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SÍNDROME DA REALIMENTAÇÃO: MITO OU VERDADE? 

 

Ainda não há um consenso sobre a definição da síndrome de realimentação, entretanto, a maioria 

dos autores a descrevem como uma série de alterações metabólicas e eletrolíticas associados à 

reintrodução e/ou aumento da oferta de calorias após um período de ingestão calórica diminuída 

ou ausente.  Baseado nisso, as calorias podem ser de qualquer fonte: dieta oral, nutrição enteral, 

nutrição parenteral ou dextrose intravenosa.  

 

O tratamento atual consiste na introdução gradual da terapia nutricional em pacientes de risco e 

monitorização intensa de distúrbios hidroeletrolíticos para manejo precoce. 

 

 

 

 

 



 

 

Algumas dúvidas podem surgir sobre esse tema. Você sabe quais os mitos e verdades sobre a 

Síndrome de Realimentação? Confere abaixo: 

 

- Paciente obeso não corre o risco de ter síndrome de realimentação? 

 

Mito: Segundo a ASPEN (2020), estudos descrevem a síndrome de realimentação em pacientes 

obesos submetidos à cirurgia bariátrica. Acredita-se que a rápida perda de peso que ocorre após a 

cirurgia bariátrica, associada ao aumento súbito de suporte nutricional e na presença de perdas de 

eletrólitos (por exemplo, por vômitos e diarreia), pode predispor à síndrome de realimentação.  

 

 - Indivíduos etilistas crônicos possuem risco maior para a síndrome da realimentação? 

 

Verdade: Acredita-se que o risco elevado da síndrome de realimentação seja considerado em 

indivíduos etilistas crônicos com evidência de desnutrição e uma dieta com deficiência de 

vitaminas (principalmente Tiamina) e minerais essenciais. Além disso, esse maior risco de 

carência deve-se tanto à interferência do álcool na absorção de tiamina quanto na conversão 

hepática na forma ativa (Tiamina Pirofosfato). 
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Artigo utilizado para esse material: ASPEN Consensus Recommendations for Refeeding 

Syndrome.  https://doi.org/10.1002/ncp.10474. 
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A RELAÇÃO DA PEDAGOGIA DA AUTONOMIA DE PAULO FREIRE NO CONTEXTO 

EDUCACIONAL 

 

O processo de aprendizagem e as relações dentro do ambiente escolar são muito 

discutidos por Paulo Freire. Este autor contribuiu imensamente para a qualidade da educação, 

pois ele acreditava que a educação autêntica era o caminho necessário para a justiça e a paz.  

Assim, Freire descreve que o modelo da escola deve ser pautado em questões éticas baseados 

no respeito à dignidade e à própria autonomia do educando. 

Nas salas da rede pública, é possível observar que a troca de saberes também se faz 

necessária, sendo de imensa importância a interação constante entre professores e alunos. Para 

tal, o professor deve atrair a curiosidade dos alunos principalmente por meio das atividades lúdicas 

que auxiliam na construção e reconstrução dos seus saberes, desenvolvendo sua autonomia. Por 

isso, Freire (2010) afirma que “os educandos vão se transformando em reais sujeitos da 

construção e da reconstrução do saber ensinado, ao lado do educador, igualmente sujeito do 

processo (FREIRE, 2010, p. 26)”. 

Na educação, é fundamental a postura ética dos seus atores. Na prática, torna-se 

importante o planejamento criterioso de cada aula pelo professor. Visto que, deve-se atingir não 

apenas conhecimento, mas também valores sem os quais não seria possível atingir os objetivos 

almejados. Nesse sentido, a escola precisa saber dialogar com seus alunos para dar sentido ao 

ensino e, ao mesmo tempo, auxiliar na elaboração do currículo programático da escola, com o 

objetivo maior de alcançar um melhor futuro para o educando e, automaticamente, para toda a 
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sociedade.  

Comparando a prática docente atual com as ideias da obra de Freire, foi possível observar 

que os professores que refletem mais sobre suas ações pedagógicas, escutando mais seus alunos 

e interagindo com eles, tendem a ter mais sucesso no estreitamento dos laços e, 

concomitantemente, favorece a aprendizagem com o máximo de autonomia e esperança.  
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