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RESUMO
Introdução: A desnutrição constitui uma condição debilitante, que afeta entre 20 a 50%
dos doentes hospitalizados. Está associada a inúmeros eventos adversos,
nomeadamente a depressão do sistema imunológico e a perda de massa muscular, o
que por sua vez conduz ao aumento do tempo de internamento, ao aumento da
morbilidade e da mortalidade e ao, consequente, aumento dos custos em saúde.
Metodologia: Foi realizado um estudo metodológico com o objetivo geral de traduzir e
validar transculturalmente o instrumento de avaliação nutricional Graz Malnutrition
Screening (GMS) para a população portuguesa, o qual permite avaliar o risco de
desnutrição em doentes hospitalizados em Hospitais de agudos.
A validação da escala GMS decorreu de acordo com a metodologia de tradução e
adaptação cultural proposta por Beaton et al. (2000), seguida da avaliação das
propriedades psicométricas da mesma. A fidelidade foi avaliada através da
concordância (Coeficiente de Kappa) e da consistência (Teste de McNemar); a validade
concorrente foi avaliada através da correlação com a Escala NRS_2002 (Correlação de
Pearson).
Resultados: A concordância é de 79,20%, sendo o coeficiente de kappa de 0,569, o
que se traduz num nível de concordância/reprodutibilidade aceitável. A consistência
revelou um valor estatisticamente significativo (2=24,078; p<0,05). A avaliação da
validade concorrente demonstrou uma correlação altamente significativa e positiva (R
de Pearson: 0,66; p: 0,00).
Conclusão: O instrumento de avaliação nutricional GMS constitui uma ferramenta
válida, confiável e de fácil utilização em ambiente hospitalar, permitindo identificar o
risco nutricional de forma simples, rápida e eficaz. A sua validação para a população
portuguesa revelou boas propriedades psicométricas, possibilitando a sua utilização
enquanto instrumento de avaliação do risco de desnutrição no doente hospitalizado
podendo ainda contribuir para o reconhecimento da desnutrição enquanto problema
grave de saúde pública.

Palavras-Chave: desnutrição; avaliação nutricional; risco; doente hospitalizado.

ABSTRACT
Introduction: Malnutrition is a debilitating condition that affects around 20 and 50% of
hospitalized patients. It is associated with numerous adverse events, namely depression
of the immune system and loss of muscle mass, which in turn leads to increased hospital
stay, increased morbidity and mortality and, consequently, increased healthcare costs.
Methodology: A methodological study was carried out with the general objective of
translate and validate cross-culturally the nutritional assessment tool Graz Malnutrition
Screening (GMS) for the Portuguese population, which allows assessing the risk of
malnutrition in hospitalized patients in acute hospitals.
The validation of the GMS scale followed the methodology of translation and cultural
adaptation proposed by Beaton et al. (2000), followed by the evaluation of its
psychometric properties. Fidelity was assessed through agreement (Kappa coefficient)
and consistency (McNemar test); concurrent validity was assessed through correlation
with the NRS_2002 Scale (Pearson's Correlation).
Results: Agreement is 79.20%, with a kappa coefficient of 0.569, which translates into
an acceptable level of agreement/reproducibility. Consistency revealed a statistically
significant value (2=24.078; p<0.05). The assessment of concurrent validity
demonstrated a highly significant and positive correlation (Pearson's R: 0.66; p: 0.00).
Conclusion: The GMS nutritional assessment tool is a valid, reliable and easy-to-use
tool in a hospital environment, allowing the identification of nutritional risk in a simple,
fast and effective way. Its validation for the Portuguese population revealed good
psychometric properties, enabling its use as an instrument to assess the risk of
malnutrition in hospitalized patients and may also contribute to the recognition of
malnutrition as a serious public health problem.

Keywords: malnutrition; nutritional assessment; risk; hospitalized patients.
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INTRODUÇÃO
A desnutrição constitui uma condição debilitante, que afeta entre 20 a 50% dos doentes
hospitalizados. Está associada a inúmeros eventos adversos, nomeadamente a
depressão do sistema imunológico e a perda de massa muscular, o que por sua vez
conduz ao aumento do tempo de internamento, ao aumento da morbilidade e da
mortalidade e ao, consequente, aumento dos custos em saúde.
A não identificação do doente desnutrido ou em risco de desnutrição aumenta o risco
de complicações para os doentes (Barker, Gout & Crowe, 2016). Nesse sentido, os
mesmos autores defendem a implementação da avaliação nutricional obrigatória, com
base nas melhores práticas publicadas e em guidelines de forma a reduzir a incidência
da desnutrição no doente hospitalizado.
Na mesma linha de pensamento, Sauer et al. (2015) referem-se ao reconhecimento da
desnutrição e à instituição de terapia nutricional precoce em doentes hospitalizados
como sendo de extrema importância. Apesar da desnutrição não ser uma problemática
rara, ela é habitualmente sub-diagnosticada e subtratada, quer por questões
relacionadas com falta de recursos humanos, materiais e financeiros, quer por não ser
reconhecida pelos profissionais de saúde enquanto uma questão vital.
O aumento da prevalência da desnutrição e do número de doentes com doença crónica
internados exige que os hospitais melhorem a qualidade dos cuidados nutricionais que
prestam e a definição de indicadores para avaliar a alimentação hospitalar, assim como,
a intervenção nutricional.
A avaliação do risco nutricional através da utilização de um método validado consiste
num procedimento simples, que permite identificar de forma rápida e eficaz os doentes
desnutridos ou em risco de desnutrição, possibilitando assim uma intervenção
atempada e direcionada (Barker, Gout & Crowe, 2016).
Também a Direção Geral da Saúde (DGS, 2019, p.3), reconhece que a desnutrição
hospitalar é “uma situação que amplifica a necessidade de cuidados de saúde e
influencia marcadamente a qualidade de vida dos doentes, com elevados custos a nível
pessoal, para a sociedade e para o sistema de saúde”, sendo portanto de extrema
importância a implementação da avaliação sistemática do risco nutricional a todos os
doentes no momento da admissão hospitalar e no decorrer do internamento, assim
como a intervenção nutricional precoce em doentes em risco de desnutrição.
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Atendendo ao Regulamento n.º 429/2018 de 16 de julho (2018, p.19359), o Enfermeiro
Especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica apresenta enquanto competência
especifica “otimizar o ambiente e os processos terapêuticos na pessoa e
família/cuidadores a vivenciar processos médicos e/ou cirúrgicos complexos,
decorrentes de doença aguda ou crónica”. Assim, o Enfermeiro, nomeadamente o
Enfermeiro Especialista em Enfermagem Médico Cirúrgica assume um papel crucial na
avaliação do risco de desnutrição do doente hospitalizado, bem como na prevenção da
desnutrição e na implementação de cuidados nutricionais dirigidos quando a
desnutrição já se encontra presente.
O desenvolvimento deste trabalho de investigação, inserido no âmbito da Unidade
Curricular “Dissertação”, teve como objetivos: aprofundar o conhecimento teórico
relativo à problemática da desnutrição. Da pesquisa efetuada constatou-se a existência
de algumas escalas – Malnutrition Screening Tool (MST), Mini Nutritional Assessment
(MNA), Nutritional Risk Screening (NRS) - que avaliam a desnutrição ou o risco de
desnutrição do doente. No entanto, segundo Calazans et al. (2015), nem todas são
facilmente aplicáveis na prática clínica. A Graz Malnutrition Screening (GMS),
apresentando apenas 5 itens parece ser de fácil aplicabilidade e, não estando traduzida
nem validada para a população portuguesa, suscitou o meu interesse de estudo. Desta
forma, o trabalho de investigação que me proponho desenvolver consiste na “Tradução
e Adaptação Linguística e Cultural da Graz Malnutrition Screening”, tendo como objetivo
geral validar o instrumento Graz Malnutrition Screening para a população portuguesa, o
qual permite avaliar o risco de desnutrição no doente hospitalizado. Com a realização
do presente estudo de investigação pretende-se ainda desenvolver conhecimentos de
pesquisa e competências na investigação em Enfermagem, elaborar um documento de
avaliação da unidade curricular e disponibilizar um instrumento de avaliação do estado
nutricional do doente hospitalizado, validado para a população portuguesa.
Na elaboração do presente estudo, utilizaram-se como recursos as fontes documentais
consultadas e requisitadas na biblioteca da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra
e a consulta em bases de dados de documentos científicos.
O tratamento dos dados quantitativos foi efetuado com recurso ao programa Statistical
Package for Social Sciences (SPSS), versão 25 de 2017.
Para a concretização do estudo, optou-se pela realização de um estudo metodológico,
de tradução e validação, no qual se utilizou um formulário, enquanto instrumento de
recolha de dados. O formulário que inclui: a idade, o sexo, o estado civil, a profissão, se
vive só ou acompanhado, o diagnóstico de internamento, a escala GMS e a escala NRS22

2002 já validada para a população portuguesa e recomendada pela DGS enquanto
instrumento de avaliação nutricional a nível hospitalar, foi aplicado a 125 doentes
internados num Serviço de Medicina Interna, no período de 1 de dezembro de 2019 a
28 de fevereiro de 2020.
Este documento encontra-se estruturado em duas partes. A primeira refere-se ao
enquadramento teórico e integra dois subcapítulos: no primeiro são explorados os
conceitos centrais em estudo: desnutrição e autocuidado alimentar-se; o segundo
integra a síntese da evidência construída a partir da análise dos estudos resultantes da
revisão integrativa da literatura. A questão norteadora da revisão foi “Em que medida a
avaliação do risco de desnutrição no doente hospitalizado pode contribuir para a
prevenção da mesma?”. A segunda parte do documento diz respeito ao enquadramento
metodológico, o qual integra quatro subcapítulos: no primeiro é apresentado o desenho
do estudo; no segundo explanam-se as etapas de tradução e adaptação linguística da
escala mencionada anteriormente; no terceiro, apresentam-se os resultados; e, no
quarto, realiza-se a discussão dos mesmos.
Integram ainda este documento, a presente introdução e as conclusões, onde se
referem os principais resultados do estudo, as limitações do mesmo e onde se
apresentam algumas sugestões consideradas relevantes.
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PARTE I - ENQUADRAMENTO TEÓRICO
O presente capítulo encontra-se dividido em dois subcapítulos, sendo que no primeiro
é realizada a definição dos conceitos em estudo – desnutrição e autocuidado alimentarse. No segundo, apresenta-se a síntese da evidência obtida através da revisão
integrativa da literatura.

1. DEFINIÇÃO DOS CONCEITOS CENTRAIS: DESNUTRIÇÃO E AUTOCUIDADO
ALIMENTAR-SE
Desnutrição
Um estado nutricional dito normal acontece quando há um equilíbrio entre a ingestão de
alimentos e o gasto de energia necessário para a manutenção das funções orgânicas.
Sempre que esse equilíbrio está sujeito a alguma alteração, verifica-se a possibilidade
de ocorrer desnutrição.
A Organização Mundial de Saúde (OMS) (Blössner & Onis, 2005) define a desnutrição
como sendo o estado nutricional que se caracteriza pela ingestão insuficiente de energia
e nutrientes, a qual se deve à complexa interação entre a alimentação, o estado de
saúde e as condições socioeconómicas em que o indivíduo vive.
Por sua vez, Webb (2007) refere que a desnutrição pode definir-se como sendo uma
condição clínica resultante de uma deficiência ou excesso de um ou mais nutrientes
essenciais, podendo dever-se ao défice ou ao excesso de nutrientes específicos na
dieta ou à incapacidade de absorver ou metabolizar os nutrientes necessários à função
corporal normal.
Na mesma ordem de ideias, Urden, Stacy e Lough (2016) e a European Society of
nutrition and metabolism (ESPEN) consideram que a desnutrição é um estado
nutricional que resulta da ingestão ou absorção inadequadas de nutrientes, o que
conduz à alteração da composição corporal e celular, que por sua vez, se traduz na
diminuição da função física e mental e numa pior resposta fisiológica à doença
(Cederholm et al., 2017).
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A desnutrição raramente se deve à carência de um só nutriente, resultando geralmente
da combinação de vários nutrientes, como sejam as proteínas, os hidratos de carbono,
as vitaminas e os sais minerais (Urden, Stacy & Lough, 2016).
O estado nutricional pode ser influenciado por diversos fatores, nomeadamente por
problemas de saúde oral, alterações neurológicas e alterações psicológicas, entre
outras (Gibson, 2005). Por sua vez, a presença de doença está, em grande parte das
situações, associada a alterações metabólicas, inflamatórias e imunológicas que
influenciam negativamente o estado nutricional. O mesmo acontece em relação ao
tratamento, que também pode influenciar o estado nutricional. A diminuição da ingestão
alimentar é habitualmente a principal causa de alteração nutricional no decorrer de uma
doença ou após uma lesão. Contudo, a absorção indevida de nutrientes também é uma
importante causa a considerar (Webb, 2007).
A desnutrição tem sido uma temática pouco abordada e pouco valorizada na educação
médica e de enfermagem, não estando os profissionais de saúde preparados nem
sensibilizados para a importância da avaliação do estado nutricional do doente
hospitalizado nem da importância da mesma para o sucesso do tratamento (Webb,
2007; Urden, Stacy & Lough, 2016).
Existem vários fatores que aumentam o risco de desnutrição: inconsciência, lesão facial,
disfagia, infeção da cavidade oral ou da garganta, falta de peças dentárias, doenças que
afetam a coordenação e funções motoras e anorexia. No que respeita ao doente
hospitalizado há ainda a considerar: a recusa da alimentação hospitalar; a
indisponibilidade de comida e o horário das refeições - que muitas vezes se concentram
no período diurno, com longos períodos de jejum forçado desde o início da noite até à
manhã seguinte; a manutenção prolongada de alimentos antes de serem servidos
levando à perda de qualidade nutricional e de paladar; a oferta de alimentos pouco
apelativos/apetitosos; a impossibilidade de escolha da refeição por parte do doente; a
escassa quantidade de tempo permitida para que os doentes que se alimentam mais
lentamente possam terminar as suas refeições; e a falta de pessoal para ajudar os
doentes que precisam de ajuda para comer (o que leva a que quando a ajuda é
disponibilizada, a comida já esteja fria e não apetecível) o que contribui para a
ocorrência de desnutrição nos doentes hospitalizados (Webb, 2007; Urden, Stacy &
Lough, 2016).
Na mesma ordem de ideias, Urden, Stacy & Lough (2016) acrescentam a falta de
comunicação entre enfermeiros, médicos e nutricionistas, a realização de exames
complementares de diagnóstico frequentes que requerem a interrupção da alimentação
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do doente, os medicamentos e outras terapias que provoquem anorexia, náuseas e/ou
vómitos (impedindo assim uma adequada ingestão de alimentos), a escassa
monitorização da ingestão de alimentos e o uso inadequado de suplementos. A nutrição
enteral e parenteral constituem também fatores a considerar para o desenvolvimento da
desnutrição, ainda que a doença ou a lesão traumática possa ser a principal causa da
mesma.
A ESPEN (Cederholm et al., 2017) salienta que a desnutrição pode resultar de qualquer
um dos seguintes fatores, isolado ou em combinação: ingestão inadequada de
nutrientes, doença e/ou envelhecimento avançado (pessoas com idades superiores a
80 anos).
No que respeita ao envelhecimento, Gibson (2005) refere que o avançar da idade leva
a um maior risco de desnutrição, motivo pelo qual se verifica uma elevada prevalência
de desnutrição nesta faixa etária. Nos idosos que se encontram dependentes de
cuidados de saúde, o risco de desnutrição é ainda mais acentuado.
Durante a hospitalização, o estado nutricional da pessoa tende a deteriorar-se, se o
suporte nutricional adequado não for iniciado precocemente ou se o mesmo não for
reavaliado de forma continua. A desnutrição em doentes hospitalizados conduz à
ocorrência de inúmeras complicações, como sejam: deiscência de sutura, úlceras por
pressão, infeções, sépsis, maior tempo de internamento e morte. Para além das
consequências no que se refere à saúde, a desnutrição apresenta também
repercussões económicas significativas, na medida em que conduz ao aumento do
consumo de recursos de saúde, maior tempo de internamento e institucionalização
precoce (Gibson, 2005; Urden, Stacy & Lough, 2016).
Nos doentes hospitalizados, o tipo de desnutrição frequentemente identificada é a
desnutrição proteico-calórica, que se deve à ingestão insuficiente ou à absorção
inadequada de proteínas e energia proveniente dos hidratos de carbono e que tende a
agravar em resposta às doenças críticas. Ou seja, este tipo de desnutrição pode ser
causado não só por uma ingestão inadequada de alimentos, mas também pela presença
de uma lesão/doença que aumenta a taxa metabólica (hipermetabolismo). Quando se
verifica desnutrição proteico-calórica, as proteínas corporais decompõem-se para que a
glicogénese ocorra, diminuindo o suprimento de aminoácidos necessários para a
manutenção das proteínas corporais e para a cicatrização. No caso do doente com
doença grave, a desnutrição resulta habitualmente dos efeitos combinados de uma
escassa ingestão alimentar e do hipermetabolismo causado pela própria doença (Urden,
Stacy & Lough, 2016).
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Para além do referido anteriormente, quando há redução do consumo de nutrientes e
deterioração do estado nutricional no período prévio à admissão hospitalar, o risco de
desnutrição do doente hospitalizado é maior e quando a desnutrição está presente, a
capacidade de resposta imunológica diminui, estando os doentes hospitalizados mais
predispostos à infeção (Webb, 2007).
As necessidades nutricionais e energéticas normais de uma pessoa variam de acordo
com alguns fatores, nomeadamente com o sexo, a faixa etária, o peso corporal e a
altura. De acordo com a Direção Geral da Saúde (DGS) (2017), baseada nas
orientações emitidas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pela Food and
Agriculture Organization (FAO), o valor energético total diário é calculado com base na
taxa de metabolismo basal (TMB).
Para o cálculo desta taxa, os valores de estatura considerados são 1,70m para
indivíduos do sexo masculino e 1,60m para indivíduos do sexo feminino (valores de
estatura média dos portugueses). O peso adequado para esta estatura média foi
calculado para um Índice de Massa Corporal (IMC) médio dentro dos parâmetros
normais (IMC de 22 para o sexo masculino e IMC de 21 para o sexo feminino).
No cálculo das necessidades nutricionais e energéticas diárias, foi também tido em
conta o fator atividade para um estilo de vida sedentário ou levemente ativo, ou seja, a
energia necessária aos indivíduos com um estilo de vida sedentário ou levemente ativo
para o desempenho das atividades diárias.
Com base no referido, as necessidades nutricionais e energéticas normais diárias para
o adulto e para o idoso apresentam-se na tabela 1.
Tabela 1 - Necessidades nutricionais e energéticas normais do adulto e do idoso.
Necessidades nutricionais e energéticas normais
(Kcal/dia)
Adulto

Idoso

Sexo masculino

2511

Sexo feminino

2015

Necessidades nutricionais médias

2263

Sexo masculino

2092,5

Sexo feminino

1798

Necessidades nutricionais médias

1945,25

Quando se verifica uma situação de doença, as necessidades nutricionais e energéticas
não são muitas vezes satisfeitas por reduzida ingestão alimentar e/ou devido ao
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aumento das necessidades nutricionais e energéticas provocado pelo aumento da taxa
metabólica causada pela doença subjacente.
Assim, a desnutrição pode ser quer uma causa, quer uma consequência da doença,
sendo que quando se verifica em doentes hospitalizados, aumenta o tempo de
internamento, o risco de complicações, a necessidade de cuidados médicos após a alta
e o risco de morte (Webb, 2007).

Autocuidado alimentar-se
No que se refere ao autocuidado, este pode definir-se como sendo “a prática de
atividades que os indivíduos iniciam e realizam em seu próprio benefício, para a
manutenção da vida, da saúde e do bem-estar” (Orem, 2011, p.43).
A ciência do autocuidado identifica os requisitos necessários para que uma pessoa seja
saudável, a complexidade dos fatores capazes de alterar esses requisitos, as ações que
uma pessoa realiza de forma a manter a sua saúde e bem-estar, bem como as suas
limitações na capacidade de agir. Para além do referido, a ciência do autocuidado inclui
ainda os sistemas de autocuidado empregues ou necessários por pessoas que sofrem
uma alteração do seu estado de saúde ou do seu ambiente, explicando também a
relação do autocuidado com a família, a comunidade e a cultura (Orem, 2011).
A Teoria do Défice do Autocuidado, enquanto teoria geral de Enfermagem, é composta
por três teorias relacionadas entre si: a Teoria do Autocuidado, que explica de que forma
e o porquê das pessoas cuidarem de si próprias; a Teoria do Défice do Autocuidado,
que descreve porque motivo as pessoas podem ser ajudadas pela Enfermagem; e a
Teoria dos Sistemas em Enfermagem, que caracteriza as relações que têm de ser
criadas e mantidas de forma a produzir-se Enfermagem (Tomey & Alligood, 2004).
A teoria do autocuidado, para Orem (2011), constitui a essência da teoria geral da
enfermagem e descreve cinco métodos de ajuda: 1. agir ou fazer para o outro; 2. guiar
o outro; 3. apoiar o outro (física ou psicologicamente); 4. proporcionar um ambiente que
promova o desenvolvimento pessoal; e 5. ensinar o outro.
O autocuidado, sendo uma função humana reguladora que os indivíduos desempenham
por si próprios, ou que alguém a executa por eles, por forma a preservar a vida, a saúde,
o desenvolvimento e o bem-estar, “é o trabalho exigido por ou para cada pessoa para
manter a vida e a saúde, bem como para promover o desenvolvimento” (Taylor &
Renpenning, 2011, p.3).
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O Conselho Internacional de Enfermagem (International Council of Nurses, 2005, p. 46)
define o autocuidado como sendo algo intrínseco à natureza singular de cada cliente,
centrado no “tratar do que é necessário para se manter, manter-se operacional e lidar
com as necessidades individuais básicas e íntimas e as atividades de vida diária.”.
Assim, quando a pessoa está incapaz de fornecer a quantidade e a qualidade do
autocuidado necessário, ela precisa de ser assistida (Taylor & Renpenning, 2011), tendo
aqui o enfermeiro um papel fundamental uma vez que o autocuidado é um resultado
sensível aos cuidados de enfermagem que se pode traduzir positivamente na promoção
da saúde e no bem-estar através do aumento de conhecimentos da pessoa e
habilidades onde os enfermeiros têm uma intervenção decisiva (Petronilho, 2012).
Na mesma ordem de ideias, a Teoria do Autocuidado permite a compreensão das
condições e das limitações da ação das pessoas suscetíveis aos cuidados de
enfermagem, ainda que seja essencial a existência de “um ponto de equilíbrio entre o
excesso e a carência de cuidado para que o indivíduo seja capaz de se autocuidar”
(Queirós et al., 2014, p.160).
Quando o autocuidado é efetivamente realizado, tal traduz-se na manutenção da vida,
da saúde e do bem-estar (George, 2010). Contudo, as necessidades de autocuidado de
uma pessoa podem oscilar ao longo do tempo, no que respeita às capacidades de
satisfazer o autocuidado de forma autónoma e às necessidades de apoio em situações
de transição, em que a pessoa pode ter dificuldades em se adaptar (Queirós et al.,
2014).
Habitualmente, as pessoas adultas cuidam de si próprias, enquanto as crianças, as
pessoas idosas, doentes ou debilitadas podem precisar que outrem lhes satisfaça ou
assista na satisfação dos autocuidados (Orem, 2001).
Na sua Teoria do Défice do Autocuidado de Enfermagem, Orem identificou três formas
de requisitos de autocuidado: requisitos universais; requisitos de desenvolvimento; e
requisitos de desvio de saúde. Os requisitos universais para o autocuidado são comuns
a homens, mulheres e crianças, sendo um dos quais referente à manutenção de uma
ingestão suficiente de ar, água e comida (Tomey & Alligood, 2004).
Assim e, no que se refere ao autocuidado alimentar-se em particular, cabe ao enfermeiro
alimentar ou assistir o doente no alimentar-se, orientar o doente para que ele possa
alimentar-se eficazmente, apoiar o doente procurando compreender o significado que a
alimentação tem para ele, conhecer os seus hábitos alimentares, quais os alimentos
que prefere e quais aqueles de que não gosta ou aos quais é intolerante; proporcionar
um ambiente calmo e agradável durante as refeições, dando-lhe tempo para que o
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doente se possa alimentar ou seja alimentado; e ensinando ao doente ou à sua
família/cuidador estratégias úteis e direcionadas no intuito de promover uma nutrição
adequada.

2. SÍNTESE DA EVIDÊNCIA
Como referido, a desnutrição constitui uma alteração nutricional que afeta o corpo ao
nível funcional e clínico, sendo com muita frequência observada em doentes
hospitalizados. Esta situação tem um impacto negativo na morbilidade e na mortalidade,
estando associada a inúmeros problemas de saúde, nomeadamente ao aumento da
morbilidade e da mortalidade, a tempos de internamento mais prolongados, a
comprometimento funcional e consequente decréscimo na qualidade de vida, ao
aumento das infeções, à ocorrência de desequilíbrio eletrolítico, anemia, perda de
massa muscular e fadiga, contribuindo para o aumento dos custos associados aos
cuidados de saúde.
Dos treze artigos que integram a síntese da evidência, dez deles dizem respeito a
estudos efetuados em doentes hospitalizados, no intuito de avaliar o seu estado
nutricional através da utilização de diferentes escalas de avaliação nutricional,
nomeadamente a MNA-SF, a MST, a NRS-2002 e a escala de Avaliação Global
Subjetiva (SGA), entre outras. Um outro artigo refere-se a um estudo transversal,
multicêntrico que tinha como objetivo perceber se a utilização de uma ferramenta de
avaliação nutricional validada estaria associada a melhores cuidados nutricionais. Outro
artigo referia-se a um estudo retrospetivo, efetuado com o objetivo de avaliar a
prevalência da disfagia em idosos internados, de que forma é que ela é identificada,
como se relaciona com a desnutrição e de que forma interfere na duração da
permanência hospitalar. E um outro artigo tinha como objetivo comparar um grupo de
intervenção, em que os doentes em risco de desnutrição receberam um plano nutricional
individualizado e um grupo de controle, em que os participantes receberam cuidados
nutricionais padronizados pelo Departamento de Nutrição do Hospital.
Dos artigos em análise, sobressai que a desnutrição tem uma prevalência significativa
nos doentes hospitalizados. Como referem Palmero et al. (2017), a desnutrição está
presente em um em cada dois doentes aquando da admissão hospitalar, ou seja, em
cerca de metade dos doentes internados em ambiente hospitalar agudo, sendo que
muitos outros a desenvolvem ou apresentam uma deterioração adicional do seu estado
nutricional no decorrer do internamento.
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Cano-Torres et al. (2017) apontam a desnutrição enquanto um importante fator de mau
prognóstico, que quando presente tende a piorar ao longo do internamento. A
desnutrição é responsável pelo aumento do risco de complicações, nomeadamente o
risco de infeções nosocomiais, de imunodeficiências, de desenvolvimento de úlceras
por pressão e de eventos adversos à saúde após a alta hospitalar (Ruiz et al. 2019).
Para além do aumento do risco de complicações clínicas, - como a diminuição da
capacidade funcional e da função muscular, redução da massa óssea e da função
cognitiva e disfunção do sistema imunológico -, a desnutrição está ainda associada a
tempos de internamento superiores, a maiores custos, maiores taxas de readmissão
hospitalar, a maior utilização de serviços de saúde, maior morbilidade e maior
mortalidade (Palmero et al., 2017; Lima et al., 2018; Ruiz et al., 2019).
De acordo com Alzahrani & Alamri (2017) e Palmero et al. (2017), existe ainda uma
relação entre a desnutrição e a ocorrência de quedas em idosos hospitalizados ou
residentes em instituições de saúde prestadoras de cuidados de saúde de longa
duração.
Na mesma ordem de pensamento, Han et al. (2021) referem, por um lado, que uma
nutrição pobre conduz a défices físicos e mentais, predispondo um indivíduo à
osteoporose e à ocorrência de quedas; por outro lado, estas mesmas condições
contribuem muitas vezes para uma ingestão alimentar inadequada. Os mesmos autores
consideram que o estado nutricional de um indivíduo constitui um importante indicador
do seu estado de saúde durante o período de internamento por uma fratura da anca e
também um importante fator prognóstico de recuperação.
Um estudo realizado por Alzahrani & Alamri (2017) num Hospital Universitário da
Arábia Saudita, que teve como objetivo determinar a prevalência da desnutrição em
idosos hospitalizados,
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estavam

associados
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as

consequências da desnutrição em termos de tempo de internamento e mortalidade,
revelou que 29% dos idosos intervenientes no estudo se encontravam desnutridos,
47,6% dos mesmos apresentavam risco de desnutrição e apenas 23,4% estavam
adequadamente nutridos. Estes números apontam, assim, para que a desnutrição é
altamente prevalente na população idosa que se encontra hospitalizada, o que
se reflete em tempos de internamento mais prolongados e numa maior mortalidade.
Ting et al. (2019) analisaram os registos clínicos de 40105 doentes adultos internados
num Hospital de Hong Kong entre janeiro e dezembro de 2016, avaliando os scores da
escala de avaliação nutricional MST e os resultados clínicos após a alta hospitalar,
relacionando o resultado da avaliação nutricional com o tempo de internamento, a taxa
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de reinternamento hospitalar em 28 dias e a taxa de mortalidade. Verificaram que a
desnutrição está associada a resultados clínicos e funcionais adversos, sendo o tempo
de internamento hospitalar cerca de 1,5 a 2 vezes superior em doentes desnutridos
comparativamente com doentes com um adequado estado nutricional. Também a taxa
de mortalidade em doentes desnutridos foi superior à de doentes não desnutridos,
sendo a taxa de mortalidade de doentes desnutridos após a alta hospitalar três vezes
maior do que a de doentes não desnutridos. No que respeita à readmissão hospitalar, o
risco de readmissão no prazo de 15 dias após a alta foi 60% maior para os doentes
desnutridos, sendo os mesmos 1,5 vezes mais suscetíveis a reinternamentos num prazo
de 6 meses. Ting et al. (2019) constataram ainda que o custo da hospitalização dos
doentes desnutridos aumentou de 24% para 61%, devendo-se este aumento
principalmente ao aumento do tempo de internamento, ao aumento das taxas de
infeção, ao comprometimento da cicatrização e ao consequente aumento do número de
reinternamentos.
Um outro estudo desenvolvido por Han et al. (2021), no qual foi avaliado o estado
nutricional de 1239 doentes, com idades compreendidas entre os 60 e os 100 anos,
admitidos por fratura da anca, relacionando o risco de desnutrição com a idade, a
residência antes da admissão e os resultados durante a hospitalização e na alta, revelou
que o risco de desnutrição é comum em doentes internados com fratura da anca, o que
os predispõe a inúmeras complicações, nomeadamente dificuldades de mobilização no
1º dia após a cirurgia, maior taxa de incidência de úlceras por pressão, maior tempo de
internamento, maior taxa de mortalidade e maior necessidade de cuidados de saúde por
parte dos doentes que tiveram alta hospitalar. Constatou-se ainda que o risco de
desnutrição é mais prevalente com o aumento da idade e em doentes que previamente
residiam em lares ou instituições de saúde.
Sendo um problema comum e de longa data entre a população idosa, a desnutrição não
é habitualmente reconhecida e encontra-se associada a piores prognósticos, aumento
do uso de recursos, maior número de complicações, maior tempo de internamento
hospitalar e aumento da mortalidade (Cruz et al., 2017).
A desnutrição no idoso é, geralmente, de causa multifatorial, sendo que entre as
potenciais causas encontram-se as seguintes: diminuição do apetite, depressão,
dependência, comprometimento cognitivo, polimedicação, condições socioeconómicas
inadequadas, problemas de mastigação e deglutição, solidão, institucionalização,
obstipação e doença de Parkinson. Adicionalmente, a presença de doença(s) aguda(s)
pode(m) contribuir por um lado para o desenvolvimento de desnutrição pelo aumento
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das necessidades nutricionais e alteração do metabolismo; por outro lado, a inflamação
aguda e/ou crónica tem sido identificada enquanto importante causa de catabolismo,
resultando em sarcopenia e numa fragilidade acrescida. A desnutrição pode exacerbar
a redução da massa muscular associada à idade, o que por sua vez, pode levar a maus
resultados em termos de reabilitação motora e funcional (Alzahrani & Alamri, 2017).
Um estudo desenvolvido por Gruber et al. (2020), que visava explorar a associação da
desnutrição com parâmetros clínicos e qualidade de vida em doentes hospitalizados
com Doença de Parkinson, mostrou que um em cada dois doentes se apresentava
desnutrido ou em risco de desnutrição, sendo que esta situação se revelou num preditor
independente de má qualidade de vida relacionada com a saúde. Utentes idosos, do
sexo masculino, com Doença de Parkinson diagnosticada há mais tempo e em estadios
mais elevados da doença mostraram-se mais propensos à desnutrição ou ao risco de a
desenvolver. A desnutrição apresentou um efeito altamente significativo no bem-estar
emocional, mobilidade, apoio social, estigmatização e cognição, sugerindo que a
intervenção nutricional conjuntamente com o tratamento de estados de ansiedade e/ou
depressão e com atividade física poderia ser altamente vantajoso para estes doentes.
Alzahrani & Alamri (2017) verificaram a existência de uma percentagem significativa de
desnutrição em doentes idosos que viviam sós, o que realça a importância do apoio
social em doentes desta faixa etária uma vez que estes são muitas vezes incapazes de
preparar os alimentos e de os ingerir adequadamente. No mesmo sentido, Kang et al.
(2018) referem que, para além das inúmeras mudanças fisiológicas, sociais e
psicológicas que ocorrem no doente idoso, há ainda a considerar o isolamento social e
as dificuldades financeiras enquanto fatores potenciadores da desnutrição.
Atendendo à elevada prevalência de desnutrição neste grupo etário, a avaliação
nutricional de forma sistemática e periódica nos doentes idosos hospitalizados deveria
ser obrigatória enquanto etapa inicial do tratamento (Cano-Torres et al., 2017; Kang et
al., 2018; Han et al., 2021).
Para além do referido, Alzahrani & Alamri (2017) salientam ainda a importância de
atender às particularidades inerentes ao contexto geriátrico, nomeadamente no que
concerne ao nível de assistência alimentar necessário e à existência de condições como
demência, delírio e disfagia, condições estas que podem contribuir para a alteração da
ingestão de alimentos e, consequentemente, para a ocorrência de desnutrição.
Num estudo retrospetivo realizado por Bomze et al. (2021), cujo objetivo era avaliar a
prevalência da disfagia em idosos internados e de que forma a mesma se relaciona com
a desnutrição, constataram que cerca de um quarto dos doentes idosos internados
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apresentavam disfagia enquanto quase metade estava desnutrida. Sendo a desnutrição
considerada muitas vezes como uma consequência da disfagia, ambas são
problemáticas que se encontram intimamente associadas e que aumentam os custos
em saúde, o tempo de internamento e a morbilidade.
A polimedicação e a presença de várias comorbilidades em simultâneo têm também
sido descritas como importantes fatores a considerar no desenvolvimento da
desnutrição (Alzahrani & Alamri, 2017; Gruber et al., 2020): quanto maior o número de
medicamentos que a pessoa toma, maior o risco de ocorrência de efeitos adversos que
contribuem para a desnutrição (disfagia, xerostomia, obstipação, anorexia, alterações
da absorção, entre outros) e maior o risco de perda ponderal.
A presença de comorbilidades específicas, como é o caso de doenças pulmonares e
oncológicas, é também descrita como estando associada à desnutrição e/ou ao risco de
a desenvolver (Kang et al., 2018). No que respeita à presença de doenças pulmonares,
o gasto energético nestes utentes em repouso aumenta, o que pode resultar num
aumento da energia gasta pelos músculos respiratórios. Para além disso, a inflamação,
a hipóxia, a hipercápnia e a toma de alguns medicamentos constituem causas
conhecidas de desnutrição em doentes com patologias dos foros pulmonar e oncológico.
A perda de peso é também um sintoma comum em doentes com doenças oncológicas,
devido ao tumor em si, à reação fisiológica ao tumor e às complicações do tratamento,
podendo estes fatores promover a desnutrição (Kang et al., 2018).
Yilmaz et al. (2019) realizaram um estudo cujo objetivo foi avaliar o estado de
desnutrição de acordo com os critérios GLIM (Global Leadership Initiative on
Malnutrition) e avaliar o impacto da desnutrição na mortalidade em doentes
hospitalizados com malignidade hematológica, num Hospital da Turquia. Os critérios
GLIM caracterizam-se em 3 critérios fenotípicos – perda de peso não voluntária, baixo
IMC e massa muscular reduzida - e 2 critérios etiológicos – diminuição da ingestão ou
assimilação alimentar e inflamação ou carga de doença, sendo necessária a
combinação de pelo menos um critério fenotípico e um critério etiológico para que a
desnutrição seja diagnosticada. Ao avaliar o risco nutricional através da Escala
NRS_2002 e tendo por base os critérios GLIM para o diagnóstico da desnutrição, os
referidos autores constataram que 81,7% dos doentes da sua amostra estava em risco
de desnutrição, sendo que 25,8% destes se encontravam desnutridos e 31,7% dos
doentes recém-diagnosticados e ainda “virgens” de quimioterapia apresentavam-se
também desnutridos e com perdas ponderais significativas. Os resultados obtidos
mostraram ainda que o risco de desnutrição dos doentes hospitalizados com
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malignidade hematológica foi significativamente associado à mortalidade. Atendendo a
estes resultados e à literatura já existente sobre a desnutrição no doente oncológico, os
autores deste estudo consideram que, para além da avaliação regular do risco de
desnutrição ou da desnutrição, a implementação de suporte nutricional individual
adequado a cada estadio da doença seria altamente benéfico. Na mesma ordem de
ideias, os mesmos autores referem que os doentes com cancro apresentam
frequentemente um quadro de inflamação sistémica associado a perdas ponderais
significativas, sendo estes dois fatores fortemente associados a um mau prognóstico e
ao aumento da toxicidade dos tratamentos anticancerígenos. Doentes com inflamação
sistémica apresentam um maior risco de desenvolver desnutrição, na medida em que
apresentam uma alteração no metabolismo devido a uma menor ingestão alimentar, à
presença de sintomas de impacto nutricional (como sejam a anorexia e o enfartamento),
ao aumento do catabolismo muscular e ao aumento do gasto energético em repouso.
A desnutrição no doente oncológico está associada a menor resposta e tolerância ao
tratamento antineoplásico e a menor qualidade de vida, para além de estar relacionada
também a maior morbilidade e mortalidade, maior ocorrência de complicações
infeciosas, tempos de internamento mais prolongados e custos mais elevados. O que
evidencia a importância da avaliação e intervenção adequada perante os referidos
sintomas, na medida em que os mesmos têm um impacto bastante marcado no
prognóstico e na qualidade de vida destes doentes (Yilmaz et al., 2019).
Quando comparados os doentes hospitalizados para tratamento médico ou para
diagnóstico e os doentes admitidos para realização de cirurgia eletiva, Kang et al. (2018)
verificou que os primeiros apresentavam uma taxa de desnutrição superior. Esta
diferença é justificada pelos autores devido ao facto dos doentes internados para
cirurgia eletiva não apresentarem doenças agudas no momento do internamento (Kang
et al., 2018).
Apesar de todos estes problemas decorrentes da presença de desnutrição em doentes
hospitalizados, os vários estudos realizados em diferentes países reconhecem que a
desnutrição continua a ser uma problemática pouco valorizada, verificando-se a
ausência de um procedimento padronizado para a sua avaliação e documentação
adequadas.
Apesar da elevada prevalência, a desnutrição em doentes hospitalizados constitui um
problema subdiagnosticado e subtratado (Palmero et al., 2017; Ting et al., 2019; Ruiz et
al., 2019), sendo que a avaliação nutricional de “rotina” nos hospitais não é algo que
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seja exigido nem praticado e cerca de 60% dos doentes agravam o seu estado
nutricional no decurso do internamento.
Para Palmero et al. (2017, p. 405), “A doença e a desnutrição têm uma relação de mão
dupla”, ou seja, a doença pode conduzir à desnutrição e esta, por sua vez, tem um
impacto negativo ao agravar a doença, agravando-se mutuamente. Na mesma ordem
de pensamento, Kang et al. (2018) salientam que o reconhecimento da desnutrição e a
implementação de terapia nutricional precoce em doentes hospitalizados é tão
importante como o tratamento das doenças subjacentes, ou seja, o facto da desnutrição
ser ainda um problema pouco diagnosticado e documentado conduz à subutilização de
intervenções dietéticas e nutrição suplementar, o que, por sua vez, compromete os
resultados clínicos dos doentes.
Apesar dos pressupostos anteriores e da desnutrição nos doentes hospitalizados não
ser rara, esta é frequentemente negligenciada, como se tem vindo a referir, sendo os
motivos mais comumente apontados para esta situação a inexistência de recursos
médicos (como a indisponibilidade de especialistas ou de hospital de apoio),
indisponibilidade de recursos financeiros, o não reconhecimento da desnutrição
enquanto um problema vital e a falta de recomendações globais claras relativamente
aos critérios de diagnóstico da desnutrição (Kang et al., 2018).
Sendo uma importante medida para o despiste e tratamento atempados da desnutrição,
a avaliação nutricional permite identificar os indivíduos em risco de desnutrição. Este é
um importante passo no combate à desnutrição, na medida em que ao aumentar a
triagem nutricional aumenta-se a identificação dos doentes em risco de desnutrição, o
que por sua vez permitirá a instituição de uma intervenção nutricional adequada, no
intuito de contribuir para a prevenção das consequências inerentes à desnutrição
(Alzahrani & Alamri, 2017). Na mesma ordem de pensamento, Lima et al. (2018) referem
que a identificação do risco nutricional no início do internamento é extremamente
importante, uma vez que permite ao doente uma intervenção nutricional precoce e
consequentemente uma melhoria dos sintomas e do seu quadro clínico no geral.
Quando realizada, de forma sistematizada, no momento da admissão do doente e
durante o internamento hospitalar, a avaliação nutricional constitui uma importante maisvalia para melhores resultados clínicos e menores custos, por consequência (Palmero
et al., 2017). Na mesma ordem de pensamento, Ting et al. (2019) referem que a
desnutrição pode ser tratada a um custo relativamente baixo e a avaliação do estado
nutricional pode contribuir para a redução de referências clínicas inadequadas, o que

37

sugere que a diminuição dos custos induzidos pela desnutrição pode exceder
substancialmente os custos da nutrição.
O risco de desnutrição pode ser despistado através do uso de ferramentas/escalas de
fácil aplicação, o que permite tratá-la de forma adequada e atempada (Palmero et al.,
2017; Ting et al., 2019). Um instrumento de avaliação simples e eficiente, para
determinar o estado nutricional dos doentes hospitalizados é uma importante mais valia.
Os instrumentos de avaliação nutricional existentes variam no que respeita aos
parâmetros de risco utilizados e à sua capacidade de determinar o risco nutricional,
incluindo a maioria desses instrumentos alterações recentes do peso e na ingestão de
alimentos e presença de doença aguda.
De acordo com Kang et al. (2018), a desnutrição deve ser encarada não como um
resultado inevitável do processo de envelhecimento ou das doenças subjacentes, mas
antes enquanto uma entidade/ problema específico que requer um tratamento
adequado. No que respeita à desnutrição na pessoa idosa, a prevenção e o tratamento
da mesma são aspetos cruciais dos cuidados geriátricos, sendo importante o
desenvolvimento de planos de cuidados nutricionais no início da hospitalização,
atendendo a que mesmo os doentes idosos não desnutridos aquando da admissão
hospitalar podem rapidamente desenvolver desnutrição no decurso do internamento.
A identificação dos doentes desnutridos ou em risco de desnutrição em ambiente
hospitalar é fundamental, permitindo a implementação de um adequado suporte
nutricional que permita reduzir as complicações, os custos e o tempo de internamento
inerentes à desnutrição. Contudo, a ausência de padronização em avaliação e
diagnóstico nutricional, assim como de protocolos de intervenção fazem da desnutrição
uma condição ainda subdiagnosticada e subtratada (Palmero et al., 2017).
A implementação de terapia nutricional adequada para doentes desnutridos reduz o
tempo de internamento hospitalar, as complicações da desnutrição e a mortalidade.
(Kang et al., 2018).
De acordo com Alzahrani & Alamri (2017), os planos de intervenção nutricional devem
advir do trabalho de uma equipa interdisciplinar e envolver os doentes e
familiares/cuidadores, sendo importante considerar as questões culturais, as escolhas,
as expectativas e as particularidades individuais, bem como proporcionar educação
nutricional.
O tratamento nutricional com modificação de dieta e recurso a suplementos nutricionais
orais, nutrição enteral ou parenteral tem-se mostrado benéfico em termos de resultados
clínicos, resultando também em menores custos hospitalares. Enquanto resultados
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clínicos, incluem-se a melhoria do estado nutricional, da massa muscular, da força e
desempenho físicos, a diminuição da morbilidade e mortalidade e o aumento da
qualidade de vida do doente. Os resultados em termos de custos hospitalares incluem:
a diminuição dos custos inerentes aos cuidados de saúde, menor tempo de
internamento hospitalar e redução da taxa de readmissão (Palmero et al., 2017).
É, pois, importante investir na avaliação nutricional de forma sistemática, no sentido de
estabelecer uma terapia nutricional tão precoce quanto possível, por forma a prevenir a
desnutrição, a assegurar a eficácia do tratamento nutricional e a impedir a deterioração
do estado nutricional já esperado em doentes hospitalizados (Eglseer et al., 2017).
Neste sentido, Han et al. (2021) referem que a instituição de suporte nutricional precoce
nos doentes admitidos com fratura da anca e em risco de desnutrição é fundamental
para o fornecimento adequado de energia e nutrientes, por forma a prevenir a perda
rápida de massa e força muscular decorrentes da inatividade física.
A avaliação nutricional, não sendo efetuada na maior parte dos doentes hospitalizados,
é muitas vezes realizada apenas se se verificarem riscos óbvios (Cruz et al., 2017).
Contudo, os doentes com menor risco aparente são os que poderiam beneficiar mais
de uma intervenção nutricional precoce.
Na mesma ordem de ideias, Alzahrani & Alamri (2017) defendem que a avaliação
nutricional em contexto hospitalar deve ser realizada de forma sistemática, devendo
ser desenvolvidas estratégias para prevenir e gerir a desnutrição como por
exemplo, a realização de avaliação nutricional e a implementação de planos
de cuidados nutricionais, o aprimoramento dos sistemas de registo eletrónico
para facilitar a monitorização de parâmetros relacionados com o estado nutricional e
a disponibilização de ambientes mais adequados às refeições e de profissionais de
saúde que assistam os doentes durante as mesmas. Consideram ainda importante a
adoção de medidas que

assegurem

uma

nutrição

adequada

após

a

alta

hospitalar, o que passa por disponibilizar educação nutricional ao doente/cuidador.
Eglseer et al. (2017) realizaram um estudo no intuito de avaliar a utilização de diretrizes
clínicas e o uso de instrumentos de triagem validados e verificar a relação entre o uso
de instrumentos de triagem validados e a prevalência de desnutrição e as intervenções
nutricionais em doentes hospitalizados, tendo constatado que a avaliação nutricional
através de instrumentos/ escalas validadas em doentes hospitalizados é muito débil. O
estado nutricional dos doentes é muitas vezes avaliado com base em parâmetros não
confiáveis, tais como a observação clínica e o cálculo do Índice de Massa corporal. Com
base nos resultados que obtiveram, Eglseer et al. (2017) referem que o uso de
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instrumentos/ escalas de avaliação da nutrição validadas refletem-se em melhores
cuidados nutricionais e menores taxas de prevalência de desnutrição em doentes
hospitalizados.
Nos departamentos em que foi realizada a avaliação nutricional através de um
instrumento validado e de forma padronizada e baseada em diretrizes clínicas havia
maiores taxas de referenciação para nutricionistas, maior número de intervenções
nutricionais e menores taxas de prevalência de desnutrição (Eglseer et al., 2017).
A avaliação nutricional constitui, assim, o ponto de partida para cuidados nutricionais de
alta qualidade, sendo que os especialistas na área da nutrição e as orientações
nutricionais recomendam a utilização de escalas de avaliação validadas (Eglseer et al.,
2017).
O tempo necessário para a aplicação de uma escala/ instrumento de avaliação
nutricional é um dos motivos frequentemente apontado pelos profissionais de saúde
para a não realização da referida avaliação no doente hospitalizado. Não existindo
nenhum instrumento de avaliação ideal, Cruz et al. (2017) consideram que as
características mais desejáveis para que uma escala possa ser aplicada de forma
sistemática são: ser de rápida e fácil aplicação, ser reprodutível, não-invasiva e de baixo
custo.
Uma escala de avaliação validada define-se como uma “ferramenta testada
psicometricamente, garantindo que mede o que diz medir (validade), que as medições
são reprodutíveis (confiabilidade), e que são de fácil utilização (praticabilidade)” (Eglseer
et al., 2017, p.105); deve ainda estar adequada para ser usada na população alvo e ser
desenvolvida por um grupo multidisciplinar.
A escala de avaliação nutricional GMS é uma escala recente que foi desenvolvida por
investigadores de um Hospital Universitário austríaco (University Hospital Graz), no
sentido de facilitar e agilizar a avaliação do estado nutricional do doente hospitalizado,
independentemente da sua idade, género ou diagnóstico. É composta por cinco itens,
permitindo identificar o risco nutricional de forma simples e rápida (Lima et al., 2018).
De acordo com Lima et al. (2018), a escala GMS, quando comparada com outras
escalas como a SGA e a MNA-SF, demonstra ser um instrumento de avaliação
nutricional eficaz na identificação do risco nutricional, para além de ser facilmente
aplicável em ambiente hospitalar.
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Em síntese, pode dizer-se que a desnutrição tem uma prevalência elevada em doentes
internados e que, não sendo realizada a avaliação do estado nutricional dos mesmos,
estes não podem beneficiar de medidas preventivas ou de tratamento. A desnutrição:
- Está associada a algumas patologias (nomeadamente, do foro oncológico e
respiratório) e à idade;
- Conduz ao aumento das comorbilidades, mortalidade e custos económicos;
- Está associada à ocorrência de eventos adversos, como sejam a ocorrência de
quedas e de infeções pelo que é de extrema importância a avaliação nutricional pois
esta é o ponto de partida para cuidados nutricionais de alta qualidade como referido
anteriormente.
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PARTE II - ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO
O enquadramento metodológico constitui, de acordo com Polit e Beck (2019, p.50), “a
estrutura arquitetónica do estudo”, sendo esta a fase em que se apresentam os aspetos
metodológicos que nortearam este estudo.
Assim, o presente capítulo encontra-se estruturado em quatro subcapítulos: no primeiro
apresenta-se o desenho do estudo; no segundo explana-se o processo de adaptação
transcultural da escala Graz Malnutrition Screening; no terceiro, apresentam-se os
resultados; e no quarto realiza-se a discussão dos mesmos.

1. DESENHO DO ESTUDO
Neste subcapítulo, explana-se de que forma foi conduzida a investigação de modo a
alcançar a concretização dos objetivos.

1.1. FINALIDADE E OBJETIVOS DO ESTUDO
A presente investigação tem como finalidade disponibilizar o instrumento de avaliação
nutricional Graz Malnutrition Screening, validado para a população portuguesa, de forma
que possa ser utilizado enquanto instrumento de medida quando se procede à avaliação
do risco de desnutrição do doente hospitalizado.
Assim, este estudo de investigação tem como objetivo geral:
• Validar e adaptar o instrumento de avaliação nutricional Graz Malnutrition Screening
para a população portuguesa, o qual permite avaliar o risco de desnutrição em doentes
hospitalizados em Hospitais de agudos.
Enquanto objetivos específicos, apresenta ainda: relacionar o risco de desnutrição com
a idade do doente; relacionar o risco de desnutrição com o sexo do doente; relacionar o
risco de desnutrição com o IMC; e relacionar o risco de desnutrição com as condições
sociodemográficas do doente (estado civil e habitação/com quem vive).
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1.2. TIPO DE ESTUDO
O presente estudo de investigação consiste num estudo metodológico de tradução e
validação para a população portuguesa do instrumento de avaliação nutricional Graz
Malnutrition Screening. É possível referir, ainda, que se trata de um estudo: transversal
e retrospetivo, quanto ao tempo; exploratório-descritivo de nível I, quanto ao objetivo do
estudo; e observacional, quanto à intervenção do investigador.

1.3. VARIÁVEIS EM ESTUDO E SUA OPERACIONALIZAÇÃO
As variáveis deste estudo são descritas pelas questões que constituem a escala GMS
e a escala NRS-2002, que integram o instrumento de recolha de dados. Considera-se
como variável principal o risco de desnutrição (avaliada pelos 5 itens da escala GMS e
através dos 3 itens da escala NRS-2002). Trata-se de uma variável quantitativa,
avaliada por uma escala e apresentada no ponto relativo ao instrumento de recolha de
dados.
Foram ainda consideradas outras variáveis relativas à caracterização da situação
sociodemográfica dos doentes em estudo, nomeadamente: sexo, idade, estado civil,
profissão, “habitação/ com quem vive”, diagnóstico de internamento e Índice de Massa
Corporal. A operacionalização das mesmas é realizada de seguida.
Sexo: É uma variável qualitativa, nominal, tendo sido operacionalizada por uma questão
dicotómica com opção masculino ou feminino.
Idade: Número de anos completos à data da recolha de dados, calculado a partir da
data de nascimento indicada pelos doentes em estudo e/ou pela informação constante
no seu processo clínico. É uma variável quantitativa, contínua.
Estado civil: É uma variável qualitativa nominal, dicotomizada em casado(a)/em união
de facto, viúvo(a), solteiro(a) e divorciado(a).
Profissão/Ocupação: Ocupação do indivíduo no momento atual. Foi operacionalizado
por uma pergunta de resposta aberta. Aquando do tratamento dos dados, verificaramse as seguintes respostas: reformado, desempregado, estudante, pintor, gasolineiro,
GNR/PSP,

esteticista,

pedreiro,

doméstica,

eletricista,

serralheiro,

professor,

rececionista, mecânico, bombeiro, empregado de mesa, engenheiro Informático,
costureira e merceeira.
Habitação/ Com quem vive: Variável qualitativa, nominal, operacionalizada com
pergunta com três opções de resposta: “sozinho”, “acompanhado” e “em Lar”.
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Diagnóstico médico de internamento: Variável qualitativa nominal, operacionalizada
em pergunta de resposta aberta, a responder de acordo com informação constante no
processo clínico do doente. Aquando do tratamento de dados, verificaram-se as
seguintes respostas: “pneumonia + insuficiência respiratória”, “febre + síndrome
constitucional”, “ICC descompensada”, “febre, para estudo”, “dor abdominal + alterações
da função hepática”, “metástase óssea com compressão medular”, “derrame pleural +
insuficiência respiratória”, “síndrome confusional”, “anemia”, “toracalgia + dispneia”,
“linfodenopatias”, “hipocalcemia”, “encefalopatia hepática”, “insuficiência Renal”,
“pielonefrite aguda”, “diarreia Infeciosa”, “doença de Crohn”, “síndrome de abstinência
alcoólica”, “tromboembolismo pulmonar”, “infeção do trato urinário”, “gastroenterite
aguda”, “diabetes Mellitus descompensada”, “sub-oclusão intestinal”, “cirrose hepática
descompensada”, “pancreatite aguda”, “rabdomiólise”, “metástases hepáticas, para
estudo de tumor primário”, “colangiocarcinoma” e “traqueobronquite aguda”.
Índice de massa corporal (IMC): Resultado da aplicação da fórmula [IMC= peso
(Kg)/altura² (m)], a partir do peso em Kg e altura em metros, avaliado nos doentes em
estudo aquando da aplicação do formulário. Trata-se de uma variável contínua,
operacionalizada em 6 categorias (de acordo com o realizado por Roler et al. (2015)
aquando da validação da escala GMS original): Baixo peso: inferior a 18 em doentes
até aos 65 anos de idade ou inferior a 20 em doentes com 65 ou mais anos; Normal:
entre 18 e 20 em doentes até aos 65 anos ou entre 20 e 22 em doentes com 65 ou mais
anos; Excesso de peso/ obesidade: superior a 20 em doentes até aos 65 anos ou
superior a 22 em doentes com 65 ou mais anos.

1.4. POPULAÇÃO E AMOSTRA
O total de indivíduos com características comuns denomina-se, de acordo com Polit &
Beck (2019), por população alvo. Por sua vez, o processo de amostragem consiste na
seleção de uma amostra de uma população, de maneira a que a população que o
investigador pretende estudar esteja devidamente representada. A amostra é, assim,
um conjunto menor de uma população, cujas características são muito próximas das
características da população (Polit & Beck, 2019).
Desta forma, definiu-se como população alvo os doentes internados num Serviço de
Medicina Interna de um Hospital da região Centro do país.
Pestana & Gageiro (2020) recomendam que o tamanho mínimo da amostra seja cinco
vezes maior do que o número de itens do instrumento a validar. Assim, no caso da Graz
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Malnutrition Screening que apresenta cinco itens, o tamanho mínimo da amostra seria
de 25 doentes.
Atendendo ao objetivo geral deste estudo de investigação, determinou-se como critérios
de inclusão:
• Doentes que pudessem ser pesados numa balança tradicional e medidos também de
forma tradicional.
A amostra do presente estudo é assim uma amostra não probabilística por conveniência,
composta por 125 doentes, internados num serviço de Medicina Interna de um Hospital
Central, no período de tempo compreendido entre o dia 1 de dezembro de 2019 e o dia
28 de fevereiro de 2020.

1.5. INSTRUMENTO DE RECOLHA DE DADOS
Os fenómenos que o investigador pretende estudar devem traduzir-se em conceitos que
possam ser medidos, observados e registados (Polit & Beck, 2019). Desta forma, o
procedimento de recolha de dados é um aspeto da investigação que deve ser
considerado com atenção.
Sendo este estudo de investigação do tipo de validação, o instrumento a utilizar na
recolha de dados foi um formulário que incluía: a idade, o sexo, o estado civil, a
profissão, com quem vive, o diagnóstico de internamento, a escala GMS (cuja validação
se pretende efetuar) e a escala NRS-2002 já validada para a população portuguesa e
recomendada pela DGS enquanto instrumento de avaliação nutricional a nível hospitalar
(instrumento para a validação concorrente).
A escala de avaliação nutricional Graz Malnutrition Screening (GMS) é uma escala
recente, desenvolvida por investigadores do Hospital Universitário de Graz, na Áustria,
com a finalidade de avaliar o risco de desnutrição dos doentes internados em diferentes
departamentos hospitalares, independentemente da sua idade, género ou diagnóstico.
Roller et al. (2015) consideram ser de grande importância a eficácia de um instrumento
de avaliação. Assim, a escala GMS foi criada, incorporando as quatro variáveis
recomendadas pela ESPEN numa ferramenta de avaliação do estado nutricional do
doente a nível hospitalar: os parâmetros antropométricos, a perda de peso recente, o
consumo alimentar individual e a sua relação com as doenças e as necessidades
nutricionais do doente. Abordando todos os itens recomendados pela orientação
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hospitalar da ESPEN, a GMS é fácil de usar e pode facilmente ser integrada numa
plataforma informática hospitalar.
A escala GMS é composta por cinco itens (Figura 1) e permite identificar o risco
nutricional de forma simples e rápida (Lima et al., 2018).
O primeiro item refere-se à perda ponderal nos últimos 3 meses, apresentando 3 opções
de resposta: perda inferior a 5% do peso inicial, sendo contabilizado 0 pontos; perda
entre 5 e 10% do peso inicial, sendo contabilizado 1 ponto e perda superior a 10% do
peso inicial, com atribuição de 2 pontos.
O segundo item refere-se ao IMC, apresentando 6 opções de resposta: 3 para doentes
com menos de 65 anos e 3 para doentes com 65 ou mais anos, variando a pontuação
das respostas entre 0 e 2 pontos.
O terceiro item refere-se aos motivos da diminuição da ingestão nutricional, tendo como
opções de resposta: perda de apetite, presença de náuseas, vómitos e diarreia e/ou
alterações da deglutição e/ou da mastigação. Cada uma destas opções de resposta
contabiliza 1 ponto, sendo que pode ser identificado mais do que um motivo para a
ocorrência da diminuição da ingestão nutricional.
O quarto item diz respeito à gravidade da doença, ou seja, à presença de doenças
prévias do doente que podem contribuir para o risco de desnutrição. Apresenta duas
opções de resposta: opção a) que inclui doença sistémica maligna (sem
quimio/radioterapia), insuficiência renal pré-terminal (creatinina sérica > 5mg/dl), infeção
gastrointestinal aguda, má digestão, cirrose hepática descompensada (CHILD C),
amiloidose sistémica, doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC) de nível superior ou
igual a III, insuficiência cardíaca classe NYHA superior ou igual a III, disfagia
neurogénica, úlceras por pressão NPUAP categoria I e categoria II e polimedicação
(mais do que 5 medicamentos); e grupo b) que engloba doença sistémica maligna
avançada, sépsis, úlceras por pressão NPUAP categoria III e categoria IV, síndrome de
má absorção e quimio/radioterapia (com duração superior a 1 semana). A presença de
qualquer doença do quadro a) contabiliza um ponto e a presença de qualquer doença
do quadro b) contabiliza dois pontos.
O quinto item da escala GMS refere-se à idade do doente, sendo que se este apresentar
idade igual ou superior a 65 anos é contabilizado 1 ponto enquanto se apresentar idade
inferior a 65 anos não é contabilizado nenhum ponto. Este aspeto prende-se com o facto
de estar estudado que a população idosa apresenta um risco acrescido de desnutrição.
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De acordo com os autores da GMS, os três primeiros itens seriam preenchidos pela
equipa de Enfermagem, enquanto o quarto item seria preenchido pelo médico.
Através da aplicação da referida escala, o doente seria classificado em: “não desnutrido”
ou “com risco de desnutrição”. Uma pontuação total de 3 ou mais pontos significa “com
risco de desnutrição”. Uma pontuação inferior a 3 pontos indica “não desnutrido”.

Figura 1 - Escala GMS.
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Partindo do princípio de que a utilização de um instrumento de avaliação do risco
nutricional por si só não implica necessariamente melhores resultados, a equipa de
Nutrição do Hospital Universitário de Graz determinou que esta nova ferramenta de
avaliação do risco nutricional estivesse disponível na plataforma informática do hospital,
sendo de fácil preenchimento e alertando o nutricionista sempre que se verifique risco
de desnutrição. Desta forma, os profissionais de saúde mostraram-se mais recetivos à
avaliação do risco nutricional através da GMS e sempre que esta indique risco de
desnutrição, essa informação é transmitida ao nutricionista e a intervenção nutricional é
iniciada (se indicada). Roller et al. (2015) referem que a GMS poderá aumentar a
consciência dos profissionais de saúde para a avaliação do risco nutricional, garantindo
a abordagem multiprofissional, assim como o controlo da qualidade das intervenções
dos mesmos.
A validação da escala GMS foi realizada através de um estudo randomizado cego
efetuado entre dezembro de 2013 e março de 2014, no qual se comparou a referida
escala com duas outras escalas já conhecidas e cuja utilização é recomendada pela
ESPEN: a SGA e a MNA-SF. A GMS mostrou-se uma ferramenta de avaliação
nutricional válida e facilmente aplicável e eficaz em contexto hospitalar, sendo eficaz na
avaliação do risco nutricional em idosos.
Em suma, a escala GMS revelou-se um instrumento válido e confiável para avaliar o
risco de desnutrição em doentes adultos internados em hospitais de cuidados agudos.
Para além disso, é de fácil aplicação, podendo ser integrada na plataforma informática
hospitalar, promovendo a comunicação e a intervenção entre os diferentes
profissionais envolvidos no cuidado ao doente.
No intuito de realizar a validação concorrente do instrumento de avaliação nutricional
GMS, recorreu-se à utilização da Escala NRS_2002 já validada para a população
portuguesa e recomendada pela ESPEN e pela DGS na avaliação do risco nutricional
em doentes internados.
A escala NRS-2002 é um instrumento cuja estrutura básica resulta do instrumento
Malnutrition Universal Screening Tool (MUST) e associa o risco de desnutrição que
advém da doença e sua severidade, incluindo a idade como fator de risco.
O preenchimento desta escala (Figura 2) divide-se em dois momentos: rastreio inicial e
rastreio final. No rastreio inicial, colocam-se 4 questões de resposta dicotómica (sim ou
não) referentes ao IMC, à perda de peso nos últimos 3 meses, à diminuição da ingestão
alimentar na última semana e à situação clínica do doente. Se a resposta for “sim” a
qualquer uma das questões, deve prosseguir-se com a avaliação preenchendo o
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rastreio final. No caso da resposta ser negativa a todas as questões, é recomendado
que o doente seja reavaliado semanalmente. O rastreio final apresenta uma tabela que
engloba a deterioração do estado nutricional e a gravidade da doença, sendo que cada
um destes parâmetros se encontra dividido em 4 opções de resposta, devendo ser
escolhido um em cada parâmetro consoante a avaliação da situação do doente em
questão. Caso o doente apresente idade igual ou superior a 70 anos deverá contabilizarse mais 1 ponto.

Figura 2 - Escala NRS_2002.

Através da aplicação da escala NRS_2002, o doente é classificado em: “em risco
nutricional” se pontuação total igual ou superior a 3 e neste caso necessitará de
intervenção nutricional; ou “sem risco de desnutrição” se a pontuação total for inferior a
3 e neste caso, o doente deverá ser reavaliado semanalmente.
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Para a realização da recolha de dados, foi preenchido o formulário a todos os doentes
internados no Serviço de Medicina Interna que se enquadravam nos critérios de inclusão
estabelecidos, durante o período compreendido entre o dia 1 de dezembro de 2019 e o
dia 28 de fevereiro de 2020.

1.6. TRATAMENTO DOS DADOS
Finda a recolha dos dados, facultados pelos sujeitos da amostra e pela consulta dos
processos clínicos no preenchimento dos respetivos formulários, urge analisar os dados
referindo de que forma os mesmos foram tratados.
Assim, o tratamento dos dados foi efetuado com recurso ao programa de análise
estatística de dados Statistical Package for Social Science (SPSS), versão 25.0, onde
foi desenvolvida uma base de dados através da introdução dos dados recolhidos.
A análise preliminar dos dados consistiu na análise dos dados relativamente à
normalidade, através do teste de Kolmogorov-Smirnov, uma vez que a amostra segue
uma distribuição não normal.
Com vista à exploração e caraterização das variáveis sociodemográficas da amostra,
realizaram-se estatísticas descritivas como o cálculo das frequências, médias e desvios
padrão.
O nível de concordância foi avaliado através do cálculo do valor de Kappa de Cohen,
tendo como referência para a análise do mesmo, os índices propostos por Pestana &
Gageiro (2020). Assim, um valor de Kappa de Cohen inferior a 0,40 indica uma
concordância fraca; entre 0,40 e 0,75 uma concordância suficiente; e um Kappa de
Cohen igual ou superior a 0,75 indica uma ótima posição de concordância entre duas
variáveis.
A consistência foi avaliada através do Teste de McNemar, comparando os resultados
(sem risco de desnutrição ou em risco de desnutrição) das pontuações de cada uma
das Escalas.
A validade concorrente entre a escala GMS e a escala NRS_2002 foi avaliada através
da correlação de Pearson, tendo como referência para a análise do mesmo os valores
propostos por Pestana & Gageiro (2020), em que um R de Pearson inferior a 0,20 indica
uma correlação muito fraca; entre 0,20 e 0,39 uma correlação fraca; entre 0,40 e 0,69
uma correlação moderada; entre 0,70 e 0,89 significa uma correlação elevada; e
superior a 0,90 significa uma correlação muito elevada.
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O estudo das correlações foi realizado recorrendo a matrizes de correlação de
Spearman, no sentido de explorar a relação entre o risco de desnutrição e as variáveis
idade, sexo, IMC, estado civil e habitação/com quem vive. Para a análise dos dados
obtidos utilizou-se a convenção descrita por Pestana & Gageiro (2020). Desta forma,
um valor de Correlação de Spearman abaixo de 0,20 é indicador de uma correlação
muito fraca; entre 0,20 e 0,39 de uma correlação fraca; entre 0,40 e 0,69 de uma
correlação moderada; entre 0,70 e 0,89 de uma correlação elevada; e se maior do que
0,90 significa que existe uma correlação muito elevada.

1.7. PROCEDIMENTOS FORMAIS E ÉTICOS
As questões éticas são transversais a toda a investigação, abrangendo todas as suas
fases, desde o seu início até à publicação dos dados (Nunes, 2020).
Desta forma, o presente estudo teve em conta os princípios éticos, com vista a acautelar
o interesse dos indivíduos participantes e a respeitar os princípios de uma investigação
científica válida.
Para a realização deste trabalho de investigação foi necessário realizar a tradução e
validação da escala GMS para a população portuguesa. Neste sentido, foi
indispensável a realização do pedido de autorização aos autores do referido
instrumento (Roller, Eglseer, Eisenberger & Wirnsberger, 2015) (Anexo I) para de
seguida ser realizada a sua tradução e adaptação para português.
No que respeita à aplicação do instrumento de colheita de dados, foi realizado um
pedido de autorização formal à Comissão de Ética de um Hospital da região Centro de
Portugal e ao Conselho de Administração do mesmo para a realização do
estudo (Apêndice III), autorização que foi concedida (Anexo II).
O caráter voluntário foi assegurado aos participantes, tendo sido explicado o objetivo e
a finalidade do estudo e garantido que os dados obtidos seriam utilizados
exclusivamente neste estudo de investigação. Foi ainda garantido aos participantes de
que a não participação no estudo não teria qualquer implicação nos seus cuidados e
tratamento durante o internamento. Neste sentido, foi entregue a cada um
dos participantes uma declaração de consentimento informado, por escrito, com
uma descrição sucinta do estudo, enfatizando o anonimato e a confidencialidade, bem
como a possibilidade de participar ou não no estudo (Apêndice IV).
Os dados recolhidos através da aplicação dos formulários foram transcritos para as
bases de dados, de maneira a assegurar o direito à intimidade, ao anonimato e à
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confidencialidade dos participantes. Toda a informação identificativa dos participantes
neste estudo ficou na posse exclusiva da investigadora, com a garantia de não existir
qualquer referência à identidade dos mesmos nem no tratamento nem na análise dos
dados.

2. PROCESSO DE ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL DA GRAZ MALNUTRITION
SCREENING
A adaptação transcultural de um questionário ou escala para uso num novo país, cultura
e/ou idioma implica a utilização de um método único, por forma a alcançar a equivalência
entre a versão original e a nova versão. Integra a tradução, a adaptação, a avaliação de
validade, a confiabilidade e a responsividade (ou capacidade de resposta) (Arafat et al.,
2016).
A tradução é apenas a primeira etapa do processo de adaptação transcultural, sendo
que este envolve o desenvolvimento de versões de um instrumento de avaliação que
são simultaneamente equivalentes ao original e linguística e culturalmente adaptadas a
um contexto diferente do original. Assim, a adaptação transcultural possibilita a
realização de comparações entre resultados de estudos elaborados em diferentes
culturas, facultando a troca de informação dentro da comunidade científica internacional,
bem como a redução de custos e tempo despendido no processo (Arafat et al., 2016).

2.1. FASES DO ESTUDO
A validação da escala GMS decorreu de acordo com a metodologia de tradução e
adaptação cultural proposta por Beaton et al. (2000), a qual apresenta cinco fases:
tradução, síntese, retro tradução, revisão por um comitê de peritos e realização de um
pré-teste (Figura 3).
Numa primeira fase, foi efetuada a tradução da escala de inglês para português por dois
tradutores independentes, bilingues e tradutores profissionais (professores de inglês); a
um dos tradutores foi dado o conhecimento dos conceitos clínicos envolvidos no
instrumento a traduzir, conhecimento esse que não foi fornecido ao outro tradutor.
Pretendeu-se, desta forma, que um deles realizasse uma tradução mais clínica e o outro
uma tradução que refletisse “a linguagem utilizada por essa população, muitas vezes
destacando significados ambíguos no questionário original” (Beaton et al., 2000, p.
3188).
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Os dois tradutores não realizaram nenhum contacto entre si, tendo-se mantido contacto
com ambos, de forma a poder esclarecer dúvidas que pudessem surgir relativamente à
equivalência da tradução de cada item, para, por sua vez, garantir que a tradução
mantivesse o mesmo significado da versão original (equivalência do item).
Numa segunda fase, foram analisadas e comparadas as duas traduções efetuadas,
verificando-se discrepâncias mínimas relacionadas com palavras de múltipla tradução
em português, como “patient” e “problems”. Chegou-se, assim, à primeira versão da
escala.
Na terceira fase, realizou-se a retro tradução, por dois tradutores bilingues (ambos
professores de inglês), sem conhecimento da escala original, e sendo a língua materna
de um deles a mesma da escala adaptada.
Seguidamente, por forma a obter a equivalência semântica (equivalência de significado
entre a versão original e a versão traduzida, cujo significado deve ser o mesmo), as
versões obtidas através da retro tradução foram enviadas aos autores da escala por
correio eletrónico, tendo estes validado uma das traduções e obtendo-se, desta forma,
a segunda versão da escala.

Figura 3 – Processo de Adaptação Transcultural da escala Graz Malnutrition Screening scale.

54

Na quarta etapa, foi solicitada a colaboração de um Comité de Juízes constituído por
dois peritos em tradução e validação de escalas, através de correio eletrónico, no intuito
de avaliar a equivalência semântica, a equivalência idiomática (relacionada com o uso
de coloquialismos ou expressões idiomáticas, que são muitas vezes de difícil tradução),
a equivalência experimental (relativa a aspetos que procuram capturar a experiência da
vida diária: muitas vezes, em diferentes países ou culturas, uma tarefa pode
simplesmente não ser experimentada, o que implica a substituição desse item do
questionário por outro semelhante que seja experimentado na cultura de destino) e
conceptual (referente à existência de palavras que apresentam diferentes significados
entre culturas). Da avaliação realizada pelo comitê de peritos, resultou a terceira versão
da escala (Beaton et al., 2000; Arafat et al., 2016).
Por último, seguiu-se a fase do pré-teste (Fase V), com o objetivo de analisar a eficácia
e a pertinência da escala GMS. Nesta fase, pretendia-se perceber o impacto da escala
no contexto em que ia ser aplicada, testar a compreensão e avaliar a pertinência das
questões, identificar lacunas e testar o tempo necessário para aplicar a escala, através
da aplicação de um formulário que incluía a idade, o sexo, o estado civil, habitação/com
quem vive, o diagnóstico médico de internamento, a escala GMS (traduzida) e a escala
NRS-2002.
O pré-teste foi aplicado pela investigadora a 10 doentes internados num serviço de
Medicina Interna de um Hospital central, após a obtenção do seu consentimento
informado, não se tendo verificado dificuldades de compreensão nem falta de clareza
face à escala traduzida.
Após a realização das referidas etapas, chegou-se à versão final da escala de avaliação
nutricional GMS na língua portuguesa.
Finda a adaptação cultural da escala GMS, procedeu-se à avaliação das propriedades
psicométricas da mesma, no intuito de verificar a precisão da medida do instrumento a
validar após a sua adaptação (Beaton et al., 2000).
De acordo com Polit & Beck (2014), a qualidade de um instrumento de medida
caracteriza-se pela fidelidade e validade que o mesmo apresenta. A fidelidade refere-se
à consistência com que um instrumento mede o atributo. A validade refere-se ao grau
com que um instrumento mede aquilo que diz medir e apresenta vários aspetos:
validade de face, validade de conteúdo, validade de critério e validade de constructo ou
conceptual.
A validade de face refere-se a um instrumento parecer medir o constructo apropriado.
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A validade de conteúdo diz respeito ao grau no qual um instrumento possui a amostra
conveniente de itens para que o constructo seja medido (Polit & Beck, 2014). Sendo um
aspeto especialmente importante na validade de escalas multi-item, a validade de
conteúdo engloba um processo de construção de evidência, e quantas mais evidências
forem reunidas, mais confiantes serão os utilizadores da medida. Esta forma de validade
tem sido descrita como sendo um processo de duas partes, em que uma integra o
desenvolvimento de uma concetualização adequada do constructo e a segunda diz
respeito à reunião de evidências de fontes externas para suportar a inferência de que o
instrumento reflete aquela concetualização (Polit & Yang, 2016).
Na validade de critério, o investigador estuda a relação entre os scores num instrumento
e um critério externo. Independentemente do constructo que está a medir, o instrumento
é considerado válido se o seu score corresponder ao score do critério (Polit & Yang,
2016). Em algumas situações, a distinção é efetuada entre dois tipos de validade de
critério: a validade preditiva e a validade concorrente. Na validade preditiva, a medida
focal é testada contra o critério que será medido no futuro e, neste caso, a hipótese é
que a nova medida é um bom preditor do critério (Polit & Yang, 2016). A validade
concorrente é utilizada quando as medidas do critério e do novo instrumento se verificam
em simultâneo; neste caso, a hipótese implícita é que a nova medida constitui um
substituto apropriado para um critério contemporâneo (Polit & Yang, 2016).
No que se refere à validade de constructo ou concetual, a questão que se coloca é “Qual
o atributo que está realmente a ser medido?”. Esta validade pode definir-se como o grau
no qual a evidência sobre o score de uma medida em relação a outros scores suporta a
inferência de que o constructo foi devidamente representado (Polit & Yang, 2016).
Em suma, a fidelidade e a validade constituem qualidades fundamentais que devem
estar presentes num instrumento de medida. A avaliação das mesmas relativamente ao
instrumento de avaliação nutricional GMS encontra-se descrita no próximo ponto,
relativo à apresentação de resultados.

3. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
Neste subcapítulo, realizar-se-á a apresentação dos resultados obtidos, através da
aplicação do instrumento de recolha de dados. Iniciar-se-á a apresentação dos dados
relativos à caraterização da amostra e seguidamente, avançar-se-á para a
apresentação da estatística descritiva dos itens das Escalas GMS e NRS_2002, a
análise das correlações e a análise conjunta dos resultados das escalas mencionadas.
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3.1. CARATERIZAÇÃO DA AMOSTRA
A amostra é constituída por 125 doentes (n=125), sendo que 70,4% são do sexo
masculino e 29,6% do feminino, com idades compreendidas entre os 20 e os 94 anos,
sendo a idade média de 68,55 anos, com um desvio padrão de 17,73 anos e uma moda
que se situa nos 79 anos; Aproximadamente dois terços da amostra (68%), tem 65 ou
mais anos de idade. No que respeita à idade, há ainda a referir que a média para os
indivíduos do sexo feminino se situa nos 71,70 anos com um desvio padrão de 14,80
enquanto que para os do sexo masculino é de 67,55 anos com um desvio padrão de
18,75 (Tabela 2).
Tabela 2 - Correlação das variáveis “idade” e “sexo”.
Idade
Sexo

Média

nº

Desvio Padrão

Feminino

71,70

37

14,80

Masculino

67,23

88

18,75

Total

68,55

125

17,73

Relativamente ao estado civil, verifica-se que 42,4% dos doentes são casados ou vivem
em união de facto, 38,4% são viúvos, 11,2% são solteiros e 8% são divorciados.
Cruzando as variáveis estado civil e sexo (Tabela 3), verifica-se que a totalidade dos
indivíduos solteiros são do sexo masculino, 66% dos indivíduos casados ou em união
de facto são do sexo masculino, bem como 66,7% dos sujeitos viúvos. Dos indivíduos
divorciados, 70% são do sexo masculino e 30% são do sexo feminino.
Tabela 3 - Correlação das variáveis “estado civil” e “sexo”.
Sexo

Estado
Civil

Feminino

Masculino

Total

Solteiro

nº (%)

0 (0)

14 (100)

14 (100)

Casado/União de facto

nº (%)

18 (34)

35 (66)

53 (100)

Divorciado

nº (%)

3 (30)

7 (70)

10 (100)

Viúvo

nº (%)

16 (33,3)

32 (66,7)

48 (100)

Total

nº (%)

37 (29,6)

88 (70,4)

125 (100)
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A maior parte dos doentes (64,8%) vive acompanhado (com esposa/marido, filhos/as
e/ou sobrinhos/as), em lar vivem 19,2% e sozinhos 16% dos doentes da amostra.
A caraterização da amostra relativamente às variáveis sexo, idade, estado civil e com
quem vive encontra-se resumida na Tabela 4.
Tabela 4 - Caraterização da amostra no que respeita às variáveis “sexo”, “idade”, “estado civil”
e “com quem vive”.
Variáveis
Sexo

nº (%)

Estatística de resumo

Feminino – 37 (29,6)
Masculino – 88 (70,4)

Idade

Idade > / = 65anos – 85 (68)

Mínimo – 20
Máximo –94

Idade < 65anos – 40 (32)
Média Idade > / = 65anos – 78,92
Média Idade < 65anos – 46,53
Estado civil

Solteiro – 14 (11,2)
Casado/União de facto – 53
(42,4)
Divorciado – 10 (8)
Viúvo – 48 (38,4)

Com quem vive

Sozinho – 20 (16)
Acompanhado – 81 (64,8)
Lar – 24 (19,2)

No que se refere à variável “Profissão/Ocupação”, dada a diversidade de profissões
identificadas, optou-se por agrupar as mesmas de acordo com a Classificação
Portuguesa das Profissões de 2010. Assim, verificou-se, no que diz respeito à amostra,
que mais de metade dos doentes (73,6%) se encontrava reformada; 2,4% estava
desempregada; 4,8% eram estudantes e os restantes 19,2% estavam empregados, com
diferentes profissões, mas não se destacando nenhuma em particular (Tabela 5).
Tabela 5 - Caraterização da amostra quanto à profissão/ocupação.
nº (%)
Especialistas das Atividades Intelectuais e Científicas

2 (1,6)

Pessoal Administrativo

2 (1,6)
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Trabalhadores dos Serviços Pessoais, de Proteção e Segurança e
Vendedores

8 (6,4)

Trabalhadores Qualificados da Indústria, Construção e Artífices

10 (8)

Trabalhadores Não Qualificados

2 (1,6)

Reformado

92 (73,6)

Estudante

6 (4,8)

Desempregado

3 (2,4)

Total

125 (100)

No que concerne ao diagnóstico médico de internamento, encontraram-se múltiplos
diagnósticos, sendo que, por forma a facilitar o tratamento dos dados, os mesmos foram
agrupados em: alterações analíticas, constitucionais e febre para estudo; patologia
cardíaca; patologia respiratória; patologia oncológica; patologia neurológica; patologia
urinária; patologia hepática; patologia gastrointestinal e patologia metabólica. Posto isto,
verificou-se que 31,2% dos doentes da amostra apresentava patologia respiratória
enquanto diagnóstico médico de internamento, 18,4% foi internado por alterações
analíticas, constitucionais e febre para estudo e 18,4% por patologia do foro urinário. Os
restantes 32% da amostra foram hospitalizados por patologias de foros diversos, como
se pode verificar na Tabela 6.
Tabela 6 – Caracterização da amostra quanto ao diagnóstico médico de internamento.
nº (%)
Alterações analíticas, constitucionais e febre para estudo
Patologia Cardíaca

23 (18,4)
15 (12)

Patologia Respiratória

39 (31,2)

Patologia Oncológica

3 (2,4)

Patologia Neurológica

4 (3,2)

Patologia Urinária

23 (18,4)

Patologia Hepática

9 (7,2)

Patologia Gastrointestinal

7 (5,6)

Patologia Metabólica

2 (1,6)

Total

125 (100)
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3.2. ESTATÍSTICA DESCRITIVA DOS ITENS DA ESCALA GMS
No que se refere ao item 1 da escala GMS – Peso perdido nos últimos 3 meses – a
maior parte dos doentes da amostra (69,6%) apresentou uma percentagem de peso
perdido inferior a 5% do peso inicial. A distribuição da amostra pelas 3 opções de
resposta deste item encontram-se esquematizadas no Gráfico 1.
A pontuação do item 1, podendo variar entre 0 e 2 pontos, apresentou uma média de
0,36, com um desvio padrão de 0,59, o que significa que os valores amostrais se
encontram bem distribuídos em torno da média.
Gráfico 1 – Distribuição da amostra relativamente ao item 1 da escala GMS.

Item 1 GMS - Peso perdido nos últimos 3 meses
5,6%

24,8%

69,6%

Perda < 5%

Perda 5%-10%

Perda > 10%

O índice de massa corporal (IMC) – item 2 da escala GMS - apresenta uma média de
25,79Kg/m², sendo que a grande maioria dos doentes apresentava um valor de IMC
sugestivo de excesso de peso/obesidade (92,5% dos doentes até aos 65 anos e 91,8%
dos doentes com 65 ou mais anos). Apenas 5% dos doentes com menos de 65 anos e
7% dos doentes com 65 ou mais anos apresentava um valor de IMC considerado normal
(18-20 para doentes até aos 65 anos e 20-22 para doentes com 65 ou mais anos). E
somente 1 doente de cada grupo apresentava um valor de IMC inferior ao considerado
normal. A distribuição da amostra no que se refere ao item 2 da escala GMS estão
representadas no gráfico 2.
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Gráfico 2 – Distribuição da amostra relativamente ao item 2 da escala GMS.

Analisando o valor de IMC de acordo com o sexo dos indivíduos, constata-se que o IMC
médio para o sexo feminino é de 27,38 Kg/m² com um desvio padrão de 4,85, sendo
que nos indivíduos do sexo masculino o IMC médio é ligeiramente inferior (25,12Kg/m²)
com um desvio padrão de 3,37 (Tabela 7).
A pontuação do segundo item da Escala GMS, podendo variar entre 0 e 2 pontos
apresentou uma média de 0,10 com um desvio padrão de 0,346.
Tabela 7 – Correlação das variáveis “IMC” e “sexo”.
IMC
Sexo

Média

nº

Desvio Padrão

Feminino

27,38

37

4,85

Masculino

25,12

88

3,37

Total

25,79

125

3,98

Relativamente aos motivos da diminuição da ingestão de alimentos nos últimos 3 meses
- item 3 da escala GMS -, o motivo mais apontado pelos doentes da amostra foi a perda
de apetite. De salientar que neste terceiro item da Escala GMS, os doentes eram
questionados se nos últimos 3 meses haviam apresentado perda de apetite, dificuldade
na mastigação ou deglutição e /ou náuseas, vómitos, diarreia, respondendo para cada
um dos motivos expressos sim ou não. Assim, as percentagens apresentadas para cada
um dos motivos da diminuição da ingestão de alimentos, nos últimos 3 meses
encontram-se representadas no Gráfico 3.
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A pontuação deste item podia variar entre 0 e 3 pontos. No que se refere à amostra em
estudo, a pontuação média foi de 1,26 com um desvio padrão de 0,739, sendo que a
pontuação máxima verificada foi de 2 pontos.
Gráfico 3 – Distribuição da amostra relativamente ao item 3 da escala GMS.

Item 3 GMS - Motivos da diminuição da ingestão de
alimentos nos últimos 3 meses
90

78,4%
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1
Perda de apetite

Dificuldade em mastigar e deglutir

Náuseas, vómitos e diarreia

Quanto ao item 4 da escala GMS – Gravidade da doença, a maioria dos doentes (71,2%)
da amostra apresentavam uma ou mais doenças constantes no quadro a). A distribuição
de respostas face a este item está representada no Gráfico 4, sendo que a pontuação
média deste quarto item da Escala GMS, podendo variar entre 0 e 2 pontos, foi de 0,76
com um desvio padrão de 0,482.
Gráfico 4 – Distribuição da amostra relativamente ao item 4 da escala GMS.

Item 4 GMS - Gravidade da doença

26,4%

2,4%
71,2%

Doenças do quadro a)

Doenças do quadro b)
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Nenhuma doença

No que respeita à idade – item 5 da escala GMS, 68% dos doentes da amostra
apresentava 65 ou mais anos de idade (Gráfico 5).
A pontuação deste item, podendo variar entre 0 e 1 ponto, apresentou uma média de
0,68 com um desvio padrão de 0,468.
Gráfico 5 – Distribuição da amostra relativamente ao item 5 da escala GMS.

Item 5 GMS - Idade

32%

68%

Idade = ou > 65 anos

Idade < 65 anos

Relativamente ao resultado global da pontuação da escala GMS, 74,4% da amostra
apresentava desnutrição, sendo que os restantes 25,6% não apresentavam risco de
desnutrição.
A estatística descritiva referente aos itens da Escala GMS encontra-se resumida na
Tabela 8.
Tabela 8 - Estatística descritiva dos itens da Escala GMS.
GMS 1

GMS 2

GMS 3

GMS 4

GMS 5

nº

125

125

125

125

125

Média

0,36

0,10

1,26

0,76

0,68

Mediana

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

0

0

2

1

1

0,588

0,346

0,739

0,482

0,468

Mínimo

0

0

0

0

0

Máximo

2

2

2

2

1

Moda
Desvio Padrão
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3.3. ESTATÍSTICA DESCRITIVA DOS ITENS DA ESCALA NRS_2002
No que respeita ao item 1 da escala NRS-2002 – Deterioração do estado nutricional, a
maior parte dos doentes da amostra (72%) apresentava deterioração ligeira, sendo que
a distribuição da amostra pelas 4 opções de resposta deste item se encontram
esquematizadas no Gráfico 6.
A pontuação do primeiro item da escala NRS_2002, que podia variar entre 0 e 3 pontos,
apresentou uma média de 1,02 com um desvio padrão de 0,553.
Gráfico 6 - Distribuição da amostra relativamente ao item 1 da escala NRS_2002.

Item 1 NRS_2002 - Deterioração do estado
nutricional
0,8%

13,6%

13,6%

72%

Deterioração ausente

Deterioração ligeira

Deterioração moderada

Deterioração grave

Relativamente à gravidade da doença – item 2 da escala NRS-2002, a maioria dos
doentes da amostra (69,6%) apresentava gravidade de doença ligeira e nenhum doente
apresentou gravidade de doença grave. A distribuição da amostra pelas 4 opções de
resposta possíveis para este item está representada no Gráfico 7.
Para este segundo item, a pontuação podia também variar entre 0 e 3 pontos, sendo
que a média apresentada foi de 0,74 com um desvio padrão de 0,490. A pontuação
máxima atribuída foi de 2 pontos.
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Gráfico 7 - Distribuição da amostra relativamente ao item 2 da escala NRS_2002

Item 2 NRS_2002 - Gravidade da doença
2,4%

28%

69,6%

Doença ausente

Doença ligeira

Doença moderada

Doença grave

Quanto à idade (item 3 da escala NRS-2002), quase dois terços dos doentes da amostra
(63,2%), apresentava 70 ou mais anos de idade (Gráfico 8). Assim, este terceiro item,
cuja pontuação podia variar entre 0 e 1 ponto, teve uma pontuação média de 0,63 com
um desvio padrão de 0,484.
Gráfico 8 - Distribuição da amostra relativamente ao item 3 da escala NRS_2002

Item 3 NRS_2002 - Idade

36,8%
63,2%

Idade > ou = 70 anos

Idade < 70 anos

Relativamente ao resultado global da pontuação da escala NRS-2002, 53,6% dos
doentes da amostra apresentava-se em risco de desnutrição e 46,4% da mesma não
apresentavam risco de desnutrição.
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A estatística descritiva referente aos itens da Escala NRS_2002 encontra-se resumida
na Tabela 9.
Tabela 9 - Estatística descritiva dos itens da Escala NRS_2002.
NRS 1

NRS 2

NRS 3

N

125

125

125

Média

1,02

0,74

0,63

Mediana

1,00

1,00

1,00

1

1

1

0,55

0,49

0,48

Mínimo

0

0

0

Máximo

3

2

1

Moda
Desvio Padrão

3.4. ANÁLISE DAS CORRELAÇÕES
A análise da correlação entre o risco de desnutrição e a idade revelou a existência de
uma correlação positiva e moderada entre as duas variáveis, ou seja, quanto maior a
idade, maior o risco de desnutrição (rô de Spearman: 0,429; p: 0,000).
Relativamente à variável sexo, não se verificou uma correlação entre a mesma e o risco
de desnutrição (p: 0,513).
Verificou-se uma correlação positiva, mas não significativa entre as variáveis estado civil
e risco de desnutrição (rô de Spearman: 0,313; p: 0,000).
No que respeita às variáveis com quem vive e IMC, também não se verificou a existência
de correlação com o risco de desnutrição (respetivamente p: 0,340 e p: 0,079). De referir
que, por forma a analisar a correlação entre as variáveis com quem vive e risco de
desnutrição, reagrupou-se a variável com quem vive em “sozinho” e “acompanhado”.

3.5. ANÁLISE CONJUNTA DOS RESULTADOS DAS ESCALAS GMS e NRS_2002
Num primeiro momento, e de acordo com os dados obtidos e apresentados na tabela
abaixo (Tabela 10), foi analisada a fiabilidade através de diferentes medidas,
nomeadamente de concordância e consistência. Assim, o valor da concordância em
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termos percentuais é de 79,20%, sendo o coeficiente de kappa de 0,569, o que se traduz
num nível de concordância/reprodutibilidade aceitável.
A consistência foi avaliada através do teste de McNemar, tendo revelado um valor
estatisticamente significativo (2=24,078; p<0,05).
Posteriormente procedeu-se ao cálculo da sensibilidade, especificidade e acurácia, em
função dos dois instrumentos. Neste caso, a sensibilidade é de 72,04%, enquanto a
especificidade foi de 100%. A exatidão obtida foi de 79,02%.
Ao realizar-se a tabulação cruzada das pontuações das Escalas GMS e NRS_2002
(Tabela 10), verifica-se, no entanto, que de acordo com a Escala GMS existem mais 26
utentes (21%) em risco de desnutrição comparativamente à Escala NRS_2002.
Tabela 10 - Tabulação Cruzada entre as Pontuações das Escalas GMS e NRS_2002 e nível de
Concordância, Consistência, Sensibilidade, Especificidade e Acurácia.
GMS
NRS

Com risco

Sem risco

Total

Com risco

67 (54%)

0 (0%)

67 (54%)

Sem risco

26 (21%)

32 (26%)

58 (46%)

Total

93 (74%)

32 (26%)

125 (100%)

2 = 24,078; p=0,000
Sensibilidade = 72,04%
Especificidade = 100,00%
Acurácia = 79,20% (IC 95%: 71,03% - 85,94)
Coeficiente de Kappa = 0,569; p=0,000~

Por forma a avaliar a validade concorrente, correlacionaram-se as pontuações da escala
GMS com as da escala NRS-2002, já validada para a população portuguesa. Verificouse que as pontuações de ambas as escalas aumentam no mesmo sentido, tendo uma
correlação altamente significativa e positiva (Correlação de Pearson: 0,66; p: 0,00).

4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Finda a apresentação dos resultados mais relevantes, de acordo com os objetivos do
presente estudo, segue-se a discussão e a interpretação dos dados obtidos, procurando
atribuir significado aos mesmos (Polit & Beck, 2019) e estabelecer relações entre estes
e os resultados obtidos noutros estudos semelhantes, assim como com a síntese da
evidência descrita no enquadramento teórico.
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Relativamente à amostra em questão, podemos constatar que a mesma é
maioritariamente composta por indivíduos com 65 ou mais anos de idade (68%), o que
está em consonância com o elevado índice de envelhecimento da população portuguesa
(Censos de 2021), bem como com o facto de os doentes internados em Serviços de
Medicina Interna serem maioritariamente idosos.
Ao correlacionar o risco de desnutrição e a idade, verificou-se que o risco de desnutrição
aumenta à medida que aumenta a idade, o que vai de encontro ao referido na literatura
(Alzahrani & Alamri, 2017; Avelino-Silva & Jaluul, 2017; Cederholm et al., 2015; Han et
al., 2019, Volkert et al., 2019).
No que respeita ao sexo, verificou-se que a maioria dos indivíduos é do sexo masculino
(70,4%), o que se deve ao facto de aquando da colheita de dados, o Serviço de Medicina
Interna onde a mesma foi realizada ser um serviço de internamento de doentes,
preferencialmente, do sexo masculino.
Verificou-se ainda não existir relação entre o risco de desnutrição e o sexo. Da literatura
consultada, apenas um estudo (Gruber et al., 2020) refere verificar-se um maior risco
de desnutrição em doentes do sexo masculino.
Relativamente ao estado civil, constatou-se que 42,4% dos doentes se encontrava
casado ou em união de facto e 8% estavam divorciados, o que vai de encontro aos
resultados apresentados pelos Censos 2021. Verificou-se ainda uma percentagem
significativa de indivíduos viúvos (38,4%), que poderá estar relacionada com a idade
avançada dos mesmos. Não se verificou correlação entre o estado civil e o risco de
desnutrição.
Mais de metade dos doentes da amostra (64,8%) vive acompanhado (com
esposa/marido, filhos/as e/ou sobrinhos/as), em lar vivem 19,2% e sozinhos 16% dos
doentes da amostra. Ao correlacionar o risco de desnutrição com a variável “com quem
vive”, verificou-se não existir relação entre ambos. A inexistência de correlação entre as
referidas variáveis pode dever-se ao facto de na amostra em estudo, a maioria dos
doentes viver acompanhado e ter quem lhes prepare os alimentos, uma vez que outros
estudos evidenciaram o isolamento social e o viver só enquanto fatores que predispõem
o doente a um maior risco nutricional (Alzahrani & Alamri, 2017; Kang et al., 2018).
Atendendo ao facto já mencionado de que os indivíduos da amostra apresentam
maioritariamente idade igual ou superior a 65 anos, compreende-se que quase três
quartos (73,6%) dos mesmos estejam reformados. A restante percentagem de doentes
apresentava diversas profissões, sem destaque de nenhuma delas. Ao analisar os
resultados, constata-se que teria sido pertinente a colocação de um item referente às
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condições

socioeconómicas

dos

doentes,

atendendo

a

que

as

condições

socioeconómicas inadequadas são referidas em alguns estudos enquanto um fator
predisponente a um maior risco nutricional (Alzahrani & Alamri, 2017).
Relativamente ao diagnóstico médico de internamento, verificou-se que 31,2% dos
doentes da amostra apresentava patologia respiratória enquanto diagnóstico médico de
internamento, 18,4% foi internado por alterações analíticas, constitucionais e febre para
estudo e 18,4% por patologia do foro urinário. Os diagnósticos de internamento
identificados vão de encontro ao âmbito da especialidade de Medicina Interna que inclui,
entre outros, doentes com doenças comuns de órgão ou sistema, do foro médico;
doentes cujo diagnóstico clínico não é evidente; doentes com várias patologias e
doentes idosos com patologia aguda ou crónica agudizada (Rede Nacional de
Referenciação Hospitalar – Medicina Interna). Apesar de alguns estudos referirem haver
relação entre as patologias do foro respiratório e oncológico com o risco de desnutrição
(Kang et al., 2018; Yilmaz et al., 2019), no presente estudo não foi possível verificar
essa relação atendendo à elevada diversidade de diagnósticos de internamento
identificados nos doentes.
Em suma, pode dizer-se que a amostra é representativa da população, uma vez que se
verificou um grande leque de doentes com idades que variam entre os 20 e os 94 anos,
e, portanto, com uma grande diversidade de ocupações/profissões e com múltiplos
diagnósticos de internamento, como seria de esperar atendendo ao âmbito da
especialidade de um Serviço de Medicina Interna.
A percentagem de peso perdido nos últimos 3 meses corresponde ao primeiro item do
instrumento de avaliação nutricional GMS. Ao analisar os resultados obtidos neste
estudo relativamente a este item, verificou-se que 69,6% dos doentes da amostra
apresentaram uma percentagem de peso perdido inferior a 5% do peso inicial, 24,8%
apresentaram uma percentagem de peso perdido compreendida entre 5 e 10% do peso
inicial e apenas 5,6% (ou seja, 7 doentes) apresentaram uma percentagem de peso
perdido superior a 10% do peso inicial. De salientar que uma grande parte dos doentes,
possui apenas uma noção do seu peso habitual, referindo não se pesarem com muita
frequência (apenas quando sentem que não estão a fazer uma ingestão alimentar
normal para o seu padrão ou quando notam diferenças ao vestir a roupa habitual); este
aspeto surge como uma limitação para um mais rigoroso cálculo deste parâmetro.
O IMC corresponde ao item 2 da escala GMS, apresentando o mesmo uma média de
25,79Kg/m², em que 92% dos doentes apresentava um valor de IMC sugestivo de
excesso de peso/obesidade de acordo com os parâmetros definidos na escala GMS
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(>20 para doentes até aos 65 anos e >22 para doentes com 65 ou mais anos). Apenas
6,4% da amostra (ou seja, 8 doentes) apresentava um valor de IMC considerado normal
(18-20 para doentes até aos 65 anos e 20-22 para doentes com 65 ou mais anos). 1,6%,
ou seja, 2 doentes, apresentam um valor de IMC inferior ao considerado normal (<18
para doentes até aos 65 anos e <20 para doentes com 65 ou mais anos). A pontuação
deste segundo item da Escala GMS, podendo variar entre 0 e 2 pontos apresentou uma
média de 0,10. Estes resultados podem explicar-se atendendo à elevada prevalência da
obesidade na população portuguesa. De acordo com dados do INE, em 2019, 53,6% da
população com 18 ou mais anos apresentava um IMC de 25 ou mais kg/m², ou seja,
apresentava excesso de peso ou obesidade, sendo que a obesidade ultrapassava os
20% da população portuguesa. Por outro lado, o intervalo dos valores de referência do
IMC considerado normal na Escala GMS é inferior ao intervalo dos valores de referência
do IMC considerado normal pela OMS, a qual considera só haver excesso de peso a
partir de um valor de IMC de 25Kg/m².
Correlacionando o risco de desnutrição com o valor de IMC, constatou-se a inexistência
de relação entre ambos, o que vai de encontro ao já descrito na literatura: o IMC por si
só não influencia o risco de desnutrição (Cederholm et al, 2015; Eglseer et al., 2017;
Yilmaz et al., 2019).
A ESPEN (Cederholm et al., 2015; Volkert et al., 2019) enfatiza ainda que um baixo
valor de IMC (<18Kg/m²) é geralmente aceite pela comunidade científica enquanto um
critério de fácil mensuração válido no diagnóstico da desnutrição. Contudo, o IMC pode
ser um critério simultaneamente duvidoso dada a crescente “epidemia de obesidade”
que se traduz em valores de IMC dentro dos valores normais ou de excesso de peso
em doentes com desnutrição grave. Na mesma ordem de pensamento, os critérios GLIM
estabelecem o baixo IMC enquanto um dos possíveis critérios fenotípicos a ter em conta
para o diagnóstico da desnutrição; contudo, o mesmo não é um critério único nem
obrigatório para o diagnóstico da desnutrição (Yilmaz et al., 2019).
No item 3 da escala GMS, relativo ao/s motivo/s da diminuição da ingestão de alimentos
nos últimos 3 meses, constatou-se que a maioria dos doentes (78,4%) referiram perda
de apetite; 36% referiu presença de náuseas, vómitos e/ou diarreia e somente 11,2%,
ou seja, 14 doentes referiram dificuldade em mastigar ou deglutir. Estes resultados
devem-se à diversidade de patologias apresentadas pelos doentes em estudo, sendo
que a perda de apetite e a presença de náuseas, vómitos e/ou diarreia são sintomas
habitualmente associados a uma maior diversidade de doenças, enquanto a presença

70

de dificuldade em mastigar e/ou deglutir se encontra associada a doenças mais
especificas, nomeadamente do foro respiratório, neurológico e de cabeça e pescoço.
Comparando as escalas GMS e NRS_2002, constatamos que a GMS apresenta mais 2
itens do que a NRS_2002. No entanto, analisando cada um dos itens das referidas
escalas, verificamos que enquanto a Escala GMS apresenta um item referente ao peso
perdido, outro ao IMC e outro à diminuição da ingestão de alimentos (respetivamente,
itens 1, 2 e 3), a NRS_2002 engloba os referidos aspetos num só item (Item 1 –
Deterioração do estado nutricional). Apesar de menos resumida, a escala GMS parece
ser de mais fácil preenchimento no que respeita aos referidos aspetos, uma vez que as
opções de resposta face a cada um dos itens são mais concretas e, portanto, de mais
fácil compreensão para quem preenche a escala. Por outro lado, o facto da escala GMS
apresentar 3 itens e a NRS_2002 apresentar apenas um leva a que a primeira tenda a
ter uma maior ponderação no que respeita à pontuação total e, portanto, a uma maior
probabilidade de identificar doentes em risco de desnutrição, uma vez que em ambas
as escalas uma pontuação total maior ou igual a 3 indica a existência de risco nutricional.
Em relação à gravidade da doença (item 4 da escala GMS), mais de dois terços dos
indivíduos da amostra (71,2%) apresentavam uma ou mais doenças do quadro a), o que
está de acordo com as especificidades dos doentes internados em Serviços de Medicina
Interna, nomeadamente com o facto de serem maioritariamente doentes idosos, com
várias patologias crónicas e polimedicados. Apenas 2,4% apresentavam uma ou mais
doenças constantes no quadro b), as quais sendo mais especificas exigem,
habitualmente, internamento em serviços mais diferenciados. Cerca de um quarto dos
doentes da amostra não apresentava nenhuma doença constante nos quadros a) ou b),
sendo que nestes doentes se incluem os doentes internados por febre, alterações
analíticas, para estudo, ou seja, doentes cujo diagnóstico médico ainda não é evidente.
Os resultados referentes ao item 2 da Escala NRS_2002, relativo também à gravidade
da doença, vão de encontro aos do item 4 da escala GMS. No entanto, também neste
item a escala GMS parece ser de mais fácil preenchimento, na medida em que as
opções de resposta se apresentam mais discriminadas, sendo, portanto, de mais fácil
compreensão para quem preenche a escala.
No que se refere à idade (item 5 da escala GMS e item 3 da escala NRS_2002),
verificamos que a escala GMS indica que 68% dos doentes da amostra apresentava um
maior risco de desnutrição enquanto a escala NRS_2002 revela que esse risco é maior
em apenas 63% dos doentes da amostra, diferença esta que se prende com o facto da
escala GMS considerar haver um risco maior de desnutrição em doentes com 65 ou
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mais anos, enquanto que a escala NRS_2002 considera um risco acrescido apenas em
doentes de 70 ou mais anos.
Analisando os resultados globais das pontuações totais de ambas as escalas GMS e
NRS_2002, verifica-se uma percentagem bastante significativa de risco de desnutrição
nos indivíduos que constituem a amostra deste estudo (74,4% com a escala GMS e
53,6% com a escala NRS_2002). Confrontando estes valores com os referidos na
literatura, constata-se que a nossa amostra apresenta uma elevada percentagem de
doentes em risco de desnutrição, o que pode dever-se ao facto dos doentes internados
em Serviços de Medicina Interna serem maioritariamente idosos, com múltiplas
comorbilidades e polimedicados – fatores estes de elevada importância a considerar no
desenvolvimento da desnutrição (Avelino-Silva & Jaluul, 2017; Alzahrani & Alamri, 2017;
Kang et al., 2018; Gruber et al., 2020), enquanto que os resultados da maioria dos
estudos consultados são referentes ao risco de desnutrição de doentes hospitalizados
em diversos serviços, de âmbitos quer médicos quer cirúrgicos.
Independentemente dos motivos de uma tão elevada percentagem de doentes em risco
de desnutrição, e tendo a avaliação do risco nutricional da amostra do presente estudo
sido realizada nas primeiras 72 horas de internamento, a elevada percentagem de
doentes em risco de desnutrição no início do internamento alerta para a imperativa
necessidade de os profissionais de saúde e em particular dos enfermeiros, darem uma
maior atenção à avaliação do risco nutricional, referenciando os doentes em risco e
colaborando

na

implementação

de

cuidados

nutricionais

individualizados,

nomeadamente no que respeita à promoção e/ou à satisfação do autocuidado alimentarse. Ou seja, como já referido por vários autores (Cano-Torres et al., 2017; Kang et al.,
2018; Lima et al., 2018; Volkert et al., 2019; Han et al., 2021), a avaliação nutricional
deveria ser realizada de forma sistemática e enquanto etapa inicial obrigatória do
tratamento do doente hospitalizado, e posteriormente de forma periódica, uma vez que
mais de metade dos doentes hospitalizados agravam o seu estado nutricional no
decurso do internamento (Eglseer et al., 2017; Palmero et al., 2017; Ruiz et al., 2019;
Ting et al., 2019; Quartarolo et al., 2021; Schuetz et al., 2021).
Ainda relativamente às pontuações totais apresentadas, ao realizar a tabulação cruzada
entre as pontuações das Escalas GMS e NRS_2002, verifica-se que de acordo com a
Escala GMS existem mais 26 doentes (cerca de 21%) em risco de desnutrição
comparativamente à Escala NRS_2002. Tal facto pode justificar-se pelo facto de na
Escala GMS ser atribuído mais um ponto a partir da idade de 65 ou mais anos, o que
na Escala NRS_2002 só acontece a partir da idade de 70 ou mais anos. Também o
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facto da Escala GMS apresentar um item relativo à perda ponderal, outro referente ao
IMC e outro ainda relativo à diminuição da ingestão alimentar e o facto da Escala
NRS_2002 avaliar os referidos aspetos em apenas um item pode ter levado a esta
diferença de resultados entre as duas escalas.
Durante a realização da colheita de dados, poude-se verificar que o instrumento de
avaliação nutricional GMS é de fácil aplicação, mostrando-se eficaz na identificação do
risco nutricional dos doentes hospitalizados, o que vai de encontro aos resultados
obtidos por Lima et al. (2018). Para além do referido, constatou-se com o presente
estudo que a escala GMS apresenta boas propriedades psicométricas, sendo um
instrumento válido e fiável e reunindo condições para ser aplicado na avaliação do risco
nutricional de doentes hospitalizados em estudos posteriores.
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CONCLUSÕES
A desnutrição dos doentes hospitalizados é altamente prevalente e constitui, ainda nos
dias-de-hoje, uma problemática subvalorizada, subnotificada e subtratada. É, no
entanto, uma problemática grave, frequentemente associada ao aumento do tempo de
internamento e ao aumento da morbilidade e da mortalidade.
O presente estudo de investigação permitiu compreender a importância da avaliação
nutricional dos doentes aquando da admissão hospitalar, revelando que a prevalência
de doentes em risco de desnutrição é elevada.
O instrumento de avaliação nutricional GMS constitui uma ferramenta válida, confiável
e de fácil utilização em ambiente hospitalar, permitindo identificar o risco nutricional de
forma simples, rápida e eficaz. Para além disso, a escala GMS revelou boas
propriedades psicométricas e, por isso, a sua validação para a população portuguesa
permite a sua utilização enquanto instrumento de avaliação do risco de desnutrição no
doente hospitalizado em investigações posteriores, podendo ainda contribuir para o
reconhecimento da desnutrição enquanto um problema grave de saúde pública.
Desta forma, a avaliação do risco nutricional em contexto hospitalar deve ser realizada
de forma sistemática, de forma a permitir o desenvolvimento de estratégias para
prevenir e gerir a desnutrição, tais como a implementação de planos individualizados de
cuidados nutricionais, a disponibilização de ambientes mais adequados às refeições e
de profissionais de saúde que assistam os doentes durante as mesmas, assim como a
disponibilização de educação nutricional ao doente/cuidador no intuito de promover uma
nutrição adequada após a alta hospitalar.
De salientar que neste estudo, a avaliação nutricional foi realizada apenas num
momento (primeiras 72 horas após a admissão), mas a maioria da literatura consultada
refere que o estado nutricional dos doentes tende a agravar no decurso do internamento,
o que ainda dá uma maior ênfase à necessidade da avaliação do risco nutricional de
forma periódica ao longo do internamento do doente.
Por outro lado, os planos individualizados de cuidados nutricionais, quando
recomendados, devem resultar do trabalho de uma equipa interdisciplinar e envolver os
doentes e familiares/cuidadores, atendendo às questões culturais, às escolhas e às
particularidades de cada doente.
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A terapia nutricional enquanto intervenção complexa deve ser implementada por uma
equipa multidisciplinar em que o nutricionista deve recomendar as estratégias
individualizadas para cada doente, o médico deve apoiar e motivar o doente na adoção
dessas mesmas estratégias e o enfermeiro é a chave na aplicação diária das mesmas,
ao encorajar ativamente o doente e/ou alimentá-lo quando necessário e na educação
continua da pessoa e/ou cuidador ao longo de toda a terapia.
Este estudo tem como limitações o facto de: ser um estudo retrospetivo, no qual a
avaliação do estado nutricional foi realizada apenas num momento (nas primeiras 72h
de internamento) e apenas nos doentes internados num serviço de Medicina Interna,
capazes de serem pesados e medidos de forma tradicional.
Outros estudos serão importantes para compreender de que forma o decorrer da
hospitalização influencia o estado nutricional dos doentes, se existem diferenças
significativas no estado nutricional dos doentes de acordo com o seu grau de
dependência e com as condições socioeconómicas dos mesmos, por exemplo; e ainda
para perceber o impacto da implementação de cuidados nutricionais precoces e
individualizados nos doentes em risco de desnutrição aquando da admissão hospitalar.
Os resultados obtidos evidenciam a importância do rastreio do risco de desnutrição a
todos os doentes hospitalizados, independentemente do motivo da hospitalização e
independentemente do aspeto do doente, uma vez que um doente pode apresentar
excesso de peso e estar em risco de desnutrição.
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desnutrição foram alocados
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que os participantes do grupo de
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nutricional individualizado e os
indivíduos no grupo controle
receberam cuidados nutricionais
padronizados pelo Departamento de
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55 doentes

Os resultados deste estudo sugerem que, em
doentes hospitalizados com desnutrição, a
intervenção e o aconselhamento dietético
diminuem a permanência hospitalar, mas não a
mortalidade.

The Laryngoscope
Cano-Torres, E.; Mendıa, L.;
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M.; Nava, V.; Berlanga, A.;
Rodrıguez, I. & Romero, F. (2016)
Impact of Nutritional
Intervention on Length of
Hospital Stay and Mortality
among Hospitalized Patients
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doença foram avaliados através da
avaliação do risco nutricional.
Cruz, V.; Bernal, L.; Buitrago, G. &
Ruiz, A. (2017)
Screening for malnutrition
among hospitalized patients in a
Colombian University Hospital

A prevalência do risco de desnutrição em doentes
hospitalizados é elevada, mas a sua avaliação é
inadequada e subdiagnosticada.

Estudo transversal, em que se
avaliou o estado nutricional de
utentes hospitalizados nas
enfermarias de Medicina Interna de
um Hospital Universitário através da
ferramenta MST.

A ferramenta MST é simples, rápida, de baixo
custo e tem um bom desempenho de diagnóstico.
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Eglseer, D.; Halfens, R. &
Lohrmann, C. (2017)
Is the presence of a validated
malnutrition screening tool
associated with better
nutritional care in hospitalized
patients?
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recolha de dados foi efetuada através
de um questionário em três níveis:
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de uma ferramenta de triagem
validada) e doente (por exemplo,
prevalência de desnutrição)

5255 doentes, de
53 hospitais

Estudo transversal, que teve como
objetivo explorar a associação entre
desnutrição, parâmetros clínicos e
qualidade de vida em idosos
hospitalizados com doença de
Parkinson. O Estado nutricional foi
avaliado através da MNA e
relacionado com o comprometimento
motor e sobrecarga de sintomas não
motores, depressão e qualidade de
vida.

92 idosos
hospitalizados
com Doença de
Parkinson

Idosos do sexo masculino, com Doença de
Parkinson diagnosticada há mais tempo e em
estadios mais avançados da doença apresentam
maior propensão à desnutrição ou ao risco de
desnutrição. A desnutrição foi associada
principalmente a problemas de bem-estar
emocional. Os autores sugerem que o tratamento
da depressão e da ansiedade juntamente com
dieta adequada e atividade física podem ajudar a
melhorar o estado nutricional nestes doentes.

O estado nutricional foi avaliado
através da escala MST e foi

1239 utentes
admitidos com

O risco de desnutrição é comum em doentes
internados com fratura da anca, o que os

Geralmente, o estado nutricional dos doentes é
avaliado com base em parâmetros não confiáveis,
tais como a observação e o IMC.
O uso de instrumentos de avaliação da
desnutrição está associado a melhores cuidados
nutricionais e a uma menor prevalência da
desnutrição em doentes hospitalizados.

Nutrition

Gruber, M.; Witte, O.; Grosskreutz,
J. & Prell, T. (2020)
Association between
malnutrition, clinical parameters
and health-related quality of life
in elderly hospitalized patients
with Parkinson’s disease: A
cross-sectional study
Plos One
Han, T.; Yeong, K.; Lisk, R. &
Fluck, D. (2021)

A avaliação nutricional através de instrumentos
validados em doentes hospitalizados permanece
pobre.

Prevalence and consequences
of malnutrition and
malnourishment in older
individuals admitted to hospital
with a hip fracture

relacionado o risco de desnutrição
com a idade, a residência antes da
admissão e os resultados durante a
hospitalização e na alta.

fratura da anca
com idades entre
os 60 e os 100
anos

predispõe a inúmeras complicações,
nomeadamente dificuldades de mobilização no 1º
dia após a cirurgia, maior taxa de incidência de
úlceras por pressão, maior tempo de
internamento e maior taxa de mortalidade. Os
doentes que tiveram alta hospitalar revelaram
maior necessidade de cuidados de saúde.

Estudo transversal multicêntrico, no
qual o estado nutricional foi avaliado
através da escala SGA e comparadas
as características demográficas e
doenças de base com o estado
nutricional. Realizada análise de
regressão logística para identificar os
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avaliados resultados clínicos como a
taxa de internamento em cuidados
intensivos, tempo de internamento
hospitalar e taxa de sobrevivência.

300 doentes

A desnutrição foi comum em doentes
hospitalizados e resultou em maior tempo de
internamento e menor taxa de sobrevivência
associada. A taxa de desnutrição foi maior
quando o doente tinha mais de 70 anos de idade
ou foi hospitalizado para tratamento médico ou
para diagnóstico, em comparação com cirurgia
eletiva.

Estudo descritivo transversal, em que
foi realizada a avaliação nutricional
de adultos e idosos de ambos os
sexos, durante as primeiras 48 horas
após a admissão hospitalar,
utilizando as escalas GMS, a PGSGA e a MNA-SF.

87 doentes
internados em
serviços médicos
e de cirurgia de
um Hospital
Universitário do
Brasil

A escala GMS mostrou-se eficaz na avaliação do
risco nutricional em doentes hospitalizados,
quando comparada com escalas de avaliação
nutricional clássicas.

European Journal of Clinical
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Kang, M.; Kim, J.; Ryu, S.; Moon,
J., Park, J.; Park, J.; Park, J.; Baik,
H.; Seo, J.; Son, M.; Song, G.;
Shin, D.; Shin, Y.; Ahn, H.; Yang,
H.; Yu, H.; Yun, I.; Lee, J.; Lee, J.;
Lee, J.; Lee, T.; Yim, H.; Jeon, H.;
Jung, K.; Jung, K.; Jung, M.;
Jeong, C.; Lim, H. & Hong, S.,
Korean Society for Parenteral and
Enteral Nutrition (KSPEN) (2018)
Prevalence of Malnutrition in
Hospitalized Patients: a
Multicenter Cross-sectional
Study
J Korean Med Sci
Lima, E.; Almeida, B.; Gomes, H.;
Bartochevis, J.; Toniato, T.;
Lazzarini, T.; Pereira, T. &
Guandalini, V. (2018)
Agreement between Graz
Malnutrition Screening (GMS)
with subjective nutritional
assessment instruments in
hospitalized patients
Nutrición Hospitalaria

Palmero, A.; Pérez, A.; Ranedo,
M.; Balda, A.; Sa;ntamaría, M.;
García, G.; Lizárraga, M. (2017)
Malnutrition in hospitalized
patients: results from La Rioja
Nutrición Hospitalaria

Ruiz, A.; Buitrago, G.; Rodríguez,
N.; Gomez, G.; Sulo, S.; Gomez,
C.; Partridge, J.; Misas, J.; Dennis,
R.; Alba, M.; Chaves-Santiago, W.;
Araque, C. (2019)
Clinical and economic outcomes
associated with malnutrition in
hospitalized patients
Clinical Nutrition
Ting, T.; Wong, C.; Ng, S. & Tam,
S. (2019)
Malnutrition risk prevalence and
clinical outcomes among acute
hospital inpatients in Hong
Kong (Records of 40105 adult
patients)
Asian Journal of Gerontology and
Geriatrics

Estudo transversal em que se avaliou
o estado nutricional de doentes
através da utilização das escalas
MST, NRS-2002, CONUT (Controlling
Nutritional Status) e SGA nas
primeiras 72 horas após a admissão
hospitalar

384 doentes com
mais de 18 anos
(273 doentes em
Serviços médicos
e 111 em
Serviços
cirúrgicos)

Um em cada dois doentes hospitalizados
encontra-se desnutrido, estando a desnutrição
relacionada com o aumento da permanência
hospitalar, do uso de exames complementares de
diagnóstico, do consumo de medicamentos e da
mortalidade. A desnutrição pode ser despistada
através da utilização de medidas simples de
avaliação nutricional que permitiriam que a
mesma fosse adequadamente tratada.

Estudo de coorte observacional
prospetivo multicêntrico, no qual a
avaliação do risco de desnutrição foi
determinado através da escala MST
e relacionado com o quadro clínico
do doente, o tempo de internamento,
a mortalidade, a readmissão e os
custos hospitalares associados a
uma triagem positiva do risco de
desnutrição.

800 utentes
hospitalizados
em
quatro hospitais
colombianos,
com diagnósticos
do foro cardíaco
e respiratório

Quase 25% dos doentes internados com
problemas cardíacos e doenças pulmonares
apresentavam-se desnutridas aquando da
admissão hospitalar. A desnutrição foi associada
a um maior tempo de internamento, maior taxa de
mortalidade e aumento dos custos hospitalares.

Estudo em que foram analisados os
registos clínicos de doentes adultos
internados, avaliando o estado
nutricional através da escala MST e
os resultados clínicos após a alta
hospitalar, como o tempo de
internamento, a taxa de
reinternamento hospitalar em 28 dias
e a taxa de mortalidade.

40105 doentes
adultos
internados num
Hospital de Hong
Kong

A desnutrição está associada a resultados
clínicos e funcionais adversos, sendo o tempo de
internamento hospitalar cerca de 1,5 a 2 vezes
superior em doentes desnutridos. Também a taxa
de mortalidade em doentes desnutridos foi
superior à de doentes não desnutridos, sendo a
taxa de mortalidade de doentes desnutridos após
a alta hospitalar três vezes maior do que a de
doentes não desnutridos. O risco de readmissão
hospitalar no prazo de 15 dias após a alta foi 60%
maior para doentes desnutridos, sendo os
mesmos 1,5 vezes mais suscetíveis a
reinternamentos num prazo de 6 meses. O custo
da hospitalização dos doentes desnutridos
aumentou de 24% para 61%, devendo-se este
aumento principalmente ao aumento do tempo de

A implementação de cuidados nutricionais
durante o internamento é crucial para uma maior
qualidade dos cuidados, podendo melhorar os
resultados clínicos e reduzir os custos de saúde.

internamento e das taxas de infeção, ao
comprometimento da cicatrização e ao
consequente aumento dos reinternamentos.
Yilmaz, M.; Atilla2, Sahin, F. &
Saydam, G. (2019)
The effect of malnutrition on
mortality in hospitalized patients
with hematologic malignancy
Supportive Care in Cancer

Estudo realizado com o objetivo de
avaliar a relação entre o estado de
desnutrição e a mortalidade em 1 ano
em doentes hospitalizados com
patologia hematológica maligna. Os
doentes em risco de desnutrição
(NRS_2002) foram reavaliados com
os critérios GLIM para o diagnóstico
da desnutrição. Foram também
avaliados outros fatores relacionados
com a desnutrição, tais como: a
circunferência média do braço, a
circunferência da panturrilha, a
preensão manual e os valores séricos
de albumina, proteína C reativa e
proteína total.

120 doentes
hospitalizados
com neoplasia
hematológica

Os doentes hospitalizados com patologia
hematológica maligna apresentavam-se em risco
de desnutrição, tendo sido este risco
significativamente associado à mortalidade. Para
além disso, fatores relacionados com a
desnutrição, tais como perda de peso, baixa
preensão manual e PCR elevada foram também
significativamente associados à mortalidade.

APÊNDICE II
Pedido de Autorização para Validação da escala

APÊNDICE III
Pedido de Autorização para realização do estudo

Exmo. Sr. Presidente da Comissão de
Ética dos CHUC

Assunto: Solicitação de autorização para realização de trabalho de investigação

Liane Patrícia Soares Forte, Enfermeira de Nível I a exercer funções nos CHUC-HUC, no
Serviço de Medicina Interna, Área D, encontra-se a frequentar o Mestrado em Enfermagem
Médico-Cirúrgica na Escola Superior de Enfermagem de Coimbra.
No âmbito deste mestrado e no decurso da dissertação final de curso, e sob a orientação
da Professora Doutora Isabel Moreira, pretendo realizar um estudo metodológico de
tradução e validação, intitulado “Tradução e Adaptação Linguística e Cultural da Graz
Malnutrition Screening Scale”.
Neste sentido, definem-se os seguintes objetivos da investigação:
- Validar o instrumento de avaliação nutricional Graz Malnutrition Screening (GMS) para a
população portuguesa, o qual permite avaliar o risco de desnutrição em utentes
hospitalizados em Hospitais de agudos;
- Relacionar o risco de desnutrição com a patologia do doente;
- Relacionar o risco de desnutrição com a idade do doente;
- Relacionar o risco de desnutrição com o sexo do doente;
- Relacionar o risco de desnutrição com as condições sociodemográficas do doente.
A desnutrição constitui uma condição debilitante, que afeta entre 20 a 50% dos utentes
hospitalizados, estando associada a inúmeros eventos adversos, que conduzem ao
aumento do tempo de internamento, ao aumento da morbilidade e da mortalidade e ao,
consequente, aumento dos custos em saúde (Barker, Gout & Crowe, 2016).
A avaliação do risco nutricional através de um instrumento validado é um procedimento
simples, que permite identificar de forma rápida e eficaz os utentes desnutridos ou em risco
de desnutrição, possibilitando uma intervenção atempada e direcionada.

A validação da escala Graz Malnutrition Screening para a população portuguesa permite
que esta constitua um instrumento para avaliar o risco de desnutrição no doente internado.
Sendo de fácil e rápido preenchimento e eficaz na avaliação do risco nutricional, a GMS
poderá ainda contribuir para o reconhecimento da desnutrição enquanto um problema grave
por parte dos profissionais de saúde e particularmente pelos Enfermeiros, assim como para
a instituição precoce de terapia nutricional.
Com base neste pressuposto, solicito a autorização para a realização da colheita de dados
através da aplicação de questionário, após o consentimento informado, aos utentes
internados no Serviço de Medicina Interna, Área D, no período compreendido entre o dia 1
de dezembro de 2019 e o dia 28 de fevereiro de 2020. O referido questionário é constituído
por duas partes: a primeira, referente aos dados sociodemográficos dos utentes e a
segunda referente à Escala GMS.
Caso o pedido seja deferido, a colheita de dados será realizada com todos os princípios
éticos, assegurando o direito à confidencialidade através do anonimato dos dados e da
garantia de que os mesmos serão utilizados apenas para os fins da investigação agora
proposta.
Não prevendo prejuízos para a instituição, comprometo-me a realizar a colheita de dados
de forma a não interferir com a dinâmica normal de funcionamento do serviço e de forma a
não provocar qualquer transtorno para os profissionais.
Assumo também o compromisso de que todos os resultados e conclusões serão
partilhados, pelo que será entregue um exemplar do trabalho no Serviço onde o estudo for
realizado.

Grata pela vossa atenção e colaboração, fico a aguardar deferimento

Com os melhores cumprimentos

…………....…………………………..
(Liane Patrícia Soares Forte)

APÊNDICE IV
Declaração de Consentimento Informado
DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO INFORMADO
Designação do Estudo: “Tradução e Adaptação Linguística e Cultural da Graz Malnutrition
Screening”
Investigadora: Liane Patrícia Soares Forte
Este estudo está a ser desenvolvido no âmbito do Curso de Mestrado em Enfermagem
Médico-cirúrgica e tem como objetivo geral validar o instrumento Graz Malnutrition
Screening para a população portuguesa.
O Graz Malnutrition Screening é um instrumento que permite avaliar o risco de
desnutrição em utentes hospitalizados em Hospitais de agudos, podendo ser uma maisvalia na prevenção e tratamento precoce da desnutrição.
O procedimento de colheita de dados é um questionário que inclui idade, sexo,
dados demográficos, a escala referida anteriormente e a Escala Nutrition Risk Screening
(já validada para a população portuguesa).
O resultado da investigação, orientada pela professora doutora Isabel Moreira, será
apresentado na Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, em data a definir, podendo,
se desejar, contatar-me para tomar conhecimento dos resultados obtidos.
Este estudo não lhe trará nenhuma despesa ou dano, possibilitando a avaliação do seu
estado nutricional. O anonimato será mantido e os dados por si fornecidos serão
confidenciais. A sua participação neste estudo é voluntária e pode retirar-se a qualquer
altura ou recusar participar, sem que tal facto tenha consequências para si.
Eu, abaixo-assinado …….………………………………………………………………….…,
compreendi a explicação que me foi fornecida acerca da investigação que se tenciona
realizar, tendo-me sido dada a oportunidade de fazer as perguntas que julguei necessárias.
Por isso aceito participar no estudo.
Data: ___/___/___
Assinatura do participante ______________________________________________
Investigadora responsável ______________________________________________

APÊNDICE IV
Instrumento de Recolha de dados
FORMULÁRIO
Sexo: □ Feminino □ Masculino
Caracterização sociodemográfica:
Estado civil: ___

______

Profissão: __________ _____
Habitação/ Com quem vive: □ sozinho □ acompanhado ... □ em lar
Diagnóstico médico de Internamento: ____

_______

ESCALA GRAZ MALNUTRITION SCREENING
Data de nascimento:
Peso:

.

.

Altura:

.

IMC:

.

Itens 1 to 3: itens a ser preenchidos por um/a enfermeiro/a
1. Peso perdido nos últimos 3 meses?
Peso há três meses atrás:.
Peso atual:.

.

.

5-10% - 1 ponto

Avaliação da perda de peso:.

2. Índice de massa corporal:

< 5% - 0 pontos

.

> 10% - 2 pontos

.

Para utentes até 65 anos de idade:

Para utentes com 65 anos ou mais:

IMC: > 20 - 0 pontos

IMC: > 22 - 0 pontos

IMC: 18-20 - 1 ponto

IMC: 20-22 - 1 ponto

IMC: <18 - 2 pontos

IMC: > 20 - 2 pontos

3. A diminuição da ingestão de alimentos nos últimos meses deve-se a:
Perda de apetite:

Não (0 pontos)

Sim (1 ponto)

Dificuldade em mastigar e deglutir:

Não (0 pontos)

Sim (1 ponto)

Náuseas, vómitos e diarreia:

Não (0 pontos)

Sim (1 ponto)

ICD 10 – a preencher pelo/a médico/a

4. Gravidade da doença

Escolha a opção 4a ou 4b. Se escolher a opção 4a, a presença de qualquer doença será
avaliada com 1 ponto. Se escolher a opção 4b, a presença de qualquer doença será avaliada
com 2 pontos.

a) Doença sistémica maligna (sem quimio-/radioterapia)
Insuficiência renal pré-terminal (creatinina sérica > 5mg/dl)
Infeção gastrointestinal aguda
Má digestão
Cirrose hepática descompensada (CHILD C)
Amiloidose sistémica
Doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC) nível superior ou igual a III
Insuficiência cardíaca classe NYHA superior ou igual a III
Disfagia neurogénica
Úlceras por pressão NPUAP nível I + II
Polimedicação > 5 medicamentos
1 ponto
b) Doença sistémica maligna avançada
Sépsis
Úlceras por pressão NPUAP nível III + IV
Síndrome de má absorção
Quimio/radioterapia (com duração superior a 1 semana)
2 pontos

+ 1 pontos se o/a utente tiver idade igual ou superior a 65 anos

GMS >= 3 pontos = desnutrição, código ICD-10: E46

Pontuação GMS:

ESCALA NUTRITION RISK SCREENING (NRS-2002)
Parte I – Rastreio Inicial
1

O IMC é < 20,5?

Sim

Não

2

O doente perdeu peso nos últimos 3meses?

Sim

Não

3

O doente teve uma redução na sua ingestão alimentar na última
semana?

Sim

Não

4

O doente está gravemente doente?

Sim

Não

Sim: Se a resposta for “sim” em qualquer questão, efectuar o rastreio da Tabela II
Parte II – Rastreio Final
Deterioração do estado nutricional
Ausente

Estado nutricional normal

Pontuação 0
Ligeira
Pontuação 1

Moderada
Pontuação 2

Grave
Pontuação 3

Gravidade da doença
Ausente
Pontuação 0

Perda de peso > 5% em 3
meses ou Ingestão alimentar
abaixo das necessidades na
semana anterior
Perda de peso > 5% em 2
meses ou IMC 18,5-20,5 +
deterioração do estado geral
ou ingestão alimentar 2560% das necessidades na
semana anterior
Perda de peso > 5% em 1
mês (>15% em 3 meses) ou
IMC < 18,5-20,5 +
deterioração do estado geral
ou ingestão alimentar 0-25%
das necessidades na
semana anterior

Ligeira
Pontuação 1

Moderada
Pontuação 2

Grave
Pontuação 3

Idade: Se ≥ 70 anos: adicionar 1 à pontuação anterior
Pontuação ≥ 3: o doente está em risco nutricional

Pontuação NRS-2002:

Necessidades nutricionais
normais
Fratura da anca, Doentes
crónicos, em particular com
complicações agudas: cirrose,
DPOC, Hemodiálise Crónica,
Diabetes, Oncologia.
Cirurgia abdominal major,
AVC, Pneumonia grave,
malignidade hematológica

Lesão craneoencefálica,
Transplante de medula óssea,
Doentes de cuidados
intensivos (APACHE>10)

