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O elevado risco nutricional está associado a desfechos desfavoráveis em 
pacientes internados na unidade de terapia intensiva
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Tabela S1 - Nutritional Risk Screening 2002

Nutritional Risk Screening 2002

Triagem inicial Sim Não

1 IMC < 20,5?

2 O paciente perdeu peso nos últimos 3 meses?

3 O paciente reduziu a ingestão de alimentos na última semana?

4 O paciente está gravemente enfermo? (por exemplo: na terapia 
intensiva)

Sim: se a resposta for “Sim” a qualquer das questões, realiza-se a triagem final

Não: se a resposta for “Não” a todas as questões, o paciente será novamente triado em intervalos semanais. Se o paciente, por exemplo, tiver programação para uma cirurgia 
de grande porte, considera-se um plano nutricional preventivo para evitar as condições de risco associadas

Triagem final

Condição nutricional comprometida Severidade da doença (aumento das necessidades)

Ausente - escore 0 Condição nutricional normal Ausente - escore 0 Necessidades nutricionais normais

Leve - escore 1 Perda de peso > 5% em 3 meses ou ingestão alimentar abaixo de 
50 - 75% das necessidades normais na semana precedente.

Leve - escore 1 Fratura de quadril, pacientes crônicos, 
em particular com complicações 
agudas: cirrose, DPOC, hemodiálise 
crônica, diabetes, oncologia.

Moderada - escore 2 Perda de peso > 5% em 2 meses ou IMC 18,5 – 20,5 + 
comprometimento do estado geral ou ingestão de alimentos 25 - 
60% das necessidades normais na semana precedente.

Moderada - escore 2 Cirurgia abdominal de grande porte, 
AVC, pneumonia grave, câncer 
hematológico.

Severa - escore 3 Perda de peso > 5% em 1 mês (> 15% em 3 meses) ou IMC 
< 18,5 + comprometimento do estado geral ou ingestão 
de alimentos 0 - 25% das necessidades normais na semana 
precedente.

Severa - escore 3 Trauma craniano, transplante de 
medula óssea, pacientes em unidade 
de terapia intensiva (APACHE > 10).

Escore:                                                   +:                                                   Escore:                                                                  = Escore total

Idade:                                                    se ≥70 anos: acrescentar 1 ao escore total acima                                                             = idade-escore total ajustado

Escore ≥ 3: o paciente está em risco nutricional e é iniciado um plano de cuidados nutricionais

Escore < 3: repetição semanal da triagem do paciente. Se o paciente, por exemplo, tiver programação de uma cirurgia de grande porte, considera-se um plano nutricional 
preventivo para evitar as condições de risco associadas

Protótipos para severidade da doença:

Escore = 1: um paciente com doença crônica, admitido ao hospital por complicações. O paciente está fraco, porém regularmente fora do leito. A necessidade proteica está 
aumentada, mas, na maioria dos casos, pode ser coberta por dieta oral ou suplementos

Escore = 2: um paciente confinado ao leito pela doença, por exemplo, após cirurgia abdominal de grande porte. Necessidade proteica substancialmente aumentada, pode 
ser coberta, embora em muitos casos seja necessário utilizar alimentação artificial

Escore = 3: um paciente em terapia intensiva com ventilação assistida etc. A necessidade proteica está aumentada e não pode ser coberta mesmo com alimentação 
artificial. A proteólise e a perda de nitrogênio podem ser significantemente atenuadas

IMC - índice de massa corpórea; DPOC - doença pulmonar obstrutiva crônica; AVC - acidente vascular cerebral; APACHE - Acute Physiology and Chronic Health Evaluation.

Fonte: Adaptada e traduzida de Kondrup J, Rasmussen HH, Hamberg O, Stanga Z; Ad Hoc ESPEN Working Group. Nutritional risk screening (NRS 2002): a new method based on an analysis 
of controlled clinical trials. Clin Nutr. 2003;22(3):321-36.(12)
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Tabela S2 - Nutrition Risk in the Critically Ill (NUTRIC)

Tabela 1. Variáveis do escore NUTRIC

Variável Faixa Pontos

Idade < 50 0

50 - 75 1

≥ 75 2

APACHE II < 15 0

15 - < 20 1

20 - 28 2

≥ 28 3

SOFA < 6 0

6 - < 10 1

≥ 10 2

Número de comorbidades 0 - 1 0

≥ 2 1

Dias no hospital antes da admissão à UTI 0 - <1 0

≥ 1 1

IL-6 0 - < 400 0

≥ 400 1

Tabela 2.  Sistema de pontuação do escore NUTRIC: se IL-6 disponível

Soma de pontos Categoria Explicação

6 - 10 Escore alto Associado com desfechos clínicos piores (mortalidade e ventilação).
Estes pacientes são aqueles com maior chance de obter benefício de terapia nutricional agressiva.

0 - 5 Escore baixo Estes pacientes têm baixo risco de desnutrição.

Tabela 3.  Sistema de pontuação do escore NUTRIC: se IL-6 não disponível* 

Soma de pontos Categoria Explicação

5 - 9 Escore alto Associado com desfechos clínicos piores (mortalidade, ventilação).
Estes pacientes são aqueles com maior chance de obter benefício de terapia nutricional agressiva.

0 - 4 Escore baixo Estes pacientes têm baixo risco de desnutrição.
APACHE - Acute Physiology and Chronic Health Evaluation; SOFA - Sequential Organ Failure Assessment; UTI - unidade de terapia intensiva; IL-6 - interleucina 6. * É aceitável não incluir os 
dados da interleucina 6 quando não rotineiramente disponível; demonstrou-se que esta informação traz pouca contribuição para a predição do escore NUTRIC.

Fonte: Adaptada e traduzida de Rahman A, Hasan RM, Agarwala R, Martin C, Day AG, Heyland DK. Identifying critically ill patients who will benefit most from nutritional therapy: further 
validation of the "modified NUTRIC" nutritional risk assessment tool. Clin Nutr. 2016;35(1):158-62.(6)


