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Introdução: A avaliação do estado nutricional pode ser feita através de parâmetros objetivos tais como: antropometria, 
composição corporal, parâmetros bioquímicos e consumo alimentar e através de métodos subjetivos que englobam: 
avaliação subjetiva global e exame físico.Freqüentemente, devido às condições do paciente, o profissional tem 
dificuldades de obter dados objetivos para definir seu estado nutricional. Nesse contexto, a avaliação subjetiva global se 
torna  um  método  simples  de  se  avaliar  a  possível  presença  de  riscos  nutricionais.  Recentemente,  a  Avaliação 
Nutricional Subjetiva Global (ANSG) foi validada para uma população pediátrica. Objetivo: Validar a ANSG para a 
população de crianças e adolescentes brasileiros. Métodos: Após autorização dos autores e tradução reversa da 
escala, foram estudadas crianças/adolescentes de 30 dias a 19 anos, atendidos nas unidades pediátricas (Emergência, 
Internação Pediátrica, Cirurgia Pediátrica) do Hospital de Clinicas de Porto Alegre/RS, com doenças agudas e tempo de 
permanência mínima de 24 horas na Unidade. Os sujeitos foram arrolados de forma consecutiva, considerando os 
seguintes critérios de exclusão: crianças/adolescentes com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, uso crônico de 
medicação à exceção de sulfato ferroso e polivitamínico em doses profiláticas, internação prévia de 30 dias, pacientes 
clinicamente instáveis, processo infeccioso nos últimos 7 dias, impossibilidade de realização de avaliação 
antropométrica, pacientes e cuidadores que não falem Língua Portuguesa. As Variáveis em estudo foram: idade, sexo, 
grupo racial, antropometria (peso, estatura, IMC, circunferência braquial, dobra cutânea tricipital, dobra cutânea 
subescapular). Os pacientes foram classificados em bem nutrido; moderadamente desnutrido; severamente desnutrido. 
O desfecho principal considerado foi necessidade de internação. Resultados: Foram analisados resultados de 116 
pacientes. O estado nutricional, como determinado pelo ANSG mostrou boa correlação com todas as medidas 
antropométricas objetivas do estado nutricional (P<0,05). Na análise do desfecho de internação, observou-se que todos 
os pacientes classificados como moderadamente e severamente desnutridos internaram, enquanto que, no grupo dos 
pacientes  classificados  como  bem  nutridos  apenas  a  metade  internou. O tempo de  internação para o grupo de 
pacientes classificados como moderadamente e severamente desnutridos foi, em média, 2,5 dias a mais do que os 
pacientes classificados como bem nutridos (P=0,001). Conclusões: O ANSG é um método válido para avaliar o estado 
nutricional em crianças, mostrando boa correlação com as medidas nutricionais objetivas usadas atualmente para 
avaliação do estado nutricional. Projeto nº: 110339. Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 
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