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RESUMO
Introdução: A desnutrição é um fator de risco significativo para complicações pós-operatórias, 
principalmente em cirurgias do trato gastrointestinal. A detecção precoce de alterações no estado 
nutricional pode ser útil para evitar evolução negativa do paciente durante a internação. O objetivo 
do estudo foi verificar o valor da triagem nutricional Nutritional Risk Screening 2002(NRS-2002) 
em predizer desfechos pós-operatórios em pacientes submetidos a cirurgia do trato gastrointes-
tinal. Metodo: Trata-se de um estudo de coorte, realizado na unidade de clínica cirúrgica de um 
hospital público do Distrito Federal, nos meses de novembro de 2013 a julho de 2014. Os desfe-
chos avaliados foram: tempo de internação, óbito e presença de complicações pós-operatórias 
infecciosas e não-infecciosas. Para análise estatística utilizou-se o Statistical Analysis System (SAS) 
Enterprise Guide 4.3, com nível de significância de 5%. Resultados: A amostra foi composta por 
100 pacientes, de ambos os sexos, com maior prevalência do sexo feminino (61%) e média de idade 
de 56,1 ±15,5 anos. A média geral do tempo de internação foi de 15,01 ±12,6 dias e 67% da 
amostra foram classificadas com risco nutricional. Os pacientes com risco nutricional apresentaram 
maior tempo de internação e complicações no pós-operatório, porém com significância estatística 
somente em idosos e nos pacientes cirúrgicos oncológicos (p= 0,001). Conclusões: Sugere-se 
que NRS 2002 é um bom preditor de desfechos clínicos em pacientes cirúrgicos relacionados 
às complicações pós-operatórias, destacando-se as não-infecciosas, e ao tempo de internação.

ABSTRACT
Introduction: Malnutrition is a significant risk factor for postoperative complications, especially in 
surgery of the gastrointestinal tract. Early detection of changes in nutritional status can be useful to 
avoid negative patient outcomes during hospitalization. The aim of the study was to determine the 
value of nutritional screening Nutritional Risk Screening 2002 (NRS-2002) to predict postoperative 
outcomes in patients undergoing surgery of the gastrointestinal tract. Methods: This was a cohort 
study conducted in the surgical clinic of one Distrito Federal public hospital from November 2013 
to July 2014. The outcome measures were: length of stay, death and presence of complications 
post infectious and non-infectious operative. Statistical analysis was performed using the Statis-
tical Analysis System (SAS) Enterprise Guide 4.3, with 5% significance level. Results: The sample 
comprised 100 patients of both sexes, with a higher prevalence of females (61%) and mean age 
of 56.1 ± 15.5 years. The overall average length of stay was 15.01 ± 12.6 days and 67% of the 
sample was classified as nutritional risk. Patients with nutritional risk had longer hospital stays 
and complications in the postoperative period, but was statistically significant only in the elderly 
and in cancer surgical patients (p = 0.001). Conclusions: It is suggested that NRS 2002 is a good 
predictor of clinical outcomes in surgical patients related to postoperative complications, especially 
non-infectious, and the length of stay.
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INTRODUÇÃO

A desnutrição pode ser considerada uma das doenças mais 
comuns no ambiente hospitalar, considerando sua alta preva-
lência, como demonstrado por estudos clássicos como o Estudo 
Latino-Americano de Nutrição (ELAN) e o Inquérito Brasileiro 
de Avaliação Nutricional Hospitalar (IBRANUTRI), na América 
Latina e no Brasil, respectivamente que apontam cerca de 50% 
dos indivíduos hospitalizados com algum grau de desnutrição1,2. 

Os pacientes cirúrgicos que apresentam prognóstico ruim 
no período pré-operatório terão maior risco nutricional no 
pós-operatório, principalmente quando há perda de peso. A 
literatura tem demonstrado claramente que a desnutrição é 
um fator de risco significativo para complicações pós-opera-
tórias, principalmente em cirurgias do trato gastrointestinal3,4.

O NRS-2002 é um método de triagem nutricional, reco-
mendado pela European Society for Clinical Nutrition and 
Metabolism (ESPEN) e pelo Projeto Diretrizes da Associação 
Médica Brasileira e Conselho Federal de Medicina, e detecta 
o risco de desenvolver desnutrição, durante a internação 
hospitalar. Foi desenvolvido para aplicação em hospitais, 
devendo ser realizado em até 72 horas da admissão5,6.

Portanto, o objetivo do presente estudo foi verificar o valor 
da triagem nutricional (NRS – 2002) em predizer desfechos 
pós-operatórios negativos em pacientes submetidos a cirurgia 
do trato gastrointestinal.

MÉTODO

Trata-se de um estudo de coorte, realizado na unidade de 
clínica cirúrgica do Hospital Regional da Asa Norte (HRAN) da 
Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF), 
nos meses de novembro de 2013 a julho de 2014. A pesquisa 
foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres 
Humanos da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da 
Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal 
(CEP/FEPECS/SES-DF), sob o protocolo 453.354/2013, 
tendo sido dispensado o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE).

A amostra foi composta por pacientes de ambos os 
sexos, maiores de 19 anos, internados para realização de 
cirurgias eletivas do trato gastrointestinal. Os idosos foram 
considerados com idade ≥ 60 anos. Dados sociais e clínicos 
(idade, sexo, doença de base, tipo de cirurgia, tempo 
de internação hospitalar, complicações pós-operatórias 
infecciosas e não-infecciosas e número de óbitos) foram 
coletados por meio de um formulário próprio desenvolvido 
para esse fim.

Os critérios de exclusão do estudo foram: realização 
de cirurgia bariátrica, triagem nutricional realizada em um 
período superior a 72 horas da admissão, pacientes que 
internaram após cirurgias de urgência ou para serem reabor-
dados após complicações tardias, e insuficiência de dados 
no prontuário eletrônico.

Os dados foram coletados a partir do registro em pron-
tuário eletrônico TrakCare InterSystems®, durante todo o 
período de internação, até a alta hospitalar, considerando 
que no momento da admissão todos os pacientes são triados 
por meio da aplicação do método NRS- 2002, em até 72 
horas. Este é um procedimento de rotina da Clínica Cirúrgica, 
sendo realizada por nutricionistas devidamente treinados.

Os desfechos avaliados foram: tempo de internação, 
óbito e presença de complicações pós-operatórias infec-
ciosas e não-infecciosas. Cada uma dessas variáveis foi 
avaliada durante o período de internação do paciente, que 
foi submetido ao procedimento cirúrgico até o momento 
da alta hospitalar ou óbito. Foi realizada uma comparação 
entre os pacientes que foram triados com risco nutricional e 
aqueles que não apresentaram risco. Conforme protocolo da  
NRS – 2002, para pacientes classificados com risco 
nutricional, é prescrita terapia nutricional oral, enteral ou 
parenteral.

Os dados foram digitados em planilha no programa 
Microsoft Excel®, versão 2010, e analisados no programa 
Statistical Analysis System (SAS) Enterprise Guide 4.3. As vari-
áveis contínuas foram descritas por meio de média e desvio 
padrão e as categóricas, por proporções e seus respectivos 
intervalos de confiança. Para comparação dos índices de 
complicações entre os diferentes grupos e demais associa-
ções foram utilizados o teste do qui-quadrado de Pearson e 
o teste t de Student para amostras independentes. O nível 
de significância adotado foi de 5%.

RESULTADOS

A amostra foi composta por 100 pacientes, de ambos os 
sexos, com maior frequência do sexo feminino (61%) e média 
de idade de 56,1 ±15,5 anos, sendo observado percentual 
de 55% de indivíduos adultos (média de idade 44,5 ± 10,2 
anos)e 45% de idosos (média de idade 70,2 ± 6,8 anos). 
A média geral do tempo de internação foi de 15,01 ±12,6 
dias. Em relação à doença de base, foi observada prevalência 
de 41% de câncer e 59% de outras doenças, dentre as quais 
as mais comuns foram: colelitíase (31%), diverticulite (10%), 
pancreatite (5%), megaesôfago (3%) e megacólon (3%). 

Quando avaliadas as comorbidades associadas, 46% da 
amostra não tinham nenhuma outra afecção, além da doença 
de base; 35% eram hipertensos, 6% eram diabéticos, 3% 
eram diabéticos e hipertensos e 10% tinham outras comor-
bidades. De forma geral, 52% (n=52) da amostra não apre-
sentaram nenhuma complicação no período pós-operatório. 
Os outros desfechos são apresentados na Tabela 1. 

Sobre o resultado da triagem de risco (NRS-2002), 67% 
da amostra estudada foram classificadas com risco nutri-
cional, dentre os quais 35% eram adultos e 32% idosos. O 
câncer foi mais prevalente nos idosos, quando comparados 
aos adultos (Figura 1).
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Tabela 1 – Desfechos pós-operatórios em adultos e idosos submetidos 
a cirurgias do trato gastrointestinal de um hospital público do Distrito 
Federal, 2014.

Desfechos  
pós-operatórios

Adultos (%) Idosos (%) Total (%)

Nenhuma 
complicação

35 17 52

Complicações 
infecciosas

3 6 9

Complicações 
não-infecciosas

9 11 20

Complicações 
infecciosas + 
não infecciosas

7 5 12

Óbitos 1 6 7

Figura 1– Resultado da Triagem Nutricional (NRS-2002) e caracterização da doença de base de pacientes adultos e idosos submetidos a cirurgias do trato 
gastrointestinal de um hospital público do Distrito Federal, 2014.

Quando avaliado o tipo de terapia nutricional mais 
utilizado, observou-se que 54% dos pacientes estudados 
receberam suplementação via oral durante a permanência 
hospitalar, tanto no pré quanto no pós-operatório. Outros 
tipos de terapia nutricional também foram observados 
conforme demonstra a Tabela 2.

Ao se associar o resultado da triagem nutricional 
NRS-2002 com o tempo de internação foi observado que 
aqueles pacientes classificados com risco nutricional apresen-
taram maior tempo de internação hospitalar (16,6 ± 12,4 
dias) quando comparados àqueles sem risco (11,6 ± 9,2 
dias), porém não houve diferença estatisticamente significa-
tiva para este resultado (p =0,97). Da mesma forma, não 
houve diferença significativa em relação aos desfechos pós-
operatórios (p=0,98) e tipo de terapia nutricional instituída 
(p= 0,06) no grupo com e sem risco nutricional, porém com 
tendência à associação positiva neste último. 

Os pacientes diagnosticados com algum tipo de câncer 
apresentaram maior tempo de internação, em relação 
àqueles que tinham outro tipo de doença de base, com 
18 e 12,9 dias, respectivamente (p=0,02). Foi observada, 
ainda, maior prevalência de risco nutricional nesses pacientes 
(p= 0,001), assim como o aparecimento de complicações 
infecciosas, quando comparados aos outros desfechos 
(p= 0,009). Quanto à terapêutica nutricional instituída, os 
pacientes com câncer e com risco nutricional foram benefi-
ciados principalmente com uso de suplementação via oral 
(p= 0,0001).

Tabela 2 – Tipo de terapia nutricional instituída durante o tempo de per-
manência hospitalar entre adultos e idosos submetidos a cirurgias do trato 
gastrointestinal de um Hospital Público do Distrito Federal, 2014.

Terapia Nutricional Adultos (%)
(n=55)

Idosos (%)
(n=45)

Total (%)
(n=100

Nenhuma 22 11 33

Suplemento oral 26 28 54

Nutrição enteral 6 3 9

Nutrição parenteral 1 3 4
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Ao se comparar o resultado da triagem nutricional, a 
instituição da terapia nutricional e o tempo de internação, 
é possível observar que não houve diferença estatistica-
mente significante em relação aos pacientes com e sem 
risco nutricional. No entanto, a média de internação dos 
pacientes em risco, que receberam intervenção nutricional 
foi menor (11,2 ± 8,7 dias) quando comparados aos 
que não receberam nenhum tipo de terapia nutricional 
(14,3 ± 12,6 dias).

DISCUSSÃO

A média de idade encontrada no presente estudo foi de 
56,1 ± 15,5 anos e maior prevalência do sexo feminino 
(61%). Barbosa8, ao avaliar 705 pacientes hospitalizados, 
incluindo pacientes cirúrgicos, também observou maior 
prevalência do sexo feminino (54,5%) e média de idade 
semelhante a encontrada no presente estudo (56,6 ± 15,3 
anos). Putwatana et al.9 também encontraram média de 
idade semelhante (53,9 anos). Lima et al.10, por sua vez, 
ao avaliarem pacientes da clínica médica e cirúrgica de um 
hospital público do Distrito Federal, encontraram prevalência 
maior do sexo masculino (61%). De forma geral, os estudos 
demonstram que as mulheres procuram o serviço de saúde de 
forma preventiva, o que pode influenciar na maior frequência 
desse gênero nos hospitais, para diagnóstico e tratamento 
de doenças8-10. 

Thieme et al.11, ao avaliarem 213 pacientes das unidades 
de Cirurgia do Aparelho Digestivo e de Cirurgia Geral do 
Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná 
(HCUFPR), entre janeiro de 2010 e outubro de 2011, obser-
varam média de idade de 58,5 ± 14,9 anos, sendo que 49% 
dos indivíduos eram idosos, valor próximo ao encontrado 
neste estudo, onde 45% tinham mais de 60 anos. O tempo 
médio de internação encontrado foi de 19,9 ± 23,9 dias, 
enquanto neste estudo foi de15,01 ± 12,6 dias.

Apesar deste estudo não ter encontrado diferenças signi-
ficativas no tempo de internação de pacientes com e sem 
risco nutricional, as pesquisas revelam que, quanto mais 
desnutrido o paciente, maior também é o tempo de hospi-
talização, podendo ser até três vezes maior a probabilidade 
de desnutridos ficarem 15 ou mais dias internados. Os 
resultados de Mercadal-Orfila et al.12, ao avaliarem pacientes 
hospitalizados, incluindo pacientes cirúrgicos, demonstraram 
que os mais desnutridos complicaram mais e permaneceram 
por mais tempo no hospital (p<0,005).

No presente estudo, a média do tempo de internação dos 
pacientes em risco nutricional, que receberam intervenção 
nutricional, foi menor (11,2 ± 8,7 dias) quando comparados 
aos que não receberam nenhum tipo de terapia nutricional, 
o que era esperado, uma vez que tal medida contribui para 
redução do catabolismo nesses pacientes. O tempo de inter-
nação e o aparecimento de complicações no pós-operatório 

podem ser influenciados por diversos fatores, tais como: 
estado nutricional no momento da admissão e durante o 
período de internação, idade, doença de base instalada e 
seu grau de desenvolvimento, tempo de jejum no período pré 
e pós-operatório, presença de sintomas gastrointestinais que 
prejudicam a ingestão, digestão e absorção dos alimentos, 
uso de suplementação de nutrientes, assim como a via de 
administração da dieta4,8,11.

A comorbidade associada mais comum no presente 
grupo foi a hipertensão arterial sistêmica (HAS), com 
prevalência de 35%, seguida do diabetes melitus, 6%. 
Vale ressaltar que a presença dessas comorbidades pode 
contribuir para o aparecimento de complicações no 
pós-operatório.

Neste estudo, houve maior prevalência de neoplasias 
malignas em relação às outras doenças (41%). Gheorghe 
et al.13 relataram que a avaliação do risco nutricional em 
pacientes com câncer é particularmente importante devido 
à necessidade potencial de intervenção cirúrgica nesses 
pacientes. Em seu estudo multicêntrico envolvendo 8 centros 
de gastroenterologia, foi demonstrado que o NRS 2002, 
ao ser aplicada no período pré-operatório, com pontuação 
maior ou igual a 3 esteve associada a maiores complica-
ções pós-operatórias e tempo de internação prolongado 
em pacientes com câncer gástrico que foram submetidos à 
intervenção cirúrgica.

Raslan et al.14, ao avaliarem 337 pacientes com câncer 
gástrico, triados pelo NRS 2002, encontraram resultados 
semelhantes, em que o aparecimento de complicações 
pós-operatórias, como obstrução pilórica, por exemplo, e 
o tempo de internação foram maiores naqueles que rece-
beram pontuação > 3 na classificação final da triagem, ou 
seja, aqueles detectados inicialmente com risco nutricional. 
Ainda nesse estudo, a investigação demonstrou que o NRS 
2002 foi adequado para 95% a 100% dos pacientes em 
avaliação do risco nutricional no período pré-operatório, 
sendo, portanto, fator preditivo para complicações 
posteriores.

O resultado da triagem nutricional (NRS-2002) revelou 
elevada prevalência de risco nutricional nos pacientes estu-
dados (67%), diferente dos resultados de Amaral et al.15 e 
Almeida et al.16, onde os valores encontrados foram de 42% 
e 40,3%, respectivamente, com o mesmo método de triagem, 
sendo incluídos em ambos os estudos pacientes idosos. Essa 
diferença pode ser explicada pelo fato desses autores não 
incluírem pacientes oncológicos em sua amostra. Um estudo 
realizado em cinco hospitais públicos em Portugal reporta 
uma frequência de 64,1% dos pacientes clínicos e cirúrgicos, 
em risco nutricional, aproximando-se aos valores encon-
trados nesta pesquisa, sendo incluídos pacientes portadores 
de câncer17.

No presente estudo, encontrou-se diferença estatisti-
camente significativa em relação ao risco nutricional dos 
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pacientes oncológicos (p<0,005), e aparecimento de 
complicações infecciosas, quando comparados aos outros 
desfechos clínicos. Nunes et al.18 também encontraram maior 
percentual de risco nutricional em pacientes com diagnóstico 
de neoplasia (38,4%). Na admissão hospitalar, esses autores 
observaram que 39,4% (n = 39) dos pacientes estavam em 
risco nutricional, segundo a NRS 2002, havendo associação 
positiva, porém sem significância estatística (p > 0,005) com 
desfechos, dentre os quais se destacam tempo de internação, 
complicações durante o período de permanência hospitalar 
e número de óbitos.

No estudo de Schiesser et al.19, que avaliaram 604 
pacientes submetidos a cirurgias do trato gastrointestinal, 
as complicações pós-operatórias mais comuns foram de 
natureza infecciosa (54%), incluindo infecções do trato 
urinário, sepse, pneumonias e abscessos intraperitoneais. As 
complicações pós-operatórias foram significativamente mais 
frequentes em pacientes classificados com risco nutricional 
(40%) quando comparados àqueles sem risco nutricional 
(15%, p < 0,01). Além disso, as complicações de pacientes 
em risco nutricional foram significativamente mais graves  
(p <0,001) e necessárias mais intervenções ou novas abor-
dagens cirúrgicas.

Nesta investigação, a taxa de complicações pós-opera-
tórias foi expressiva (41%) e a mortalidade foi de 7%. O 
elevado grau de complicações pode ser atribuído a diversos 
fatores, dentre os quais se destaca: gravidade da doença de 
base, complexidade da cirurgia realizada, comprometimento 
do estado nutricional (67% da amostra foi classificada com 
risco nutricional), além de tempo de internação prolongada 
e faixa etária dos pacientes.

Thieme et al.11 observaram percentual de 50,4% de 
pacientes com complicações no pós-operatório, relacionadas 
tanto com o ato cirúrgico quanto com a exacerbação de 
doenças crônicas. A metade das complicações foi infec-
ciosa, acometendo 26,4% dos pacientes, maior do que foi 
encontrado neste estudo, onde foi observado que apenas 9% 
desenvolveram esse tipo de complicação. Das complicações 
pós-operatórias observadas foram encontradas principal-
mente fístulas, complicação pulmonar não-infecciosa e em 
menor número, deiscência, infecção de ferida operatória ou 
coleção, sepse de diferentes focos, disfunção renal, pneu-
monia e insuficiência cardíaca11.

Estudos demonstram que outros métodos de triagem 
nutricional são capazes de mostrar que as complicações 
pós-operatórias de operações gastrintestinais são mais 
frequentes, de maior gravidade e demandam mais rein-
tervenções cirúrgicas para os indivíduos em risco nutri-
cional e que o suporte nutricional estabelecido a partir 
desse diagnóstico de risco é capaz de reduzir as taxas de 
complicações3,11,18,20.

Quando avaliado o tipo de terapia nutricional mais utili-
zado, observou-se que 67% dos pacientes receberam algum 

tipo de intervenção nutricional, através de suplementação 
oral, nutrição enteral ou parenteral, com maior prevalência 
do uso de suplementos via oral, representando 54%. Uma 
análise envolvendo 17 estudos aleatórios, incluindo 2305 
pacientes, demonstrou que a suplementação alimentar 
pré-operatória por cinco a sete dias reduziu a morbidade, 
incluindo a fístula e o período de hospitalização20.

As Diretrizes Brasileiras para Terapia Nutricional no Perio-
peratório recomendam a terapia nutricional pré-operatória 
por um período de 7 a 14 dias no paciente com risco nutri-
cional grave candidato a operações eletivas de médio e 
grande porte. Tal intervenção traz diversos benefícios a esses 
pacientes, incluindo menor taxa de infecção e redução do 
tempo de internação6.

Barbosa et al.8 ao compararem métodos de triagem nutri-
cional, quanto sua acurácia em predizer desfechos clínicos 
em paciente hospitalizados, tais como complicações, tempo 
de internação hospitalar e mortalidade, observaram que o 
NRS 2002 apresentou maior especificidade, sensibilidade 
e acurácia que o método ASG, em relação aos desfechos 
clínicos avaliados. 

Esta pesquisa teve como limitações a heterogeneidade 
entre os estudos para fins de comparação, bem como o 
número reduzido de estudos que utilizaram a NRS 2002 
como método de triagem nutricional, especificamente em 
pacientes cirúrgicos, além da limitação inerente ao uso de 
dados secundários (prontuário eletrônico).

CONCLUSÕES

Os resultados encontrados mostram elevada prevalência 
de risco nutricional (67%) detectado pela NRS 2002 em 
pacientes submetidos à cirurgia do trato gastrointestinal. 
Observou-se, ainda, que mais da metade da amostra recebeu 
alguma intervenção nutricional precoce. Os pacientes 
classificados com risco nutricional apresentaram maior 
tempo de internação e complicações no pós-operatório 
quando comparados aos sem risco nutricional, porém com 
significância estatística somente em idosos e nos pacientes 
cirúrgicos oncológicos.

Os dados apresentados neste estudo sugerem que a 
NRS 2002 é um bom preditor de desfechos em pacientes 
cirúrgicos relacionados às complicações pós-operatórias, 
destacando-se não-infecciosas e o tempo de internação. 
Recomenda-se a utilização dessa ferramenta para identi-
ficar precocemente o estado nutricional desses pacientes 
no momento da admissão, o que determinará um 
melhor prognóstico por meio de uma terapia nutricional 
adequada.

Ainda não existe um consenso internacional sobre a 
melhor ferramenta de triagem nutricional a ser utilizada em 
pacientes cirúrgicos hospitalizados, tornando-se necessários 
mais estudos que comparem os resultados obtidos entre as 
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diferentes ferramentas com ênfase no valor preditivo inde-
pendente ajustado para possíveis fatores de confundimento.
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