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Resumo 

Objetivo: avaliar a adequação da oferta de zinco e selênio em pacientes críticos 

submetidos à terapia nutricional enteral exclusiva. Metodologia: estudo de 

delineamento transversal realizado nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI`s) médica e 

cirúrgica do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC-UFG). Foram 

incluídos pacientes com mais de 18 anos, recebendo dieta exclusivamente pela via 

enteral, por um período mínimo de três dias. Os dados foram coletados dos prontuários 

dos pacientes. A coleta de dados dietéticos ocorreu a partir do 3° dia de uso de dieta 

enteral exclusiva até o 14° dia. As quantidades de zinco e selênio ofertadas pela dieta 

foram determinadas pelas informações nutricionais constantes nos rótulos das fórmulas 

enterais utilizadas. Resultados: A maioria da população avaliada era do sexo 

masculino, idosa, eutrófica pelo índice de massa corporal, admitida na UTI 

principalmente por doenças respiratórias e sepse. As médias de adequação de volume, 

calorias e proteínas administradas (69,94%, 55,54% e 45,52%, respectivamente) 

ficaram abaixo do ideal (80%). A média de zinco (9,55mg) ficou dentro da 

recomendação para mulheres e abaixo para homens e do selênio (59,56 µg) atingiu a 

recomendação para ambos os sexos, no entanto houve uma alta frequência de 

inadequação da oferta desses micronutrientes (55,56% e 42,22%, respectivamente). 

Conclusão: Apesar da média da oferta de zinco atingir a recomendação da DRI para 

mulheres e de selênio estar dentro do recomendado para ambos os sexos, houve uma 

alta frequência de pacientes com oferta inadequada desses micronutrientes 

antioxidantes. 

Palavras-chave: zinco, selênio, dieta enteral, adequação, antioxidante, paciente.  

Introdução 

Os pacientes de Unidades de Terapia Intensiva (UTI`s), frequentemente, necessitam de 

suporte nutricional enteral como componente essencial na terapia. Apesar de haver 

esforços para adequar a oferta de energia e proteína compatíveis com suas 

necessidades, a oferta dos micronutrientes, na maioria das vezes, é negligenciada¹.  
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Este público tem maior probabilidade de desenvolver deficiências de micronutrientes, 

principalmente devido a: redistribuição do sangue para os tecidos com síndrome da 

resposta inflamatória sistêmica (SIRS) induzida, aumento das perdas de fluídos 

biológico através de exsudato de feridas, drenos e hemorragias e a diminuição da oferta 

nutricional e/ou aumento na produção de espécies reativas de oxigênio e espécies 

reativas de nitrogênio (ROS/RNS), ocasionada pelo aumento da resposta inflamatória e 

de mediadores inflamatórios na circulação, como as citocinas (interleucinas, fator de 

necrose do tumoral)², 3. 

O zinco (Zn) e o selênio (Se) são minerais antioxidantes responsáveis por prevenir 

danos oxidativos nas células, principalmente por serem cofatores da 

glutationaperoxidase (GPx) que é a enzima responsável por degradar os peróxidos 

prejudiciais e prevenir os danos dos radicais livres4. Dessa forma, esses micronutrientes 

desempenham um papel importante na defesa antioxidante e sua deficiência pode 

perturbar o balanço entre oxidante-antioxidante e induzir ao estresse oxidativo5. 

Nos pacientes em estado crítico os valores de referência de ingestão de Zn e Se, ainda 

não estão estabelecidos. Sabe-se que esses pacientes possuem a necessidade 

aumentada desses micronutrientes, no entanto, devido à falta de recomendações 

específicas para este público, espera-se que pelo menos as recomendações 

estabelecidas nas Dietary Reference Intakes (DRIs), que são valores de referência para 

a ingestão de nutrientes da população saudável, sejam alcançados6. 

A terapia nutricional precoce pela via enteral associada á oferta de macro e 

micronutrientes adequada e controle glicêmico satisfatório contribuem para a melhoria 

do curso clínico da doença crítica. Essa estratégia tem sido analisada como uma forma 

de reduzir a gravidade da doença e complicações, diminuir o tempo de internação 

hospitalar em UTI’s e favorecer o impacto dos resultados no paciente crítico14. 

O objetivo do estudo foi avaliar a adequação da oferta dos micronutrientes 

antioxidantes, zinco e selênio, em pacientes críticos submetidos à terapia nutricional 

enteral exclusiva. 
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Metodologia 

O estudo teve delineamento transversal e foi realizado nas duas Unidades de Terapia 

Intensiva (UTI`s clínica e cirúrgica) do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de 

Goiás (HC-UFG/Ebserh), no período de junho a novembro de 2017. Este estudo faz 

parte de um projeto intitulado Adequação da Oferta de Micronutrientes em Pacientes 

Críticos em Terapia Nutricional. 

Os critérios de elegibilidade para o estudo foram pacientes com idade maior que 18 

anos, admitidos nas UTI´s clínica ou cirúrgica do HC-UFG/Ebserh, recebendo dieta 

exclusivamente pela via enteral por um período mínimo de três dias. Foram excluídos 

do estudo os pacientes que: estavam em uso de outras vias de alimentação; receberam 

nutrição enteral por um período inferior a três dias; estavam em cuidados paliativos ou 

com protocolo de morte encefálica aberto; gestantes e menores ou igual 18 anos. 

Os dados demográficos (sexo e idade), clínicos (diagnóstico principal, motivo de 

admissão na UTI e comorbidades prévias), antropométricos (peso, altura e índice de 

massa corporal - IMC) e dietéticos (necessidade energética e proteica, densidade 

calórica e tipo de fórmula enteral e volumes prescrito e infundido) foram coletados dos 

prontuários dos pacientes. 

A determinação do peso, altura e das necessidades energéticas e proteicas foram 

realizadas de acordo com protocolo estabelecido pela instituição e as fórmulas enterais 

foram prescritas mediante conduta da nutricionista responsável. Dentre os 45 pacientes 

avaliados: 17 estavam em uso de fórmula líquida, nutricionalmente completa, 

polimérica, hipercalórica (densidade calórica – DC - 1,5 kilocaloria/mililitro – kcal/ml), 

hiperproteíca (63 gramas de proteína/litro – g ptn/l), com fibras, isenta de sacarose, 

lactose e glúten; 24 estavam em uso de fórmula líquida, nutricionalmente completa, 

polimérica, hipercalórica (DC 1,2 kcal/ml), hiperproteica (50 g de ptn/l), isenta de fibras, 

sacarose, lactose e glúten; 2 estavam em uso de fórmula líquida, nutricionalmente 

completa, oligomérica, 2 estavam em uso de fórmula líquida, oligomérica, normocalórica 

(DC 1 kcal/ml), hiperproteica (45 g de ptn/l), isenta de fibras, sacarose, lactose e glútem; 
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1 estava em uso de fórmula líquida, nutricionalmente completa para situações 

especiais, polimérica, hipercalórica (DC 1,8 kcal/ml), hiperproteica (81 g de ptn/l), com 

fibras e sacarose e 1 estava em uso de fórmula líquida, nutricionalmente completa para 

situações especiais, polimérica,  normocalórica (DC 1,09 kcal/ml), hiperproteica (65 g de 

ptn/l), isenta de fibras, sacarose, lactose e glútem. 

As dietas foram ofertadas em sistema aberto, de forma contínua, com tempo de 

administração programado para 20 horas com pausa de 4 horas. A coleta dos dados 

dietéticos ocorreu a partir do 3° dia do uso de dieta enteral exclusiva, devido a 

recomendação de 48-72 horas para atingir meta nutricional14, até o 14° dia. Os dados 

foram coletados diariamente com ajuda de um instrumento de coleta elaborado no 

Microsoft Word 2010 e compilados no Microsoft Excel 2010. 

O cálculo da adequação do volume foi realizado da seguinte forma: volume infundido 

(ml) x 100 / volume administrado (ml). E as adequações calórica e proteica foram 

calculadas como descrito a seguir: quantidade de caloria (kcal) ou proteína (g) infundida 

x 100 / necessidade calórica (kcal) ou proteica (g). Foi considerado adequado um 

volume de infusão acima de 80% do prescrito e oferta calórica e proteica acima de 80% 

das necessidades nutricionais pré-estabelecidas7. 

As quantidades de zinco e selênio ofertadas pela dieta foram determinadas pelas 

informações nutricionais constantes nos rótulos das fórmulas enterais utilizadas, 

considerando o volume de dieta efetivamente administrado que estava registrado na 

sistemática do paciente, pela equipe de cuidados. 

Para a avaliação da adequação de zinco e selênio administrados utilizou-se as 

recomendações das DRI`s8. Foi classificada como adequada a administração do 

micronutriente que atingiu 100% da quantidade recomendada pela DRI (Se 55 

micrograma/dia – mcg/d - para ambos os sexos e Zn 11miligrama/dia – mg/d - para 

homens e 8mg/d para mulheres). 

Análises estatísticas 
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Os dados categóricos foram analisados de forma descritiva e apresentados em 

frequências absolutas (n) e relativas (%),e os contínuos na forma de média e desvio 

padrão. Utilizou-se o teste de qui-quadrado do tipo exato de Fisher para testar a 

homogeneidade dos grupos em relação às proporções. O nível de significância utilizado 

para todos os testes foi de 5%. As análises foram realizadas no software STATA® 

versão 14.0. 

Esse trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética do Hospital das Clínicas da 

Universidade Federal de Goiás (HC-UFG/EBSERH) com dispensado Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) pelo parecer número 2098998. 

Resultados 

A amostra era composta de 45 pacientes, em maioria do sexo masculino, com 60 anos 

ou mais e eutróficos segundo o índice de massa corporal. Os diagnósticos mais 

prevalentes foram câncer (26,67%) e doenças respiratórias (20%). Os principais 

motivos de internação foram doenças respiratórias (44,44%) e sepse (22,22%) (Tabela 

1). 
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Tabela 1. Caracterização sociodemográfica de pacientes UTIs/HC/UFG, Goiânia, 

Goiás. n=45. 

Características N (%) 

Sexo  

   Masculino 30 (66,67) 

   Feminino 15 (33,33) 

Idade 61,55 ±15,17* 

Idosos (≥60 anos) 26 (57,78) 

Índice de massa corporal 24,88 ±4,83* 

   Eutrófico 23 (51,11) 

   Baixo peso 08 (17,78) 

   Excesso de peso 14 (31,11) 

Diagnóstico principal  

   Câncer 12 (26,67) 

   Doenças respiratórias 09 (20,00) 

   Doenças hepáticas 04 (8,89) 

   Doenças cardíacas 3 (6,67) 

   Outros 17 (37,78) 

Motivo de internação na UTI  

   Doenças respiratórias 20 (44,44) 

   Sepse 10 (22,22) 

   Rebaixamento do Nível de Consciência 3 (6,67) 

   Doenças neurológicas 5 (11,11) 

   Outros 7 (15,56) 

* média ± desvio padrão. 

Ao avaliar a adequação pela média o volume de dieta administrado foi de 69,94%, de 

adequação calórica foi 55,54% e proteica 45,52%. Foi observada uma elevada 

frequência de inadequação do volume, 77,78% na amostra. A média de zinco e selênio 

administrados durante o período de coleta foi de 9,55mg e 59,56mcg, respectivamente. 

Estes dois micronutrientes, também apresentaram uma expressiva frequência de 

inadequação (Tabela 2). 
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Tabela 2. Caracterização dietética de pacientes de UTIs/HC/UFG, Goiânia, Goiás. n=45 

Características Média ± desvio padrão ou N(%) 

Adequação de volume (%) 69,94 ± 13,38  

   Não (≤ 80%) 35 (77,78) 

   Sim (> 80%) 10 (22,22) 

Adequação calórica (%) 55,54 ± 21,23 

   Não (≤ 80%) 42 (93,33) 

   Sim (> 80%) 3 (6,67) 

Adequação proteica (%) 45,52 ± 18,62 

   Não (≤ 80%) 44 (97,78) 

   Sim (> 80%) 01 (2,22) 

Zinco (mg) 9,55 ± 3,03  

   Inadequado (<100%) 25 (55,56) 

   Adequado (≥100%) 20(44,44) 

Selênio (mcg) 59,56 ± 21,22 

   Inadequado (<100%) 19 (42,22) 

   Adequado (≥100%) 26 (57,78) 

 

Quando a adequação do volume foi associada com a adequação da quantidade de 

selênio e zinco administrados, não obteve-se resultado significativo  (Tabela 3). 

Tabela 3. Associação entre a oferta de selênio e zinco e adequação de volume por 

pacientes de UTIs/HC/UFG, Goiânia, Goiás. n=45 

 Zinco Selênio 

 AI 

25(55,56) 

AA 

20(44,44) 

p-

valor 

AI 

19(42,22) 

AA 

26(57,78) 
p-valor 

Adequação de volume   0,157   0,058 

Não (≤ 80%) 22(88,00) 14(70,00)  18(94,74) 18(69,23)  

Sim (> 80%) 3(12,00) 6(30,00)  1(6,26) 8(30,77)  

Dados apresentados em valores absolutos e relativos n(%). p-valor obtido pelo teste Exato de Fisher 
bicaudal com 5% de nível de significância. AI: administração inadequada; AA: administração adequada. 

Discussão 

Os pacientes avaliados neste estudo apresentaram como principais motivos de 

internação as doenças respiratórias e a sepse (44,44 e 22,22%), semelhante ao 

encontrado por outros pesquisadores, onde as causas respiratórias e a sepse foram os 

principais motivos de admissão em 20 a 40% e 10 a 40% dos casos, 
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respectivamente9,10. Quanto ao estado nutricional na admissão, a maioria dos pacientes 

avaliados estava eutrófica pelo IMC (51,11%), assim como observado em outros 

estudos com pacientes críticos, onde cerca de 40 a 50% também demonstravam estado 

nutricional adequado pela mesma forma de avaliação11,12.  

O estado nutricional dos pacientes desse estudo não foi acompanhando durante a 

coleta de dados, assim, não se pode inferir que a baixa adequação da oferta calórica, 

proteica e de micronutrientes encontrada, tenha causado alguma alteração do estado 

nutricional da população avaliada. No entanto, a permanência da oferta inadequada 

pode gerar prejuízos a estes pacientes, como apontado por estudos nos quais a baixa 

oferta calórica e a desnutrição estiveram associadas ao maior risco de mortalidade em 

pacientes críticos12,13.  

Outro fator importante encontrado foi em relação à adequação do volume, das calorias 

e proteínas de dieta administrados que ficaram em torno de 70%, 55% e 45%, 

respectivamente, e abaixo do estabelecido como adequado (>80%)7. Esses resultados 

corroboram com os resultados do estudo multicêntrico de Heyland et al. (2011), que 

encontrou adequações calórico e proteica que variaram de 50-60% e relatou que a 

permanência dessas inadequações pode se tornar uma iatrogenia para a subnutrição. 

Apesar da adequação do volume ter ficado baixo não foi encontrada associação 

significativa entre ela e a oferta de Zn e Se. 

A média de administração de zinco atingiu a recomendação da DRI para mulheres 

(8mg/dia), mas ficou abaixo do recomendado para homens (11mg/dia) e a oferta ficou 

inadequada para a maioria dos pacientes (55,56%). Hoeger et al16 e Cander et al17, 

relataram baixos níveis séricos de Zn e uma relação inversamente proporcional aos 

escores SOFA (Sequential Organ Failure Assessment). A alta frequência de inadequação 

na oferta de zinco para os pacientes avaliados é alarmante, pois a ingestão atual é o 

principal determinante da quantidade plasmática, independente da ingestão prévia à 

internação ou reserva prévia no organismo18.  A deficiência de Zn em pacientes críticos, 
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principalmente na fase aguda, está relacionada ao redirecionamento dele para o fígado 

e outros órgãos, culminando em uma diminuição sérica18.  

O Zn também desempenha um papel essencial na função imunológica, pois conduz a 

uma diminuição da maturação de células B e T e leva a uma resposta alterada de 

citocinas. Dessa forma, sua deficiência está associada a maior suscetibilidade às 

infecções e aumenta a resposta inflamatória14. É interessante notar que entre os 

principais motivos de internação na UTI para os pacientes deste estudo a sepse, uma 

condição infecciosa, demonstrou a segunda maior prevalência. Essa deficiência, 

também, modifica as funções de barreira da pele, pulmões e do trato gastrointestinal17. 

Assim, é extremamente importante ofertar pela dieta pelo menos a quantidade de Zn 

recomendada pela DRI.  

A média da quantidade de Se administrada para os pacientes deste estudo, também, 

atingiu a quantidade recomendada pela DRI de 55mcg/d em ambos os sexos. No 

entanto, em quase metade da amostra (42,22%) a administração ficou inadequada, 

podendo gerar repercussões indesejáveis. A deficiência de Se está relacionada com o 

aumento da peroxidação lipídica, que gera um aumento da resposta inflamatória 

sistêmica e um mal prognóstico no paciente crítico19. Ele é um micronutriente essencial, 

pois forma um complexo com a selenoproteínaP, glutationaperoxidase e a albumina, e 

dessa forma, apresenta propriedades anti-inflamatórias e imunomoduladoras, 

principalmente relacionadas à sinalização redox, ao sistema de defesa antioxidante, 

metabolismo do hormônio tireoidiano e a resposta imune celular mediada e humoral19.  

Lee et al15 relataram uma diminuição gradual nos níveis séricos de Se durante a 

primeira semana de hospitalização. Mertens et al18, também, encontraram taxas muito 

baixas de Se sérico, com quantidades menores ainda em pacientes com sepse. Além 

disso, estes autores encontraram forte associação entre a concentração plasmática de 

Se com a concentração plasmática de zinco e da atividade da glutationaperoxidase. 

Na tentativa de oferecer quantidades adequadas de Zn e Se para os casos de oferta 

dietética inadequada, poderia se pensar na suplementação medicamentosa. Nesta 
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perspectiva, a suplementação de Zn e Se via parenteral tem sido amplamente discutida. 

No entanto, o desfecho dessa suplementação: mortalidade, tempo de permanência 

hospitalar, redução de inflamação e outros, ainda é inconclusivo18. Embora haja 

melhores evidências para a suplementação de Se, na Diretriz de Prática Clínica 

Canadense20 a recomendação é de não utilizar altas doses de suplementação deste 

micronutriente em pacientes críticos, pois não há redução na mortalidade, no tempo de 

permanência na UTI e na taxa de infecções, comprovadas. Duncan et al21 relataram 

que a suplementação de Zn para pacientes críticos é inadequada e que são 

necessários mais estudos que comprovem a eficácia dessa suplementação e 

estabelecimento de doses seguras para paciente em estado crítico. 

Conclusão 

Apesar da média da oferta de zinco atingir a recomendação da DRI para mulheres e de 

selênio estar dentro do recomendado para ambos os sexos, houve uma alta frequência 

de pacientes com oferta inadequada desses micronutrientes antioxidantes. Assim, é 

necessário estabelecer medidas e implementar protocolos, que garantam um suporte 

nutricional adequado e integral para os pacientes em estado crítico. 
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ANEXOS 

Anexo 1 – Parecer do Comitê de Ética 
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Anexo 2 – Normas de publicação do respectivo periódico 

A Revista Brasileira de Terapia Intensiva é um jornal científico da AMIB e da Sociedade 

Portuguesa de Cuidados Intensivos, periódico científico de periodicidade 

trimestral. Destina-se a publicar pesquisas relevantes que envolvam melhoria de 

cuidados de saúde de pacientes agudos, fornecendo discussão, distribuição e 

promoção de informações baseadas em evidências para profissionais de cuidados 

intensivos. Publica pesquisa, revisão, comentários, artigos de relato de caso e cartas ao 

Editor, envolvendo todas as áreas do conhecimento relacionadas à terapia intensiva do 

paciente crítico. 

 

A RBTI endossa as recomendações do Comitê Internacional de Editores de Revistas 

Médicas - Requisitos Uniformes para Manuscritos Submetidos a Revistas Biomédicas, 

atualizado em abril de 2010, disponível em http://www.icmje.org/urm_main.html. 

Todo o conteúdo da Revista Brasileira de Terapia Intensiva / Revista Brasileira de 

Terapia Intensiva está licenciado sob uma Licença Internacional Creative Commons 

(CCBY) Attribution 4.0 ( https://creativecommons.org/licences/?lang=pt ). 

O jornal on-line tem acesso aberto e gratuito. 

 

Processo de submissão 

 

Os manuscritos podem ser submetidos em inglês, português ou espanhol. A RBTI é 

publicada em versão impressa em português e em versão eletrônica em português e 

inglês. Nenhuma taxa para avaliação ou publicação dos manuscritos será cobrada dos 

autores. A revista traduzirá os artigos submetidos em português (ou espanhol) e os 

custos de tradução serão cobertos pela revista. Os artigos submetidos em inglês serão 

traduzidos pela revista para o português, sem despesas para os autores. Todos os 

artigos devem ser submetidos eletronicamente 

em: http://mc04.manuscriptcentral.com/rbti-scielo Os autores devem enviar para a 

revista: 

http://www.icmje.org/urm_main.html
https://creativecommons.org/licences/?lang=en
http://mc04.manuscriptcentral.com/rbti-scielo


 

 
 

30 

 Carta de apresentação -Deve conter uma declaração declarando que o artigo é 

original, não foi ou não está sendo submetido para publicação em outro periódico. Os 

autores também devem declarar que o estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) da instituição onde o estudo foi realizado (ou uma referência REC), 

mencionando o número de registro e, se apropriado, uma declaração de que 

consentimento informado foi obtido ou isentos pela REC. Se necessário, durante o 

processo de revisão por pares, os autores podem ser solicitados a enviar uma cópia da 

aprovação do REC. 

  

Declaração de Conflito de Interesse - Os autores devem baixar o formulário apropriado, 

( faça o download aqui) e, após assinatura dos autores, carregá-lo durante o processo 

de submissão. Esta declaração, de acordo com a resolução do Conselho Federal de 

Medicina No. 1595/2000, proíbe o artigo científico de promover ou anunciar qualquer 

produto ou equipamento comercial. 

  

Financiamento - Informações sobre possíveis fontes de financiamento para pesquisa 

serão necessárias durante o processo de submissão, bem como na página de título do 

manuscrito . Autorização de transferência e publicação de direitos autorais - Após a 

aceitação, uma autorização assinada por todos os autores para publicar e uma 

transferência de direitos autorais para o periódico deve ser enviada para o escritório do 

Journal ( faça o download aqui ). Informação do paciente - Para todos os manuscritos 

que incluam informações ou fotografias clínicas nas quais os pacientes possam ser 

individualmente identificados, um consentimento escrito assinado por cada paciente ou 

sua família deve ser enviado. 

  

Processo de revisão por pares Todos os manuscritos submetidos à RBTI estão 

sujeitos a revisão rigorosa. As submissões iniciais são revisadas pela equipe interna 

para garantir a aderência às políticas da RBTI , incluindo requisitos éticos para 

experimentação humana e animal. Após essa avaliação inicial, o artigo pode ser 

enviado de volta aos autores para adequação. 

http://www.rbti.org.br/imagebank/pdf/Disclosure_of_Potential_Conflits.pdf
http://www.rbti.org.br/imagebank/pdf/authors_responsability_and_copyright_transfer.pdf
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Posteriormente, os manuscritos submetidos serão avaliados pelo Editor. Manuscritos 

sem mérito, com erros metodológicos significativos, ou que não se enquadrem na 

política editorial das revistas, serão rejeitados, sem um processo formal de revisão por 

pares. Nosso tempo médio de retorno para essa rejeição imediata é de uma semana. 

Após a aprovação do Editor-chefe (ou de um editor designado), os artigos serão 

encaminhados para dois ou mais revisores. Eles serão sempre de instituições diferentes 

da que o manuscrito é, sendo a condição anônima mantida durante todo o processo 

editorial. Nosso tempo de resposta médio para a primeira resposta aos autores é de 30 

dias, embora um tempo maior possa ser necessário. Após a avaliação, os editores 

escolherão entre as seguintes decisões: aceitar, revisão secundária, revisão principal, 

rejeitada e reenviar ou rejeitar. A taxa de aceitação da RBTI é de aproximadamente 

30%. Nos últimos 12 meses, o tempo médio entre a submissão e a primeira decisão 

para todos os artigos foi de 28 dias. 

  

Depois de receber a opinião dos revisores, os autores devem enviar a versão revisada 

dentro de 60 dias, incluindo as alterações sugeridas, juntamente com uma resposta 

ponto a ponto para cada revisor. Os autores podem entrar em contato com a RBTI 

(rbti.artigos@amib.org.br) caso necessitem de uma extensão. Se não for submetido 

dentro de 6 meses, o manuscrito será removido da base de dados e uma eventual nova 

submissão seguirá a trilha de submissão inicial. Após a reapresentação, os editores 

podem optar por enviar o manuscrito de volta para revisores externos, ou podem tomar 

uma decisão com base em perícia pessoal. 

 As opiniões expressas nos artigos, incluindo as alterações solicitadas pelos revisores, 

serão de responsabilidade exclusiva dos autores. 

  

 

Ética 

Ao relatar experimentos em seres humanos, os autores devem indicar se os 

procedimentos seguidos estavam de acordo com os padrões éticos do comitê 
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responsável em experimentação humana (institucional e nacional, se aplicável) e com a 

Declaração de Helsinque de 1975, revisada em 2000. Ao relatar experimentos em 

animais, os autores devem ser solicitados a indicar se o guia institucional e nacional 

para o cuidado e uso de animais de laboratório foi seguido. Em qualquer estudo clínico 

ou experimental, humano ou animal, essas informações devem ser colocadas na seção 

Métodos. Declarações éticas da Revista Brasileira de Terapia Intensiva podem ser 

encontradas em nosso site. 

 

Política anti-plágio 

 

Qualquer contribuição submetida à RBTI deve ser original e o manuscrito, ou partes 

dele, não deve estar sendo considerado por nenhum outro periódico. Além disso, os 

autores não devem enviar o mesmo manuscrito em diferentes idiomas para diferentes 

periódicos. Os autores devem declarar quaisquer publicações potencialmente 

sobrepostas no envio para avaliação e avaliação do editor. Nós submetemos 

manuscritos a ferramentas de detecção de plágio para detectar qualquer duplicação, 

sobreposição de publicações ou má conduta, e sempre que qualquer uma dessas 

situações for detectada, o Editor deve contatar os autores e sua instituição. Se o editor 

detectar tal situação, os autores devem esperar a rejeição imediata do manuscrito 

submetido. Se o editor não tiver conhecimento da situação anterior à aceitação do 

manuscrito, ele será retirado em uma edição posterior do Journal. 

 

Critérios de autoria 

 

Somente quem contribuiu diretamente com os conteúdos intelectuais do artigo deve ser 

considerado autor, conforme os critérios abaixo: 

  

1. Criou a ideia inicial e planejou o estudo ou interpretou os resultados finais OU  

2. Escreveu o manuscrito ou revisou suas versões sucessivas E  

3. Aprovado a versão final. 

http://www.rbti.org.br/eticas.asp
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As posições administrativas e a coleta de dados não são consideradas critérios de 

autoria e, quando apropriado, devem ser incluídas na sessão de agradecimentos.  

 

Preparação de manuscritos 

 

Todos os artigos devem incluir: 

 Página de rosto: 

Título completo do artigo 

 Todos os nomes completos dos autores 

Afiliação institucional de cada autor (apenas a afiliação principal, ou seja, afiliação à 

instituição onde o trabalho foi desenvolvido). 

 Autor para correspondência completa endereço (incluindo números de telefone e fax e 

e-mail).  

A Instituição deve ser considerada como responsável pelo envio do artigo.  

A fonte de financiamento dos projetos. 

 Título em execução - um título alternativo para o artigo, contendo até 60 caracteres 

com espaços. Este título deve ser exibido em todos os títulos da folha de artigos.  

Título da capa - Quando o título dos artigos tiver mais de 100 caracteres com espaços, 

um título alternativo deve ser fornecido, incluindo até 100 caracteres (com espaços) a 

serem exibidos na capa dos periódicos.  

 

Resumos 

Resumo em português: O resumo em português deve conter até 250 

palavras. Abreviaturas devem ser evitadas tanto quanto possível. Deve ser estruturado 

com os mesmos capítulos que o texto principal (objetivo, métodos, resultados e 

conclusão) e refletir com precisão o conteúdo principal do texto. Em revisões e relatos 

de caso, o resumo não deve ser estruturado. Comentários devem ter resumos menores 

que 100 palavras. O resumo em português deve ser fornecido apenas para manuscritos 

submetidos nesta língua. Resumo: O resumo em inglês deve ser fornecido apenas para 
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manuscritos submetidos neste idioma. Os manuscritos submetidos em português terão 

seu resumo traduzido para o inglês pela revista.  

 

Palavras-chave 

Seis termos portugueses e ingleses devem ser fornecidos definindo o assunto dos 

artigos. Estes devem ser baseados na Biblioteca Nacional de Medicamentos MeSH 

(Medical Subject Headings), disponível em http://www.nlm.nih.gov/mesh.  

 

Texto 

Os artigos devem ser submetidos em arquivo MS Word® com fonte Times New Roman 

12, espaço duplo, inclusive para tabelas, legendas e referências. Em todas as 

categorias de artigos, as referências devem ser numéricas, sobrescritas e sequenciais. 

  

 

Artigos originais 

 

São artigos que apresentam resultados investigacionais. O texto deve ter até 3.500 

palavras, excluindo a folha de título, resumo, tabelas e referências. Artigos maiores que 

isso devem ser aprovados pelo Editor. O número máximo recomendado de autores é 

oito. Se mais autores tiverem que ser incluídos, isso deve ser justificado, explicando a 

participação de cada autor. Artigos originais devem ter:   

Introdução - Esta seção deve ser escrita como um ponto de vista não especializado, e 

fornecer claramente - e, se possível, ilustrar - o racional para a pesquisa e seus 

objetivos. Os relatórios de ensaios clínicos devem, sempre que apropriado, incluir um 

resumo da pesquisa bibliográfica, indicando por que o estudo foi necessário e a 

contribuição do estudo. Esta seção deve terminar com uma breve declaração sobre o 

assunto do artigo. 

Métodos - Deve incluir o desenho do estudo, o cenário, o tipo de participantes ou 

materiais, uma descrição clara das intervenções e comparações, tipo de análise 

utilizada e seu poder estatístico, se apropriado.  

http://www.nlm.nih.gov/mesh
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Resultados - Os resultados devem ser apresentados em seqüência clara e lógica. Os 

resultados da análise estatística devem incluir, quando apropriado, os riscos relativos e 

absolutos ou reduções de risco e intervalos de confiança.  

Discussão - Todos os resultados devem ser discutidos e comparados com a literatura 

relevante.  

Conclusão - Esta seção deve discutir claramente as principais conclusões da pesquisa 

e fornecer uma explicação clara sobre sua relevância.  

Referências- As referências devem ser seqüenciais, de acordo com a ordem de cotação 

no texto, e limitadas a 40 referências. Veja abaixo as regras de referência.  

Agradecimentos 

Os autores devem usar esta seção para reconhecer o financiamento de pesquisas e o 

apoio de organismos acadêmicos; agências de fomento; colegas e outros 

colaboradores. Os autores devem conceder permissão de todos os mencionados na 

seção de agradecimentos. Isso deve ser conciso, não excedendo 4 linhas.  

Referências 

As referências devem ser atualizadas, preferencialmente contendo os artigos mais 

relevantes publicados sobre o assunto nos últimos cinco anos. Eles não devem conter 

artigos não citados em texto ou trabalhos não publicados. As referências devem ser 

numeradas consecutivamente na seqüência de citações de texto e identificadas com 

algarismos arábicos. O display deve estar de acordo com o formato Vancouver Style, 

como nos modelos abaixo. Os títulos das revistas devem ser abreviados de acordo com 

a National Library of Medicine, disponível na List of Journal Indexed in Index Medicus, 

em http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=journals .  

Para todas as referências, mencione até seis autores. No caso de mais de seis autores, 

mencione os seis primeiros autores, seguidos da expressão et al.  
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Tabelas e figuras 

Todas as figuras e tabelas devem ser numeradas de acordo com a ordem mencionada 

no texto. Tabelas e figuras devem ser inseridas abaixo do texto, seguindo-se 

referências, apenas uma em cada página, sendo a última preferencialmente preparada 

como MS Excel®, TIF, ou JPG com 300 DPIarquivos. Figuras que precisam de 

resolução aumentada devem ser submetidas em arquivos separados. Figuras contendo 

textos devem ser fornecidas em arquivos abertos, para tradução. Se não for possível, o 

autor deve fornecer a tradução.  

As quantidades, unidades e símbolos utilizados devem respeitar as regras nacionais. 

Os números devem ter legendas explicando os resultados, permitindo a compreensão 

sem consultar o texto. As legendas de tabelas e figuras devem ser concisas, mas auto-

explicativas, permitindo a compreensão sem consultar o texto. As unidades devem estar 

dentro da tabela e os testes estatísticos indicados na legenda. 

Cirurgias e biópsias com técnicas especiais de coloração serão consideradas para 
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números já publicados devem ser acompanhados da autorização do autor / editor.  

Figuras reproduzidas, gráficos, gráficos ou tabelas, originalmente não pertencentes ao 

artigo, devem referenciar a fonte original.  

Abreviaturas e iniciais 

O uso de abreviaturas deve ser evitado nos cabeçalhos dos artigos título, resumo e 

tabelas e figuras. Seu uso deve ser minimizado em todo o texto. Eles devem ser 
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precedidos pelo nome inteiro quando mencionado pela primeira vez no texto. As siglas, 

símbolos e outros significados de sinais devem ser fornecidos nas figuras e tabelas de 

notas de rodapé.  

Envio do manuscrito 

Os artigos devem ser submetidos eletronicamente em: 

http://mc04.manuscriptcentral.com/rbti-scielo . 


