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Resumo 

 

 

Paes Barbosa, MR. Desempenho de testes de rastreamento e avaliação 

nutricional como preditores de desfechos clínicos negativos em pacientes 

hospitalizados [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de 

São Paulo; 2010. 82p. 

 

INTRODUÇÃO: O diagnóstico do estado nutricional por 

rastreamento e avaliação nutricional permite detectar desnutrição e se 

associa com desfechos clínicos negativos em pacientes adultos 

hospitalizados. OBJETIVO: Identificar o teste mais adequado para avaliação 

de risco e estado nutricional em relação a desfechos clínicos negativos em 

pacientes adultos hospitalizados; e investigar a complementaridade existente 

entre os testes de rastreamento (NRS 2002) e avaliação nutricional (SGA). 

MÉTODOS: Estudo prospectivo, sequencial, não intervencionista, realizado 

em 705 pacientes adultos de ambos os sexos, de distintas enfermarias, no 

Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo. Em até 48 horas da admissão aplicou-se em 

todos os pacientes quatro testes de rastreamento e avaliação nutricional 

(NRS 2002: Triagem de Risco Nutricional 2002, MUST: Triagem Universal 

de Risco Nutricional, MNA-SF: Mini Avaliação Nutricional Reduzida, e SGA: 

Avaliação Subjetiva Global). Os pacientes foram seguidos até o desfecho 

final, obtendo-se as intercorrências clínicas de complicações, tempo de 



 

 

internação prolongado e mortalidade. Analisou-se o desempenho de todos 

os testes por curvas ROC (Receiver Operating Characteristic Curve) e razão 

de verossimilhança (LR). Verificou-se a complementaridade entre NRS 2002 

e SGA por regressão logística e o número necessário de pacientes a avaliar 

para encontrar um desfecho negativo (NNS). RESULTADOS: NRS 2002 

detectou 27,9% (n=197) de risco nutricional, MUST 39,6% (n=279), MNA-SF 

73,2% (n=516) e SGA indicou 38,9% de desnutrição moderada e grave 

(n=274). Os testes NRS 2002 e SGA mostraram melhor desempenho em 

predizer desfechos clínicos negativos que MUST e MNA-SF pela curva 

ROC. NRS 2002 apresentou LR positiva maior que os demais testes para 

todos os desfechos clínicos.  Segundo a regressão logística, 13% (IC 10,0-

17,0%) dos doentes podem ter tempo de internação prolongado, 9% (IC 7,0-

12,0%) complicação moderada ou grave e 1% (IC 0,3 - 2,1%) mortalidade. 

Para tempo de internação prolongado, os pacientes desnutridos por SGA, 

classe B (SGA B) aumentam esta probabilidade em 1,9 vezes (IC 1,2-3,2 

vezes, p=0,008) e SGA classe C (SGA C) em 3,8 vezes (IC 2,0-7,2 vezes, 

p<0,0001). Para pacientes em risco nutricional por NRS 2002 (NRS+), a 

probabilidade de complicação moderada e grave aumenta em 1,9 vezes (IC 

1,1-3,5 vezes, p=0,03), em 1,9 vezes (IC 1,1-3,4 vezes, p=0,02) para 

doentes SGA B e em 17,8 vezes (IC 1,4-5,8 vezes, p=0,003) para doentes 

SGA C. A probabilidade para mortalidade aumenta em 3,9 vezes (IC 1,2-

13,1 vezes, p=0,03) para pacientes NRS+. O NNS calculado para todos os 

desfechos clínicos negativos em pacientes NRS+ & SGA C (em risco 

nutricional por NRS 2002 e desnutridos graves pela SGA) foi menor que 



 

 

para os testes isolados. CONCLUSÕES: NRS 2002 é o melhor teste de 

rastreamento nutricional. A aplicação de SGA em doentes sob risco 

nutricional por NRS 2002 aumenta a capacidade de predição de desnutrição 

em relação a desfechos clínicos negativos.  

 

Descritores: avaliação nutricional, desnutrição/complicações, mortalidade, 

tempo de internação, rastreamento/triagem nutricional. 



 

 

Summary 

 

 

Paes Barbosa, MR. Screening and nutritional assessment tests performance 

as negative clinical outcomes predictors in hospitalized patients [thesis]. São 

Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2010. 82 p. 

 

INTRODUCTION: The diagnosis of nutritional status by nutritional 

screening and assessment tools detects malnutrition and is associated with 

negative clinical outcomes in adult hospitalized patients. OBJECTIVE: To 

identify the most appropriate tool for analysis of nutritional risk and 

malnutrition in relation to adverse clinical outcomes in adult hospitalized 

patients, and to investigate the complementarity of the nutritional screening 

(NRS 2002) and nutritional assessment (SGA) tests. METHODS: A 

prospective, sequential, non-interventional study, conducted in 705 adult 

patients of both sexes, from different wards in the Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Within 48 hours of 

admission, all the patients were submitted to four nutritional screening and 

assessment tests (NRS 2002: Nutritional Risk Screening 2002, MUST: 

Malnutrition Universal Screening Tool, MNA-SF: Mini Nutritional Assessment 

Short Form and SGA: Subjective Global Assessment). Patients were 

followed until the final outcome, obtaining clinical outcomes of complications, 

length of hospital stay and death. The performance of the tests was analyzed 

by the ROC (Receiver Operating Characteristic) curve and likelihood ratio 



 

 

(LR). The complementarity of screening and assessment tools was analyzed 

by logistic regression, and the number of patients required to screen was 

obtained by calculating the number needed to screen (NNS). RESULTS: 

NRS 2002 detected 27.9% (n = 197) of nutritional risk, MUST 39.6% (n = 

279), MNA-SF 73.2% (n = 516), and SGA detected moderate or severe 

malnutrition in 38.9% of the patients (n = 274). NRS 2002 and SGA had a 

better performance in predicting adverse clinical outcomes than MUST and 

MNA-SF confirmed by ROC curve. NRS 2002 had higher positive LR 

compared to the other tests for all the clinical outcomes. According to the 

logistic regression analysis, 13% (CI 10.0-17.0%) of the patients may have 

length of hospital stay, 9% (CI 7.0-12.0%) moderate or severe complications 

and 1% (CI 0.3 - 2.1%) mortality. For length of hospital stay, malnourished 

patients by SGA, class B (SGA B) increase this probability in 1.9 times (CI 

1.2-3.2 times, p = 0.008) and SGA class C (SGA C) in 3.8 times (CI 2.0-7.2 

times, p <0.0001). For patients nutritionally at risk by NRS 2002 (NRS +), the 

probability of moderate and severe complication increase in 1.9 times (CI 

1.1-3.5 times, p = 0.03), in 1.9 times (CI 1.1-3.4 times, p = 0.02) for SGA B 

patients and 17.8 times (CI 1.4-5.8 times, p = 0.003) for SGA C patients. The 

probability of mortality increase in 3.9 times (CI 1.2-13.1 times, p = 0.03) for 

NRS+ patients. The NNS calculated for all adverse clinical outcomes in 

patients NRS+ & SGA C (at nutritional risk by NRS 2002 and severe 

malnourished by SGA), was lower than for the test separately. 

CONCLUSIONS: NRS 2002 is the best test for nutritional risk screening. The 



 

 

application of SGA in nutritionally at risk patients by NRS 2002 increases the 

predictive capacity of malnutrition in relation to adverse clinical outcomes.  

 

Descriptors: nutrition assessment, malnutrition/complication, mortality, 

length of stay, nutritional screening. 

 



Introdução 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

 

A desnutrição pode ser definida como “estado de nutrição em que 

uma deficiência, excesso ou desequilíbrio de energia, proteína e outros 

nutrientes causam efeitos adversos ao organismo (tamanho, forma e 

composição) com consequências clínicas e funcionais” (Stratton et al., 

2004).  

A desnutrição relacionada à doença é prevalente em 20 a 50% da 

população hospitalizada (Correia e Waitzberg, 2003; Amaral et al., 2007; 

Van Venrooij et al., 2007; Waitzberg et al., 2009a). Em âmbito nacional, o 

estudo multicêntrico Ibranutri (Inquérito Brasileiro de Avaliação Nutricional), 

realizado com 4.000 pacientes hospitalizados na rede pública de saúde, 

detectou desnutrição em 48,1% dos pacientes submetidos à avaliação 

nutricional (Waitzberg et al., 2001).  

Essa observação toma importância a partir do momento que o 

Ibranutri encontrou ainda uma relação entre desnutrição e maior incidência 

de complicações (27% em desnutridos versus 16% em bem nutridos), maior 

taxa de mortalidade (12,4% em desnutridos versus 4,7% em bem nutridos) e 

maior tempo de internação hospitalar (16,7 ± 24,5 dias em desnutridos 

versus 10,1 ± 11,7 dias em bem nutridos). Além disso, os custos com 

pacientes desnutridos aumentaram em 60,5% (Correia e Waitzberg, 2003). 

Geralmente, a desnutrição grave é de fácil percepção. No entanto, 

quando está em fase inicial, seu reconhecimento pode ocorrer tardiamente 
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(Elia et al., 2005; Hiesmayr et al., 2006; Kruizenga et al., 2006; Posthauer, 

2006). Nota-se ainda que, em pacientes hospitalizados, a desnutrição pode 

ser relacionada à doença ou decorrente de ingestão alimentar inadequada e 

pode se instalar durante o período de internação (OMS, 1999; Rubenstein et 

al., 2001; Baker, 2006). Dessa forma, a prevenção de desnutrição em 

ambiente hospitalar depende de sua detecção precoce e de atenção 

especial ao cuidado nutricional em até 72 horas da admissão do doente 

(Gallagher-Allred et al., 1996; Kondrup et al., 2003; Sungurtekin et al., 2004; 

Posthauer, 2006; Raslan et al., 2008).  

O diagnóstico do estado nutricional é importante para a detecção 

precoce de desnutrição e inclui rastreamento ou triagem nutricional, para 

detectar risco nutricional, e avaliação nutricional, para detectar e classificar o 

grau de desnutrição (Ulíbarri et al., 2005; Raslan et al., 2008; Raslan et al., 

2009). Cabe ressaltar que testes de avaliação nutricional frequentemente 

falham em detectar o risco nutricional por terem sido desenhados para 

reconhecer a desnutrição já estabelecida (Elia et al., 2005; Ulíbarri et al., 

2005).  

Não existe definição única para risco nutricional (Daniels, 2003; Van 

Venrooij et al., 2007; Schiesser et al., 2008); e para esclarecer seu 

significado. Definições estabelecidas por sociedades internacionais de 

nutrição se complementam. Em 1994, a Associação Dietética Americana 

(ADA) descreveu risco nutricional como “presença de fatores que podem 

acarretar e/ou agravar a desnutrição em pacientes hospitalizados”; 

posteriormente, em 1995, a Sociedade Americana para Nutrição Enteral e 
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Parenteral (ASPEN) adicionou à definição “risco nutricional de ganho ou 

perda de 10% de peso habitual nos últimos seis meses”; e, por fim, a 

Sociedade Européia para Nutrição Clínica e Metabolismo (ESPEN) (1995) 

somou “risco de prejuízo do estado nutricional devido às condições clínicas 

atuais” (Waitzberg et al., 2009b). 

Além da indicação precoce de sinais de desnutrição, o risco 

nutricional pode medir indiretamente o risco aumentado de morbidade e 

mortalidade (figura 1). O rastreamento do risco nutricional ocorre pela 

aplicação de questionário que permite avaliar o estado nutricional atual e a 

gravidade da doença, combinando medidas de índice de massa corpórea 

(IMC), percentual de perda de peso recente (nos últimos três a seis meses) 

e ingestão alimentar na última semana anterior à admissão (ASPEN, 2002; 

Johansen et al., 2004; Huhmann e Cunningham, 2005), conforme figura 2.  
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FONTE: Adaptado de Raslan et al., 2007.  
Figura 1. Papel do rastreamento nutricional em relação à desnutrição. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FONTE: Raslan et al., 2007. 
Figura 2. Rastreamento de risco nutricional. 
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Por predizer complicações relacionadas ao estado nutricional (Kyle 

et al., 2006), a importância da detecção de risco nutricional é reconhecida 

pelo Ministério da Saúde Brasileiro, que tornou obrigatória a implantação de 

protocolos de rastreamento e avaliação nutricional nos hospitais 

beneficiados pelo Sistema Único de Saúde para remuneração da terapia 

nutricional (Portaria SAS Nº 131 de 08  de março de 2005; Dias et al., 2009). 

Dentre os testes de rastreamento e avaliação nutricional 

disponíveis*1, quatro se destacam por serem amplamente utilizados por 

profissionais de saúde e por serem recomendados por sociedades 

internacionais de nutrição (Raslan et al., 2008), a saber: Nutritional Risk 

Screening 2002, Triagem de Risco Nutricional 2002 - NRS 2002 (Kondrup et 

al., 2003); Malnutrition Universal Screening Tool, Instrumento Universal de 

Triagem de Desnutrição - MUST (BAPEN, 2003), Mini Nutritional 

Assessment Short Form, Mini Avaliação Nutricional Reduzida - MNA - SF 

(Rubenstein et al., 2001); e Subjective Global Assessment, Avaliação 

Subjetiva Global - SGA (Detsky, 1987) (anexo 1).  

Destaca-se que o teste SGA é um método de avaliação nutricional e 

os demais métodos aplicados, NRS 2002, MUST e MNA - SF, são testes de 

rastreamento de risco nutricional (Dias et al., 2009). 

 

                                                 
1
 No presente estudo, as siglas dos testes de rastreamento e avaliação nutricional foram 

utilizadas na língua inglesa por serem mais facilmente encontradas e descritas em citações 
bibliográficas. 
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1.1 Descrição dos testes de rastreamento e avaliação nutricional 

utilizados na presente pesquisa 

 

1.1.1 Triagem de Risco Nutricional 2002 (NRS 2002 - Nutritional Risk 

Screening 2002) 

 

O teste de rastreamento nutricional NRS 2002 foi desenvolvido para 

aplicação em hospitais e é composto por questionário com cinco itens sobre 

IMC, perda de peso não intencional em três meses, apetite, habilidade na 

ingestão e absorção dos alimentos e doença. Este teste considera que a 

gravidade da doença pode refletir no aumento das necessidades nutricionais 

e, por consequência, na condição nutricional do doente (Kondrup et al., 

2003; Raslan et al., 2008; Schiesser et al., 2008). 

O questionário do teste NRS 2002 pode ser aplicado em indivíduos 

adultos com diferentes idades e doenças, como pacientes com câncer, 

problemas ortopédicos, submetidos a tratamento operatório ou não 

operatório, etc. Hospitais gerais e demais locais que atendem população 

com diferentes diagnósticos médicos podem se beneficiar deste método de 

rastreamento nutricional (Kondrup et al., 2003; Bauer et al., 2005). 

Em adição, a credibilidade do teste NRS 2002 foi certificada pela 

ESPEN, que o recomendou para identificar risco nutricional de adultos 

hospitalizados em hospitais gerais e também para indivíduos com mais de 

70 anos de idade, considerados como em maior risco nutricional (Kondrup et 

al., 2003). 
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1.1.2 Instrumento Universal de Triagem de Desnutrição (MUST - 

Malnutrition Universal Screening Tool) 

 

O método de rastreamento nutricional MUST foi recentemente 

desenvolvido por um grupo britânico de pesquisas em desnutrição (MAG 

BAPEN - Malnutrition Advisory Group of the British Association for Parenteral 

and Enteral Nutrition) e recomendado por diversas sociedades de nutrição 

humana para ser aplicado por diferentes profissionais (como enfermeiros, 

médicos, nutricionistas e estudantes da área de saúde) (Stratton et al., 

2004).  

Sugere-se que o teste MUST é capaz de avaliar o risco nutricional 

de pacientes adultos com idade e diagnósticos variados, com problemas 

ortopédicos, submetidos a tratamento operatório ou não operatório, em 

cuidados intensivos, podendo ser adaptado até mesmo para gestantes e 

lactantes. É recomendado para a área clínica, hospitalar e de saúde pública 

(Stratton et al., 2004).  

O questionário do teste MUST é composto por perguntas sobre IMC, 

perda de peso não intencional nos últimos três a seis meses e interrupção 

da ingestão alimentar (BAPEN, 2003). De acordo com Stratton et al. (2004), 

o teste possui validade satisfatória, questionamentos relevantes, além de 

boa reprodutibilidade entre os usuários.  
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1.1.3 Mini Avaliação Nutricional Reduzida (MNA - SF - Mini 

Nutritional Assessment Short Form)  

 

Inicialmente, o teste MNA original foi desenvolvido para idosos e 

atualmente é amplamente utilizado entre pacientes adultos. O questionário 

original inclui questões sobre alimentação e aspectos mentais e físicos que 

frequentemente afetam o estado nutricional de idosos e é dividido em duas 

partes. A primeira parte retrata apenas o risco nutricional, já a associação 

entre as duas partes revela uma avaliação nutricional completa do estado 

nutricional do doente (Guigoz et al., 1994; Rubenstein et al., 2001; Van-Nes 

et al., 2001). Portanto, seu questionário completo detecta o risco nutricional, 

classifica o grau de desnutrição e fornece informações necessárias para a 

elaboração de um plano de terapia nutricional. Mas, sua complexidade e 

lentidão impedem que o teste MNA original seja utilizado como um breve 

método de rastreamento nutricional.  

Dessa forma, quando o objetivo é apenas identificar o risco 

nutricional, aplica-se o teste Mini Avaliação Nutricional Reduzida (MNA - SF), 

composta pela primeira parte do questionário original (Rubenstein et al., 

2001; Raslan et al., 2008, Dias et al., 2009).  
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1.1.4 Avaliação Subjetiva Global (SGA - Subjective Global 

Assessment)  

 

Desenvolvida por Detsky et al. (1987), o teste SGA tem grande 

aplicabilidade na prática clínica mundial e é amplamente utilizado entre os 

profissionais de saúde. Este método tem sido considerado o padrão ouro 

para avaliação nutricional, com boa reprodutibilidade e capacidade de 

predizer complicações relacionadas à má nutrição em doentes sob 

diferentes condições, como cirurgia do trato gastrointestinal (Baker et al., 

1982), câncer (Ottery, 1996) e nefropatias (Campbell et al., 2007).  

O teste SGA possui boa concordância entre os entrevistadores, boa 

sensibilidade e especificidade e prevê complicações relacionadas à má 

nutrição em certas populações, incluindo pacientes em tratamento 

operatório. Utiliza informações sobre mudança de peso corpóreo, ingestão 

de alimentos, sintomatologia gastrointestinal, capacidade funcional, relação 

entre a doença e necessidades nutricionais, avaliação da composição 

corporal e presença de edema e ascite (Barbosa-Silva e Barros, 2002; 

Sungurtekin et al., 2004; Raslan et al., 2008). 

Alguns autores sugerem o uso do teste SGA também como 

ferramenta de rastreamento de risco nutricional em doentes hospitalizados 

(Pham et al., 2006; Wakahara et al., 2007). Porém, há dúvidas se este teste 

é capaz de reconhecer mudanças precoces e agudas no estado nutricional 

(Sungurtekin et al., 2004), pois foi desenhado para detectar desnutrição 

estabelecida (Buzby et al., 1980; Kyle et al., 2005). Na presente pesquisa, o 
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teste SGA foi utilizado seguindo sua recomendação original, como uma 

técnica de avaliação nutricional. 

Enquanto alguns autores sugerem que o teste SGA consiste em 

método padrão ouro para avaliação nutricional, ainda não existe 

concordância sobre qual técnica de rastreamento reflete melhor o risco 

nutricional de pacientes hospitalizados (ADA, 1994; Kondrup et al., 2003; 

Sungurtekin et al., 2004; Acuña e Cruz, 2004; Putwatana et al., 2005; Ulíbarri 

et al., 2005). Além disso, as diferentes técnicas de rastreamento de risco 

nutricional disponíveis foram validadas e recomendadas por sociedades 

européias e americanas, mas, embora sejam utilizadas no Brasil (Aquino, 

2005), ainda não foram validadas prospectivamente para a nossa população. 

 Considerando que a validade de um teste de rastreamento de 

nutricional tem relação direta com seu impacto sobre desfechos clínicos 

negativos (Kyle et al., 2006), o presente estudo propôs o reconhecimento do 

teste mais adequado e com melhor desempenho para identificar mudanças 

no estado nutricional (risco nutricional e estado nutricional) em doentes sob 

diferentes condições clínicas internados em hospital universitário brasileiro, 

em relação à desfechos clínicos negativos de complicações, tempo de 

internação prolongado e mortalidade. 
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2 – OBJETIVO 

 

 

 Identificar o teste mais adequado e com melhor desempenho para 

avaliação de risco e estado nutricional em relação a desfechos clínicos 

negativos em pacientes adultos hospitalizados; e investigar a 

complementaridade existente entre os testes de rastreamento e avaliação 

nutricional. 
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3 – MÉTODOS 

 

 

3.1 Desenho do protocolo de estudo 

 

O presente estudo clínico e prospectivo comparou o desempenho de 

quatro testes de rastreamento e avaliação nutricional em relação a 

desfechos clínicos negativos em pacientes internados em hospital brasileiro. 

O estudo foi realizado em quatro etapas distintas: 1. Seleção dos pacientes 

e aplicação dos questionários referentes aos quatro testes em estudo; 2. 

Seguimento dos pacientes durante o período de internação hospitalar até a 

alta ou óbito; 3. Avaliação do desempenho dos testes de rastreamento e 

avaliação nutricional em relação aos desfechos clínicos negativos; 4. 

Avaliação da complementaridade entre os testes de rastreamento e 

avaliação nutricional. 

 

3.2 Aprovação do protocolo de estudo pela Comissão de Ética 

 

 Todos os procedimentos desenvolvidos nos pacientes foram 

aprovados pela Comissão Ético Científica do Departamento de 

Gastroenterologia da FMUSP em 05 de outubro de 2006 e pela Comissão de 

Ética para Análise de Projetos de Pesquisa (CAPPesq) da Diretoria Clínica 

do Hospital das Clínicas e da FMUSP em 14 fevereiro de 2007, sob o 

protocolo de pesquisa número 1317/06. 
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3.3 Local de desenvolvimento do estudo 

 

As atividades do presente estudo foram desenvolvidas nas 

enfermarias do Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (ICHC - FMUSP) e no Laboratório 

de Nutrição e Cirurgia Metabólica do Aparelho Digestivo do Departamento 

de Gastroenterologia - LIM 35. 

As enfermarias do ICHC incluídas na pesquisa foram de 

especialidades: clínica geral, gastroenterologia, endocrinologia e 

metabolismo, moléstias infecciosas, oncologia, imunologia, pneumologia, 

otorrinolaringologia, oftalmologia, nefrologia, hematologia, reumatologia, 

geriatria, cirurgia de esôfago, cabeça e pescoço, cólon e reto, vias biliares, 

fígado e hipertensão portal, estômago, urologia, pulmonar, eletiva, 

transplante e cirurgia do fígado, plástica, vascular, laparoscópica, plástica de 

queimados, transplante renal e de medula óssea. 
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3.4 Etapas de desenvolvimento do estudo 

 

3.4.1 Etapa 1 - Seleção dos pacientes e aplicação dos questionários 

referentes aos quatro testes em estudo 

 

3.4.1.1 Seleção dos pacientes 

 

O cálculo de amostra para estabelecer risco e estado nutricional com 

valor de confiança de 95% e poder de 80% (Nam,1997) foi de 561 pacientes. 

Para fortalecer os resultados obtidos e evitar perda de dados, a amostra foi 

ampliada para 705 pacientes. 

De fevereiro à agosto de 2007, foram admitidos no ICHC 23.883 

pacientes. Destes, foram incluídos 705 doentes que se enquadraram nos 

critérios pré estabelecidos de inclusão (capaz de comunicação e 

entendimento, idade superior a 18 anos). Não foram incluídos no estudo 

gestantes e lactantes, pacientes com idade inferior a 18 anos, internados em 

UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e pronto socorro, neurológicos, 

psiquiátricos e em isolamento nas enfermarias. Adotou-se como critério de 

seleção sistemática a inclusão de um paciente a cada cinco admitidos nas 

enfermarias estudadas.  

Para a seleção dos pacientes entrevistados, obteve-se a lista diária 

das internações hospitalares com o apoio da Divisão de Arquivo Médico 

(DAM) do ICHC. Incluíram-se na pesquisa apenas aqueles pacientes que, 

após apresentação do protocolo de estudo, concordaram espontaneamente 
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em participar e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. 

Quando um paciente selecionado não foi capaz ou se recusou a participar 

do estudo, selecionou-se o próximo paciente elegível da lista.  

 

3.4.1.2 Aplicação dos questionários referentes aos quatro testes em 

estudo 

 

No presente estudo, todos os pacientes foram submetidos a testes 

de rastreamento e avaliação nutricional realizados em até 48 horas da 

internação hospitalar por única pesquisadora (MRPB). Os questionários dos 

testes utilizados na presente pesquisa [NRS 2002, MUST, MNA - SF e SGA 

(Raslan et al., 2008; Dias et al., 2009)] estão descritos no anexo 1.  

Parte dos questionários dos testes de rastreamento nutricional 

selecionados necessita do registro de variáveis antropométricas para sua 

conclusão, portanto, os doentes foram submetidos à mensuração de peso e 

estatura corpóreos, bem como o cálculo para estimativa de valores 

relacionados a estas variáveis. 

 

3.4.1.2.1 Mensuração das variáveis antropométricas 

 

3.4.1.2.1.1 Peso atual 

 

Para aferir o peso corpóreo dos pacientes no momento da 

entrevista, utilizou-se balança com régua medidora, digital ou mecânica, do 
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tipo plataforma, com capacidade para 150 e 300 kg, das marcas Filizola®, 

Toledo®, Arja®, Lucastec® e Welmy®, conforme disponibilidade nas 

enfermarias do ICHC.  

No momento da avaliação, os pacientes permaneceram em posição 

ereta, em pé, descalços, no centro da base da balança e somente com a 

vestimenta do hospital. Registrou-se o peso em kilogramas (kg) com a 

variação mínima de 100 gramas. Em indivíduos com membros amputados, o 

cálculo do peso corpóreo foi realizado com o auxílio da fórmula do peso 

corpóreo atual corrigido (figura 3). Na figura 4 tem-se a ilustração da 

correção do percentual de peso corpóreo conforme membro amputado. 
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FONTE: Dempster e Aitkens, 1995; Osterkamp, 1995. 
Figura 3. Peso corpóreo corrigido para indivíduo com membro amputado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Dempster e Aitkens, 1995; Osterkamp, 1995. 
Figura 4. Correção percentual de peso corpóreo conforme membro 
amputado. 
 

Peso corpóreo corrigido = Peso corpóreo antes da amputação x 100 

         100 – Percentual de amputação 



Métodos 

 

18 

3.4.1.2.1.2 Estatura 

 

Para a medida da estatura corpórea, utilizou-se a régua medidora da 

balança em que foi aferido o peso corpóreo. Os pacientes permaneceram de 

costas para o marcador da balança, com os pés unidos e em posição ereta. 

A leitura da estatura foi realizada no centímetro mais próximo ao marcador, 

quando a haste horizontal da barra vertical da escala de estatura encostou-

se à cabeça do paciente (Kamimura, 2002). 

Em pacientes acamados, a estatura foi estimada através da medida 

da distância entre o pé e o joelho. Para realizar esta medida, os pacientes 

permaneceram em decúbito dorsal horizontal, com o joelho flexionado em 

ângulo de 90º, colocando-se a parte fixa do estadiômetro abaixo do 

calcanhar e o esquadro móvel sobre a parte superior do joelho. Ajustou-se a 

parte móvel do estadiômetro sobre o joelho e realizou-se a medida do valor 

obtido na escala numérica lateral em centímetros. A idade e o sexo foram 

verificados, aplicando-se a fórmula descrita na figura 5. 

 

 

 
FONTE: Chumlea et al., 1998.  
Figura 5. Fórmula de estimativa da estatura corpórea para homens e 
mulheres. 
 

Homens = [64,19 - (0,04 x idade) + (2,02 x altura do joelho em cm)] 

Mulheres = [84,88 - (0,24 x idade) + (1,83 x altura do joelho em cm)] 
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3.4.1.2.1.3 Índice de Massa Corpórea   

 

Para calcular o Índice de Massa Corpórea (IMC), também conhecido 

como “Índice de Quetelet”, dividiu-se o peso corpóreo em kilogramas pela 

estatura elevada ao quadrado em centímetros (Keys, 1972).  

As classificações do IMC para baixo peso e desnutrição e para 

sobrepeso e obesidade estão descritas, respectivamente, nas tabelas 1 e 2, 

ambas referentes à população adulta. 
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Tabela 1. Classificação do índice de massa corpórea (IMC) para 

baixo peso e desnutrição. 

IMC (kg/m2) Classificação 

17 a 18,4 Magreza grau I 

16,0 a 16,9 Magreza grau II 

< 16,0 Magreza grau III  

FONTE: World Health Organization, 1997. 

 

Tabela 2. Classificação do índice de massa corpórea (IMC) para 

sobrepeso e obesidade. 

IMC (kg/m2) Classificação 

18,5-24,9 Peso normal 

25,0-26,9 Sobrepeso grau I 

27,0-29,9 Sobrepeso grau II (pré-obesidade) 

30,0-34,9 Obesidade grau I 

35,0 a 39,9 Obesidade grau II 

40,0-49,9 Obesidade grau III (mórbida) 

 50,0 Obesidade grau IV (extrema) 

FONTE: Salas-Salvadó et al., 2007. 
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3.4.1.2.1.4 Percentual de perda de peso corpóreo 

 

Para indicar o percentual de perda de peso corpóreo, coletou-se 

peso atual e usual dos pacientes (figura 6).  

A classificação de perda de peso corpóreo conforme o período em 

que ocorreu está descrita na tabela 3. 

 

 

 
FONTE: Blackburn e Bistrian, 1977. 

Figura 6. Fórmula para cálculo de percentual de perda de peso corpóreo.  

 

 

Tabela 3. Classificação de perda de peso corpóreo em relação ao 

período. 

Período Percentual de perda de peso corpóreo (%) 

Moderada Grave 

1 semana ≤ 2,0 > 2,0 

1 mês ≤ 5,0 > 5,0 

3 meses ≤ 7,5 > 7,5 

6 meses ou mais ≤ 10,0 > 10,0 

FONTE: Blackburn e Bistrian, 1977. 

 

Percentual de perda de peso corpóreo= (Peso usual - Peso atual) x 100 

                            Peso usual 
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3.4.2 Etapa 2 - Seguimento dos pacientes durante o período de 

internação hospitalar até a alta ou óbito 

 

Após o término da etapa 1, os pacientes foram seguidos por 

médicos colaboradores do estudo até a alta ou óbito para registro de tempo 

de internação hospitalar, complicações e mortalidade. Os critérios utilizados 

para classificar as complicações foram os de Buzby et al. (1980) modificado 

(anexo 2). A tabela 4 mostra a classificação das complicações. 

 

Tabela 4. Classificação das complicações conforme gravidade. 

Gravidade das complicações 

Leves Infecção cutânea, de cateter e urinária; celulite; candidíase oral 

e esofágica; atelectasia lobar; diarréia infecciosa 

Moderadas Infecção pulmonar; abcessos extra e intra abdominais; 

peritonite bacteriana espontânea; trombose venosa; alterações 

hepáticas, arritmia cardíaca; fístula gastrointestinal, pancreática 

ou biliar; insuficiência renal e cardíaca congestiva; deiscência 

de ferida; hemorragias gastrointestinais; úlceras por decúbito; 

sangramento pós operatório; empiema 

Graves Sepse ou bacteremia; choque séptico; coagulopatia séptica ou 

coagulopatia; colangite; parada cardíaca; rejeição de órgão 

transplantado; insuficiência respiratória; infarto do miocárdio; 

pancreatite; osteomielite; embolia pulmonar 
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O tempo de internação hospitalar foi classificado em: curto (até 7 

dias), médio (de 8 a 15 dias), longo (de 16 a 22 dias) e prolongado (acima de 

22 dias). Para possibilitar a análise estatística, o período de hospitalização 

foi agrupado em duas classes: tempo de internação médio (união entre curto 

e médio) e prolongado (união entre longo e prolongado). 

Também para a análise dos dados estatísticos, utilizou-se a 

dicotomização das classes de complicações e dos escores dos testes de 

rastreamento de mudanças no estado nutricional. As complicações foram 

convertidas a duas classes: moderadas (união entre leves e moderadas) e 

graves. As três respostas para a classificação de mudanças no estado 

nutricional dos testes SGA e MUST (para SGA: A - bem nutrido, B - em risco 

de desnutrição ou moderadamente desnutrido, C - gravemente desnutrido; 

para MUST: 0 - baixo risco nutricional, 1 - médio risco nutricional, ≥ 2 - alto 

risco nutricional), foram convertidas à respostas de sim (com mudanças no 

estado nutricional) e não (sem mudanças no estado nutricional). Os quatro 

testes aplicados classificaram os pacientes como: com mudanças no estado 

nutricional (Sim) ou sem mudanças no estado nutricional (Não). 

As doenças apresentadas pelos pacientes foram classificadas por 

consenso entre os pesquisadores, conforme o tratamento. Doenças de 

tratamento não operatório foram classificadas em inflamatórias e 

imunológicas, infecciosas, endócrino metabólicas, câncer e outras que não 

se enquadraram nas classes anteriores; e doenças de tratamento operatório 

foram classificadas conforme o porte das operações em pequeno, médio e 

grande porte. 
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3.4.3 Etapa 3 - Avaliação do desempenho dos testes de 

rastreamento e avaliação nutricional em relação a desfechos 

clínicos negativos 

 

O desempenho dos testes de rastreamento e avaliação nutricional 

em relação a sua capacidade de predizer desfechos clínicos negativos foi 

analisado através do cálculo das áreas sob a curva ROC (Receiver 

Operating Characteristic Curve) (Hanley e McNeil, 1982; Hilgers, 1991; 

Zweig e Campbell, 1993) e da razão de verossimilhança (LR) (Vuong, 1989).  

A razão de verossimilhança positiva é a probabilidade de que um 

dado desfecho ocorra em um paciente portador da doença, comparado com 

a probabilidade de que o mesmo desfecho ocorra em um paciente sem a 

doença. Quanto melhor o teste, maior a LR positiva. Diferentemente, a razão 

de verossimilhança negativa é a probabilidade de que dado desfecho ocorra 

em um paciente não portador da doença, comparado com a probabilidade de 

que o mesmo desfecho ocorra em um paciente com a doença. Quanto 

melhor o teste, menor a LR negativa (Vuong, 1989) (figuras 7 e 8). 

Portanto, consideraram-se os testes mais capazes de predizer 

desfechos clínicos negativos aqueles que apresentaram maior área sob a 

curva, maior valor de LR positiva e menor valor de LR negativa. 

Após obter-se o valor da área sob a curva ROC para os quatro 

testes avaliados em todos os pacientes (n = 705), também se calculou os 

valores das áreas sob a curva ROC separando-se os pacientes por grupos, 

conforme o tipo de tratamento e idade (pacientes submetidos a tratamento 
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não operatório [n = 368, 52,2%] e operatório [n = 337, 47,8%]; e pacientes 

adultos com idade < 65 anos [n = 536, 76%] e idosos com idade ≥ 65 anos [n 

= 169, 24%]). 

 

 

 

 

 
FONTE: Massad e Silveira, 1999.  

Figura 7. Fórmula para cálculo da razão de verossimilhança positiva.  

 

 

 

 

 

 

 
FONTE: Massad e Silveira, 1999. 

Figura 8. Fórmula para cálculo da razão de verossimilhança negativa.  

 

 

Razão de verossimilhança positiva = __Sensibilidade__  

                            1 - Especificidade 

Razão de verossimilhança negativa = __1 - Sensibilidade__  

                                Especificidade 
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3.4.4 Etapa 4 - Avaliação da complementaridade entre os testes de 

rastreamento e avaliação nutricional 

 

Mediante os resultados sobre o desempenho dos testes de 

rastreamento de risco nutricional (NRS 2002) e de avaliação nutricional 

(SGA) demonstrado pelo cálculo do valor da área sob a curva ROC, 

identificou-se a concordância entre estes métodos através do Índice Kappa 

de concordância. Os resultados foram interpretados como: < 0, sem 

concordância; de 0 a 0,19, concordância baixa; de 0,20 a 0,39, concordância 

leve; de 0,40 a 0,59, concordância moderada; de 0,60 a 0,79, concordância 

substancial; e de 0,80 a 1,00, concordância quase perfeita (Landis e Koch, 

1977).  

Após obter a concordância entre os testes NRS 2002 e SGA, 

também se calculou seus valores de sensibilidade, especificidade e acurácia 

em relação aos desfechos clínicos negativos (Massad, 2004), e aplicou-se o 

modelo de regressão logística para identificar a contribuição dos testes de 

rastreamento e avaliação nutricional em relação ao desenvolvimento de 

desfechos clínicos negativos. Os intervalos de confiança apresentados foram 

calculados considerando nível de significância a 95% (Zeger et al., 1988). 

A partir das estimativas providas pelo modelo de regressão logística, 

calculou-se o número necessário para tratar (number needed to treat - NNT), 

que em nosso caso foi chamado de número necessário para rastrear 

(number needed to screen - NNS), como medida para identificar o teste mais 

capaz de predizer desfechos clínicos negativos no menor número de 
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pacientes com mudanças no estado nutricional. De acordo com Laupacis et 

al. (1988) quanto menor o NNS, melhor o rendimento da atividade do teste 

de rastreamento e avaliação nutricional.  

 

3.5 Análise estatística dos dados 

 

Os dados coletados foram tratados estatisticamente pelos 

programas Medcalc® 9.5.2.0 (MedCalc Software, Mariakerke, Belgium), R® 

2.8.0 (Vienna, Austria), SPSS® 13.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) e 

STATA® 9.1 (StataCorp LP, College Station, TX, USA). Os resultados foram 

apresentados na forma de média e desvio padrão, adotando-se como nível 

de significância p < 0,05. 
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4 – RESULTADOS 

 

 

4.1 Etapa 1 - Seleção dos pacientes e aplicação dos questionários 

referentes aos quatro testes em estudo 

 

4.1.1 Descrição dos pacientes 

 

As características dos 705 pacientes avaliados na presente pesquisa 

estão descritas na tabela 5. 
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Tabela 5. Características dos 705 pacientes avaliados. 

Dados avaliados  Valor obtido  

Sexo Feminino % (n) 54,9 (387) 

Idade média, anos  56,6 ± 15,3 

Peso corpóreo médio (kg) 67 ± 16,8 

Índice de massa corpórea médio (kg/m2)  25,2 ± 5,3 

Média de perda de peso corpóreo em 6 meses anteriores à 

admissão hospitalar (%)  

 

7,5 ± 5,3 

Doenças de tratamento não operatório % (n) 

Câncer % (n) 

Inflamatória e imunológica % (n) 

Infecciosa % (n) 

Endócrino metabólicas % (n) 

Outras doenças de tratamento não operatório % (n) 

52,2 (368) 

28,3 (104) 

27,4 (101) 

8,2 (30) 

6,5 (24) 

29,6 (109) 

Tratamento operatório: porte das operações % (n) 

Pequeno % (n) 

Médio % (n) 

Grande % (n) 

47,8 (337) 

57,3 (193) 

31,8 (107) 

11 (37) 

Morte % (n)  3,4 (24) 

Tempo de internação hospitalar 

Médio % (n)  

Prolongado % (n) 

 

78,7 (555)  

21,3 (150) 
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4.1.2 Detecção de risco e estado nutricional pelos testes NRS 2002, 

MUST, MNA - SF e SGA 

 

Os testes variaram de 27,9% de detecção de risco nutricional (NRS 2002 

- n = 197) a 73,2% (MNA - SF - n = 516). Encontrou-se ainda, 39,6% de risco 

nutricional pelo teste MUST (n = 279) e 38,9% de desnutrição moderada e grave 

pelo método SGA (n = 274). 

 

4.2 Etapa 2 - Seguimento dos pacientes durante o período de 

internação hospitalar até a alta ou óbito 

 

Dos 705 pacientes avaliados, 16% (n = 113) apresentaram 

complicações, classificadas conforme a gravidade em leves (n = 73), moderadas 

(n = 95) e graves (n = 80). Obervou-se em 55% (n = 62) dos doentes apenas 

uma complicação; enquanto 16,8% (n = 19) apresentaram duas; 9,7% (n = 11) 

três; 3,5% (n = 4) quatro; 7,1% (n = 8) cinco; 3,5% (n = 4) seis e 4,4% (n = 5) 

sete complicações durante a hospitalização.  

Quanto ao tempo de internação hospitalar, este foi curto (até 7 dias) em 

56,2% (n = 396) dos casos; médio (de 8 a 15 dias) em 22,6% (n = 159); longo 

(de 16 a 22 dias) em 9,6% (n = 68); e prolongado (acima de 22 dias) em 11,6% 

(n= 82) dos casos.  

Observou-se mortalidade em 3,4% (n = 24) dos pacientes (oito da 

enfermaria de clínica geral, quatro do transplante e cirurgia do fígado, dois das 

enfermarias de cirurgia de vias biliares, dermatologia e geriatria, e um paciente 
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das enferamrias de hematologia, plástica de queimados, transplante de medula 

óssea, oncologia, cirurgia eletiva e gastroenterologia). A progressão da doença 

causou 50% das mortes, seguida de choque séptico e falência múltipla de 

órgãos.  

 

4.3 Etapa 3 - Avaliação do desempenho dos testes de 

rastreamento e avaliação nutricional em relação a desfechos 

clínicos negativos 

 

Em relação à capacidade de predizer desfechos clínicos negativos, NRS 

2002, MNA-SF e SGA apresentaram maior área sob a curva ROC do que MUST 

(figura 7). Porém, NRS 2002 e SGA tiveram melhor desempenho que MUST e 

MNA - SF, por apresentarem maior área sob a curva ROC, maior LR negativo e 

menor LR negativo (tabela 6). Entre os testes de rastreamento nutricional, NRS 

2002 apresentou melhor desempenho.  

O teste NRS 2002, em comparação aos métodos MUST, MNA - SF e 

SGA, apresentou a maior razão de verossimilhança positiva para complicações 

(LR positiva: 2,3), tempo de internação prolongado (LR positiva: 2,2) e 

mortalidade (LR positiva: 2,9) (tabela 6). Notou-se que a razão de 

verossimilhança negativa foi similar para todos os testes em relação a 

complicações (LR negativa para NRS 2002, MNA - SF e SGA: 0,6; e para 

MUST: 0,7); tempo de internação prolongado (LR negativa para NRS 2002 e 

MUST: 0,7; e para MNA - SF e SGA: 0,6); e mortalidade (LR negativa para MNA 

- SF: 0,2; para NRS 2002 e SGA: 0,3, e para MUST: 0,7) (tabela 6). 
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Significância estatística 
entre os testes 

Complicações Tempo de internação 
prolongado 

Mortalidade 

SGA X NRS 2002 
SGA X MNA - SF 
SGA X MUST 
NRS 2002 X MNA - SF 
NRS 2002 X MUST 
MNA - SF X MUST 

0,6 
0,5 
0,008* 
0,9 
0,03* 
0,02* 

0,7 
0,05* 
0,005* 
0,1 
0,01* 
0,6 

0,3 
0,9 
0,04* 
0,4 
0,002* 
0,01* 

* p valor pelo teste de qui-quadrado (significância <0,05). 
Figura 9. Curvas ROC dos testes de rastreamento e avaliação nutricional 
em relação a desfechos clínicos negativos e nível de significância entre os 
testes avaliados. 
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Obteve-se os valores da área sob a curva ROC separando-se os 

pacientes por tratamento e idade. Notou-se que os intervalos de confiança 

obtidos para cada teste se soprepõem quando comparados àqueles obtidos para 

todos os pacientes (n = 705). Reafirma-se, portanto, os mesmos resultados 

obtidos quando não houve a separação dos pacientes por grupos. As tabelas 7, 

8 e 9 mostram os valores das áreas sob a curva ROC e intervalos de confiança 

separando-se os pacientes conforme tratamento e idade, indicando valores do 

intervalo de confiança sobrepostos. 

No grupo de pacientes desnutridos pelo teste SGA que foram 

submetidos a tratamento operatório, observou-se apenas 2 óbitos, desse modo, 

o valor da área sob a curva ROC e o intervalo de confiança não se 

sobrepuseram sobre os valores encontrados para o total de pacientes (tabela 7). 

Isso não significa que o teste SGA tenha sido diferente ou pior para predizer 

óbito, mas sim, que houve poucos casos de óbito para que o valor da área da 

curva ROC e seu intervalo de confiança se sobrepusessem aos demais valores 

de área encontrados para todos os pacientes. 

Nas tabelas 8 e 9, observou-se que os valores de intervalo de confiança 

obtidos para os pacientes separados por grupos, se sobrepuseram ao valor 

encontrado para o total de pacientes. Este resultado indica que o efeito dos testes 

de rastreamento e avaliação nutricional não se alteram quando os pacientes são 

separados por grupos. 
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Tabela 6. Razão de verossimilhança positiva e negativa para todos os 

desfechos clínicos, conforme os testes de rastreamento e avaliação nutricional 

avaliados. 

Razão de 

verossimilhança  

NRS 2002  

(IC 95%) 

MUST  

(IC 95%) 

MNA-SF  

(IC 95%) 

SGA  

(IC 95%) 

  Complicações  

LR Positiva 2,3  1,5 1,2  1,9  

LR Negativa 0,6 0,7 0,6 0,6 

Tempo de internação prolongado 

LR Positiva 2,2  1,5  1,2  1,9  

LR Negativa 0,7 0,7 0,6 0,6 

Mortalidade 

LR Positiva 2,9 1,5  1,3  2,2  

LR Negativa 0,3 0,7 0,2 0,3 

LR: razão de verossimilhança; IC: intervalo de confiança; NRS 2002: Nutritional 

Risk Screening 2002; MUST: Malnutrition Universal Screening Tool; MNA-SF: 

Mini Nutritional Assessment Short Form; SGA: Subjective Global Assessment. 
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Tabela 7. Valor da área sob a curva ROC para complicações para 

pacientes separados por grupos conforme os testes avaliados. 

Testes Grupos de pacientes conforme o tipo de tratamento e idade 

Total Idade Tipo de tratamento 

n=705 Adultos 

(n=536) 

Idosos 

(n=169) 

Operatório 

(n=337) 

Não 

operatório 

(n=368) 

Valor da área sob a curva ROC (Intervalo de confiança a 95%) 

NRS 

2002 

 0,6531 

(0,5965-0,7097) 

0,6566 

(0,5962-0,7169) 

0,6317 

(0,5363-0,7270) 

0,6793 

(0,6025-0,7562) 

0,6309 

(0,5629-0,6989) 

SGA  0,6647 

(0,6075-0,7219) 

0,6506 

(0,5879-0,7134) 

0,6878 

(0,5957-0,7799) 

0,6493 

(0,5686-0,7299) 

0,6682 

(0,6007-0,7357) 

MNA - 

SF 

 0,6495 

(0,5932-0,7060) 

0,6043 

(0,5412-0,6674) 

0,6448 

(0,5586-0,7309) 

0,6146 

(0,5381-0,6911) 

0,6188 

(0,5512-0,6863) 

MUST  0,6036 

(0,5445-0,6628) 

0,6030 

(0,5378-0,6682) 

0,5969 

(0,5027-0,6911) 

0,6182 

(0,5392-0,6972) 

0,5961 

(0,5240-0,6682) 

NRS 2002 (Nutritional Risk Screening 2002), SGA (Subjective Global Assessment), 

MNA - SF (Mini Nutritional Assessment Short Form), MUST (Malnutrition Universal 

Screening Tool). 

 

 

 



Resultados 

 

36 

Tabela 8. Valor da área sob a curva ROC para tempo de internação 

prolongado para pacientes separados por grupos conforme os testes avaliados. 

Teste Grupos de pacientes conforme o tipo de tratamento e idade 

Total Idade Tipo de tratamento 

n=705 Adultos 

(n=536) 

Idosos 

(n=169) 

Operatório 

(n=337) 

Não 

operatório 

(n=368) 

Valor da área sob a curva ROC (Intervalo de confiança a 95%) 

NRS 

2002 

 0,6566 

(0,6075-0,7058) 

0,6431 

(0,5736-0,7125) 

0,6500 

(0,5491-0,7509) 

0,6229 

(0,5353-0,7106) 

0,6729 

(0,5985-0,7473) 

SGA  0,6642 

(0,6174-0,7110) 

0,6546 

(0,5852-0,7240) 

0,6928 

(0,5911-0,7945) 

0,6475 

(0,5577-0,7374) 

0,6780 

(0,6042-0,7519) 

MNA - 

SF 

 0,6205 

(0,5703-0,6711) 

0,6451 

(0,5755-0,7147) 

0,6560 

(0,5562-0,7558) 

0,6234 

(0,5332-0,7146) 

0,6673 

(0,5944-0,7401) 

MUST  0,6064 

(0,5582-0,6547) 

0,6042 

(0,5314-0,6771) 

0,5801 

(0,4764-0,6838) 

0,5974 

(0,5094-0,6855) 

0,6055 

(0,5245-0,6864) 

NRS 2002 (Nutritional Risk Screening 2002), SGA (Subjective Global 

Assessment), MNA - SF (Mini Nutritional Assessment Short Form), MUST 

(Malnutrition Universal Screening Tool). 
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Tabela 9. Valor da área sob a curva ROC para óbito para pacientes 

separados por grupos conforme os testes avaliados. 

Testes Grupos de pacientes conforme o tipo de tratamento e idade 

Total Idade Tipo de tratamento 

n=705 Adultos 

(n=536) 

Idosos 

(n=169) 

Operatório 

(n=337) 

Não 

operatório 

(n=368) 

Valor da área sob a curva ROC (Intervalo de confiança a 95%) 

NRS 

2002 

0,7948 

(0,7123-0,8773) 

0,7564 

(0,6280-0,8847) 

0,7932 

(0,6967-0,8896) 

0,7022 

(0,4776-0,9269) 

0,7827 

(0,6902-0,8753) 

SGA 0,7580 

(0,6628-0,8532) 

0,7296 

(0,5891-0,8701) 

0,7819 

(0,6538-0,9100) 

0,3493 

(0,0668-0,6317) 

0,7621 

(0,6734-0,8508) 

MNA -

SF 

0,7583 

(0,0641-0,8522) 

0,6909 

(0,5407-0,8411) 

0,8383 

(0,7507-0,9259) 

0,5746 

(0,3115-0,8377) 

0,7491 

(0,6499-0,8484) 

MUST 0,6363 

(0,5107-0,7619) 

0,5523 

(0,3689-0,7357) 

0,7235 

(0,5732-0,8739) 

0,5149 

(0,1776-0,8552) 

0,6357 

(0,5038-0,7676) 

NRS 2002 (Nutritional Risk Screening 2002), SGA (Subjective Global 

Assessment), MNA - SF (Mini Nutritional Assessment Short Form), MUST 

(Malnutrition Universal Screening Tool). 
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4.4 Etapa 4 - Avaliação da complementaridade entre os testes de 

rastreamento e avaliação nutricional 

 

Tendo em vista que, de acordo com os valores obtidos de área sob a 

curva ROC, os testes de melhor desempenho para rastreamento de mudanças 

no estado nutricional foram NRS 2002 e SGA e que ambos os testes são 

utilizados para detectar variáveis nutricionais diferentes (risco nutricional e 

estado nutricional, respectivamente), estudou-se as semelhanças e 

discordâncias nos questionários dos testes, avaliou-se a concordância, 

especificidade, sensibilidade, acurácia e a possível complementaridade entre 

eles para predizer a desnutrição em relação a desfechos clínicos negativos.  

Verificou-se que ambos concordam em três perguntas e discordam em 

sete questões, conforme descrito na tabela 10. A partir dessa verificação, 

calculou-se a concordância entre os testes pelo índice kappa, obtendo-se 

concordância moderada de 0,56. Além disso, verificou-se que o teste NRS 2002 

apresentou maior especificidade, sensibilidade e acurácia que o método SGA 

em relação aos desfechos clínicos negativos avaliados (tabela 11). 
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Tabela 10. Questões que compõem os questionários dos testes NRS 

2002 e SGA. 

Questões que compõem o questionário dos 

testes  

SGA NRS 2002 

Índice de Massa Corpórea (IMC) NA A 

Percentual de perda de peso em três meses NA A 

Percentual de perda de peso em seis meses A NA 

Redução na ingestão alimentar A A 

Modificação da consistência dos alimentos ingeridos A NA 

Estresse metabólico da doença A A 

Atenção especial aos idosos com idade ≥ 70 anos NA A 

Sintomatologia gastrointestinal persistente por mais 

de duas semanas (diarréia, vômitos e náuseas) 

A NA 

Capacidade funcional A A 

Exame físico (perda de gordura subcutânea e 

presença de edema) 

A NA 

A: aplicável; NA: não aplicável; NRS 2002 (Nutritional Risk Screening 2002); e 

SGA (Subjective Global Assessment).   
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Tabela 11. Valores de especificidade, sensibilidade e acurácia dos 

testes NRS 2002 e SGA em relação aos desfechos clínicos negativos.  

NRS 2002 (Nutritional Risk Screening 2002) e SGA (Subjective Global 

Assessment).   

 

Desfechos clínicos 

negativos 

Especificidade  Sensibilidade Acurácia  

SGA NRS 

2002 

SGA NRS 

2002 

SGA NRS 

2002 

Complicações 

moderadas  

65,9 76,7 17,2 18,8 65,4 73,5 

Complicações graves 65,9 76,7 12,9 16,4 66,0 75,6 

Tempo de internação 

prolongado  

67,2 77,5 33,6 36,5 66,0 71,2 

Mortalidade 62,7 73,7 7,3 9,1 63,4 73,8 
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As tabelas 12-16 mostram a análise de complementaridade entre NRS 

2002 e SGA para predizer desfechos clínicos negativos (complicação grave ou 

tempo de internação prolongado ou mortalidade - disjunção dos desfechos mais 

graves; complicação grave e tempo de internação prolongado e mortalidade - 

conjunção dos desfechos mais graves; complicações - moderadas ou graves; 

complicação grave; tempo de internação prolongado; mortalidade), encontrada 

através de regressão logística. Nas tabelas 12-16, a probabilidade basal obtida 

para a estimativa de razão de chances se refere às chances de ocorrência de 

determinado desfecho independente da presença ou ausência de mudanças no 

estado nutricional. 

A tabela 18 descreve o valor numérico de quantos pacientes devem ser 

rastreados (NNS) para se observar desfechos clínicos negativos. O NNS foi 

calculado para os testes NRS 2002 e SGA. 
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Tabela 12. Estimativas de probabilidade basal e de acréscimo de 

chances para rastreamento de complicações moderadas ou graves. 

 Estimativa IC 95%  p Valor 

Complicações (moderadas ou graves) 

Probabilidade basal (%) 9,0 7,0 - 12,0 <0,0001 

NRS+ (OR) 1,9 1,1 - 3,5 0,03 

SGA B (OR) 1,9 1,1 - 3,4 0,02 

SGA C (OR) 17,8 1,4 - 5,8 0,003 

IC: intervalo de confiança; OR: odds ratio; NRS+: pacientes em risco nutricional 

pela NRS 2002 (Nutritional Risk Screening 2002); SGA B: pacientes não nutridos 

pela SGA (Subjective Global Assessment), classe B; SGA C: pacientes não 

nutridos pela SGA (Subjective Global Assessment), classe C. 

 

Tabela 13. Estimativas de probabilidade basal e de acréscimo de 

chances para rastreamento de complicações graves. 

 Estimativa IC 95%  p Valor 

Complicações graves 

Probabilidade basal (%) 3,0 2,0 - 5,0 <0,0001 

NRS+ (OR) 2,6 1,1 - 6,4 0,04 

SGA B (OR) 1,6 0,7 - 4,0 0,3 

SGA C (OR) 2,5 0,9 - 7,0 0,08 

IC: intervalo de confiança; OR: odds ratio; NRS+: pacientes em risco nutricional 

pela NRS 2002 (Nutritional Risk Screening 2002); SGA B: pacientes não nutridos 

pela SGA (Subjective Global Assessment), classe B; SGA C: pacientes não 

nutridos pela SGA (Subjective Global Assessment), classe C. 
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Tabela 14. Estimativas de probabilidade basal e de acréscimo de 

chances para rastreamento de tempo de internação prolongado. 

 Estimativa IC 95%  p Valor 

Tempo de internação prolongado 

Probabilidade basal (%) 13,0 10,0 - 17,0 <0,0001 

NRS+ (OR) 1,4 0,8 - 2,5 0,2 

SGA B (OR) 1,9 1,2 - 3,2 0,008 

SGA C (OR) 3,8 2,0 - 7,2 <0,0001 

IC: intervalo de confiança; OR: odds ratio; NRS+: pacientes em risco nutricional 

pela NRS 2002 (Nutritional Risk Screening 2002); SGA B: pacientes não nutridos 

pela SGA (Subjective Global Assessment), classe B; SGA C: pacientes não 

nutridos pela SGA (Subjective Global Assessment), classe C. 

 

Tabela 15. Estimativas de probabilidade basal e de acréscimo de 

chances para rastreamento de mortalidade. 

 Estimativa IC 95%  p Valor 

Mortalidade 

Probabilidade basal (%) 1,0 0,3 - 2,1 <0,0001 

NRS+ (OR) 3,9 1,2 - 13,1 0,03 

SGA B (OR) 3,5 0,9 - 13,3 0,06 

SGA C (OR) 3,9 0,9 - 17,1 0,07 

IC: intervalo de confiança; OR: odds ratio; NRS+: pacientes em risco nutricional 

pela NRS 2002 (Nutritional Risk Screening 2002); SGA B: pacientes não nutridos 

pela SGA (Subjective Global Assessment), classe B; SGA C: pacientes não 

nutridos pela SGA (Subjective Global Assessment), classe C. 
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Tabela 16. Estimativas de probabilidade basal e de acréscimo de 

chances para rastreamento de complicações graves e tempo de internação 

prolongado e mortalidade. 

 Estimativa IC 95%  p Valor 

Complicações graves e tempo de internação prolongado e mortalidade 

(conjunção dos desfechos mais graves) 

Probabilidade basal (%) 0,4 0,1 - 2,0 <0,0001 

NRS+ (OR) 10,8 1,5 - 75,7 0,02 

SGA B (OR) 0,7 0,1 - 5,2 0,73 

SGA C (OR) 1,3 0,2 - 7,4 0,80 

IC: intervalo de confiança; OR: odds ratio; NRS+: pacientes em risco nutricional 

pela NRS 2002 (Nutritional Risk Screening 2002); SGA B: pacientes não nutridos 

pela SGA (Subjective Global Assessment), classe B; SGA C: pacientes não 

nutridos pela SGA (Subjective Global Assessment), classe C. 
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Tabela 17. Estimativas de probabilidade basal e de acréscimo de 

chances para rastreamento de complicação grave ou tempo de internação 

prolongado ou mortalidade. 

 Estimativa IC 95%  p Valor 

Complicação grave ou tempo de internação prolongado ou mortalidade 

(disjunção dos desfechos mais graves) 

Probabilidade basal (%) 13,9 11,0 - 17,5 <0,0001 

NRS+ (OR) 1,7 0,9 - 2,8 0,06 

SGA B (OR) 2,0 1,3 - 3,2 0,003 

SGA C (OR) 3,7 1,9 - 6,9 <0,0001 

IC: intervalo de confiança; OR: odds ratio; NRS+: pacientes em risco nutricional 

pela NRS 2002 (Nutritional Risk Screening 2002); SGA B: pacientes não nutridos 

pela SGA (Subjective Global Assessment), classe B; SGA C: pacientes não 

nutridos pela SGA (Subjective Global Assessment), classe C. 
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Tabela 18. Número de pacientes necessários para rastrear (NNS) em 

relação aos desfechos clínicos negativos conforme teste aplicado. 

Desfecho clínico negativo avaliado Teste  NNS 

Complicações graves NRS+ 23 

SGA B 56 

SGA C 24 

NRS+ & SGA B 12 

NRS+ & SGA C 7 

Tempo de internação prolongado NRS+ 21 

SGA B 10 

SGA C 4 

NRS+ & SGA B 6 

NRS+ & SGA C 3 

Mortalidade NRS+ 46 

 SGA B 53 

 SGA C 46 

 NRS+ & SGA B 11 

 NRS+ & SGA C 10 

Continua 
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Tabela 18. Número de pacientes necessários para rastrear (NNS) em 

relação aos desfechos clínicos negativos conforme teste aplicado. 

Desfecho clínico negativo avaliado Teste  NNS 

Complicações  

(moderadas ou graves) 

NRS+ 14 

SGA B 14 

SGA C 2 

NRS+ & SGA B 6 

NRS+ & SGA C 1 

Complicações graves ou tempo de internação 

prolongado ou mortalidade  

(disjunção dos desfechos mais graves) 

NRS+ 14 

SGA B 9 

SGA C 4 

NRS+ & SGA B 5 

NRS+ & SGA C 3 

Complicações graves e tempo de internação 

prolongado e mortalidade  

(conjunção dos desfechos mais graves) 

NRS+ 26 

SGA B NA 

SGA C 936 

NRS+ & SGA B 37 

NRS+ & SGA C 20 

NNS: número necessário para rastrear; NA: não aplicável; NRS+: pacientes em risco 

nutricional pela NRS 2002 (Nutritional Risk Screening 2002); SGA B: pacientes não 

nutridos pela SGA (Subjective Global Assessment), classe B; SGA C: pacientes não 

nutridos pela SGA (Subjective Global Assessment), classe C; NRS+ & SGA B: 

pacientes em risco nutricional pela NRS 2002 (Nutritional Risk Screening 2002) e não 

nutridos pela SGA (Subjective Global Assessment), classe B; NRS+ & SGA C: 

pacientes em risco nutricional pela NRS 2002 (Nutritional Risk Screening 2002) e não 

nutridos pela SGA (Subjective Global Assessment), classe C.  

Conclusão 
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5 – DISCUSSÃO 

 

5.1 Do método 

 

Estudos científicos sobre rastreamento de risco e estado nutricional 

de pacientes recomendam que os questionários referentes aos testes devem 

ser aplicados por entrevistador único, a fim de reduzir o risco de variância de 

dados (Wakahara et al., 2007; Imoberdor et al., 2009). Para atender a essa 

recomendação, todos os pacientes foram avaliados por uma única 

pesquisadora (MRPB) no presente estudo. Não foram incluídos pacientes 

menores de 18 anos e crianças, pois o objetivo deste estudo foi avaliar o 

desempenho de testes de rastreamento de mudanças no estado nutricional 

em uma população de adultos recém admitidos no hospital. Além disso, não 

se contemplou a seleção de mulheres grávidas e lactantes, pois essa 

população exige a aplicação de testes de rastreamento nutricional 

específicos. Finalmente, com base na observação de que para a aplicação 

dos testes em estudo é necessária a presença de um membro da família que 

possa responder as perguntas do entrevistador ou que os pacientes sejam 

capazes de comunicação, também não foram selecionados pacientes 

internados em unidade de terapia intensiva (UTI) ou de trauma, pois a 

maioria não podia ser entrevistada. As restrições descritas buscaram 

atender a população alvo do estudo com diminuição do risco de vieses 

associados à variabilidade da amostra. 
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Para identificar o desempenho dos testes de rastreamento e 

avaliação nutricional, recomenda-se a comparação entre a frequência de 

estado nutricional debilitado e o desenvolvimento de desfechos clínicos 

negativos (Stratton et al., 2004).  

Apesar da interpretação de marcadores nutricionais como um fator 

preditor ser difícil, a associação entre estado nutricional e morbidade e 

mortalidade em pacientes com mudanças no estado nutricional (em risco 

nutricional ou desnutridos) vem sendo estudada há anos (Buzby et al., 1980; 

Smith et al., 1988; McWhirter et al., 1994). Recentemente, muitos estudos 

têm usado testes de rastreamento e avaliação nutricional para predizer 

desfechos clínicos negativos, particularmente tempo de hospitalização 

prolongada (Sungurtekin et al., 2004; Álvares da Silva et al., 2005; Bauer et 

al., 2005; Kyle et al., 2005; Goodwin Jr. et al., 2006; Kyle et al., 2006; Amaral 

et al., 2007; Ruxton et al., 2008). Mesmo sabendo que a associação entre 

estado nutricional e tempo de hospitalização não é necessariamente uma 

relação causal, existe uma potencial relação entre o período de internação 

hospitalar e a gravidade da doença de base (Venzin et al., 2009). 

Amparado nessas observações científicas, o presente estudo 

buscou comparar o desempenho de quatro testes de rastreamento de 

mudanças no estado nutricional em predizer desfechos clínicos negativos de 

complicações, tempo de internação hospitalar e mortalidade. 
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5.2 Dos resultados 

 

Em relação à faixa de risco e estado nutricional encontrada na 

presente pesquisa, esta variou de 27,9% a 73,2%, conforme o teste aplicado 

(Raslan et al., 2009). Essa observação concorda com a literatura científica, 

que relata uma ampla faixa de mudanças no estado nutricional em ambiente 

hospitalar (de 19 a 65%) e apóia a hipótese dessa variação ter relação com 

diferenças metodológicas utilizadas para avaliação do estado nutricional, 

diagnóstico e tratamento de pacientes (Stratton et al., 2004; Thomas et al., 

2007). 

O teste MNA - SF se distanciou dos demais ao apresentar a maior 

taxa de risco nutricional (73,2%), porém, não apresentou um bom 

desempenho em termos de previsão de desfechos clínicos negativos (figura 

9 e tabela 6), sugerindo superestimar o risco nutricional. O maior percentual 

de risco nutricional pode ser justificado, entre outras razões, pelo fato de que 

o método MNA - SF foi originalmente desenvolvido para doentes idosos, que 

geralmente são acometidos de doenças crônicas (Persson et al., 2002). 

Dessa forma, diferentemente do teste NRS 2002, que apontou o menor risco 

nutricional na presente pesquisa, o método MNA - SF não considera o efeito 

agudo da doença sobre o estado nutricional. Além disso, nota-se que o MNA 

- SF superestima a contribuição de fatores psicológicos que podem 

desempenhar um papel mais importante no estado nutricional de pacientes 

idosos do que em pacientes adultos jovens. Considerando que a amostra 

selecionada no presente estudo foi composta por adultos jovens e idosos, o 
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foco em pacientes idosos apresentado pelo teste MNA - SF pode ter sido 

responsável por prejudicar seu desempenho.  

Optou-se por aplicar o teste MNA - SF em adultos não idosos 

seguindo recomendações de estudos prévios (Cohendy et al., 2001; 

Putwatana et al., 2005). Em pesquisa com diferentes testes de rastreamento 

de risco nutricional, que acompanhou até a alta hospitalar 430 adultos 

submetidos à cirurgia geral e urológica, detectou-se que o MNA - SF foi 

capaz de predizer 17,2% de infecção de feridas e 2,1% de óbito, sendo 

eleito um bom método de rastreamento de complicações pós operatórias de 

acordo com a área sob a curva ROC (Putwatana et al., 2005). Cohendy et al. 

(2001) encontraram uma baixa detecção de risco nutricional (32%) em 408 

pacientes adultos de hospital geral submetidos a cirurgias eletivas.  

A discordância entre o bom desempenho em predizer desfechos 

clínicos negativos e a baixa frequência de risco nutricional observada por 

esses estudos e os achados do presente estudo pode estar relacionada às 

características clínicas da população avaliada. Enquanto os estudos de 

Putwatana e Cohendy avaliaram apenas pacientes submetidos a tratamento 

operatório não emergencial, a presente pesquisa considerou também 

pacientes em tratamento não operatório, com doenças de diferentes origens 

e graus. Com base nessas observações, podemos sugerir que o 

desempenho do teste MNA - SF como técnica de rastreamento de risco 

nutricional em pacientes adultos, observado por Putwatana e Cohendy, pode 

estar relacionada à possível uniformidade da condição clínica da população 

avaliada.  
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No teste MNA - SF, o estresse da doença não é pontuado conforme 

sua gravidade. Sabe-se que, geralmente, condições como catarata, hérnia 

inguinal ou colelitíase são menos prejudiciais ao estado nutricional, físico e 

psicológico dos pacientes, ao contrário daquelas doenças de maior 

gravidade, como linfoma, câncer gástrico e outras, que implicam ao 

organismo do doente hospitalizado modificações orgânicas, metabólicas e 

emocionais. Partindo do princípio de que todo paciente hospitalizado está 

fora de seu ambiente familiar e sob algum tipo de estresse, ocorre pelo teste 

MNA - SF, erroneamente e/ou exageradamente, a classificação de todos os 

doentes como estando em estado de estresse metabólico, considerando-se 

que todos os pacientes se encontram na mesma categoria de estresse 

psicológico e doença aguda.  

Essa deficiência do referido teste se agrava possivelmente devido ao 

seu sistema de pontuação, baseado em seis perguntas com respostas 

graduadas de 0 a 3 pontos. Indica-se o risco nutricional pelo teste quando a 

soma dos pontos são ≤ 11 pontos; portanto, o paciente é considerado sem 

risco nutricional quando a pontuação final for ≥ 12 pontos. Para chegar a um 

escore de 12 pontos, cinco respostas devem ser favoráveis em termos da 

condição nutricional do paciente, tarefa difícil para um teste que generaliza 

dados psicológicos e grau da doença.  

Em semelhança ao método MNA - SF, o teste MUST também não 

diferencia o tipo de doença do paciente e não apresentou bom desempenho 

em predizer desfechos clínicos negativos (figura 9 e tabela 6). Uma 

característica importante do teste MUST, que também pode ser estendida ao 
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MNA - SF, é que este teste confere ao IMC uma grande participação no 

diagnóstico de risco nutricional. Considerando-se que o IMC não é capaz de 

reconhecer perda de peso corpóreo e risco nutricional e que muitos 

indivíduos têm peso corpóreo reduzido por constituição física natural, é 

precipitado indicar risco nutricional nestes doentes utilizando o IMC como 

único marcador nutricional (Thoresen et al., 2002; Cook et al., 2005) e, em 

situações de alteração de peso corpóreo (como na presença de edema), 

pode-se detectar baixo risco nutricional.  

Diferentemente do presente estudo, King et al. (2003) e Wood et al. 

(2004) mostraram que o teste MUST foi capaz de predizer tempo de 

internação hospitalar prolongado e mortalidade em comparação a outros 

testes, como MNA - SF e SGA. Uma característica comum entre os referidos 

estudos que os difere da presente pesquisa reside no fato de ambos terem 

avaliado doentes clinicamente pouco heterogêneos (idosos e pacientes 

submetidos a tratamento ortopédico, respectivamente), enquanto o presente 

estudo avaliou uma população heterogênea em relação à origem e 

gravidade da doença.  

O método MUST sistematicamente classifica os doentes em quadro 

agudo como sendo de alto risco nutricional, enquanto que doenças crônicas 

não são classificadas conforme sua gravidade. Como resultado, este teste 

tende a superestimar alto risco nutricional e subestimar médio risco 

nutricional (Kyle et al., 2006). Além disso, possui questões de difícil 

aplicação: uma das questões do MUST se refere ao efeito da doença sobre 

a ausência de ingestão alimentar futura por mais de cinco dias, tarefa difícil 
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no momento da admissão do doente. Essas características particulares do 

teste MUST podem estar relacionadas com sua baixa capacidade em 

predizer desfechos clínicos negativos, observada na população 

presentemente estudada.  

As observações sobre os testes MNA - SF e MUST, encontradas no 

presente estudo, sugerem uma potencial importância sobre a falta de 

consideração da gravidade da doença por estes testes. Neste contexto, 

destaca-se o método NRS 2002, que considera que a gravidade da doença 

pode influenciar o estado nutricional do paciente, além de não se limitar à 

avaliação de sinais físicos de desnutrição e valorizar mudanças na ingestão 

alimentar e estresse metabólico, importantes para detectar mudanças 

agudas no estado nutricional de doentes hospitalizados (Barbosa-Silva et al., 

2005; Kyle et al., 2005). Essas características particulares do NRS 2002 

podem estar relacionadas com os achados da presente pesquisa, que 

apontaram este teste como o de melhor desempenho para predizer risco 

nutricional em relação a desfechos clínicos negativos, detectando, 

curiosamente, a menor taxa de risco nutricional (27,9%).  

O bom desempenho do teste NRS 2002 verificado na presente 

pesquisa, concorda com os achados de Kyle et al. (2006), que examinaram 

tempo de internação hospitalar em 995 pacientes e constataram que este 

teste apresentou maior especificidade no rastreamento de risco nutricional 

quando comparado a outros testes, inclusive o MUST (Kyle et al., 2006). 

Em relação à taxa de risco nutricional, Amaral et al. (2007) e Bauer 

et al. (2005), utilizando o teste NRS 2002, encontraram maior taxa 
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percentual de risco nutricional (42% [n = 469] e 40,3% [n = 121], 

respectivamente) que nosso estudo. Cabe ressaltar, no entanto, que estes 

estudos avaliaram doentes idosos (média de 67,4 e > 65 anos de idade, 

respectivamente), notadamente reconhecidos por seu maior risco nutricional 

(Kondrup et al., 2003). 

O teste NRS 2002 apresenta fácil aplicabilidade e engloba os 

diagnósticos médicos mais comuns em ambiente hospitalar, que podem ser 

graduados no escore referente ao papel da doença sobre o estado 

nutricional do paciente. Outro benefício do NRS 2002 é que cada campo 

destinado para a escolha da classificação do doente não é restrito à apenas 

um questionamento. Para exemplificar a versatilidade da pontuação 

conferida, uma das perguntas é feita da seguinte forma: “houve perda de 

peso corpóreo > 5% em 3 meses ou ingestão alimentar menor que 50-75% 

da necessidade normal na última semana?”. Neste caso, observa-se que a 

pontuação é conferida tanto se for identificada perda de peso corpóreo maior 

que 5% quanto se for detectada redução na ingestão alimentar menor que 

50-75% da necessidade normal na última semana. A opção mais grave das 

sugeridas é a escolhida para conferir a pontuação, que será somada ao 

escore.  

Em adição, a primeira parte do questionário do teste NRS 2002 é 

passível de aplicação por qualquer profissional que tenha o primeiro contato 

com o paciente, podendo ser técnico de enfermagem, funcionário 

administrativo, nutricionista, médico ou enfermeiro, permitindo que o maior 

número de profissionais possa participar da triagem primária dos doentes. 
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De acordo com nossos dados, o método de avaliação nutricional 

SGA diferenciou-se de NRS 2002 conforme a razão de verossimilhança 

positiva, mas não na predição de desfechos clínicos negativos de acordo 

com o valor da área sob a curva ROC para complicações, tempo de 

internação prolongado e mortalidade. No entanto, SGA e NRS 2002 são 

naturalmente diferentes entre si por detectarem desnutrição e risco 

nutricional, respectivamente. Ressalta-se que, quanto à aplicabilidade do 

teste SGA, este pode ser considerado como um método de avaliação da 

condição clínica do doente, enquanto NRS 2002 inclui parâmetros objetivos 

nas suas perguntas e questiona sobre o efeito agudo da doença sobre o 

estado nutricional de pacientes (Kyle et al., 2006). 

Outros estudos que avaliaram o teste SGA encontraram estado 

nutricional debilitado em 43% de 83 pacientes idosos (Persson et al., 2002), 

em 40% de 100 adultos submetidos à cirurgia abdominal (Sungurtekin et al., 

2004a) e em 45% de 121 idosos (Bauer et al., 2005). Estudo realizado no 

Japão com 262 pacientes hospitalizados com doenças benignas 

gastrointestinais observou ainda que, conforme mais elevado o escore do 

SGA, maior o tempo de internação hospitalar e o desenvolvimento de 

complicações (Wakahara et al., 2007). Esses dados se aproximam dos 

nossos achados em termos de taxa de desnutrição e capacidade em 

predizer desfechos clínicos negativos pelo teste SGA. 

Por outro lado, Pablo et al. (2003) notaram que 15% dos pacientes 

que avaliaram foram erroneamente classificados como desnutridos pelo 

teste SGA. Possivelmente, essa observação tem relação com o 
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desempenho condicional que essa técnica possui, dependente da 

experiência do observador, já que é um método subjetivo e sem medidas 

contínuas e objetivas de avaliação (Raguso et al., 2004; Barbosa-Silva e 

Barros, 2006). Seus questionamentos subjetivos exigem julgamento e 

diagnóstico corretos do entrevistador e, por serem complexos, necessitam 

de tempo para sua aplicação. Por outro lado, o teste SGA não necessita de 

dados sobre o peso corpóreo e estatura, sendo vantajosa sua aplicação em 

doentes acamados ou impossibilitados de locomoção.  

No presente estudo, todos os testes avaliados não apresentaram 

desempenho diferente conforme o tratamento e a idade (pacientes 

submetidos a tratamento não operatório e operatório e pacientes adultos 

com idade < 65 anos e idosos com idade ≥ 65 anos) (tabelas 7, 8 e 9). 

Em relação às similaridades entre NRS 2002 e SGA, sob o ponto de 

vista de método, observou-se que, apesar de ambos os testes questionarem 

sobre redução na ingestão alimentar, estresse metabólico e capacidade 

funcional, o método SGA possui questões somente de caráter subjetivo, 

enquanto o teste NRS 2002 é composto de dados objetivos e atribui valor 

numérico a cada resposta, que deve ser somado para conferir um escore 

total de pontuação de risco. Além disso, apenas o NRS 2002 confere 

atenção especial aos pacientes com idade ≥ 70 anos, somando um ponto 

adicional ao escore final destes indivíduos, e associa condição nutricional ao 

estresse metabólico da doença. Em adição, o teste NRS 2002 possui 

questões sobre IMC e percentual de perda de peso nos últimos três meses 

(Kondrup et al., 2003). O método SGA, por sua vez, enfatiza questões 
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relacionadas à desnutrição crônica ou já instalada, como percentual de 

perda de peso nos últimos seis meses, modificação na consistência dos 

alimentos ingeridos, sintomatologia gastrointestinal persistente por mais de 

duas semanas e presença de perda de gordura subcutânea e de edema 

(Baker et al., 1982) (tabela 10). 

As diferenças citadas podem explicar, em parte, porque apesar de 

terem similar desempenho em predizer desfechos clínicos negativos, o teste 

NRS 2002 identificou 27,9% de pacientes em risco nutricional, enquanto 

SGA indicou 38,9% de doentes não nutridos (note-se que a diferença de 

11% tem importante repercussão para os cuidados de saúde em termos de 

pessoal e custo) e impulsionaram a avaliação da complementaridade entre 

os dois métodos.   

Verificou-se complementaridade entre os referidos testes, com 

aumento da capacidade de predição de desfechos clínicos negativos através 

da sua aplicação sequencial (NRS 2002 e SGA, respectivamente), a partir 

de risco nutricional positivo indicado por NRS 2002. Essa afirmação se apóia 

na observação de que os doentes com mudanças no estado nutricional 

pelos dois testes (NRS+ & SGA C) apresentaram menor valor de NNS, ou 

seja, foram necessários menos doentes com mudanças no estado nutricional 

pelos dois testes para que um desfecho clínico negativo fosse observado, 

fator indicativo da melhor capacidade preditiva do uso associado das duas 

técnicas. 

Considerando-se os resultados da presente pesquisa, a 

complementaridade existente entre NRS 2002 e SGA pode resultar na 
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melhor classificação nutricional de pacientes, contribuindo para que recursos 

em terapia nutricional sejam direcionados para pacientes efetivamente em 

débito nutricional. Em âmbito nacional essa observação ganha peso, já que 

vivenciamos a escassez de recursos para gastos hospitalares.  
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6 – CONCLUSÕES 

 

 

A presente pesquisa foi realizada em pacientes hospitalizados. Os 

doentes foram submetidos a testes para avaliação de risco e estado 

nutricional em até 48 horas de sua admissão hospitalar. Nestas condições, 

podemos concluir que: 

NRS 2002 é o teste de rastreamento nutricional mais adequado 

quando comparado aos testes MUST e MNA-SF. 

MUST é um teste de rastreamento nutricional pouco adequado, pois 

apresenta pouca capacidade em predizer desfechos clínicos negativos em 

relação aos testes NRS 2002 e MNA - SF. 

MNA - SF é um teste de rastreamento nutricional pouco adequado, 

pois superestima risco nutricional em relação aos testes MUST e NRS 2002. 

A aplicação sequencial de SGA em pacientes com risco nutricional 

detectado por NRS 2002 aumenta a capacidade de predição de desfechos 

clínicos negativos por esses testes.  
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 7 – ANEXOS  

 

 

ANEXO 1. Protocolo de atendimento dos pacientes. 

Termo de consentimento livre e esclarecido 
I - Dados de identificação do sujeito da pesquisa ou responsável legal: 
1. Nome do paciente: .................................................................................. 
Nº do documento de identidade: ........................................ Sexo:    M Ž    F  
Data de nascimento: ......../......../......  
Endereço residencial: ................................................................................. 
Cidade: ......................................................................................................... 
CEP:............................ Telefone: (......)........................ 
2. Responsável legal: .................................................................................. 
Natureza (grau de parentesco, tutor, curador etc.): ..................................... 
Nº do documento de identidade: ........................................ Sexo:    M Ž    F  
Data de nascimento: ......../......../......  
Endereço residencial: ................................................................................... 
Cidade: ......................................................................................................... 
CEP:............................ Telefone: (......)........................ 
___________________________________________________________ 
II - Dados sobre a pesquisa científica: 
1. Título do protocolo de pesquisa: “Aplicabilidade dos métodos de rastreamento e 
avaliação nutricional no paciente hospitalizado”. 
Pesquisadora responsável: Mariana Raslan. 
Cargo/Função: nutricionista. Inscrição no conselho federal de nutrição Nº 14229. 
Unidade do HC FMUSP: Departamento de cirurgia do aparelho digestivo. 
3. Avaliação do risco da pesquisa (probabilidade de que o indivíduo sofra algum 
dano como conseqüência imediata ou tardia do estudo): 
Sem risco X Risco mínimoŽ  Risco médioŽ  Risco baixoŽ  Risco elevadoŽ  
4. Duração da pesquisa: aproximadamente 2 anos. 
__________________________________________________________ 
III - Registro das explicações do pesquisador ao paciente ou seu 
representante legal sobre a pesquisa consignando:  
1. Justificativa e os objetivos da pesquisa: 
Devido à alta ocorrência de desnutrição nos hospitais públicos brasileiros, é 
necessário que os profissionais de saúde saibam como combater essa situação. Há 
muitos pacientes com baixo peso e desnutridos internados nos hospitais e com 
essa pesquisa poderemos saber como diagnosticar o risco para o desenvolvimento 
da desnutrição. 
Neste trabalho, será identificado o estado nutricional dos pacientes e será feita a 
comparação entre os métodos disponíveis para sua avaliação.  
2. Procedimentos que serão utilizados e propósitos, incluindo a identificação dos 
procedimentos que são experimentais: 
Será realizada entrevista com o paciente e/ ou seu acompanhante responsável 
sobre o estado geral de saúde, hábitos alimentares e mudanças recentes de peso 
corporal, pesagem em balança, medida da altura, questionamentos sobre a saúde 
e o motivo da internação hospitalar.  
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Através desses dados avaliaremos o estado nutricional em que você se encontra, 
ou seja, se seu peso corporal está adequado ou não.  
3. Desconfortos e riscos esperados: 
Você responderá questionário sobre sua saúde e alimentação. Faremos também 
sua pesagem e medida da altura. Para esses procedimentos, você terá de se 
locomover muito pouco.  
Provavelmente não haverá desconforto algum em participar do estudo, mas, caso 
haja, será apenas cansaço físico para responder ao questionário e para se levantar 
do leito para realizar pesagem e altura. 
4. Benefícios que poderão ser obtidos: 
Identificar o estado nutricional em que você está, se você apresenta ou não risco 
de desenvolver desnutrição enquanto está internado no hospital. 
5. Procedimentos alternativos que possam ser vantajosos para o indivíduo: 
Você não é obrigado a participar do estudo. Mas, através desta entrevista, você 
poderá saber se está em estado nutricional adequado ou se necessita de auxílio de 
um profissional para melhorar o seu peso corporal.  
___________________________________________________________ 
IV - Esclarecimentos dados pelo pesquisador sobre garantias do sujeito da 
pesquisa consignando: 
1. Acesso, a qualquer tempo, às informações sobre procedimentos, riscos e 
benefícios relacionados à pesquisa, inclusive para dirimir eventuais dúvidas. 
Você tem o direito de acessar seus registros médicos e informações sobre os 
procedimentos de acordo com as leis nacionais a qualquer momento com o intuito 
de esclarecer possíveis dúvidas. 
2. Liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e de deixar de 
participar do estudo, sem que isto traga prejuízo à continuidade da assistência. 
Se você decidir participar deste estudo, você poderá sair dele a qualquer momento 
sem qualquer prejuízo e isso não afetará de modo algum os cuidados futuros a 
serem recebidos de seu médico, seu nutricionista ou hospital. 
3. Salvaguarda da confidencialidade, sigilo e privacidade. 
As informações da pesquisa não serão transmitidas, exceto para profissionais 
especializados e sem jamais revelar seu nome ou identidade. 
4. Disponibilidade de assistência no HCFMUSP, por eventuais danos à saúde, 
decorrentes da pesquisa. 
Caso haja alguma ocorrência decorrente desta pesquisa, os pacientes deverão 
entrar em contato com o orientador da pesquisa, Dr. Dan L. Waitzberg, através do 
telefone: 3062-0841. 
5. Viabilidade de indenização por eventuais danos à saúde decorrentes da 
pesquisa. 
Não haverá indenização aos pacientes, pois esta pesquisa não envolve danos ou 
risco à saúde dos mesmos. 
___________________________________________________________ 
V - Informações de nomes, endereços e telefones dos responsáveis pelo 
acompanhamento da pesquisa para contato em caso de intercorrências 
clínicas e reações adversas:  
Nutricionista Mariana Raslan (011) 3062-0841/ (011) 8641 2762.  
Prof. Dr. Dan L. Waitzberg - 3062-0841. 
___________________________________________________________ 
VI - Observações complementares: 
___________________________________________________________ 
VII - Consentimento pós-esclarecimento: 



Anexos 

 

63 

Declaro que, após esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me foi 
explicado, consinto em participar do presente Protocolo de Pesquisa intitulado 
“Aplicabilidade dos métodos de rastreamento nutricional no paciente hospitalizado”. 
 
São Paulo,                    de                            de 2007. 
__________________________                _________________________ 
Assinatura do sujeito da pesquisa       Assinatura do pesquisador 
ou responsável legal                               (carimbo ou nome legível) 
 

Protocolo de pesquisa 
Data de internação: ___/___/___. Data de avaliação: ___/___/___. 
1. Dados pessoais: 
Leito:  

Tratamento: não operatório     operatório  

Escolaridade: analfabeto   1º grau incompleto   1º grau completo   2º grau 

incompleto   2º grau completo   3º grau incompleto   3º grau completo  

Etnia:  negra    branca    parda    outras 
Profissão:  
Histórico pessoal:  
Doença de base: 
Antecedentes pessoais e familiares: 
2. Coleta dos dados antropométricos: 
Peso atual (Kg):  
Altura (m):  
IMC (Kg/m2):  
Classificação do IMC: 
Peso habitual (Kg):  
% perda de peso (PH - PA/ PH x 100):  
3. Aplicação dos quatro testes: 
NRS 2002: 

Parte 1. Triagem inicial Sim Não 

1 IMC < 20,5?   

2 Houve perda de peso nos últimos 3 meses?   

3 Houve redução na ingestão alimentar na última semana?   

4 Portador de doença grave, mau estado geral ou em UTI?   

Se a resposta for “sim” para qualquer questão, continue e preencha parte 2. 
Se a resposta for “não” a todas as questões, reavalie o paciente semanalmente. Se 
for indicada uma cirurgia de grande porte, continue e preencha a parte 2. 

Parte 2. Triagem final 

Estado nutricional prejudicado  Gravidade da doença (aumento nas 
necessidades nutricionais) 

Ausente 
Pontuação 
0 

Estado nutricional normal Ausente 
Pontuação 
0 

Necessidades 
nutricionais normais 

Leve 
Pontuação 
1 

Perda de peso> 5% em 3 
meses ou ingestão alimentar 
menor que 50-75% da 
necessidade normal na última 
semana. 

Leve 
Pontuação 
1 

Fratura de quadril, 
Pacientes crônicos com 
complicações agudas: 
cirrose, DPOC, 
hemodiálise crônica, 
diabetes, câncer. 

Moderado 
Pontuação 

Perda de peso> 5% em 2 
meses ou IMC 18,5-20,5 + 

Moderado 
Pontuação 

Cirurgia abdominal de 
grande porte, fraturas, 
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2 condição geral comprometida 
ou ingestão alimentar 25-60% 
da necessidade normal na 
última semana. 

2 pneumonia grave, 
leucemias e linfomas.  
 

Grave 
Pontuação 
3 

Perda de peso> 5% em 1 mês 
(>15% em 3 meses) ou IMC 
18,5 + condição geral 
comprometida ou ingestão 
alimentar 0-25% da 
necessidade normal na última 
semana. 

Grave 
Pontuação 
3 

Trauma craniano, 
Transplante de medula 
óssea, pacientes em 
cuidados intensivos 
(APACHE> 10). 

Pontuação:       +      :      =          Pontuação total 

Pontuação ≥ 3: o paciente está em risco nutricional e o cuidado nutricional é 
iniciado. Pontuação < 3: reavaliar paciente semanalmente. Se o paciente tem 
indicação para cirurgia de grande porte, considerar plano de cuidado nutricional 
para evitar riscos associados. 
Se ≥ 70a: adicionar 1 ponto no total acima  =  pontuação total ajustado a idade. 
 
MUST: 

IMC 
Pontos 
0 = > 20,0 (>30 obeso)  
1 = 18,5-20,0 
2 = < 18,5 

Perda de peso não 
planejada em 3-6 
meses 
Pontos 
0 = < 5% 
1 = 5-10% 
2 = > 10% 

Efeito agudo da doença 
Adicionar 2 se houve ou 
há possibilidade de 
ausência de ingestão 
alimentar por > 5 dias 

0 Baixo Risco 1 Risco Médio ≥ 2 Alto Risco  
 

 
MNA - SF: 

Primeira parte.Triagem Nutricional Pontos 

A Nos últimos três meses houve diminuição da ingestão 
alimentar devido à perda de apetite, problemas digestivos ou 
dificuldade para mastigar e engolir? 
0 = diminuição grave da ingestão 
1 = diminuição moderada da ingestão 
2 = sem diminuição da ingestão 

 

B Houve perda de peso durante os últimos 3 meses? 
0= perda maior que 3 kg 
1= não sabe informar 
2= perda entre 1 e 3 kg 
3= não houve perda 

 

C Qual é a Mobilidade? 
0= restrito ao leito ou à cadeira de rodas 
1= deambula, mas não é capaz de sair de casa 
2= normal 

 

D Passou por algum estresse psicológico ou doença aguda nos 
últimos 3 meses? 
0= sim 
2= não 

 

E Tem problemas neurofisiológicos? 
0= demência ou depressão grave 
1= demência leve 
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2= sem problemas psicológicos 

F Qual é o Índice de Massa Corpórea [IMC = peso (kg)/ altura 
(m2)] 
0 = IMC < 19 

1 = 19  IMC < 21 

2 = 21  IMC < 23 

3 = IMC  23 

 

Pontuação da triagem (total máximo de 14 pontos)  

12 pontos ou mais: sem risco nutricional no momento. Reavaliar em uma semana. 
11 pontos ou abaixo: possibilidade de desnutrição, continuar a avaliação 
nutricional completa com o auxílio do nutricionista. 

 
SGA: 
A. História 
1. Alteração de peso 
Perda total nos últimos 6 meses: total = __Kg; % perda de peso= __. 
Alteração de peso nas últimas duas semanas: __ aumento __sem alteração __ 
diminuição. 
2. Alteração na ingestão alimentar 
__sem alteração 
__alterada __ duração= __semanas. 
__tipo:__dieta sólida sub ótima __dieta líquida completa __líquidos hipocalóricos 
__inanição. 
3. Sintomas gastrintestinais (persistentes por 2 semanas) 
__ nenhum __ náusea __ vômitos __ diarréia __ anorexia. 
4. Capacidade funcional 
__ sem disfunção (capacidade completa) 
__ disfunção: __duração= ___ semanas. 
__ tipo: ___ trabalho sub ótimo ___ ambulatório ___ acamado. 
5. Doença e sua relação com necessidades nutricionais 
Diagnóstico primário (especificar): __________________________________ 
Demanda metabólica (estresse): __ sem estresse __ baixo estresse__ estresse 
moderado__estresse elevado. 
B. Exame físico (para cada categoria, especificar: 0= normal, 1+ =leve, 2+ 
=moderada, 3+ = grave). 
__ perda de gordura subcutânea (tríceps, tórax) 
__ perda muscular (quadríceps, deltóide) 
__ edema tornozelo 
__ edema sacral 
__ ascite 
C. Avaliação Subjetiva Global (selecione uma): 
__ A= bem nutrido 
__ B= moderado ou suspeito de ser desnutrido 
__ C= desnutrição grave 
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ANEXO 2. Seguimento clínico dos pacientes até alta hospitalar ou óbito. 

 

 

Nome: _________________________________ Sexo: ___ Idade: ___. Leito: _____ 
Prontuário n

o
: _________. Diagnóstico:___________________________. CID: ______. 

Internação: __/__. Avaliação: __/__. Alta: __/__. Data óbito:__/__/__. Causa: ___________. 

Paciente apresentou complicações após a data da primeira entrevista: (1=sim, 2= não)  

Se sim, foram de tratamento: (1=não operatório, 2= operatório)        

Se sim, usou antibióticos: (1=sim, 2=não)  Quantos dias:   

Necessitou de CTI/UTI: (1=sim, 2=não)   Quantos dias:  

Foi intubado: (1=sim, 2=não)   Quantos dias:   

Se o paciente apresentou complicações, preencha as tabelas abaixo: 

Infecciosas:  Sim  Não 

Infecção de parede    

Infecção urinária   

Infecção pulmonar    

Abcesso intra abdominal   

Abcesso extra peritoneal   

Infecção de prótese   

Sepsis ou bacteremia   

Choque séptico   

Coagulopatia séptica   

Celulite    

Candidíase oral    

Peritonite bacteriana espontânea    

Colangite    

Infecção de cateter    

Candidíase esofágica    

Osteomielite   

Empiema   

Diarréia infecciosa    

Não infecciosas:  Sim  Não 

Atelectasia lobar   

Insuficiência respiratória   

Embolia pulmonar   

Fístula broncopleural   

ICC    

AVC   

Infarto    

Arritmia cardíaca    

Trombose venosa    

Parada cardíaca    

Alterações hepáticas    

Fístula GI, biliar, pancr.   

Encefalopatia    

Pancreatite    

Hemorragia digestiva    

Insuficiência renal   

Deiscência de ferida    

Sangramento PO    

Úlcera por decúbito    

Rejeição de órgão transplantado    

Coagulopatia    

Após a primeira entrevista,  
este paciente recebeu NE: 

(1=sim, 2=não)    
 
Após a primeira entrevista, 
este paciente recebeu NPT: 

(1=sim, 2=não)    
 
Após a primeira entrevista,  
este paciente recebeu alguma 
suplementação oral: 

(1=sim, 2=não)    
 
Se sim, qual: ____________ 
 
Observações: ____________ 
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