: mortalidade e to-
lerância da fórmula enteral.

Embora o posicionamento da sonda (gástrico ou 
jejunal), com base na tolerância digestiva, seja 
orientado pelas diretrizes analisadas nessa pesqui-
sa, elas ressaltam a ausência de evidência científica 
para indicar com segurança qual o posicionamen-
to mais adequado8-10. Os resultados encontrados, 
nos estudos que avaliaram o posicionamento da 
sonda, citados no parágrafo anterior, confirmam 
esta informação.

Os três estudos seguintes (Zhang et al.19, Sun et 
al.20, Petrov, et al.21) analisaram comparativamente 
o uso de prebióticos, probióticos e ou simbióti-
cos na nutrição enteral. O primeiro estudo19 des-
se grupo, com 559 sujeitos, demonstrou menor 
tempo de permanência hospitalar quando a fór-
mula enteral foi suplementada com prebióticos, 
probióticos ou com simbióticos, no entanto, não 
houve diferença estatisticamente significativa em 
relação às outras variáveis desfechos (incidência 
de infecções pós-operatórias, infecção pancreá-
tica, falência de múltiplos órgãos, SIRS, duração 
do tratamento com antibiótico e mortalidade). 
Os outros dois estudos20,21, com amostras iguais 
a 428 e 1070 respectivamente, que analisaram o 
uso de probióticos, não encontraram resultados 
estatisticamente significantes para os desfechos 
clínicos apresentados no quadro 3. Zhang et al.19, 
reforçam que o uso de prebióticos, probióticos ou 
simbióticos deve ser cauteloso em pacientes cri-

Petrov et al.15 ressaltaram que os efeitos benéficos 
da nutrição enteral podem estar relacionados com 
a manutenção da integridade da mucosa intestinal 
e por conseguinte, na prevenção de crescimento 
bacteriano, e ao contrário, a nutrição parenteral 
aumenta a translocação bacteriana, além de estar 
associada com risco aumentado de infecção de 
cateter, pneumotórax, sepse e trombose. Segundo 
Petrov et al.14, pacientes com nutrição parenteral 
podem apresentar hiperglicemia e consequente-
mente aumento do risco de complicações infec-
ciosas e de mortalidade. Uma explicação proposta 
para esses efeitos adversos seria que o risco au-
mentado de trombose e indução da hiperglicemia 
está associado a um estado de estresse oxidativo e 
ativação de citocinas. Assim, evitar a hiperglice-
mia, em vez de aumentar a quantidade de insulina 
exógena administrada pode ser benéfico para estes 
pacientes.

Esses estudos demonstram a vantagem e desvan-
tagem de cada via e a superioridade da nutrição 
enteral em relação a nutrição parenteral, todavia 
ressaltam a importância de se prevenir os seus 
efeitos adversos: a hiperglicemia (principalmente 
no caso da nutrição parenteral) e a diarreia (na 
nutrição enteral) e suas consequências, pois o fato 
da via enteral ser mais vantojosa não implica em 
ausência de riscos e o paciente pode apresentar 
alguma intercorrência.

Dois estudos realizados por Jiang et al.6 e Petrov 
et al.18, com 131 e 92 sujeitos de pesquisa res-
pectivamente (quadro 3), investigaram sobre o 
efeito do posicionamento gástrico ou jejunal da 
sonda para a nutrição enteral em pacientes com 
pancreatite aguda grave, sendo que o primeiro es-
tudo também incluiu a comparação com a nutri-
ção parenteral total. Os autores não encontraram 

PETROV et al., 
200714

PAG
(n=264)

NE x NP NE: *Menor risco de hiperglicemia e necessidade de 
insulina.

PETROV et al., 
200815

PAG
(n=202)

NE x NP
NE: *Menor risco de complicações infecciosas, infecções 
pancreáticas e de mortalidade, sem reduzir risco de falên-
cia de órgãos.

CAO et al., 
200816

PAG
(n=224)

NE x NP
NE: *Menor risco de infecções, complicações pancreáticas 
relacionadas, falência de órgãos, síndrome de disfunção de 
múltiplos órgãos e mortalidade.

PETROV et al., 
201017

PAG
(n=181)

NE x NP
NE: *Maior ocorrência de diarréia
NP: *Maior ocorrência de hiperglicemia.

NE: Nutrição Enteral; NP: Nutrição Parenteral; PA: Pancreatite Aguda; PAG: Pancreatite Aguda Grave; SS: Sem Suporte Nutricional; (*) estatisticamente 
significativo (p<0,05).
OBS: Todas as revisões sistemáticas foram compostas com ensaios clínicos controlados randomizados.
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ticamente enfermos, especialmente em pacientes 
com pancreatite aguda grave. O estudo de Petrov 
et al.21, incluiu também na sua análise a utilização 
de fórmula enteral semi-elementar e imunomodu-
ladora, além da nutrição parenteral, e também não 
encontrou alterações estatisticamente significati-
vas em qualquer uma das comparações (quadro 
3). Na avaliação dos autores, a utilização de fór-
mulas poliméricas parece ser tão benéfica quanto 
às fórmulas semielementares na redução do risco 

de complicações infecciosas e mortalidade, e que 
não existem evidências clínicas suficientes para 
justificar o uso de imunonutrição e probióticos em 
pancreatite aguda.

O último estudo do quadro 3 (Petrov et al.22) com 
78 sujeitos, analisou o uso da nutrição enteral pa-
drão e da suplementada com glutamina, arginina 
e/ou ácidos graxos ômega-3 e mais uma vez não 
encontrou alteração significativa.

Quadro 3. 

Revisões sistemáticas sobre terapia nutricional em pacientes com pancreatite aguda (2007 a 2012)

ESTUDOS POPULAÇÃO TN RESULTADOS

Jiang et al., 20076
PAG
(n=131)

SNG x SNE- jejunal 
SNG x NP

Não alterou a mortalidade, tempo de internação 
hospitalar, incidência de complicações infecciosas, 
síndrome de deficiência de múltiplos orgãos, taxa de 
internação em UTI, intervenção cirúrgica e intercor-
rências na realimentação

**Petrov et al., 200818
PAG
(n=92)

SNG x SNE- jejunal Não alterou mortalidade e tolerância da fórmula 
enteral.

Zhang et al.19, 2010
PA
(n=559)

NEP x NEPré x 
NEpró x NEsimb

NEPré, NEpro e NEsimbióticos: *menor tempo de 
permanência hospitalar.
NEPré, NEpró e NEsimbióticos; não alterou incidência 
de infecções pós-operatórias, infecção pancreática, 
falência de múltiplos órgãos, SIRS, duração do trata-
mento com antibiótico e mortalidade.

Sun et al.20, 2009
PAG
(n=428)

 NEP x NEpro
Não alterou o risco de infecção pancreática necro-
sada, mortalidade, tempo de internação hospitalar e 
necessidade de intervenção cirúrgica.

Petrov et al.21, 2009
PA
(n=1070)

NEP e/ou NEE x NP
NEFpro x NEF
NEFI x NEF

Não alterou incidência de complicações infecciosas e 
mortalidade.

Petrov et al.22, 2008
PA
(n=78)

NEP x NEI Não alterou a incidência de complicações infeccio-
sas, tempo de permanência hospitalar e mortalidade.

TN: Terapia Nutricional; NE: Nutrição Enteral; NEP: NE Padrão; PAG: Pancreatite Aguda Grave; SNE: Sonda Naso Enteral; SNG: Sonda Naso Gástrica; NP: 
Nutrição Parenteral; NEE: NE Elementar; NEI: NE Imunomoduladora; NEpro: NE com probiótico; NEFpro: NE com fibra e probiótico; NEF: Nutrição enteral 
com fibra; NEFI: NE com fibra e imunomodulador; NEpré: NE com Prebiótico; NEsimb: NE com Simbiótico; (*) Estatisticamente significativo.
OBS: Todas as revisões sistemáticas foram compostas com ensaios clínicos controlados randomizados, exceto uma(**) que utilizou estudos de Coorte 
além de ensaios clínicos.

Em resumo, não existe evidência científica para 
apoiar o uso, em nutrição enteral, de prebióticos, 
probióticos e simbióticos, assim como o uso de 
fórmula elementar e imunomoduladora em pa-
cientes com pancreatite aguda. Da mesma forma 
as diretrizes analisadas nesta investigação, tam-
bém não recomendam o uso de fórmulas com 
probióticos e imunomoduladores. 

Apesar dos avanços nas pesquisas, muitas lacunas 
ainda estão abertas sobre as recomendações nu-
tricionais na pancreatite aguda. A qualidade me-
todológica das pesquisas e a disponibilidade de 
recursos são alguns fatores que podem contribuir 
para evolução e sucesso da terapia nutricional na 
pancreatite aguda. 
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chos clínicos considerados nos estudos. A sonda 
na posição gástrica parece não influenciar na evo-
lução clínica e as diretrizes fazem recomendações 
apoiadas por estudos de menor evidência cientí-
fica, portanto, uma recomendação segura ainda 
permanece controversa.

O uso de fórmulas enterais com imunomodula-
dores, prebióticos, probióticos, simbióticos não é 
recomendado, pois não existem estudos com força 
de evidência suficiente para recomendar com se-
gurança, porém a diretriz brasileira recomenda o 
uso de ácidos graxos ômega 3 na nutrição enteral 
apoiados por estudos experimentais ou observa-
cionais de menor consistência.

Mais ensaios clínicos randomizados controlados 
são necessários para uma recomendação segura 
sobre o uso do TCM, probióticos ou imunomodu-
ladores na pancreatite aguda, assim como o posi-
cionamento da sonda (gástrica ou jejunal).

CONCLUSÃO

Dentre as diretrizes selecionadas, a brasileira e a 
ESPEN referem que a dieta por via oral, quando 
indicada, deve ser rica em proteínas e carboidra-
tos e com teor de lipídios menor que 30% das ca-
lorias ofertadas, pois na maioria dos casos esses 
pacientes têm a forma leve da pancreatite aguda 
e não apresentam alterações significativas do es-
tado nutricional podendo receber dieta por via 
oral nutricionalmente equilibrada com adapta-
ções conforme a tolerância digestiva. O oposto 
acontece na pancreatite aguda grave, na qual os 
pacientes apresentam hipermetabolismo catabóli-
co podendo levar a desnutrição, nestes casos uma 
intervenção nutricional mais criteriosa mostra-se 
necessária. 

Os estudos analisados demonstram que a terapia 
nutricional enteral em comparação com a nutrição 
parenteral, está associada positivamente aos desfe-
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