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O início da terapia nutricional em paciente criticamente doentes em
choque é um tema controverso. Ensaio clínico randomizado prévio identificou
que nutrição enteral precoce foi associada a maior risco de complicações
digestivas quando comparado com nutrição parenteral precoce em pacientes
com choque que recebiam dose mediana de noradrenalina de 0.56 (0.30-1.20
mcg/kg/min). Em contrapartida, outros estudos observacionais sugeriram
associação entre nutrição enteral precoce e menor mortalidade em pacientes
com instabilidade hemodinâmica.
Com base na controvérsia do tema, a hipótese do grupo japonês que
conduziu o estudo é de que o efeito clínico da nutrição enteral precoce pode
ser diferente entre pacientes com choque em uso de diferentes doses de
noradrenalina. Trata-se de um estudo observacional conduzido em uma base
de dados nacional japonesa. Pacientes adultos em ventilação mecânica que
utilizaram catecolaminas (noradrenalina ou dobutamina) no período de 2 dias
após início da ventilação mecânica. Os pacientes foram estratificados em três

subgrupos

conforme

dose

de

noradrenalina:

(1)

baixa

(<0.1

mcg/kg/min); (2) média (0.1-0.3 mcg/kg/min) e elevada (>0.3 mcg/kg/min).
Pacientes que iniciaram nutrição enteral no período de 2 dias após início da
ventilação mecânica foram classificados no grupo nutrição enteral precoce, os
demais foram classificados como nutrição enteral tardia.
Foram identificados 52.563 pacientes elegíveis no período de 69 meses
de avaliação, sendo 38.488 no grupo baixa dose; 11.042 no grupo média dose
e 3033 no grupo elevada dose de noradrenalina. Foi utilizado o pareamento
por escore de propensão para balancear as características dos pacientes entre
os três grupos. A utilização do pareamento por escore de propensão possibilita
que a distribuição das características dos pacientes seja similar e, com isso,
as associações estimadas podem ser atribuídas unicamente à intervenção ou
ao tratamento.
Os resultados do estudo mostraram que a nutrição enteral precoce foi
associada com menor mortalidade em 28 dias nos grupos que utilizaram baixas
e médias doses de noradrenalina. Os autores não identificaram associação
entre início precoce da nutrição enteral e mortalidade em 28 dias no grupo que
utilizou elevada dose de noradrenalina. Os autores não reportaram os valores
dos demais parâmetros hemodinâmicos no período do estudo.
Os resultados deste estudo mostram que a nutrição enteral precoce foi
benéfica em pacientes em uso de baixas e médias doses de noradrenalina,
porém não foi benéfica no grupo em uso de elevada dose de noradrenalina.
Esses achados vão de encontro com as recomendações atuais de atrasar
nutrição enteral quando o choque não estiver controlado e iniciar nutrição
enteral em baixa dose quando o choque estiver controlado.
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