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Introdução:
A Terapia de Nutrição Parenteral é uma opção terapêutica em diversos 
contextos clínicos, mas muitas vezes gera um prolongamento da internação 
hospitalar por insegurança no uso domiciliar da TNP.

Objetivos:
Relatar o caso de uma paciente inserida em um programa confeccionado para 
Terapia de Nutrição Parenteral (TNP) na Atenção Domiciliar (AD).

Metodologia: 
Descrição da elaboração do Programa de Nutrição Parenteral Domiciliar por uma 
empresa privada de AD e relato do primeiro caso atendido por este programa.

Resultados:
Relato do caso: I.K.S, 60 anos, com histórico de Doença de Crohn (desde 
2005); PO tardio de 2 lapatoromias exploradoras (2013 e 2018) com ressecção 
intestinal por aderência; ileostomia em 06/2018; complicações vasculares 
(trombose venosa profunda e tromboembolismo pulmonar) e osteoporose. 
Programado atendimento domiciliar com nutrologo semanal, enfermeiro 
2x/dia (instalação e desinstalação) e nutricionista quinzenal. Não ocorreu re-
hospitalização neste período.

Fluxograma 1. Evolução da paciente durante o 
Programa de TNP Domiciliar.

Gráfico 1. Evolução do Peso corporal da paciente 
durante o Programa de TNP Domiciliar.

Conclusão: A Terapia de Nutrição 
Parenteral em ambiente domiciliar é 
possível, mas deve ser realizada por 
equipe especializada e capacitada, 
minimizando desta forma 
complicações, hospitalizações e 
proporcionando qualidade de vida ao 
paciente com desfecho clínico favorável.

09/01: Introdução do Programa em 
ambiente domiciliar: Paciente em 
Uso de TNP individualizada 7x/semana 
+ Dieta via oral conforme aceitação.

27/02: Troca da TNP para industrializada 
e redução para 4x por semana + Dieta 
via oral boa aceitação.

22/04: Redução da TNP para 3x por 
semana + Dieta via oral boa aceitação 
+ Introdução de suplemento 
especializado para Doença de Crohn.

08/05: Suspensão da TNP. Uso de 
dieta via oral exclusiva + suplemento 
especializado para Doença de Crohn.

06/02: Redução TNP para 6x/semana 
+ Aceitação via oral moderada.


