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Apresentação do tema:
O NUTRIC score é utilizado para estratificar pacientes de risco nutricional em UTI. Uma
das variáveis contempladas para pontuar é o APACHE. Entretanto, muitas instituições
não utilizam este escore para avaliar a gravidade global dos pacientes internados na UTI.
Porem o SAPS 3 é atualmente utilizado e mais difundido para esta função.
Este estudo teve como objetivo propor uma nova modificação na pontuação NUTRIC
substituindo APACHE II por SAPS 3.
Desenho:
Este foi um estudo observacional prospectivo, realizado em duas UTIs cirurgica-médica.
Pacientes incluídos com pelo menos 18 anos de idade dentro de 24h da admissão na UTI
e foram seguidos até a alta hospitalar. Pacientes que permaneceram menos do que 24h na
UTI e os readmitidos durante o período de estudo foram excluídos. A capacidade
preditiva de pontuação NUTRIC-S na diferenciação sobreviventes de não-sobreviventes
usando SAPS 3 em vez de APACHE II, foi comparado ao escore NUTRIC (sem IL-6).
Para detectar os pontos de corte SAPS 3, que representariam os pontos semelhante de
corte usados para o APACHE II na pontuação NUTRIC. Um modelo de regressão linear
foi realizada entre as duas variáveis para a amostra.
Resultados: Um total de 281 pacientes foram avaliados neste estudo. Idade média foi de
62,6 ± 17,0 anos de idade; 51,2% eram do sexo feminino. O IMC médio foi de 25,8 ± 5,5
Kg/m2, classificado em 38,8% faixa de peso saudável, 27,4% obesos, 19,9% abaixo do
peso e 13,9% sobrepeso. A correlação entre NUTRIC e NUTRIC-S foi R2 = 0,75 (IC 95%
0,69-0,80, p < 0,001). A curva ROC para prever a mortalidade hospitalar foi de 0,62 para
o NUTRIC contra 0,70 para o NUTRIC-S (a diferença entre as áreas foi de 0,08, 95% IC
- 0.01-0.09, p = 0,14). A área sob a curva ROC para APACHE II foi de 0,65, enquanto
para SAPS 3 foi de 0,71 e 0,68 para SOFA. Pacientes que pontuaram no NUTRIC-S o
valor de 5 apresentou uma maior probabilidade de mortalidade hospitalar (HR = 1,76, IC
95% 1,16 a 2,66, p = 0,008). O estudo demonstrou uma validação independente do escore
NUTRIC-S (utilizando-se o escore SAPS 3 onde apache II não está disponível) que pode
ser útil para discriminar os pacientes da UTI que poderiam ser mais beneficiados em
relação à adequação nutricional.
Contextualização:
Muitas pontuações e ferramentas de avaliação estão disponíveis para permitir a
quantificação dos riscos nutricionais, mas apenas alguns deles foram validados para
condições específicas. Heyland et al, propuseram a pontuação NUTRIC, que foi a
primeira ferramenta de avaliação de risco nutricional desenvolvida e validada

especificamente para pacientes de UTI. Assim, o escore NUTRIC permite identificar
pacientes com risco com necessidade de estratégia nutricional mais agressiva.
Posteriormente foi publicado o NUTRIC modificado que não contempla a IL6, já que a
IL6 não é factível para maioria das instituições.
No entanto, a pontuação NUTRIC modificada é baseada no APACHE II. Recentemente
outras novas versões do APACHE são utilizadas na UTI, como APACHE IV, muito mais
complexo e, portanto, mais difícil para ser aplicada.
Além disso, o APACHE é baseado nas características de uma população específica e pode
não ser o melhor método para avaliar outras populações em todo o mundo. Em teoria,
diferentes populações têm diferentes respostas a situações específicas e decisões clínicas.
A ideia do estudo foi substituir o APACHE II pelo SAPS 3 respeitando os mesmos cortes
para gravidade. (Tabela 1). Além disso, o SAPS 3 tem sido amplamente utilizado no lugar
do APACHE com
resultados adequados em ensaios nacionais o que aproximaria ainda mais da população
brasileira.
Tabela1
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