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Introdução: O carácter inflamatório e sintomatologia associada à infeção por Sars-coV-2
comprometem o estado nutricional dos doentes, aumentando o risco de desnutrição por perda
significativa de massa muscular durante o internamento (1). O apoio aos doentes internados por
COVID-19 foi prestado em equipa multidisciplinar, na qual se incluem nutricionistas, em tempos de
grande incerteza. Neste sentido, torna-se relevante conhecer a perceção que outros profissionais
de saúde têm sobre os cuidados alimentares e nutricionais prestados.

Objetivos:
Avaliar a perceção de outros profissionais de saúde sobre a importância da prestação de cuidados
alimentares e nutricionais: 1) a doentes em risco nutricional internados por COVID-19 na Unidade
Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM) ; 2) a doentes, em ambulatório, em recuperação de COVID-
19 em centros de saúde da área de residência (Alto Minho).

Metodologia:
Desenvolvimento de um questionário de aplicação online (ficheiro Google Drive), divulgado via
email institucional, aos profissionais de saúde que tenham prestado cuidados a doentes com
COVID-19, entre março de 2020 e maio de 2021 da ULSAM. Os inquiridos responderam de forma
esclarecida, voluntaria, anónima e confidencial, com prévia aprovação da Comissão de Ética para
a Saúde.

Resultados e conclusões:
A grande maioria dos profissionais de saúde reconhece a importância da prestação dos cuidados
de nutrição e alimentação na saúde e na recuperação do doente, quer em internamento quer em
ambulatório. Salientamos que 78% dos profissionais de saúde não tinha conhecimento sobre a
manutenção do apoio nutricional nos centros de saúde da área de residência. Quando inquiridos
em pergunta aberta, os participantes reforçam a importância do apoio nutricional nas seguintes
situações clínicas: patologias respiratórias e digestivas, cirurgias major, no doente crítico e em
doentes com diabetes mellitus ou hipertensão arterial. Pode-se concluir que os restantes
profissionais de saúde da equipa multidisciplinar estão satisfeitos com a prestação do apoio
nutricional, por parte do serviço de nutrição, reconhecendo a sua importância.
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Tabela 1: Resultados do questionário

Itens questionados  Respostas Itens questionados Respostas 

 

 S (%) N (%)  S (%) N (%) 

Integração do nutricionista 
97 3 

É importante a avaliação, monitorização e 

intervenção nutricional ao doente internado 
100 0 

Boa comunicação  99 1 Apoio nutricional essencial após alta hospitalar 94 6 

Importância do nutricionista nas 

equipas multidisciplinares: 

Muito importante/importante 

 

 

100 

Redução das complicações e tempo de 

internamento 97 3 

Minimização da pressão dos 

outros profissionais de saúde 79 21 

Conhecimento do apoio nutricional após a alta 

hospitalar no centro de saúde  22 78 

Tempo de resposta adequado 
100 0 

Benefício do apoio nutricional para 

manutenção de consequências após alta  
99 1 

Conhecimento da identificação do 

risco nutricional aos doentes 

internados  

84 16 

Apoio nutricional como mais-valia para os 

doentes internados  100 0 

Intervenção nutricional mais 

realizada: 

 

 

Benefício do apoio nutricional para doentes 

polimórbidos após alta hospitalar 
100 0 

SNO 

PDH 

NE 

NP 

57 

24 

16 

3 

Segurança alimentar  

99 1 

Legenda: S – Sim; N – Não; SNO – Suplemento Nutricional oral; PDH – Personalização da dieta hospitalar; NP – Nutrição parentérica; NE – Nutrição entérica 

 


