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Baxter Hospitalar traz site exclusivo sobre Nutrição Parenteral ao Brasil
Portal é direcionado a profissionais de saúde interessados em conteúdo científico sobre
Nutrição Parenteral nas mais diversas especialidades.

São Paulo, 20 de outubro de 2014 - Chega ao Brasil o portal Nutrition Academy, único site
com um programa educacional global para profissionais de saúde dedicado
exclusivamente à nutrição parenteral. Com conteúdo regularmente atualizado, o site
http://www.baxternutritionacademy.com é guiado por um grupo global multiprofissional
de consultores composto por nutricionistas, especialistas em terapia intensiva, cirurgiões,
gastroenterologista e pediatra, e conta inclusive com colaboração da Professora Maria
Isavel T. D. Correira, cirurgiã do Brasil. Lançado pela Baxter em mais de 20 países, está
disponível em 5 línguas diferentes, inclusive em português.
“O site é inovador e consiste em um guia simples, prático e completo, desenvolvido e
organizado por e para profissionais da saúde de todo o mundo e fortalece a liderança da
Baxter neste mercado”, explica Jefferson Cardoso, Diretor da unidade Medication Delivery
da Baxter. “Esta plataforma educacional online é dedicada ao avanço da nutrição
parenteral como terapia viável para muitos segmentos de pacientes, e vem para suprir os
profissionais de saúde com as últimas informações sobre a nutrição parenteral e otimizar o
padrão de tratamento para pessoas com carências nutricionais, tornando-a mais acessível
e ajudando a fundamentar decisões clínicas com informações atuais”, completa.
A abrangência é um dos pontos fortes do portal, uma vez que contém os fundamentos da
nutrição parenteral, prevalência e as consequências da desnutrição secundária a doenças,
intervenções nutricionais em populações específicas (pacientes cirúrgicos, críticos,
oncológicos, etc..) tanto em adultos como em pediatria, por via parenteral (intravenosa),
além de trazer publicações recentes e destaques dos mais importantes congressos. Esta
iniciativa reforça o compromisso da Baxter com a educação continuada.
Sobre Nutrição Parenteral
A Nutrição Parenteral (NP) é indicada para pessoas que não conseguem ou não podem
alimentar-se utilizando seu aparelho digestivo, administrada por via intravenosa. Ao trazer
nutrientes como glicose, proteínas, lipídeos, água, vitaminas e eletrólitos, ela pode ser
usada exclusivamente ou em conjunto com a nutrição enteral e/ou oral. Em entrevista
recente, o presidente da Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral (SBNPE), Dr
Robson Moura, afirmou que 20% dos pacientes com câncer morrem por desnutrição –

incidência que pode ser reduzida com uma avaliação nutricional e uso da terapia mais
adequada, como a nutrição parenteral.
Sobre a Baxter
A Baxter International Inc., através das suas subsidiárias, desenvolve, fabrica e
comercializa produtos que salvam e prolongam vidas de pessoas com hemofilia, distúrbios
imunológicos, câncer, doenças infecciosas, doenças renais, traumas e outras condições
médicas crônicas e agudas. Como uma empresa de saúde global e diversificada, a Baxter
aplica uma combinação única de experiência em dispositivos médicos, produtos
farmacêuticos e biotecnologia para criar produtos que melhoram o cuidado dos pacientes
em todo o mundo.
Com mais de 1.200 funcionários alocados em quatro unidades, a Baxter tem mais de 50
anos de Brasil. No país, produz soluções intravenosas, bolsas de sistema fechado e
acessórios para infusão de medicamentos. A subsidiária brasileira fabrica também
soluções de diálise e alguns dispositivos para esta terapia.
Mais informações em http://www.latinoamerica.baxter.com/brasil/

