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Estudos de validação de ferramentas de triagem e ava-
liação nutricional: uma revisão acerca da sensibilidade e 
especificidade
Validation studies of screening tools and nutritional assessment: a review of 
the sensitivity and specificity

RESUMO 

Introdução: a detecção precoce do risco nutricional é um preditor de 
complicações. Assim, o desenvolvimento e a validação de ferramentas 
de triagem e avaliação nutricional, que possibilite a identificação de 
indivíduos com risco de desnutrição torna-se fundamental para a ela-
boração do plano de cuidado nutricional. 

Objetivo: investigar estudos de validação de ferramentas de triagem e 
avaliação nutricional, com ênfase nos valores de sensibilidade e espe-
cificidade.

Método: revisão bibliográfica descritiva e exploratória com base nos 
artigos indexados em bases de dados virtuais, além de livros técnicos. 
Estudos de validação foram selecionados de acordo com quatro cri-
térios de inclusão: ter como propósito avaliação da acurácia de ferra-
menta de triagem e avaliação nutricional; ter sido desenvolvida para a 
identificação de risco nutricional em adultos e idosos; apresentar dados 
de sensibilidade e especificidade e ter sido publicação na última década 
(2001 a 2011).

Resultados: um total de 20 artigos originais sobre o tema foi levantado 
e 12 estudos de validação selecionados. Avaliação Nutricional Subjetiva 
Global (ASG) foi a mais utilizada como padrão de referência (n=4), sen-
do que a 3-Minute Nutrition Screening (3-MinNS) apresentou maior 
sensibilidade e a Nutritional Risk Screening 2002 (NRS2002) maior 
especificidade. Também foram utilizados como padrões de referência, 
a Mini Avaliação Nutricional (MAN) (n=2), o Índice Combinado (IC) 
(n=1) e o Malnutrition Universal Screening (MUST) (n=1), assim como 
dados antropométricos (n=3) e um estudo utilizou a ingestão alimentar 
associada à antropometria.

Conclusão: a heterogeneidade metodológica dos estudos, incluindo 
adoção de diferentes padrões de referência, impossibilita a realização 
de uma análise mais adequada, com relação aos valores de sensibilidade 
e especificidade. 

Palavras-chave: Triagem nutricional; Avaliação nutricional; Risco nu-
tricional; Desnutrição hospitalar.
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ABSTRACT 

Introduction: early detection of nutritional risk is a predictor of clin-
ical complications, consequently the development and validation of a 
screening tool and nutritional assessment, which permits the identifi-
cation of individuals at undernutrition risk, is essential for the develop-
ment of nutritional care plan.

Objective: To investigate the validity studies of screening tools and nu-
tritional assessment, with emphasis on sensitivity and specificity.

Method: Descriptive and exploratory literature review based on articles 
indexed in virtual databases, and technical books. Validation studies 
were selected according to four criteria: have the purpose of assessing 
the accuracy of screening tools and nutritional assessment, have been 
developed for the identification of nutritional risk in adults and elderly, 
provide information on sensitivity and specificity and with publication 
the last decade (2001-2011).

Results: A total of 20 original articles on the subject were raised and 
12 validation studies selected. Subjective Global Assessment (SGA) was 
the most used as reference standard (n = 4), and the 3-Minute Nu-
trition Screening (3-Minns) showed higher sensitivity and Nutritional 
Risk Screening 2002 (NRS2002) greater specificity. Also were used as a 
reference standard, the Mini Nutritional Assessment (MAN) (n = 2), the 
Combined Index (CI) (n = 1) and the Malnutrition Universal Screening 
(MUST) (n = 1), and anthropometric data (n = 3) and one study used 
food intake associated with anthropometry.

Conclusion: The methodological heterogeneity of studies, including 
adoption of different reference standards makes it impossible the re-
alization of a more accurate analysis, with respect to sensitivity and 
specificity.

Keywords: Nutritional screening; Nutritional assessment; Nutritional 
risk; Hospital malnutrition.

INTRODUÇÃO

A desnutrição hospitalar tem sido amplamente 
investigada nas últimas décadas, os resultados de 
pesquisas européias mostram que cerca de 25% 
dos pacientes se encontram desnutridos na ad-
missão e cerca de 66% a desenvolvem durante a 
internação. Apesar da alta prevalência, da estreita 
correlação com complicações, maior tempo de in-
ternação e maiores custos, a desnutrição só é diag-
nosticada em 50% dos pacientes internados1.

Em âmbito nacional, no ano de 1996, foi reali-
zado o estudo multicêntrico Inquérito Brasileiro 
de Avaliação Nutricional (IBRANUTRI), no qual 
foram avaliados 4.000 pacientes hospitalizados 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Os resultados 
apontaram que 48,1% dos avaliados se encontra-
vam desnutridos, sendo que nos dois primeiros 
dias de internação foram detectados 33,2% de 
pacientes em processo de desnutrição e foi obser-
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Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciên-
cias da Saúde (Lilacs) do Centro Latino-Américano 
e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde 
(Bireme) e Literatura Internacional em Ciências da 
Saúde (Medline) da National Library of Medicine, 
USA (NLM), além de outras bases acessadas por 
meio da Pubmed (serviço provido pela NLM) , da 
biblioteca do Ministério da Saúde e livros técni-
cos. A estratégia de busca utilizou as seguintes 
palavras-chave: triagem nutricional, avaliação 
nutricional, risco nutricional, desnutrição hospi-
talar, validação de avaliações nutricionais, e seus 
correspondentes em inglês e espanhol. A triagem 
das publicações sobre o tema inicialmente foi ba-
seada nos títulos e resumos, observando a relevân-
cia para o tema proposto, obtendo-se 60 fontes 
bibliográficas. Destas, dez foram excluídas após 
leitura e análise mais detalhada por se distanci-
arem dos propósitos deste estudo, restando 26 
fontes secundárias, 20 primárias, uma resolução 
e uma portaria. Os estudos de validação foram se-
lecionados de acordo com quatro critérios de in-
clusão: ter como propósito avaliação da acurácia 
de ferramenta de triagem e avaliação nutricional; 
ter sido desenvolvida para a identificação de risco 
nutricional em adultos e idosos; apresentar dados 
de sensibilidade e especificidade e com publicação 
na última década (2001 a 2011). Foram selecio-
nados 17 estudos para análise dos procedimentos 
adotados na validação das ferramentas de triagem 
e avaliação nutricional, porém cinco destes foram 
excluídos, por não terem abordados sobre a sensi-
bilidade e especificidade das ferramentas, restan-
do 12 estudos. 

Cuidado nutricional

Não existe um conceito universal para definir 
desnutrição, é possível caracterizá-la como um 
processo contínuo que se desencandeia com in-
gestão inadequada de nutrientes, exigências nutri-
cionais crescentes associadas a um estado patológi-
co, complicações da doença (como má absorção, 
perda intensa de nutrientes) ou uma combinação 
de todos esses fatores; e progride com alterações 
funcionais, seguida de alterações na composição 
corporal9. 

Na desnutrição energético-protéica, a deteriora-
ção nutricional ocorre na ausência de estresse e 
se desenvolve gradualmente ao longo de sema-
nas ou meses, resultando em demanda diminuída 
por nutrientes e homeostase nutricional, ou seja, 
o organismo mediante vários ajustes metabólicos 

vado um aumento na prevalência de desnutrição 
proporcional ao aumento de permanência hospi-
talar, ou seja, em indivíduos com tempo de inter-
nação superior a quinze dias foram identificados 
61% de indivíduos desnutridos2.

A manutenção do estado nutricional é essencial 
para preservação e recuperação da saúde. A iden-
tificação precoce do risco nutricional possibilita 
uma intervenção e cuidado nutricional mais ade-
quados3. Assim, torna-se clara a necessidade de 
estabelecer o risco ou diagnóstico nutricionais 
dos pacientes internados, por meio de um rastrea-
mento seguido ou não de avaliação nutricional, 
fazendo frente à associação entre desnutrição e o 
surgimento de complicações, bem como da mor-
talidade aumentada4.

A detecção do risco nutricional é um fator preditor 
de complicações em pacientes hospitalizados5. Se-
gundo as diretrizes da American Society for Paren-
teral and Enteral Nutrition (ASPEN) para triagem 
e avaliação nutricional de adultos, pacientes con-
siderados em risco nutricional ou desnutridos por 
ferramentas de triagem ou avaliação nutricional, 
apresentaram maiores taxas de infecção, maior 
tempo de internação hospitalar e mortalidade6. 

No ano de 2005 o Ministério da Saúde brasilei-
ro reconheceu a importância do rastreamento do 
processo de desnutrição e tornou obrigatória a 
implantação de protocolos de triagem e avaliação 
nutricional nos hospitais do SUS7.

O método de triagem ideal deveria possuir eleva-
da sensibilidade, ou seja, positivo para pacientes 
que de fato são desnutridos e uma elevada espe-
cificidade, negativo para pacientes que não são 
desnutridos8. 

O objetivo desta pesquisa é realizar uma revisão 
bibliográfica da literatura científica, com o propó-
sito de analisar os resultados de estudos de valida-
ção de ferramentas de triagem e avaliação nutri-
cional, com ênfase nos valores de sensibilidade e 
especificidade.

MÉTODO

A fundamentação teórica foi realizada por meio de 
uma revisão bibliográfica descritiva e exploratória, 
de acordo com o levantamento de artigos científi-
cos publicados, nas seguintes bases de dados vir-
tuais: Revisões Sistemáticas da Cochrane Library, 
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freqüência de complicações infecciosas, deple-
ção da massa muscular, cicatrização prejudicada, 
maior tempo de internação hospitalar, aumento 
da morbidade e mortalidade9.

A detecção precoce do processo de desnutrição 
durante a internação hospitalar auxilia no cuida-
do nutricional e na prevenção de complicações, 
e deve ocorrer em até 72 horas da admissão do 
paciente6,9,15-17. Segundo diretrizes para triagem, 
avaliação nutricional e intervenção em adultos da 
ASPEN, nos Estados Unidos em centros de cuida-
dos intensivos essa detecção precoce deve ocorrer 
em até 24 horas6.

Com a triagem nutricional e a implementação do 
cuidado nutricional é possível minimizar ou pre-
venir a deterioração da capacidade física e mental 
do indivíduo, reduzir o número de complicações 
da doença e do tratamento, acelerar a recuperação; 
reduzir gastos e tempo de internação hospitalar15.

A diretriz para triagem nutricional da European 
Society for Clinical Nutrition and Metabolism 
(ESPEN) recomenda os seguintes procedimentos 
para todos os pacientes admitidos para internação 
hospitalar15:

1. Durante a admissão uma triagem nutricional 
(um método de simples execução ou coleta) 
deve ser realizada para identificar os indiví-
duos com risco nutricional.

2. Na sequência, os pacientes identificados como 
em risco nutricional devem ser submetidos à 
avaliação nutricional completa.

3. Esta fase permite ao indivíduo uma avaliação 
das suas necessidades nutricionais e um plano 
de assistência e terapia nutricional.

4. Ao monitorar e redefinir os objetivos nutricio-
nais deve-se reconsiderar o planejamento da 
terapia e assistência. 

5. Finalmente, as informações sobre os resultados 
da triagem nutricional, assistência, planeja-
mento e monitoramento devem ser comunica-
dos a outros profissionais, quando o paciente 
for transferido para outras instituições. 

Não existe definição específica para risco nutri-
cional (RN). Em 1994, a American Diabetes Asso-
ciation (ADA), definiu como a presença de fatores 
que podem acarretar ou agravar a desnutrição em 

e fisiológicos busca regular seu ambiente interno 
para manter uma condição mais estável compa-
tível com a menor disponibilidade de nutrientes. 
A ingestão nutricional reduzida tem como conse-
quência um gasto energético diminuído, que se 
evidencia primeiramente pela redução da capaci-
dade funcional, podendo ainda ocorrer piora no 
decorrer processo10. 

No entanto, no contexto hospitalar, muitas vezes 
o paciente pode ser submetido a um nível de es-
tresse que impossibilita o organismo desenvolver 
a adaptação ao jejum total ou parcial, resultando 
na desnutrição protéico-energética. O quadro clí-
nico é caracterizado pelo aumento do metabolis-
mo e pelo fato de apresentar um déficit protéico 
superior ao energético, além do desenvolvimen-
to paralelo de certo grau de limitação metabólica 
que impedirá o organismo de utilizar o nutriente 
disponível. Sendo assim, o catabolismo protéico 
exacerbado resulta em depleção da massa muscu-
lar, alterações nas funções de órgãos e alteração 
da capacidade funcional de forma mais intensa e 
mais grave10.

As características clínicas da deterioração do esta-
do nutricional podem ser percebidas, com maior 
facilidade, em um estágio avançado da desnutri-
ção, porém no estágio inicial tais características 
podem não ser prontamente identificadas11-13. 

A desnutrição pode ser classificada em: 1) Maras-
mo ou desnutrição energético-proteica, causada 
por uma deficiência primária de calorias, com 
perda de tecido adiposo, depleção muscular e au-
sência de edema; 2) Kwashiorkor ou desnutrição 
protéica-energética, é uma deficiência primária 
de proteína, com preservação do tecido adiposo e 
presença de edema10,14.

Recentemente o Internacional Guideline Comittee 
propôs uma diferente abordagem para o diagnós-
tico nutricional para adultos, baseado na etiologia 
e integrando a respostas inflamatórias à doença e 
ao trauma: 1) fome relacionada à desnutrição, ou 
seja, fome crônica com ausência de inflamação; 2) 
desnutrição relacionada à doença crônica, em que 
a inflamação é crônica com grau variando de leve 
a moderado; 3) desnutrição relacionada à doença 
aguda ou injúria, na qual a inflamação é aguda e 
grave6,8.

Os pacientes desnutridos possuem alto risco de 
intercorrências e resultados negativos durante o 
tratamento da doença de base, que incluem maior 
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Um diagnóstico nutricional fidedigno é demorado 
e requer um especialista experiente, além de ser 
oneroso pode ser incômodo para os indivíduos 
bem nutridos. Por estes motivos, são necessários 
métodos de triagem nutricional, que sejam rápi-
dos e não invasivos, precedendo uma avaliação 
mais criteriosa1.

Cabe ressaltar que a confiabilidade do instrumen-
to de triagem é atributo importante, pois uma fer-
ramenta só pode ser válida se produzir resultados 
consistentes. Muitas ferramentas são publicadas, 
tendo apenas como base a opinião de especialistas 
ou consensos, e dessa forma não possuem valida-
de científica23,24.

Ferramentas de Triagem e Avaliação nutricional 

As pesquisas incluídas nessa revisão validaram 
as seguintes ferramentas de triagem e avaliação 
nutricional: Avaliação Nutricional Subjetiva Glo-
bal (ASG), Nutrition Risk Screening 2002 (NRS 
2002), Malnutrition Universal Screening (MUST), 
Nutrition Risk Score (NRS), Mini Avaliação Nu-
tricional (MAN), 3-Minute Nutrition Screening 
(3-MinNS), Minimal Eating Observation and Nu-
trition Form - version II (MEONF-II), Malnutri-
tion Screening Tool desenvolvida pelo Malnutri-
tion Advisory Group (MAG) e Short Nutritional 
Assessment Questionnaire (SNAQ), Gassul Classi-
fication, Glasgow, Instant Nutritional Assessment 
(INA) e Nutritional Risk Indicator (NRI). 

Essas ferramentas são métodos integrados, ou me-
lhor, um conjunto de indicadores utilizados para 
classificar o estado nutricional ou para avaliar o 
risco nutricional, associado à predição de com-
plicações e mortalidade. Para maior compreensão 
destes estudos as mesmas serão descritas de forma 
sintética. 

Avaliação Nutricional Subjetiva Global (ASG)

A ASG foi inicialmente desenvolvida para pacien-
tes cirúrgicos adultos e idosos. Na década de 80 
foi padronizada em forma de questionário e va-
lidada por Detsky et al., com o objetivo de iden-
tificar pacientes com risco nutricional. Segundo 
este pesquisador, o propósito da avaliação não 
seria apenas o de contribuir para o diagnóstico 
nutricional, mas sim a identificação de indivíduos 
com maiores probabilidades de desenvolver com-
plicações associadas ao estado nutricional. Para a 

pacientes hospitalizados8. O RN também é carac-
terizado como o risco de aumento de morbimor-
talidade em decorrência do estado nutricional14,20. 

Para a detecção precoce da desnutrição é reco-
mendado a realização do rastreamento ou triagem 
nutricional, por meio de uma ferramenta adequa-
da, com a finalidade de apontar o risco nutricional 
e posteriormente, a avaliação nutricional, que por 
ser mais detalhada, possibilitará a elaboração do 
diagnóstico nutricional9,17,19. Dessa forma, mais 
eficaz que o diagnóstico nutricional é o rastrea-
mento do risco nutricional9 .

A avaliação nutricional abrange dois importantes 
componentes, o primeiro é a análise da composi-
ção corporal (massa muscular e reserva de gordu-
ra subcutânea) e o segundo é a avaliação das fun-
ções fisiológicas responsáveis pela funcionalidade 
dos órgãos e células, refletidas na força muscular, 
função respiratória, síntese protéica e reparação 
dos tecidos14.

Estudos têm considerado inadequada a utilização 
de apenas um método de avaliação ou triagem nu-
tricional do paciente. A ausência de uma medida 
objetiva que seja considerada “padrão-ouro” para 
identificação de desnutrição levou os investigado-
res a desenvolverem vários índices nutricionais 
que podem ser usados para designar se os pacien-
tes estão ou não em risco18,21.

Ferramentas de pontuação subjetiva têm sido pro-
jetadas com intuito de aumentar a sensibilidade 
e especificidade na identificação da alteração do 
estado nutricional18.

Os métodos mais tradicionais foram baseados em 
parâmetros, como a ingestão alimentar, peso cor-
poral, perda ponderal ao longo do tempo, perda 
de gordura subcutânea, depleção muscular, níveis 
séricos de proteínas e competência imunológica18. 
É importante ressaltar que testes de avaliação nu-
tricional podem falhar na detecção do risco nutri-
cional, uma vez que são desenvolvidos para detec-
tar o grau da desnutrição já estabelecida11,19.

O diagnóstico nutricional por meio da avaliação 
do estado nutricional deve incluir o levantamen-
to, análise e interpretação de dados clínicos, bio-
químicos, dietéticos e antropométricos a partir do 
estudo do prontuário, anamnese e exame físico e é 
pré-requisito para elaboração do plano de cuidado 
nutricional e prescrição dietética, conforme Reso-
lução do Conselho Federal de Nutricionistas N.° 
304, de 26 de Fevereiro de 200322.
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ciente é classificado como normal (escore >23,5), 
em risco nutricional (escore 17-23,5) ou desnutri-
do (escore <17)3.

Nutrition Risk Score (NRS)

O NRS foi desenvolvido e validado por Reilly et 
al. em 1995, para todas as faixas etárias de hospi-
talizados e tem como objetivo a detecção de risco 
nutricional precoce. Esse método leva em consi-
deração as seguintes questões: 1) perda ponderal 
indesejada, considerando o tempo e a quantidade; 
2) IMC para adultos e percentis de peso para altu-
ra para crianças; 3) apetite; 4) capacidade de mas-
tigação e deglutição, 5) sintomas gastrintestinais 
(vômitos e diarréia), 6) fator de estresse da doença, 
ou seja, sem estresse (pacientes internados apenas 
para investigação), estresse leve (pequena cirurgia, 
infecção leve), estresse moderado (doenças crôni-
cas, grandes cirurgias, fraturas, úlceras de pressão, 
acidente vascular cerebral, doenças inflamatórias 
intestinais, outras doenças gastrintestinais) e es-
tresse grave (múltiplas fraturas, queimaduras, 
múltiplas úlceras, sepese grave, câncer). Para cada 
resposta é atribuído um escore que varia de zero a 
três, aumentando de acordo com a complexidade. 
Os pacientes são classificados como risco de des-
nutrição baixo, moderado ou alto27.

Malnutrition Universal Screening (MUST)

Método de triagem nutricional desenvolvido pelo 
Malnutrition Advisory Group, um comitê integra-
do da British Association for Parenteral and Ente-
ral Nutrition (MAG-BAPEN), com o propósito de 
detectar a desnutrição. Inicialmente, foi elaborado 
para uso em comunidades, porém teve seu uso es-
tendido para a atenção hospitalar devido a sua boa 
reprodutibilidade inter-observador, validade simi-
lar a outras ferramentas e bom valor preditivo. Sua 
aplicabilidade é versátil, podendo ser utilizado em 
adultos e idosos de diversos setores, tais como 
cirurgia, ortopedia, cuidados intensivos, sendo 
possível a adaptação para gestantes e lactantes. O 
MUST inclui três parâmetros clínicos e atribui a 
cada item uma pontuação de zero, um ou dois, 
conforme a descrição a seguir: 1) IMC > 20 kg/m², 
pontuação igual a zero, 18.5-20 kg/m², pontua-
ção igual a um, abaixo de 18.5 kg/m², pontuação 
igual a dois; 2) perda ponderal menor que 5% , 
pontuação igual a zero, 5 a 10%, pontuação igual 
a um, maior que 10%, pontuação igual a dois; 3) 
doença aguda ou jejum superior a cinco dias, se 

avaliação nutricional, a ASG compreende cinco 
critérios: 1) perda de peso nos últimos seis meses, 
sendo que a recuperação e/ou estabilização estão 
associadas a um melhor prognóstico; 2) alteração 
da ingestão alimentar em relação ao usual, con-
siderando o tempo e o grau da alteração (jejum, 
líquidos hipocalóricos, dieta sólida insuficiente); 
3) sintomas gastrointestinais, como náuseas, vô-
mitos, diarréia e anorexia, considerando duração 
(mais que duas semanas) e intensidade; 4) capa-
cidade funcional (reduzida ou restrição ao leito); 
5) demanda metabólica da doença de base. Além 
desses critérios, deve ser realizado o exame físi-
co, que consiste na avaliação subjetiva muscular 
e de gordura subcutânea, e na presença ou não 
de edema e/ou ascite. No final, com base na clas-
sificação da cada um desses aspectos o paciente 
é classificado em: (A) bem nutrido, (B) suspeito 
de ser desnutrido ou moderadamente desnutrido, 
(C) desnutrido grave14,20,25.

Mini Avaliação Nutricional (MAN)

A MAN, uma ferramenta publicada em 1994, foi 
desenvolvida em parceria entre o Hospital Univer-
sitário de Toulouse na França, a Universidade do 
Novo México nos Estados Unidos e a Nestlé Re-
search Center na Suíça. O objetivo da ferramenta 
é rastrear o risco de desenvolver a desnutrição ou 
detectá-la em estágio inicial, em idosos nos níveis 
de atenção secundária, terciária ou institucionali-
zados, pois inclui aspectos físicos e mentais (que 
afetam a ingestão alimentar dos idosos) e questio-
nário dietético26,15. A MAN consiste em um ques-
tionário dividido em duas partes, a primeira é de-
nominada Triagem (MAN- Short Form) e segunda 
Avaliação Global. A triagem compreende as se-
guintes questões: 1) alteração da ingestão alimen-
tar, 2) perda de peso nos últimos meses, 3) mobi-
lidade, 4) estresse psicológico ou doença aguda no 
último trimestre, 5) problemas neuropsicológicos 
e 6) Índice de Massa Corporal (IMC). Para cada 
item é atribuído um escore, caso a pontuação final 
seja igual ou inferior a 11 pontos, significa que há 
a possibilidade de desnutrição, sendo necessária 
a aplicação da segunda parte. A avaliação global, 
ou segunda parte da avaliação, aborda questões 
relacionadas ao modo de vida, lesões de pele ou 
escaras, medicações, inquérito dietético (número 
de refeições, ingestão de alimentos e líquidos, ca-
pacidade autônoma de alimentação), autoavalia-
ção (percepção da saúde e estado nutricional) e 
finalmente, a antropometria (perímetro braquial e 
da perna). Ao final, soma-se a pontuação e o pa-
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risco nutricional. É uma ferramenta certificada 
pela ESPEN, que recomenda seu uso em adultos. 
Possui as mesmas questões do MUST, com acrés-
cimo da gravidade da doença e sua associação 
com os requerimentos nutricionais e consiste em 
uma triagem inicial composta por quatro questões 
referentes ao IMC, perda ponderal indesejada no 
último trimestre, redução da ingestão alimentar na 
última semana e presença de doença grave e uma 
triagem final que classifica as respostas da triagem 
inicial, considerando o percentual de peso perdi-
do e o tempo, IMC, aceitação da dieta e grau da 
severidade da doença. É atribuído um escore para 
cada item, em seguida o somatório de todos e se a 
idade do paciente for superior a 70 anos soma-se 
mais um ponto. Ao final um escore ≥3 indica risco 
nutricional, um escore <3 sugere-se repetir a tria-
gem semanalmente. Portanto, vale ressaltar que 
essa ferramenta considera a idade superior a 70 
anos como um fator de risco extra para a desnutri-
ção e também, por avaliar a perda ponderal refe-
rente aos três meses anteriores, acaba por apontar 
mudanças no estado nutricional agudas ou mais 
recentes15,25,29.

Malnutrition Screening Tool (MAG)

Método de triagem nutricional, validado em 2003 
para pacientes oncológicos internados, foi desen-
volvido inicialmente para uso em comunidades 
pelo Malnutrition Advisory Group, um comitê 
integrado da British Association for Parenteral 
and Enteral Nutrition (MAG-BAPEN). Com o ob-
jetivo de detectar risco nutricional, é constituído 
por apenas dois itens: IMC e perda ponderal não 
intencional no último semestre. A investigação 
da aplicabilidade dessa ferramenta em diferentes 
contextos - como hospitais, asilos e cuidado do-
miciliar - foi recomendada pelo próprio Malnutri-
tion Advisory Group25. Os pacientes com um IMC 
<18,5 kg/m² ou IMC 18,5-20 kg/m² associado à 
perda de peso de 5-10%, são classificados como 
risco nutricional alto; IMC 18,5-20 kg/m² e menos 
de 5% de perda ponderal, risco nutricional mode-
rado; ganho de peso ou IMC> 20 kg/m² e perda de 
peso de menos 5%, recebe a classificação de risco 
nutricional baixo23.

Glasgow Nutritional Screening Tool (Glasgow NST)

A ferramenta de triagem nutricional Glasgow NST 
foi desenvolvida na Escócia, sendo utilizada por 
muitos anos no hospital Glasgow Royal Infir-

ausente, pontuação igual a zero; se presente, pon-
tuação igual a dois. Um escore maior que dois 
pontos classifica o paciente como em alto risco de 
desnutrição; escore igual a um ponto como médio 
risco de desnutrição, escore igual a zero como bai-
xo risco de desnutrição5,15,25.

Short Nutritional Assessment Questionnaire (SNAQ)

 Essa ferramenta foi desenvolvida na Holanda por 
Kruizenga et al., no ano de 2002, com o propósito 
de detectar a desnutrição hospitalar em pacientes 
adultos e idosos hospitalizados, de várias especia-
lidades médicas, como gastroenterologia, derma-
tologia, nefrologia, cirurgia geral e oncológica. O 
SNAQ é composto por quatro questões e para cada 
resposta é atribuído um escore: 1) perda de peso 
intencional; mais de 6 kg nos últimos seis meses, 
equivale a três pontos ou mais de 3 kg no último 
mês, equivale a dois pontos; 2) redução do apetite 
no último mês, equivale a um ponto, 3) uso de 
suplementação via oral ou sonda enteral no últi-
mo mês, equivale a um ponto. Os pacientes com 
escore menor que dois pontos são classificados 
como bem nutridos, escore igual a dois pontos são 
classificados como moderadamente desnutridos e 
pacientes com escore maior ou igual a três pontos 
são classificados como gravemente desnutridos28.

Nutrition Screening Tool (NST)

O NST, uma ferramenta usada no South Man-
chester University Hospital Trust foi validada e 
publicada por Burden e colaboradores, em 2001. 
O propósito da ferramenta é identificar pacientes 
com desnutrição ou risco nutricional e compreen-
de parâmetros como: 1) idade, 2) condição men-
tal, 3) peso, 4) ingestão alimentar, 5) capacidade 
de se alimentar, 6) condição clínica, 7) sintomas 
gastrintestinais. Para cada item são atribuídos es-
cores que variam de quatro a um ponto. Ao final 
é somada a pontuação e classifica-se o estado nu-
tricional do avaliado: 15 pontos ou mais classifi-
ca como desnutrição, 10 a 14 pontos classiofica 
como risco de desnutrição moderado e sete a nove 
pontos classifica como risco de desnutrição bai-
xo24.

Nutritional Risk Screening 2002 (NRS 2002)

O NRS 2002 foi desenvolvido na última década, 
por Kondrup et al., com o propósito de detectar 
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escore igual a zero. Um escore final maior que três 
caracteriza o paciente em risco nutricional, sendo: 
escore 3 a 4 pontos equivale a um risco nutricio-
nal moderado e 5 a 9 pontos equivale a um risco 
nutricional moderado31.

Minimal Eating Observation and Nutrition Form - 
Version II (MEONF II)

Essa ferramenta foi criada a partir da MEONF I, 
foi validada e publicada por Westergren; Vallén em 
2010, com a finalidade de avaliar a presença de ris-
co nutricional durante a internação hospitalar. Sua 
pontuação varia de 0 a 8 pontos e compreende seis 
diferentes itens: 1) Perda de peso não intencional 
(independente de tempo e magnitude); 2) IMC<20 
kg/m² em indivíduos com idade igual ou menor 
que 69 anos, IMC < 22 kg/m² em indivíduos com 
idade igual ou maior que 70 anos ou circunferên-
cia da panturrilha menor que 31 centímetros (caso 
não seja possível medir peso e altura); 3) ingestão 
de alimentos (considera as dificuldades funcionais 
e motoras durante a refeição); 4) dificuldades de 
mastigação e deglutição; 5) apetite, avalia ingestão 
de menos de 3/4 da refeição ou falta de apetite; 6) 
sinais clínicos (morfologia corporal, gordura sub-
cutânea, massa muscular, força, edema e exames 
bioquímicos). Para os itens perda de peso, IMC ou 
circunferência da panturrilha abaixo dos pontos de 
corte já citados, problemas de ingestão, mastigação 
e sinais clínicos somar um ponto para cada item 
positivo; somente alteração no apetite ou ingestão 
prejudicada que se soma dois pontos em caso po-
sitivo. Ao final, um escore de zero a dois pontos 
classifica o indivíduo como sem risco nutricional 
ou baixo risco; três a quatro pontos como risco nu-
tricional moderado; maior ou igual a cinco pontos 
classifica como risco nutricional alto32. 

Nutritional Risk Indicator (NRI)

O NRI foi desenvolvido pelo grupo Veteran’s Af-
fairs Total Parenteral Nutrition Group (1991) para 
avaliação da eficácia da nutrição parenteral total 
(NPT) no perioperatório de cirurgias torácicas e 
abdominais. É uma equação simples, que consi-
dera a concentração de albumina sérica e a relação 
do peso atual para o usual, conforme a seguinte 
descrição: NRI = (1.519 x albumina sérica) + 41.7 
x (peso atual/peso usual). Sendo assim, NRI > 100 
indica ausência desnutrição; 97.5 < NRI <100 in-
dica desnutrição moderada e NRI < 83.5 desnu-
trição grave18.

mary com a finalidade de triagem nutricional dos 
pacientes. Em 2007, foi validada para adultos e 
idosos, sendo publicada por Gerasimidis e cola-
boradores. Trata-se de um questionário com seis 
questões, pontuadas de zero a cinco, abordando 
peso atual e perda ponderal recente, apetite, ca-
pacidade motora e funcional para se alimentar, 
condição da pele, função gastrintestinal, condição 
clínica e patológica. A pontuação final menor ou 
igual a cinco pontos classifica como baixo risco 
nutricional e uma alimentação equilibrada deve 
ser incentivada, assim como o monitoramento 
semanal do peso e de possíveis mudanças; pon-
tuação final maior que seis pontos classifica como 
risco nutricional moderado e um plano de cuida-
dos deverá ser elaborado; pontuação final maior 
ou igual a 10 pontos classifica como alto risco nu-
tricional, o paciente deverá ser encaminhado aos 
cuidados médicos e de um nutricionista30.

3-Minute Nutrition Screening (3-MinNS)

Esta ferramenta, publicada em 2009, foi desenvol-
vida e validada por Lim et al., para a população 
adulta de Singapura, internada em um hospital 
de ensino de nível terciário, com a finalidade de 
detectar o risco nutricional em ambiente hospi-
talar. Estruturalmente, compreende três parâme-
tros nutricionais: 1) perda ponderal indesejada 
nos últimos seis meses: maior que 7 kg, o escore 
atribuído deve ser igual a três pontos, 3 a 7 kg ou 
perda ponderal não quantificada, o escore equiva-
le a dois pontos, 1 a 3 kg ou desconhece, escore 
igual a um ponto, ausência de perda ponderal ou 
perda de peso intencional ou perda de menos de 1 
kg ou ganho de peso, escore igual a zero; 2) inges-
tão alimentar na última semana: jejum ou menos 
que 1/4 da ingestão usual ou sonda com menos 
de 1000 quilocalorias administradas, escore igual 
a três pontos, 1/4 ou menos da metade da inges-
tão usual, sem suplementação oral ou sonda com 
aproximadamente 1000 a 1250 quilocalorias ad-
ministradas, escore igual a dois pontos, metade ou 
menos de 3/4 da ingestão usual ou 1/4 ou menos 
da metade da ingestão usual com acréscimo de 
suplemento oral ou sonda com administração de 
mais de 1250 a 1500 quilocalorias, escore igual a 
um ponto, ingestão normal ou mais que 3/4 da in-
gestão usual, escore igual a zero; 3) depleção mus-
cular: depressão significativa da musculatura tem-
poral e clavícula proeminente, escore igual a três 
pontos, leve depressão da musculatura temporal 
e discreta proeminência da clavícula, escore igual 
a dois pontos, sem sinais de depleção muscular, 
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A ferramenta de triagem mais utilizada foi a ASG, 
sendo que apenas dois estudos abordaram a va-
lidação da mesma, enquanto que, nos outros a 
ASG foi usada como padrão de referência. Um 
dos estudos de validação da ASG utilizou como 
padrão de referência o nível de nitrogênio corpo-
ral (análise da ativação de nêutrons que avalia a 
massa corporal magra) e que resultou, conforme a 
aplicação da ASG por cada um dos dois examina-
dores, em valores de sensibilidade (capacidade de 
identificar o paciente desnutrido) de 68% e 58% 
e de especificidade (capacidade de identificar o 
paciente que não apresenta desnutrição) de 61% 
e 65%34. Esta divergência de resultados com uma 
diferença de 10% entre os valores da sensibilidade 
e 4% entre os da especificidade indica a impor-
tância do treinamento na aplicação da ferramenta, 
na interpretação de dados e na discussão entre os 
aplicadores, com o objetivo de reduzir ao máximo 
a diferença entre os resultados. O outro estudo de 
validação da ASG utilizou o IC como padrão de 
referência e desta vez o valor da sensibilidade foi 
igual a 100% e da especificidade de 59%, o que 
demonstrou ser esta ferramenta mais sensível do 
que específica33. 

Enquanto que no primeiro estudo os resultados 
da ASG foram comparados a um método (nível 
de nitrogênio corporal total) que avaliou um com-
partimento corporal (massa corporal magra), no 
segundo os resultados da mesma foram compara-
dos aos resultados do IC, que é a combinação de 
quatro ferramentas, cujas composições incluem 
questões subjetivas como uma forma de avaliar as 
alterações funcionais, que se iniciam antes das al-
terações da composição corporal. Isto explicaria a 
divergência entre os dois estudos.

As investigações, que utilizaram a ASG como 
padrão de referência, foram quatro e avaliaram 
as seguintes ferramentas de triagem nutricional: 
3-MinNS, NRS 2002, NRI, MUST e MAG. 

Entre estes estudos, aqueles que encontraram 
maior sensibilidade foram os que validaram a 
3-MinNS (510 pacientes de várias especialida-
des)31 e NRS 2002 (80 pacientes com câncer gás-
trico) com valores de 86% e 80%, respectivamen-
te18, porém na pesquisa de Kyle et al. (2006) (995 
pacientes das clínicas médica e cirúrgica) o valor 
da sensibilidade da NRS 2002 foi menor (62%)5. 
Esta diferença pode indicar, mais uma vez, a im-
portância do cuidado metodológico em todas as 
etapas da pesquisa, inclusive o treinamento dos 
examinadores na aplicação da ferramenta e na in-

Gassul Classification (GC)

Esse índice, proposto por Gassul et al. em 1984, 
utiliza a concentração de albumina sérica e parâ-
metros antropométricos, como a circunferência 
muscular do braço (CMB) e prega cutânea trici-
pital (PCT), sendo os últimos comparados com os 
percentis normais para sexo e idade. De acordo 
com esse protocolo, os pacientes são classifica-
dos como: bem nutrido, kwashiorkor com défi-
cit protéico, marasmo com depleção de gordura, 
marasmo com depleção muscular, marasmo com 
depleção mista, desnutrição mista com depleção 
de gordura, desnutrição mista com depleção mus-
cular e desnutrição mista com depleção mista33.

Instant Nutritional Assessment (INA)

Este índice, foi proposto por Seltzer et al. em 
1979, utiliza testes laboratoriais que fazem parte 
da rotina hospitalar, como a albumina sérica e a 
contagem total de linfócitos (CTL) para a avalia-
ção nutricional. O paciente é classificado como 
desnutrido quando a taxa de albumina sérica se 
encontra abaixo de 3.5 g/dL e ou a CTL inferior a 
1500 células/mm³ 33.

Índice Combinado (IC)

No estudo de Pablo; Izaga; Alday (2003), os auto-
res aplicaram as seguintes avaliações: ASG, NRI, 
INA e Gassul Classification. Em seguida, combi-
naram os resultados em um protocolo a que de-
nominaram índice combinado, no qual o paciente 
considerado desnutrido por no mínimo três das 
quatro avaliações também foi considerado desnu-
trido pelo IC33

.

ESTUDOS DE VALIDAÇAO DAS FERRAMENTAS DE 
TRIAGEM NUTRICIONAL

Um total de 13 estudos de validação de ferra-
mentas de triagem nutricional foi levantado, nos 
quais, as análises realizadas consistiram no cálcu-
lo da sensibilidade, especificidade, correlação en-
tre métodos, concordância entre examinadores e 
ou entre métodos, sendo que apenas um incluiu 
a Curva de Roc. Porém, devido à diversidade de 
procedimentos para análise e avaliação da capa-
cidade de diagnóstico das ferramentas analisadas, 
esta pesquisa restringirá a análise apenas dos dois 
primeiros itens.
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tado nutricional e a gravidade da doença e pos-
teriormente verificado se o efeito da intervenção 
nutricional nos desfechos clínicos foi positivo ou 
ausente. Os autores concluiram que a ferramenta 
é capaz de identificar os pacientes que realmente 
se beneficiem do suporte nutricional15. Em outra 
investigação, de Raslan et al. (2011), a NRS 2002 
foi comparada e a sua complementariedade com 
a ASG avaliada para predizer desfechos clínicos. 
A amostra foi composta por 705 pacientes inter-
nados em um hospital do SUS e a ASG detectou 
11% a mais de desnutridos que a NRS 2002. Na 
conclusão, foi sugerido que ambas as ferramentas 
se complementam, pois quando são aplicadas jun-
tas ocorre um aumento na acurácia do diagnósti-
co do estado nutricional em relação aos desfechos 
clínicos29.

e IC, para validação da MEONF-II, NRS 2002, 
MUST, Glasgow, ASG, NRI, GC e INA (Tabela 2). 

terpretação dos dados, lembrando também que a 
sensibilidade de um teste diagnóstico não varia 
com a prevalência da desnutrição (Tabela 1).

Os maiores valores de especificidade foram obti-
dos na validação da NRS 2002 nos mesmos estu-
dos (96% e 93%, respectivamente), o que pode 
sugerir que esta ferramenta de triagem seja mais 
específica do que sensível, ou seja, maior capaci-
dade de identificação de indivíduos bem nutridos 
do que desnutridos (Tabela 1).

No trabalho de Kondrup et al. (2003), a NRS 
2002 foi apresentada como um novo método e 
sua validade documentada. O mesmo consistiu 
na análise de ensaios clínicos controlados e ran-
domizados, sendo que em cada ensaio clínico os 
pacientes foram classificados em relação ao es-

Os outros estudos também utilizaram métodos 
combinados de triagem nutricional como padrão 
de referência, os mesmos utilizaram MAN, MUST 

Tabela 1

Estudos de validação de ferramentas de triagem nutricional, utilizando a Avaliação Subjetiva Global (ASG) como padrão 
de referência, conforme os valores de sensibilidade e especificidade (n=4)

AUTOR/ANO TIPO DE SUJEITO LOCAL IDADE TM FT X PR S(%) E(%)

Lim et al., 2009 Hospitalizados (várias 
especialidades) Singapura 51.9 818 3-MinNS x ASG 86 83

Ryu; Kim, 2010 Hospitalizados: pré-op 
câncer gástrico Coréia do Sul 57.5 80 NRS 2002 x ASG 80 96

Ryu; Kim, 2010 Hospitalizados: pré-op, 
câncer gástrico Coréia do Sul 57.5 80 NRI x ASG 73 40

Kyle et al., 2006 Hospitalizados: CM e 
cirúrgica Suíça 53.4 995 NRS 2002 x ASG 62 93

Kyle et al., 2006 Hospitalizados: CM e 
cirúrgica Suíça 53.4 995

MUST x ASG
61 76

Bauer; Capra, 
2003 Hospitalizados: câncer Austrália 56 65 MAG x ASG 59 75

Kyle et al., 2006 Hospitalizados: CM e 
cirúrgica Suíça 53.4 995 NRI x ASG 43 89

CM: Clínica Médica; TM: tamanho da amostra; FT: Ferramenta de Triagem; PR: Padrão de Referência; S: Sensibilidade; E: Especificidade; 
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Ainda no estudo de Westergren et al. (2011) foi 
encontrado uma baixa sensibilidade da NRS 2002 
(37%) e alta especificidade (82%) usando a MAN 
como padrão-ouro, porém segundo os próprios 
autores uma limitação é que a ferramenta usada 
como referência foi desenvolvida para uma po-
pulação idosa (>65 anos) e na amostra, apesar da 
média de idade ser de 74 anos, foram incluídos in-
divíduos com idades de 23 a 98 anos (Tabela 2)35.

As maiores especificidades foram obtidas pelo 
MUST e INA, 93% e 92% respectivamente, sendo 
que o primeiro utilizou como padrão de referência 
a MAN e o segundo o IC (Tabela 2)32,33.

Os métodos objetivos de avaliação nutricional 
também foram utilizados como padrão de referên-
cia em alguns estudos de validação. Os mesmos 
utilizaram dados antropométricos como padrão 
de referência ou parecer nutricional por um pro-
fissional baseado em dados antropométricos (CB, 
IMC, perda ponderal) e ingestão insuficiente (Ta-
bela 3).

Entre estas, as modalidades que apresentaram 
maior sensibilidade foram ASG, NRI, GC, INA, 
todas nos valores de 100%, utilizando o IC como 
padrão de referência e Glasgow NST, no valor de 
95% utilizando a MUST como padrão de referên-
cia33, 30. Neste grupo, as ferramentas de triagem 
citadas foram as que exibiram o valor da sensi-
bilidade superior ao da especificidade, ou seja, 
maior capacidade de detectar os pacientes em ris-
co nutricional do que a capacidade de identificar 
aqueles bem nutridos. Este fator as aproxima mais 
da característica considerada ideal para o rastreio 
do processo de desnutrição, mesmo que com isso 
considere como em risco indivíduos bem nutridos 
ou falsos positivos (Tabela 2). 

Dois estudos validaram a MEONF-II e utilizaram 
o mesmo padrão de referência (MAN), no trabalho 
Westergren et al. (2011), os valores de sensibili-
dade e especificidade encontrados foram 61% e 
79%, respectivamente35. Vallén et al. (2011), en-
contraram maiores valores de sensibilidade e es-
pecificidade para as mesmas ferramentas, 73% e 
88%32. É importante ressaltar, que ambos os es-
tudos foram realizados com indivíduos da mesma 
nacionalidade, número amostral, média de idade e 
critérios de inclusão semelhantes, porém o segun-
do restringiu-se aos idosos e o primeiro incluiu 
também pacientes adultos (Tabela 2).

Tabela 2 

Estudos de validação de ferramentas de triagem nutricional, utilizando Índice Combinado (IC), Malnutrition Universal 
Screening Tool (MUST) e Mini Avaliação Nutricional (MAN) como padrão de referência, conforme os valores da sensibili-
dade e especificidade (n=4).

AUTOR/ANO SUJEITOS LOCAL IDADE TM FT X PR S(%) E(%)

Pablo; Izaga; Alday, 
2003

Hospitalizados (várias 
especialidades) Espanha 65.6 60

ASG x IC 100 59

NRI x IC 100 46

GC x IC 100 77

INA x IC 100 92

Gerasimidis et al., 
2007

Hospitalizados (várias 
especialidades)

Reino 
Unido 64 242 Glasgow NST x 

MUST 95 65

Vallén et al., 2011 Hospitalizados idosos: 
ortopedia e cardiologia Suécia 79.8 100

MEONF-II x MAN 73 88

MUST x MAN 57 93

Westergren;
Norberg; Hagell, 2011

Hospitalizados: cirúr-
gica, ortopedia, AVC 
e CM

Suécia 74.8 87
MEONF-II x MAN 61 79

NRS 2002 x MAN 37 82

CM: Clínica Médica, AVC: Acidente Vascular Cerebral; TM: Tamanho da Amostra; FT: Ferramenta de Triagem;  
PR: Padrão de Referência; S: Sensibilidade; E: Especificidade.
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Tabela 3

Estudos de validação de ferramentas de triagem nutricional utilizando dados antropométricos ou parecer nutricional 
a partir de dados antropométricos como padrão de referência, conforme os valores da sensibilidade e especificidade 
(n=3).

AUTOR/
ANO SUJEITOS LOCAL IDADE 

(anos) TM FT X PR S (%) E(%)

Corish et 
al., 2004

Hospitalizados 
(várias espacia-
lidades)

Irlanda 56.2 359

NRS x Parecer nutricional: IMC, 
PCT, CMB 

NRI x Parecer nutricional: IMC, PCT, 
CMB 

100*
71**

89*
55**

-

-

Kruizenga 
et al., 2005

Hospitalizados: 
CM, cirurgia ger-
al e oncológica

Holanda

58.4

60.6

291

297

SNAQ x (PP >5% em um mês ou 
>10% em seis meses; 5-10% em 
um a seis meses e/ou IMC <18,5) 
- (pop. A)

SNAQ x (PP >5% em um mês ou 
>10% em seis meses; 5-10% em 
um a seis meses e/ou IMC <18,5) 
- (pop. B)

86

79

89

83

Burden et 
al., 2001

Hospitalizados 
(várias espe-
cialidades)

Inglat-
erra 63 100

NST x Parecer Nutricional: 
CB<15th, IMC < 20, PP >10%, 
ingestão <25% da EAR 78 52

CM: Clínica Médica; TM: Tamanho da Amostra; FT: Ferramenta de Triagem; PR: Padrão de Referência; PP: Perda Ponderal; CB: Circunferência do Braço; 
PCT: Prega Cutânea Tricipital; CMB: Circunferência Muscular do Braço, IMC: Índice de Massa Corporal; S: Sensibilidade; E: Especificidade; EAR: Estimated 
Average Requirement (*) idade maior que 65 anos; (**) idade menor que 65 anos.

Os maiores valores de sensibilidade foram obtidos 
no estudo de Corish et al. (2004), sendo 100% 
para NRS e 89% para NRI, quando estas foram 
aplicadas em pacientes com idade superior a 65 
anos. Dessa forma, a NRS parece ser mais sensível 
para indivíduos com mais de 65 anos. Esta inves-
tigação não forneceu o valor da especificidade36 
(Tabela 3).

Na pesquisa de Kruizenga et al. (2005), na valida-
ção da SNAQ, foi encontrada os respectivos valo-
res de sensibilidade, de 86% e 79% para a popu-
lação A (pela qual foi desenvolvido) e população B 
(pela qual foi validado). Em relação à especificida-
de, os valores obtidos foram 89% (população A) e 
83% (população B), sendo que a SNAQ conforme 

os resultados desta investigação foi considerada 
uma modalidade mais específica do que sensível28. 
Ao contrário, Burden et al. (2001), na validação 
do NST, utilizando como padrão de referência o 
parecer nutricional (circunferência de braço, per-
da ponderal e ingestão alimentar), foi exibida uma 
maior sensibilidade (78%) do que especificidade 
(52%) (Tabela 2)24.

Em uma revisão sistemática, cujo objetivo era 
apontar uma ferramenta de triagem rápida e de 
fácil aplicação e que apresentasse uma elevada 
acurácia, foi concluído que, entre as modalidades 
analisadas, a SNAQ apresentou elevada aplicabi-
lidade e valores de sensibilidade e especificidade 
relevantes1.
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A ESPEN, nas diretrizes para triagem nutricional 
2002, recomenda a utilização da MUST para o uso 
em comunidades (apesar desta também ser bem 
aceita em ambiente hospitalar), da NRS 2002 para 
pacientes hospitalizados e a MAN para os pacien-
tes idosos hospitalizados, institucionalizados ou 
em cuidados domiciliar15. A ASPEN, por sua vez, 
recomenda o uso da ASG, pois esta já foi validada 
de diversas formas, inclusive em relação aos des-
fechos clínicos39.

CONCLUSÃO

ASG demonstrou ser mais sensível que específi-
ca em um dos estudos de validação que utilizou 
como padrão de referência a ferramenta de tria-
gem nutricional IC e que incluiu questões subjeti-
vas para avaliação das alterações funcionais, além 
das alterações corporais.

3-MinNS foi a ferramenta de triagem nutricional 
mais sensível, quando a ASG foi considerada pa-
drão de referência, enquanto que a NRS 2002 fi-
cou em segundo e quarto lugar em pesquisas com 
características amostrais diferentes. Contudo a 
NRS 2002 foi a mais específica nos mesmos es-
tudos. 

O restante dos estudos utilizaram padrões de re-
ferências diferentes, além de outras características 
metodológicas, impossibilitando a análise compa-
rativa entre os seus resultados.

É importante ressaltar que a heterogeneidade en-
tre os estudos, ferramentas validadas e padrões de 
referência, impediu uma análise mais detalhada a 
respeito dos valores de sensibilidade e especificida-
de. Outro fator que também dificultou a análise é 
a falta de dados dos próprios artigos e informações 
disponíveis na literatura sobre a acurácia dos testes.

Novos estudos devem ser realizados visando à vali-
dação das ferramentas para diferentes populações, 
de preferência validando por meio da avaliação da 
relação com os desfechos clínicos (mortalidade, 
infecções e outros). A ferramenta que apresentar 
maior associação com essas variáveis poderá servir 
como padrão de referência.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A avaliação nutricional envolve a investigação a 
cerca das alterações das funções orgânicas e na 
composição corporal. A alteração da capacidade 
funcional é a primeira a ocorrer, seguida de modi-
ficações nas funções orgânicas, tais como a função 
respiratória, hepática, renal, entre outras. As alte-
rações da composição corporal quando identifica-
das, o processo de desnutrição já está se desenvol-
vendo, o que valoriza os métodos subjetivos ou 
combinados para identificação do paciente com 
risco nutricional ou desnutrição, além do baixo 
custo, facilidade e rapidez37.

A ASG foi, inicialmente, desenvolvida para ser um 
método de avaliação nutricional, que em conjun-
to com outros parâmetros auxiliaria no diagnósti-
co nutricional. Alguns autores defendem seu uso 
para triagem nutricional em pacientes hospitali-
zados38, porém é uma ferramenta em que a rea-
lização é mais complexa, exige mais tempo para 
execução e por ser subjetiva, certa experiência 
do examinador15. Sendo a meia-vida da albumina 
considerada longa (18 a 20 dias) e as mudanças 
na composição corporal não perceptíveis em curto 
prazo, a ASG permite identificar sinais e sintomas 
característicos do processo da desnutrição e possi-
bilita a intervenção nutricional precoce.

Não existe um método de triagem ou avaliação 
nutricional considerado padrão ouro. Os estudos 
de validação adotam padrões de referências diver-
sos e metodologias diferenciadas com populações 
de características peculiares, conforme presença, 
ausência e tipo de enfermidade, entre outros13.

Existem na literatura científica várias ferramentas 
de triagem ou avaliação nutricional, porém gran-
de parte não foi validada ou não foi reproduzida 
em uma determinada população. Jones (2002), 
em seu artigo de revisão levantou 44 ferramentas 
distintas existentes na época, contudo apenas seis 
possuíam estudos discorrendo sobre a sensibilida-
de e especificidade23.

A segurança e a precisão, destas ferramentas, são 
características relevantes que devem ser atingidas. 
Para tanto, os estudos de testes diagnósticos ade-
quados e de boa qualidade metodológicas para a 
validação são necessários, de modo que permita 
sua reprodução em potenciais usuários da ferra-
menta21.
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