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Resumo
Objetivo – Determinar a relação entre antropometria, capacidade funcional, força de preensão palmar e desfechos clínicos em pacientes
submetidos a cirurgias do trato gastrointestinal. Métodos – Estudo transversal prospectivo realizado e hospital público do Distrito Federal
entre janeiro e agosto de 2016. Amostra constituída de pacientes internados para cirurgias do trato gastrointestinal. Foi aplicado, nas
primeiras 72 horas de internação, questionário contendo variáveis sociodemográficas e foram avaliadas as medidas antropométricas, a
força de preensão palmar (FPP) e capacidade funcional. Resultados – O estudo contou com a participação de 50 indivíduos de ambos
os sexos, com idade entre 20 e 59 anos. Foi encontrada maior prevalência de eutrofia (24,3±6,33kg/m²) para o sexo masculino e de so-
brepeso (28,05±4,67kg/m²) para o sexo feminino baseado no IMC. Também se observou predominante o percentual de adequação da
FPP inferior a 85% do valor médio para ambos os sexos. Quanto aos resultados de correlação, encontrou-se correlação muito forte e
significativa entre diferentes parâmetros de avaliação nutricional, principalmente para aqueles que associam IMC, a % CB, % CMB e
FPP. Conclusão – Os resultados mostram correlação positiva entre a maioria dos parâmetros analisados, sugerindo que diferentes métodos
de avaliação são sensíveis ao estado nutricional do indivíduo.

Descritores: Estado nutricional; Antropometria; Força na mão; Cirurgia geral; Trato gastroinstestinal

Abstract
Objective – Establish the relation between anthropometry, functional capability, hand grip strength (HGS) and clinical outcomes on
patients subjected to Gastrointestinal Tract surgeries. Methods – This research is a prospective cross-sectional study conducted in a
public hospital at Distrito Federal, Brasília – Brazil between January and August 2016. The sample studied were hospitalized patients
who will be going to Gastrointestinal Tract surgeries. A questionnaire was applied on the first 72 hours of hospital admission. Information
about sociodemographic variants, anthropometry measures, hand grip strength (HGS) and functional capability were collected and
analyzed. Results – Overall, the study attendance was 50 individuals both sexes, age between 20 and 59 years old. It was found a
higher eutrophic rating (24,3±6,33kg/m²) on male gender and overweight (28,05±4,67kg/m²) on female gender according with BMI
values. Primarily, the adequation percentage of hand grip strength (HGS) was lower to 85% of the average on both sexes. About the
correlation results, it was observed a strong and considerable connection between the nutritional assessment parameters, particularly
of those which associate BMI, mid-upper arm circumference (MUAC), mid-arm muscle circumference (MAMC) and hand grip strength
(HGS). Conclusion – The results showed positive correlations between the majority parameters analyzed, suggesting that different as-
sessments methods are sensible to nutritional individual status. 

Descriptors: Nutritional status; Antroponietry; Hand strength; General surgery; Gastrointestinal tract

Introdução
Cerca de 50% dos pacientes hospitalizados encon-

tram-se desnutridos e/ou em risco nutricional1. Para pa-
cientes internados em clínicas cirúrgicas ainda não há
disponível um método de avaliação completo para a
determinação do Estado Nutricional (EN) e identificação
do Risco Nutricional (RN)2. Dessa forma, a associação
entre os métodos objetivos e subjetivos de avaliação
nutricional é indicada para que o acom pa nha mento
seja eficiente3.
Para uma avaliação nutricional adequada, precisa

ser realizada nas primeiras 24-72 horas de internação
hospitalar, o que possibilita uma intervenção precoce4,
pois além do aumento da morbimortalidade, a desnu-
trição reflete no risco de complicações pós-operatórias,
eleva o período de internação, custos para o sistema
de saúde e diminui a qualidade de vida5,6.

A força de preensão palmar (FPP) é um método sen-
sível, pouco invasivo, de baixo custo, eficiente e que
reflete alterações em curto prazo3. A associação entre
os métodos subjetivos e objetivos é imprescindível para
a determinação do diagnóstico nutricional e prognóstico
do paciente. O objetivo desse estudo foi determinar a
relação entre EN e capacidade funcional, força de
preensão palmar e desfechos clínicos em pacientes
submetidos à cirurgia no trato gastrointestinal atendidos
em um hospital público do Distrito Federal.

Métodos
Estudo observacional prospectivo analítico, com co-

leta de dados realizada na clínica cirúrgica (CC) do
Hospital Regional da Asa Norte (HRAN) da Secretaria
de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) de ja-
neiro a agosto/2016. Foi aprovado pelo Comitê de Ética
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em Pesquisa em Seres Humanos da Fundação de Ensino
e Pesquisa em Ciências da Saúde da SES-DF, conforme
Parecer Consubstanciado no 1.285.692, de 19 de ou-
tubro de 2015.
A amostra foi constituída por pacientes adultos, de

ambos os sexos, internados na CC, para realizar cirur-
gias do trato gastrointestinal (TGI). Foram excluídos os
pacientes amputados, incapazes de permanecer em pé,
com idade inferior a 20 e superior a 59 anos, internados
para realizar outros tipos de cirurgias ou reinternados
por complicações pós-operatória do TGI.
Os indivíduos foram convidados a participar da pes-

quisa nas primeiras 72 horas de internação hospitalar,
independentemente de pré ou pós-operatório imediatos.
Os que voluntariamente aceitaram fazer parte do estudo
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclare-
cido – TCLE. 
Para caracterizar a amostra, coletaram-se dados socio-

demográficos, também queixa da internação, história da
doença atual e pregressa, cirurgias e internações prévias.
Ainda foram incluídos avaliação antropométrica, ASG,
FPP e também a classificação da capacidade funcional. 
A avaliação nutricional subjetiva foi realizada por

meio da ASG7. A partir dos dados coletados foi possível
classificar o paciente em bem nutrido (A); moderada-
mente desnutrido ou em risco de desnutrição (B) ou
severamente desnutrido (C).  
Foi realizada também a aferição da FPP, com dina-

mômetro indicador de força. Esta foi aferida conforme
proposto por Schlüssel et al8. Para a análise dos dados
de FPP, foram determinadas quatro escalas; 1- acima
da média em ambos os membros, 2- abaixo da média
apenas no membro dominante, 3- abaixo da média
apenas no membro não dominante e 4- abaixo da mé-
dia em ambos os membros. 
Considerou-se os valores médios para a população

brasileira, descritos por Schlüssel et al8, seccionados
em sexo e faixas etária. Foram classificados abaixo da
média aqueles valores que não alcançaram o mínimo
de 85% do valor médio de referência, conforme suge-
rido por Klidjian et al9. A capacidade funcional foi ava-
liada com base na adaptação da Escala de Atividade
de Vida Diária de Katz10. 
Para a avaliação antropométrica foram aferidos o

peso atual (kg) e a estatura (m), e calculado o Índice de
massa corporal (Kg/m2). A classificação do EN para esse
parâmetro foi baseada nos valores de referência da Or-
ganização Mundial da Saúde (OMS)11. Ainda foi esti-
mado o percentual de perda ponderal recente (%PPR)12.
Também foi aferida a circunferência do braço (CB),

com fita métrica inelástica, sendo coletada no braço
dominante, no ponto médio localizado entre o processo
acromial da escápula e o olecrano. Foi aferida a dobra
cutânea tricipital (DCT) por meio do adipômetro. Essas
medidas foram utilizadas na estimativa da Circunfe-
rência Muscular do Braço (CMB)13. A classificação da
CMB, CB e PCT foi confirme descrita por Frisancho,
1982, pelo percentual de adequação dos valores aferi-
dos em relação ao percentil 50 de cada um dos indica-
dores antropométricos14. 

Foram considerados desfechos: alta sem complica-
ções, encaminhamento para cuidados paliativos, deis-
cência da ferida operatória, deiscência da ferida ope-
ratória com necessidade de reabordagem cirúrgica e
reabordagem cirúrgica por outras causas. Para coletar
este dado, foi utilizada a consulta ao prontuário eletrô-
nico de cada indivíduo no período médio de três meses
após a internação ou procedimento cirúrgico, tendo
assim acesso os registros da evolução de cada um. 
Os dados foram computados e analisados no software

Microsoft Excel 2007 em tabelas especificas desta pes-
quisa. Para a análise estatística, utilizou-se o programa
IBM SPSS Statistics 20, sendo calculada a média, desvio
padrão, frequências percentuais. 
Foram realizados os testes de Shapiro Wilk para ve-

rificar se a distribuição dos dados era normal, ordinária,
e o Teste de correlação de Pearson para verificar a au-
sência de correlação estatística, significativa e seu grau
entre valores antropométricos e de avaliação do estado
nutricional, em relação à FPP e capacidade funcional,
também considerando as variáveis de sexo. Além disso,
para se verificar a significância estatísticas dos resulta-
dos, foi aplicado o teste para se obter o valor de p.
Foi admitida a existência de correlação significante

quando o resultado do teste de correlação de Pearson
era maior que 0,3, positivo ou negativo; quando abaixo
deste valor considerou-se a existência de correlação,
porém não significativa. Para classificar o grau de cor-
relação foi determinado que resultados de r iguais ou
superiores a 0,9 representariam correlação muito forte,
entre 0,7 e 0,9 representariam correlação forte, admi-
tiu-se correlação moderada quando entre 0,5 e 0,7,
para 0,3 a 0,5 correlação fraca e, valores de r abaixo
de 0,3 correlação desprezível.

Resultados 
O presente estudo contou com a participação de 50

indivíduos, sendo 23 (46%) do sexo masculino e 27
(54%) do sexo feminino. Dentre aqueles do sexo femi-
nino, a média de idade foi de 30±11 anos, e os do sexo
masculino, foi de 37±13 anos. 
Quanto aos dados sóciodemográficos, observou-se,

em ambos os grupos, predominância do ensino médio
completo e renda familiar mensal entre 1 e 5 salários
mínimos, sendo que mais de 30% dos homens e das
mulheres encontravam-se em situação atual de desem-
prego (Tabela 1).
Ao analisar os hábitos de vida, constatou-se que

73,9% (n=17) dos homens negaram a prática tabagista
em qualquer período do ciclo da vida e 47,8% (n=11)
relataram ingerir bebidas alcoólicas habitualmente; ao
passo que 66,7% (n=18) das mulheres negaram o ta-
bagismo e 33,3% (n=9) referiram ser etilistas. 
A maioria dos pacientes, de ambos os sexos, relatou

ausência de diabetes melito do tipo I e II (DMI e DMII),
hipertensão arterial sistêmica (HAS) ou câncer prévio a
internação, sendo 65,2% (n=15) do sexo masculino e
55,6% (n=15) do sexo feminino. Dentre os pacientes
do sexo masculino, 4,3% (n=1) referiram DMI, 4,3%
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Tabela 1. Dados sociodemográficos de pacientes submetidos à cirurgia no TGI em um hospital público do DF (n=50)

  Dados sociodemográficos                             Masculino Feminino
                                                                       N % N %
  Estado civil:                                                   
  Casado (a)                                                      7 30,4 8 29,6
  Solteiro (a)                                                     11 47,8 5 18,5
  União estável                                                 4 17,3 5 18,5
  Divorciado (a)                                                1 4,3 8 29,6
  Viúvo (a)                                                        0 0 1 3,7

  Escolaridade:                                                 
  Fundamental incompleto                               7 30,4 4 14,8
  Fundamental completo                                  3 13 1 3,7
  Médio incompleto                                         3 13 4 14,8
  Médio completo                                            9 39,1 14 51,9
  Superior incompleto                                      1 4,3 1 3,7
  Superior completo                                         0 0 3 11,1

  Renda familiar média:                                   
  < 1 salário mínimo                                        2 8,7 4 14,8
  1 a 5 salários mínimos                                   19 82,6 17 63,0
  5 a 10 salários mínimos                                 2 8,7 4 14,8
  > 10 salários mínimos                                   0 0 1 3,7

  Ocupação:                                                     
  Assalariado                                                    11 47,8 11 40,7
  Autônomo                                                     4 17,4 6 22,2
  Desempregado                                              8 34,8 10 37

Tabela 2. Análise das variáveis antropométricas de pacientes submetidos à cirurgia no TGI em um hospital público do DF (n=50)

    Antropometria                          Masculino (n=23)                                                       Feminino (n=27)
                                                    Média          DP             Diagnóstico                           Média                DP               Diagnóstico
    IMC (kg/m²)                              24,30           6,33           Eutrofia                                  28,05                4,67             Sobrepeso
    Adequação da CB (%)              93,90           16,8           Eutrofia                                  110,48               15,81           Sobrepeso
    Adequação da CMB (%)           94,08           13,45         Eutrofia                                  109,67              18,81           Eutrofia
    Adequação da DCT (%)           118,17         68,37         Sobrepeso                             121,46              57,74           Obesidade
    Adequação da FPP                   78,13           29,68         Abaixo                                  83,37                34,06           Abaixo
    dominante (%)                                                              da média                                                                            da média
    Adequação da FPP                   75,86           30,51         Abaixo                                  70,14                27,95           Abaixo 
    Não dominante (%)                                                       da média                                                                            da média
Legenda: IMC: Índice de Massa Corporal; CB: Circunferência do Braço; CMB: Circunferência Muscular do Braço; DCT: Dobra Cutânea Tricipital;

FPP: Força de Preensão Palmar

(n=1) HAS, 13% (n=3) possuíam histórico atual de cân-
cer ou neoplasia pregressa. Nenhum indivíduo referiu
ser portador de DMII. Já, no sexo feminino, 3,7% (n=1)
das pacientes possuíam DMI, 3,7% (n=1) DMII, 7,4%
(n=2) HAS, 7,4% (n=2) histórico pregresso de câncer
ou neoplasia anterior ao período de hospitalização,
7,4% (n=2) relataram a presença de DMII e HAS e
3,7% (n=1) HAS e câncer.
Em relação aos parâmetros antropométricos, encon-

trou-se uma média de IMC de eutrofia (24,3±6,33kg/m²)
para o sexo masculino e de sobrepeso (28,05±
4,67kg/m²) para o sexo feminino. Ao avaliar o percentual

de adequação da FPP, observou-se a média do percen-
tual de adequação da FPP do membro dominante, no
sexo masculino, foi de 78,13±29,68% e, no sexo femi-
nino, equivalente a 83,37±34,06% (Tabela 2).
Em relação ao IMC, nenhum paciente do sexo mas-

culino se encontrava nas classificações de desnutrição
grau III e grau I. Dos pacientes, 4,3% (n=1) foram clas-
sificados como desnutridos grau II, 65% (n=15) eutró-
ficos e 22% (n=5) com sobrepeso. Dentre a obesidade,
4,3% (n=1) foram classificados com grau II, 4,3% (n=1)
grau III e nenhum paciente foi classificado com obesi-
dade grau I.



No grupo do sexo feminino, nenhum indivíduo foi
classificado com desnutrição grau III e grau I, 4% (n=1)
se encontrava em desnutrição grau II. Quanto à eutrofia,
15% (n=4) se encontravam nesta faixa, já 40% (n=11)
apresentaram sobrepeso, 37% (n=10) com obesidade
grau II e 4% (n=1) com obesidade grau III, nenhuma
paciente se encontrava na faixa de obesidade grau I.
Para a CB foi encontrada maior prevalência de eu-

trofia para o sexo masculino, sendo 48% (n=11). Essa
também foi a classificação mais prevalente entre as
mulheres quando avaliada a CMB, representando 85%
(n=23). Em ambos os grupos, a obesidade foi a classifi-
cação de maior prevalência, com 48% pela DCT.
Em relação à ASG, observou-se que 8% (n=11) e

59% (n=16) do sexo masculino e do sexo feminino,

respectivamente, foram classificados como moderada-
mente desnutridos ou suspeita de ser (ASG-B) e 13%
(n=3) dos homens e 4% (n=1) das mulheres foram clas-
sificados como gravemente desnutridos (ASG-C). Mais
de um terço da amostra, em ambos os sexos, foi classi-
ficada como bem nutrida (ASG-A), sendo 39% (n=9)
dos homens e 37% (n=10) das mulheres.
Ao analisar a capacidade funcional, observou-se in-

dependência para realizar todas as atividades em 53%
(n=12) dos homens e 48% (n=13) das mulheres. A
maioria dos pacientes apresentou força inferior a 85%
do valor médio para ambos os membros, sendo 48%
(n=11) e 41% (n=1) do sexo masculino e feminino, res-
pectivamente.
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Tabela 3. Correlação entre os métodos objetivos e subjetivos de avaliação nutricional em pacientes submetidos à cirurgia no
TGI em um hospital público do DF (n=50)

  Correlação                     Masculino (n=23)                                                           Feminino (n=27)
                                        r de Pearson         Classificação da correlação                r de Pearson         Classificação da correlação
IMC x % CB                     0,95                     Muito forte                                         0,98                      Muito forte
IMC x % CMB                  0,95                     Muito forte                                         0,97                      Muito forte
IMC x % DCT                   0,87                     Forte                                                   0,84                      Forte
IMC x ASG                       0,67                     Moderada                                           0,84                      Forte
IMC x CP                          0,51                     Moderada                                           0,67                      Moderada
IMC x % FPPD                 0,89                     Forte                                                   0,83                      Forte
IMC x % FFPND               0,84                     Forte                                                   0,83                      Forte
IMC x % FPP final             0,62                     Moderada                                           0,80                      Forte
% CB x % CMB                0,99                     Muito forte                                         0,98                      Muito forte
% CB x % DCT                 0,88                     Forte                                                   0,85                      Forte
% CB x ASG                     0,76                     Forte                                                   0,87                      Forte
% CB x % CP                   0,63                     Moderada                                           0,63                      Moderada
% CB x % FPPD               0,92                     Muito forte                                         0,85                      Forte
% CB x %FPPND             0,85                     Forte                                                   0,84                      Forte
% CB x %FPP final           0,73                     Forte                                                   0,82                      Forte
% CMB x % DCT             0,83                     Forte                                                   0,79                      Forte
% CMB x ASG                  0,79                     Forte                                                   0,85                      Forte
% CMB x % CP                0,62                     Moderada                                           0,62                      Moderada
% CMB x % FPPD            0,91                     Muito forte                                         0,84                      Forte
% CMB x % FPPND         0,85                     Forte                                                   0,82                      Forte
% CMB x FPP final           0,73                     Forte                                                   0,84                      Forte
% DCT x ASG                  0,53                     Moderada                                           0,72                      Forte
% DCT x % CP                 0,54                     Moderada                                           0,65                      Moderada
% DCT x % FPPD             0,77                     Forte                                                   0,72                      Forte
% DCT x % FPPND          0,68                     Moderada                                           0,75                      Forte
% DCT x FPP final            0,55                     Moderada                                           0,67                      Moderada
ASG x CP                         0,54                     Moderada                                           0,59                      Moderada
ASG x % FPPD                 0,74                     Forte                                                   0,70                      Forte
ASG x % FPPND              0,68                     Moderada                                           0,71                      Forte
ASG x FPP final                0,79                     Forte                                                   0,82                      Forte
CP x % FPPD                    0,59                     Moderada                                           0,42                      Fraca
CP x % FPPND                 0,57                     Moderada                                           0,75                      Forte
CP x FPP final                   0,46                     Fraca                                                  0,75                      Forte
Legenda: IMC: Índice de Massa Corporal; CB: Circunferência do Braço; CP: Capacidade Funcional; CMB: Circunferência Muscular do Braço;

DCT: Dobra Cutânea Tricipital; FPP: Força de Preensão Palmar; FPPD: Força de Preensão Palmar Dominante; FPPND: Força de Preensão Palmar

Não Dominante; % = Percentual de Adequação



Em relação aos desfechos, para o grupo de indivíduos
do sexo masculino, 78,4% (n=18) receberam alta hos-
pitalar sem complicações, dentre o grupo do sexo fe-
minino, 88% (n=24) da amostra apresentou a mesma
condição pós-operatória. Foi encontrada prevalência
de 4,3% (n=1) e 4% (n=1) de indivíduos do sexo mas-
culino e feminino, respectivamente, encaminhados a
cuidados paliativos. Além disso, dentre os indivíduos
do sexo masculino 8,7% (n=2) apresentaram deiscência
da ferida operatória com necessidade de reabordagem
e 4,3% (n=1) com realizada reabordagem cirúrgica por
outras causas.
Para todas as correlações foi encontrado valor de p

entre 0,001 e 0,05 (Tabela 3). Não foram encontrados
valores de correlação minimamente significativos
quando para os dados comparados com o %PPR, uma
vez que os resultados de r foram menores que 0,3.

Discussão
O EN é uma condição que reflete o físico, bioquímico

do indivíduo, e realidade socioambiental na qual está
inserido. Em relação à escolaridade, foi encontrada
maior prevalência de baixa escolaridade. Este pode ser
considerado compatível com a ocupação, uma vez que
o desemprego pode ser relacionado com baixos níveis
de escolaridade15. 
Tal resultado se assemelha ao de Maquilin et al15,

onde os autores descrevem a relação entre a baixa es-
colaridade, desemprego ou ocupação irregular com o
auto relato de inadequação do estado atual de saúde.
Fator este que chama atenção não apenas para a sub-
nutrição, mas também para a situação de sobrepeso.
Conforme observado para o hábito de tabagismo e

etilismo, a maioria dos indivíduos relatou a prática
atual ou a abstinência do vício nos últimos seis meses,
fato este que se correlaciona aquilo descrito por Malta
et al16. Esses hábitos devem ser considerados, uma vez
que sua prática está associada com o estado nutricional
e com o risco de complicações no pós-operatório17. 
Em estudo realizado por Carvalho et al18 foi obser-

vado que o tabagismo e etilismo podem estar associadas
à carcinogênese gástrica, que tem como um dos prin-
cipais métodos de tratamento as gastrectomias parcial
ou total. Além disso, tabagistas apresentam maior risco
para o desenvolvimento de Síndrome Metabólica, as-
sociada à instabilidade de pressão arterial, irregulari-
dade do quadro glicêmico e alterações hormonais im-
portantes19. 
Analisando os parâmetros antropométricos tradicio-

nais, em sua maioria apontam para eutrofia e diferentes
níveis de sobrepeso. Fator este que pode ser conside-
rado como protetor, uma vez que o risco de perda pon-
deral durante o período de internação ou no pós-ope-
ratório é um fato20.
Apesar de ter sido encontrada maior prevalência de

eutrofia e sobrepeso baseado no IMC e demais aferições
antropométricas, sabe-se que a definição do diagnóstico
nutricional baseada apenas em um método objetivo
não é confiável. No presente estudo, mais de um terço

dos indivíduos de ambos os sexos, apresenta algum
grau de sobrepeso, resultado que alerta quanto à ne-
cessidade de intervenções preventivas eficazes, con-
forme a literatura21. É importante ressaltar que o IMC,
apesar de ser um método de fácil execução para clas-
sificação do estado nutricional, pode não ser um bom
indicador do estado nutricional, pois considera apenas
a relação entre peso e estatura4. 
Em relação à avaliação do EN baseado na ASG, foi

observado que mais da metade dos indivíduos apresenta
algum grau de desnutrição, sendo mais prevalente a
classificação B, que representa desnutrição moderada
ou risco nutricional. Este método de avaliação se mostra
muito sensível ao resultado real, uma vez que é mais
abrangente na coleta de informações do indivíduo22. 
A alta prevalência de desnutrição encontrada baseada

na ASG vai de encontro aos achados de Thieme et
al22, onde ao compararem a prevalência de desnutrição
baseada no diagnostico de IMC e de ASG, perceberam
que o segundo método revelou um número maior de
indivíduos com algum grau de comprometimento nu-
tricional. Ainda neste mesmo estudo foi descrita elevada
correlação entre algum grau de desnutrição baseada
na ASG e complicações no pós-operatório, em pacien-
tes oncológicos. 
Conforme Garcia et al23, em seu estudo houve dife-

rença considerável de diagnóstico nutricional baseado
em cada método, ou seja, a depender do parâmetro
utilizado, foram encontradas diferentes classificações
do estado nutricional. Este resultado pode ser justificado
pelo fato de que cada método de avaliação leva em
consideração diferentes critérios ou seguimentos cor-
porais. 
Quanto à capacidade funcional, foi observado que a

maioria dos indivíduos era independente para realizar
todas as atividades, entretanto, dentre aqueles que apre-
sentam algum grau de dependência, a mais prevalente
foi a Classificação G (dependente para realizar todas
as atividades). Esta diferença entre os níveis de capaci-
dade funcional pode ser atribuída ao fato de que apesar
de todos terem sido entrevistados até no máximo o se-
gundo dia pós-operatório, alguns pacientes se encon-
travam no período pós-operatório imediato, fator limi-
tante da capacidade funcional. 
Considerando os resultados obtidos mediante a aferi-

ção da FPP, pode-se observar que mais de 40% dos in-
divíduos, para ambos os sexos apresentaram FPP abaixo
de 85% do valor médio proposto por Schlussel, et al8.
O mesmo autor, afirma que a redução da funcionali-
dade, mensurada pela FPP pode estar associada a com-
plicações clínicas, desnutrição e perda de massa magra. 
A FPP, assim como a ASG e também a capacidade

funcional, por serem testes que buscam avaliar condi-
ção de composição corporal e funcionalidade, são mais
sensíveis a alterações. Assim mais uma vez, pode-se
observar que o IMC, ou testes antropométricos isolados
são insuficientes para determinação do diagnóstico nu-
tricional e da terapia nutricional adequada ao paciente8.
Foi observada correlação forte entre IMC e FPP, para

ambos os sexos, assim como também entre a IMC e
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ASG, e correlação moderada entre IMC e escore de
capacidade funcional. Esta correlação encontrada pode
ser justificada pela relação que existe entre a massa
magra, e a funcionalidade, ou seja, quanto maior a
perda de peso absoluto, maior é a depleção de massa
magra, que culmina em desnutrição e consequente-
mente perda de força e diminuição gradual da capaci-
dade funcional23.
Em relação aos desfechos clínicos, vale ressaltar que

dentre os indivíduos incluídos na amostra não houve
nenhum caso de óbito durante a internação, ou até três
meses pós-operatório. Este fator pode estar associado
ao grau de treinamento e habilitação dos profissionais
responsáveis pelos procedimentos cirúrgicos, baixo
grau de comprometimento da maioria dos procedimen-
tos, e tratamento clínico e nutricional adequado.
Além disso, pode-se também relacionar a ausência

de desfechos negativos com o estado nutricional, que
baseado no IMC, foi em sua maioria eutrofia e sobre-
peso, que por sua vez pode ser considerado fator pro-
tetor em casos de injúrias e estresse. Nessas situações,
a presença de reserva de tecido adiposo e a manutenção
do tecido muscular são importantes, pois o paciente
pode ser submetido a longos períodos de jejum, sendo
então importante as reservas para a manutenção ade-
quada do organismo1. 
A correlação moderada encontrada para algumas

combinações de métodos pode ser justificada pelo fato
de que cada método avalia diferentes critérios, sendo
eles de caráter quantitativo ou qualitativo, de forma
objetiva e subjetiva. Dessa forma, apesar de apresenta-
ram correlação, mostrando que provavelmente apontam
para o mesmo diagnóstico nutricional, a diferença dos
critérios avaliados dá a margem de alguma distancia
entre o resultado de cada parâmetro de avaliação e
classificação do estado nutricional.
Dentre as limitações deste estudo, cabe ressaltar que

são inerentes ao delineamento transversal, visto que os
participantes não foram reavaliados para se analisar as
alterações quanto ao estado nutricional, capacidade
funcional e força de preensão palmar durante a inter-
nação e após a alta hospitalar.

Conclusão
Os resultados apontam correlação positiva muito

forte entre os diferentes parâmetros de avaliação nutri-
cional, como IMC x % CB e % CMB, % CB x % CMB
e FFPD e % CMB x FPPD e FPPND. Porém, não foi
possível associar de forma concreta a correlação entre
a FPP, com capacidade funcional e, capacidade fun-
cional com os métodos antropométricos de avaliação. 
Apesar de cada método de avaliação nutricional ter

indicado, isoladamente, o mesmo diagnóstico nutricio-
nal é importante ressaltar que nenhum método anali-
sado, neste estudo, se utilizado de forma isolada, refle-
tirá o real estado nutricional do paciente.
Sugere-se que sejam desenvolvidas mais pesquisas

para que os pontos de corte de FPP sejam melhores
definidos de forma que este parâmetro possa ser con-

sagrado como mais um método auxiliador na determi-
nação do diagnóstico e do prognóstico nutricional de
pacientes hospitalizados.
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