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O uso de fibras nos doentes críticos é tema controverso de uso em doentes críticos,
considerando a fase da doença aguda que se encontram os pacientes. É conhecido o uso de
probióticos na tentativa de modificar a microbiota intestinal com a proposta de reduzir bactérias
multirresistentes a antibióticos (que sua presença tem associação com maior mortalidade e piores
desfechos nas unidades de terapia intensiva) e manter cepas comensais naturais. É sabido o efeito
de dieta com fibras possibilitar melhor desenvolvimento de cepas produtoras de ácidos graxos de
cadeias curtas, podendo estes serem encontrados por métodos de identificação e corroborando no
metabolismo da microbiota local.
Este foi um estudo observacional retrospectivo com coleta prospectiva de amostras
realizado em cinco UTIs clínico-cirúrgicas. Pacientes incluídos com pelo menos 18 anos de idade
dentro de 24h da admissão na UTI e foram reavaliados em 72h da admissão com coleta de swab
retal para avaliação da microbiota intestinal. O estudo não realizou intervenção terapêutica, com
proposta de conhecer as alterações de microbioma intestinal a partir da dieta na fase aguda da
doença crítica. Pacientes que permaneceram menos do que 24h na UTI, os readmitidos durante o
período ou que receberam alta em menos de 72h da admissão foram excluídos. A análise abrange
o uso de dieta oral/enteral ou jejum, analisou a gravidade dos doentes pelo escore APACHE IV.

A avaliação da quantidade de fibras ingesta foi baseada nos registros em prontuários sobre a
quantidade de dieta administrada ao paciente e calculada por meio de sua formulação; esta
estratificação permitiu dividir em 3 perfis: Sem fibras, baixa ingesta de fibras e alta ingesta de
fibras.
Um total de 178 pacientes foram cadastrados, porém 36 evoluíram ao óbito antes de
completar 72h na unidade e outros 13 não tinham registros dietéticos suficientes para análise,
resultando em 129 pacientes foram avaliados neste estudo. A idade de 36% dos pesquisados estava
entre 60-70 anos; 30% acima de 70 anos; 81% eram do sexo feminino. A quantidade que esteve
internada em unidades de cuidados críticos clínica foi de 53,4%; com 27% recebendo o diagnóstico
inicial de Sepse, destes 45% eram os integrantes do grupo “Sem fibras”. O grupo total apresentou
45% dos pacientes com APACHE elevado, destes 56% eram do grupo “Sem fibras”, este ainda
responsável por terem mais casos de ventilação mecânica, hemodiálise e uso de vasopressores
(39%-17%-30% p < 0,01 respectivamente). A análise da ingesta de fibras revela: Grupo Sem
fibras: 0g de ingesta com 0kcal; Baixa ingesta: 11,2g (3,8-18,2) com 1082kcal diárias e Alta
ingesta: 39,3g (34,7-50,2) com 3215kcal diárias. O grupo sem ingesta de fibras apresentou ainda
maior taxa de distensão abdominal (36%-4%-11% p < 0,01) que os outros grupos, sem outros
eventos gastrointestinais com resultado significativo. Realizada ainda análise multivariada sobre
a ingesta de fibras e sua relação com bactérias produtoras de ácidos graxos de cadeias curtas,
resultou em: a cada 10g de fibras, houve aumento RA +0,3% na mediana de produção dos ácidos
graxos. (p=0,01).
Existe atualmente consenso nas diretrizes nacionais e internacionais sobre a cautela de
iniciar fibras no doente crítico; principalmente pelos riscos funcionais caso perfusão e
funcionalidade do trato gastro intestinal não esteja adequada. Este estudo tenta mostrar o papel das
fibras sobre a microbiota intestinal destes doentes, na tentativa de reduzir a população de bactérias
multirresistentes e elevar as bactérias comensais, na ideia de melhorar desfechos clínicos ao futuro.
O estudo utilizou fibras nos pacientes em unidade de terapia intensiva com menores disfunções
orgânicas, com melhor tolerância e estabilidade clínica; levantando a discussão para em qual
momento iniciar fibras nos doentes críticos; pondera que quanto maior quantidade de fibra

fornecida, maior a quantidade de bactérias produtoras de ácidos graxos cadeias curtas, e assim
sendo um fator protetor do microbioma intestinal.

Pontos para discussão
A pesquisa não foi randomizada pela heterogeneidade dos perfis clínicos, mas uma
avaliação por menor de quais fibras utilizadas por dieta, a quantidade específica por dieta e
por quanto tempo o uso pode alterar a microbioma são motivações para próximos estudos sobre
o tema.
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