
Nutrição

Suplementos nutricionais orais



SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS ORAIS

Um regime alimentar adequado e va-
riado, em circunstâncias normais, fornece 
a um ser humano todos os nutrientes ne-
cessários nas quantidades estabelecidas 
e recomendadas ao seu bom desenvol-
vimento e à sua manutenção num bom 
estado de saúde. Contudo, esta situação 
ideal poderá não ser alcançada em rela-
ção a todos os nutrientes nem a todos os 
grupos populacionais. Assim, alguns indi-
víduos podem optar por complementar 
as quantidades ingeridas de alguns nu-
trientes através da ingestão de suplemen-
tos nutricionais orais. Estes suplementos 
podem conter um leque bastante va-
riado de nutrientes e outros ingredientes.

O que são?
Os Suplementos Nutricionais Orais 

são produtos industrializados, formula-
dos com macronutrientes (hidratos de 
carbono, proteínas e lípidos) e micronu-
trientes (vitaminas e minerais), além de 
diversas substâncias importantes para a 
saúde.

Quando usar?
São recomendados quando a alimen-

tação habitual não satisfaz as necessi-
dades nutricionais. No entanto, devem 
ser associados a uma alimentação equi-
librada, não devendo substituir as refei-
ções, mas sim complementá-las.

Quem poderá usar?
A ingestão de suplementos poderá ser 
importante no tratamento e recuperação 
dos pacientes com cancro, com disfagia 
(dificuldade de deglutição) e em idade 
geriátrica, onde se verifica uma redução 
da ingestão de alimentos.

Benefícios dos Suplementos 
Nutricionais Orais?

O principal objetivo dos suplementos 
é aumentar a ingestão nutricional do pa-
ciente, corrigindo ou evitando carências 
nutricionais, provocadas pela alimenta-
ção inadequada. Além disso, melhora as 
condições clínicas e funcionais do pa-
ciente e contribui para o tratamento e re-
cuperação da perda de peso.

Como tomar?
G e r a l m e n t e ,  o s  S u p l e m e n t o s 

Nutricionais Orais são tomados entre as 
refeições principais.

Alguns produtos já estão prontos para 
a ingestão, outros precisam de ser prepa-
rados, como por exemplo, misturar em 
água, no leite ou na sopa.

A escolha do suplemento adequado 
depende de diversos fatores como: as 
características do produto (composição 
nutricional, volume, sabor, etc.), as condi-
ções clínicas do paciente e o custo total 
do tratamento.

Suplementos orais completos: 
Têm todos os macro e micronutrien-

tes de modo a satisfazer as necessidades 
dos indivíduos. São indicados para situa-
ções de anorexia, perda de peso involun-
tária, desnutrição e doentes com cancro. 
Poderão apresentar-se sob a forma de 
garrafas, pacotes tetrapack, ou pudins. 

Suplementos orais modulares: 
Contém apenas um macronutriente de 

modo a suplementar a alimentação de in-
divíduos que não atingem a necessidade 
diária desse macronutriente com a alimen-
tação tradicional. Podem ser adicionados à 
àgua, leite, sumos, iogurtes ou sopas.

n  Maltodextrina: Módulo de hidratos 
de carbono em pó para enriquecer 
a dieta. Indicado em caso de necessi-
dades energéticas aumentadas, tais 
como: atraso de crescimento, desnutri-
ção, anorexia, insuficiência renal e car-
diopatias congénitas.

n  Proteínas (caseína, lecitina de soja, 
etc.): Módulo de proteínas solúvel em 
pó. Indicado em situações associadas 
a necessidades proteicas aumenta-
das como: perda de massa muscular 
associada ao envelhecimento, quei-
maduras graves, anorexia, desnutri-
ção, perda de peso involuntária, dietas 
desequilibradas.

n  L-arginina: Módulo de L-arginina em 
pó. Indicado como suplementação em 
indivíduos que apresentam úlceras de 
pressão ou feridas.

Que tipos de suplementos nutricionais orais existem?

n  Fibra: uma mistura de fibras solúveis e in-
solúveis em pó indicada para a satisfação 
das necessidades nutricionais em fibra, 
ou pela reduzida ingestão da mesma.

Alimentação básica adaptada: 
São produtos com textura modificada 

que facilitam a alimentação em indiví-
duos com dificuldades na deglutição. 

n  Água gelificada: Bebida aromática 
com textura gel para facilitar a hidra-
tação. É uma solução prática, com 
textura modificada para doentes com 
dificuldade na deglutição (disfagia, 
AVC, Parkinson ou Alzheimer).

n  Espessante: Espessante instantâneo 
para alimentos líquidos e semisóli-
dos. Indicado para prevenção e trata-
mento da desidratação em doentes 
com disfagia para líquidos. Apresenta 
sabor neutro e não altera o sabor das 
bebidas ou alimentos.

n  Purés e papas: são de consistência 
mole ou cremosa, enriquecidos com 
macro e micronutrientes e são indica-
dos para dificuldades na mastigação, 
alterações na deglutição (disfagia) e 
em doenças neurológicas (Parkinson 
ou Alzheimer). 

A ingestão excessiva destes su-
plementos pode provocar efeitos 
adversos. 

Aconselhe-se sempre com o seu 
médico, dietista ou nutricionista.


