
FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

Nome do candidato: Drieli Reinehr 

Nº inscrição: 506 

 Área de formação/programa/instituição: Nutrição 

E-mail:drieli_rei@hotmail.com 

 

À Comissão Executora do Processo Seletivo. Como candidato inscrito, solicito (informar 

claramente o teor da solicitação e a justificativa):  

TEOR DA SOLICITAÇÃO:  Questão 31  -  RESPOSTA CORRETA NÃO CONFERE  

Inscrição: 506 

Questão 31 - Em relação à Terapia Nutricional Enteral (TNE), assinale a opção correta.  

a) A oferta de nutrientes pela via enteral é mais fisiológica, mantém a arquitetura e q 

microflora intestinal normais, além de melhorar o estado do sistema imunológico intestinal.  

b) A TNE é indicada quando houver risco de desnutrição ou quando a ingestão oral for 

inadequada para prover de dois terços a três quartos das necessidades nutricionais diárias, 

mesmo com o trato gastrintestinal não íntegro.  

c) A escolha do acesso enteral deve ser baseada na condição clínica do paciente, na previsão 

do tempo de uso da terapia e na avaliação dos riscos de complicações. Em pacientes que 

necessitam da TNE por um curto período, de até 3 a 4 semanas, as estomias de nutrição, 

gástrica ou jejunal são recomendadas.  

d) A diarreia na vigência de TNE pode estar relacionada à infusão rápida da dieta, sendo 

recomendada, nessa complicação, a suspensão da dieta até a melhora dos sintomas.  

e) Para a prevenção da broncoaspiração, recomenda-se a elevação da cabeceira do leito em 

20º, boa higiene oral, avaliação da tolerância e posicionamento da sonda enteral. 

JUSTIFICATIVA  DO RECURSO 

De acordo com diversos autores como, AUGUST; HUHMANN; AMERICAN SOCIETY 

FOR PARENTERAL AND ENTERAL NUTRITION (A.S.P.E.N.) BOARD OF 

DIRECTORS, 2009; PINHO et al., 2011,  a via de acesso mais fisiológica para a 

nutrição é a via ORAL  e não a via enteral, sendo está apenas uma forma de ofertar o 

alimento ao paciente na quantidade e qualidade adequada para cada caso.  

 

 

 

 

 

 



 

 

PARECER: 
A banca considera que a argumentação contida no recurso procede, tendo em vista que a oferta 

de nutrição ao paciente pela via oral, na possibilidade de sua instituição, é mais fisiológica e 

preferível quando comparada a outros acessos (enterais/parenterais); e a oferta de nutrientes 

pela via enteral, apresenta sim diversas vantagens metabólicas, fisiológicas, de segurança, além 

do custo benefício, quando comparada à terapia de nutrição parenteral. 

A questão 31 será creditada para todos os candidatos da Nutrição. 
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