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PARECER CREMEB Nº 20/13 
(Aprovado em Sessão Plenária de 21/05/2013) 

 

EXPEDIENTE CONSULTA Nº 002.763/13 

ASSUNTO: Critérios técnicos para instituição de suplementação alimentar. 

RELATORA: Cons.ª Diana Viégas Martins 

 
 

EMENTA: Normas técnicas assistenciais emitidas por operadoras de 

saúde, de autogestão e correlatos, devem cumprir as Normas e 

Resoluções dos Conselhos Regional e Federal de Medicina. Em caso 

de emissão de orientações de serviços que interfiram na autonomia 

médica, deve o Diretor Técnico ser responsabilizado. 

 

DA CONSULTA: 

Presidente de comissão de ética de instituição hospitalar encaminha documento enviado pelo coordenador 

da Unidade de Tratamento Nutricional (UTN) questionando a normatização do uso de Suplementação 

Nutricional Oral (SNO), denominada Orientação de Serviço (OS), implantada por determinada prestadora 

de saúde que, supostamente, estaria violando o Código de Ética Médica (CEM) em alguns de seus artigos. 

Itens questionados pelo coordenador da UTN à respeito da OS enviada pela prestadora de saúde: 

1) “A autorização da SNO será concedida para os pacientes portadores das patologias já 
tratadas nesta orientação, sendo necessário o envio dos documentos descritos abaixo para cada 
caso”. O parágrafo contradiz o item da OS que especifica que “São candidatos às suplementações 
nutricionais os pacientes que não conseguirem atingir suas necessidades nutricionais 
exclusivamente por via oral”. 

 

Acrescenta que a OS enumera algumas patologias catabólicas com indicação de SNO, enfatizando que 

situações clínicas que não se enquadram nos critérios estipulados não terão cobertura, claramente 

excluindo, neste contexto, patologias e situações com indicações descritas na literatura. 

A OS prevê a cobertura de SNO em pacientes com Caquexia Neoplásica, AIDS/SIDA e Caquexia, 

pacientes com úlceras e com extensas queimaduras, exigindo relatório médico com descrição do quadro 
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e/ou tratamento, exceto nos casos dos pacientes com úlceras, onde exige-se um relatório de enfermagem, 

com descrição e fotografia das lesões, além da ficha de avaliação nutricional. 

A decisão para indicação de SNO inicia-se com a identificação de pacientes com risco de desnutrição, e 

para triagem utiliza-se o NRS 2002 (Protocolo de Risco Nutricional). Neste caso, algumas situações como 

doenças neurológicas, cardíacas crônicas, disfagia, cirurgias ortopédicas, DPOC pré e pós-cirúrgico, 

inapetência, doenças hepáticas, algumas das quais com nível de evidência A, também possuem a 

indicação de SNO. 

2) A OS exige, nos casos de pacientes com úlceras, “relatório de enfermagem descrevendo 
as lesões, acrescidas de fotos coloridas em estágio II, III e/ou IV e a prescrição dietoterápica”, o 
que traz obrigatoriamente a necessidade da autorização prévia do paciente e/ou responsável, por 
meio de um Termo de Consentimento. 
3) A OS expõe que “SNO para pacientes com úlceras e queimados deverão apresentar nas 
suas composições nutrientes específicos para cicatrização..visto que, devido ao alto estresse 
metabólico é necessária a retenção de nitrogênio e oferta de micronutrientes para cicatrização”; no 
entanto, em pacientes portadores de Diabetes Mellitus (DM) faz-se necessário não só a utilização 
de nutrientes específicos, como também a isenção de sacarose, com poucas opções 
comercializadas com estas características. 
4) A OS exige “Para os suplementos nutricionais espessantes e fibras, a solicitação de 
autorização prévia, assim como a sua prescrição expressa em grama”; refuta o coordenador da 
UTN que estes suplementos são comumente utilizados em pacientes com suspeita e/ou risco de 
broncoaspiração, situação de necessidade imediata, que não pode esperar por 48 horas uteis, sob 
risco de agravamento do quadro clínico e morte. 
5) O monitoramento da SNO exigida pela OS é realizado em 3 etapas; na primeira faz-se a 
triagem de pacientes, a segunda e a terceira serão aos 30 e 60 dias após o inicio da SNO; na 
terceira, o paciente devera ser reavaliado, solicitando-se a prorrogação do tratamento com 
justificativa pertinente. “Ao completar 60 dias de implementação, não havendo melhora no estado 
nutricional e clínico dos pacientes – aferidos através de parâmetros antropométricos, físicos e 
clínicos – os suplementos serão suspensos”; segundo o coordenador da UTN, este prazo é 
controverso, a exemplo do especificado pelo Consenso Brasileiro de Caquexia/Anorexia - “No 
idoso, a recuperação do peso, após a cura da doença causadora da perda ponderal, é mais lenta 
que em indivíduos jovens e, em alguns casos, o idoso continua perdendo peso, mesmo após a 
cura” - mantendo-se a indicação de uso de SNO; pacientes em cuidados paliativos podem 
beneficiar-se com o uso de SNO, melhorando a qualidade de vida, a qual é de difícil mensuração 
através de parâmetros antropométricos, físicos e clínicos. 

 

Assim, o monitoramento e acompanhamento do estado nutricional e a suspensão da SNO são atribuições 
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e competência da EMTN (Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional); quando ela não surte o efeito 

desejado, é protocolo da instituição, com base nas recomendações dos Guidelines, a passagem de sonda 

para terapia nutricional enteral. 

PARECER: 

Os itens 1, 3, 4 e 5, tratam dos questionamentos relacionados às indicações da SNO e as autorizações da 

operadora de saúde, e da falta de observância quanto às indicações médicas, seguindo protocolo 

padronizado de autorização, sem contemplar casos específicos, alguns de natureza grave, trazendo risco 

de vida ao paciente que necessita de tal terapia nutricional. 

A OS estabelece que a prestadora de saúde autoriza a SNO apenas para as patologias relacionadas; 

outras situações clinicas não terão cobertura mas, situações especiais podem ser objetos de apreciação 

prévia pela equipe técnica da prestadora, desde que encaminhada literatura médica que respalde a 

indicação. 

Esta exigência limita a autonomia do médico em indicar o uso da SNO em casos que extrapolam as 4 

patologias citadas; existe farta literatura demonstrando o benefício da SNO em casos que fogem aos 

relacionados. 

O CEM preconiza que a saúde do ser humano é o alvo de atenção do médico, e que compete a ele 

aprimorar seus conhecimentos, usando o melhor do progresso científico em favor do paciente; o médico 

deve exercer sua profissão com autonomia, não sendo obrigado a prestar serviços que contrariem os 

ditames de sua consciência; não devendo permitir restrições ou imposições que prejudiquem sua 

eficiência no trabalho; sendo responsável por indicar o procedimento adequado ao paciente, desde que 

observadas as práticas cientificamente reconhecidas. 

A exigência de documentação fotográfica das úlceras pode caracterizar perda de sigilo profissional 

obrigando ao consentimento do paciente ou responsável legal. 

Por outro lado, a Lei 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde 

estabelece que, para obter autorização de funcionamento, as operadoras de plano privado de saúde 

devem ser registradas nos Conselhos de Medicina, em cumprimento ao disposto no artigo 1º da Lei 

6839/80: “O registro de empresas e a anotação dos profissionais legalmente habilitados, delas 

encarregados, serão obrigatórios nas entidades competentes para a fiscalização do exercício das diversas 

profissões, em razão da atividade básica ou àquela pela qual prestam serviços a terceiros”. 
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A Resolução CFM Nº 1.590/99 estabelece como obrigatória o registro, junto ao CRM competente, das 

operadoras de planos de saúde e de medicina de grupo, dos planos de autogestão e das cooperativas 

médicas, devidamente registrados junto ao Ministério da Saúde; no artigo 2º, refere que tais empresas 

terão, obrigatoriamente, um Diretor Técnico em cada unidade federativa, que responderá, eticamente 

perante o CRM em que atuar. 

Por outro lado, acrescenta-se que a nutrologia é especialidade médica reconhecida pela Resolução CFM 

Nº 2005/12; a prescrição de terapia nutricional deve ser determinada pelo médico. 

CONCLUSÃO: 

As operadoras de saúde e correlatos devem, portanto, possuir Diretor Técnico e serão submetidas às 

normas dos Conselhos de Medicina; na hipótese de orientações de serviço que interferem na autonomia 

médica, cuja escolha terapêutica encontra-se respaldada em critérios técnicos bem estabelecidos, deve o 

Diretor Técnico ser responsabilizado. 

É o relatório. 

Salvador, 14 de abril de 2013. 

 

Consa. Diana Viegas Martins 
Relator 


