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Resumo 

 

 Em Portugal e ao longo das últimas décadas, tem-se vindo a verificar o aumento 

da incidência de doença oncológica e, embora menor, o aumento da mortalidade 

por cancro. A nível mundial, a prevalência de desnutrição em doentes oncológicos 

pode ultrapassar os 70%, variando com a idade do utente, tipo e estádio do cancro. 

Estima-se que 10-20% das mortes de doentes oncológicos sejam devidas à 

desnutrição e não à própria doença. 

 Devido à inexistência de ferramentas de rastreio nutricional desenvolvidas 

especificamente para doentes oncológicos em ambulatório, Lorena Arribas e col., 

em 2016, desenvolveram o Nutriscore, tendo estabelecido como objetivos poder 

ser aplicada por qualquer profissional de saúde, ser precisa, rápida e simples e 

permitir identificar os casos de risco nutricional, minimizando os falsos positivos, e 

maximizar os recursos profissionais disponíveis. O Nutriscore avalia a perda de 

peso recente e diminuição de apetite e, como novidade, considera o local 

anatómico do cancro e o tratamento a ser realizado. 

 Visto que não existe uma versão portuguesa, o objetivo deste estudo foi produzir 

uma tradução Portuguesa validada. Foram seguidas as recomendações da 

International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research, tendo-se 

cumprido os 10 passos: preparação; tradução; reconciliação; retrotradução; revisão 

da retrotradução; harmonização; balanço cognitivo; revisão; finalização e produção 

do relatório final.  

Conclui-se, assim, que a versão portuguesa do Nutriscore mantém os conceitos e 

equivalência da ferramenta original, é de fácil compreensão e aplicação, com boa 

aceitabilidade e validade aparente. Esta versão terá utilidade para determinar o 



  ii 

risco de desnutrição em doentes oncológicos em ambulatório em locais onde seja 

usada a língua portuguesa. 

 

Palavras-Chave: Nutriscore; rastreio nutricional; desnutrição  
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Abstract 

Over the past decades, the incidence of the oncological disease in Portugal has 

been increasing and, although smaller, also the same has been seen for the 

mortality from cancer. Worldwide, the prevalence of undernutrition in cancer patients 

can exceed 70%, according to the patients' age, type and stage of cancer. It is 

estimated that 10-20% of deaths from oncological patients are from undernutrition 

and not the disease itself.  

 To surpass the existence of nutritional screening tools specific for cancer 

outpatients, Lorena Arribas et al, in 2016, developed the first one, the Nutriscore. 

The goals were to be applicable by any health professional, being precise, fast and 

simple, and to allow identifying patients at nutritional risk, minimizing the false 

positives and maximizing the health professional resources available. Nutriscore 

evaluates recent weight loss and appetite diminution and, as a novelty, considers 

the anatomic local of cancer and the treatment being performed.  

 Due to the absence of a Portuguese version, the aim of this study was to create a 

Portuguese validated translation. The 10 steps of the International Society for 

Pharmacoeconomics and Outcomes Research guideline were followed: 

preparation, forward translation, reconciliation, back translation, back translation 

review, harmonization, cognitive debriefing, review of the cognitive debriefing 

results and finalization, proofreading and final report. 

 It can be concluded that the Portuguese version of Nutriscore maintains the 

concepts and equivalence of the original tool, is easy to understand and apply, with 

good acceptability and face validity. This version will be useful for determining the 
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risk of undernutrition in outpatient oncological patients in the settings where the 

Portuguese language is used. 

 

 

Keywords: Nutriscore; nutritional screening; malnutrition 
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Introdução 

 Em Portugal e ao longo das últimas décadas, tem-se vindo a verificar o aumento 

da incidência de doença oncológica e, embora menor, o aumento da mortalidade 

por cancro. (1) Em 2018, a doença oncológica situou-se em segundo lugar nas 

principais causas de morte da população portuguesa.(2) Esta doença e os 

tratamentos antineoplásicos podem deteriorar significativamente o estado 

nutricional do doente. Contudo, um bom estado nutricional melhora a resposta ao 

tratamento, prognóstico, sobrevivência e qualidade de vida do doente, sendo, 

portanto, a nutrição essencial em oncologia.  (3-5) 

 A nível mundial, a prevalência de desnutrição em doentes oncológicos pode 

ultrapassar os 70%, variando com a idade do utente, tipo e estádio do cancro. 

Estima-se que 10-20% das mortes de doentes oncológicos sejam devidas à 

desnutrição e não à própria doença. Contudo, estudos realizados na Europa 

revelaram que apenas 30-60% dos doentes que apresentavam risco de desnutrição 

receberam suporte nutricional. Posto isto, as recomendações indicam que deve ser 

identificado o risco nutricional de todos os doentes oncológicos no momento em 

que é descoberta a doença, independentemente do seu índice de massa corporal 

(IMC) e histórico de peso.(4)  

 Não existem nutricionistas suficientes para acompanhar todos os doentes 

oncológicos na maioria das unidades prestadoras de cuidados de saúde, sendo 

que os profissionais de saúde que contactam com o doente são essenciais, no 

sentido em que os rastreiam e referenciam os casos com maior necessidade de 

intervenção nutricional (6, 7). Posteriormente, estes são submetidos a uma avaliação 
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nutricional completa e, se necessário, procede-se à intervenção nutricional. (4) 

Contudo, para tal, devem ser aplicados questionários específicos e validados para 

a população em causa (8).  

 Existem diversas ferramentas de rastreio de desnutrição em doentes oncológicos. 

Por exemplo, o Patient-Generated Subjective Global Assessment Short Form (PG-

SGA) e o Malnutrition Universal Screening Tool (MUST), apesar de não terem sido 

desenvolvidas especialmente para estes indivíduos, foram posteriormente 

validadas para doentes em regime de ambulatório. (9-11) 

 Contrariamente às ferramentas anteriores, o Nutriscore é a única desenhada 

especificamente para doentes oncológicos em ambulatório. Esta foi desenvolvida 

em 2016 por Lorena Arribas e col., tendo estabelecido como objetivos poder ser 

aplicada por qualquer profissional de saúde, ser precisa, rápida e simples e, através 

da sua aplicação, ser possível identificar os casos de risco nutricional, minimizando 

os falsos positivos, e maximizar os recursos profissionais disponíveis. Esta avalia a 

perda de peso recente e diminuição de apetite e, como novidade, considera o local 

anatómico do cancro e o tratamento a ser realizado.(5) 

 Os estudos publicados onde foi utilizado o Nutriscore são escassos. Os trabalhos 

existentes focam-se no estudo da sua validade, através da comparação da 

ferramenta em simultâneo com outras, avaliando várias características de 

desempenho, como a sensibilidade e especificidade. Nestes parâmetros, o 

Nutriscore revelou um desempenho igual ou superior às anteriormente 

mencionadas, sendo que, os autores concluem que esta é uma boa alternativa às 

existentes. (12-15)  
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 Visto que o Nutriscore foi desenvolvido em Inglês, para ser aplicado em Portugal, 

é necessário existir uma tradução portuguesa validada para a língua portuguesa, 

que não se encontra disponível.  

 

Objetivos 

 O objetivo geral deste trabalho foi produzir uma tradução validada da ferramenta 

de rastreio nutricional em doentes oncológicos em regime de ambulatório, 

Nutriscore, da língua original, o Inglês, para a Língua Portuguesa. 

 Para tal, os objetivos específicos foram: traduzir a ferramenta de rastreio Nutriscore 

para a Língua Portuguesa; validar o seu conteúdo e linguística – conceito, conteúdo 

e equivalência semântica; avaliar o grau de dificuldade, compreensão e tempo 

médio de aplicação; avaliar a aplicabilidade da ferramenta na Unidade de Dia (UD), 

Consulta Externa de Oncologia e de Nutrição Oncológica do Hospital de Santa 

Luzia (HSL) da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM), Entidade Pública 

Empresarial (EPE).  

 

Metodologia  

 O estudo decorreu entre 12 fevereiro e 28 de junho de 2019 nos serviços de UD e 

Consulta Externa de Oncologia e Nutrição Oncológica do HSL, ULSAM, EPE. 

 

Material 

 O Nutriscore é constituído por cinco perguntas de campo fechado, sendo que  
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apenas três são respondidas pelo doente e as restantes pelo seu médico(a), 

enfermeiro(a) ou nutricionista, que aplica o questionário. A recolha de dados 

diretamente com o doente restringe-se à informação sobre a sua perda de peso 

recente (últimos três meses) e às alterações de apetite na última semana. As 

remanescentes correspondem à patologia (local anatómico) e o tratamento a 

realizar. (5) 

 

Métodos  

 Para a tradução e validação da versão traduzida foram seguidas as 

recomendações da International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes 

Research (ISPOR): “Principles of Good Practice for the Translation and Cultural 

Adaptation Process for Patient-Reported Outcomes (PRO) Measures: Report of the 

ISPOR Task Force for Translation and Cultural Adaptation”. (16)  

1. Preparação: a autora principal da ferramenta, a Srª Drª Lorena Arribas, foi 

contactada e concedeu permissão para proceder à realização da tradução e 

validação da tradução da ferramenta Nutriscore para a Língua Portuguesa.  

2. Aprovação do trabalho de investigação pela Comissão de Ética do HSL, ULSAM, 

EPE, (anexo 3) a qual requereu autorização prévia dos diretores dos serviços 

envolvidos. (anexos 1 e 2) 

3. Tradução: dois indivíduos independentes, ambos fluentes em inglês e nativos da 

língua portuguesa, desenvolveram duas traduções individuais do questionário 

original. De modo a atingir o objetivo, as traduções formuladas não são literais, mas 

conceituais. Isto é, as palavras e termos utilizados são sinónimos adequados à 

população geral, tendo em consideração indivíduos com menor literacia, e não 

simples traduções. A T1 (anexo 5) foi desenvolvida por uma professora de inglês 
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licenciada em Línguas e Literaturas Modernas – Ramo Educacional e mestre em 

Estudos Americanos, a qual não tinha conhecimento prévio da ferramenta, 

enquanto que, a T2 (anexo 6) corresponde à tradução gerada pela investigadora 

principal do estudo (JM). As diferenças entre estas encontram-se no anexo 7. 

4. Reconciliação: as traduções geradas foram apresentadas a duas nutricionistas 

com experiência na área da oncologia, as quais identificaram pontos fortes e fracos 

de cada uma das traduções (anexos 8 e 9). Um painel constituído pelo investigador, 

um nutricionista, um médico e um psicólogo analisou ambas as observações, tendo 

em conta a equivalência do conteúdo (equivalência semântica e sintática) entre a 

versão original e as traduções e desenvolveu uma versão em que foram integrados 

os pontos fortes e sugestões relativos a ambas. (anexo 10) 

5. Retro tradução: procedeu-se à tradução da versão em Português novamente 

para o idioma original. Neste passo foram criadas duas traduções: uma 

desenvolvida por um indivíduo nativo da Língua Inglesa e fluente em Português e 

outra por um português imigrante em Inglaterra há 20 anos, ambos sem qualquer 

conhecimento sobre a ferramenta.  

6. Revisão da retro tradução: o painel comparou a tradução gerada com a 

ferramenta original e verificou que existiam 3 diferenças, as quais podem ser 

encontradas em anexo (anexo 10).  Havendo ausência de discrepâncias na 

equivalência, não foi necessário explorar possíveis alternativas.  

7. Harmonização: após revisão, o painel analisou os documentos para encontrar 

discrepâncias entre todas as traduções produzidas e resolvê-las. Com este passo 

pretendia-se assegurar a equivalência de conceitos entre a versão original e a 



  6 

versão portuguesa. Após alcançado um consenso, estava formulada a versão pré-

final (anexo 11).  

8. Balanço cognitivo (“Cognitive debriefing”): nesta fase iniciou-se o teste piloto para 

avaliar a compreensão e dificuldade na aplicação dos questionários pelos médicos, 

enfermeiros, nutricionistas e nutricionistas estagiários. Ainda, a aceitabilidade, 

relevância e validade transcultural foram avaliadas. Esta análise permitiu identificar 

palavras ou expressões que geram confusão aos profissionais de saúde ou aos 

utentes. Após terminada a ministração dos questionários, cada profissional de 

saúde participante reportou ao investigador principal os pontos fortes e pontos 

fracos do questionário traduzido, identificando elementos que deveriam ser 

melhorados e sugeriram possíveis alterações.   

9. Pré-teste: durante o pré-teste, o investigador cronometrou o tempo de aplicação 

de cada questionário e, para caracterização da amostra testada, foi recolhida 

informação relativa à idade, sexo, peso e estatura. 

 

Amostra  

A ferramenta foi aplicada a uma amostra de conveniência de 46 doentes com 

patologia oncológica, nomeadamente, da bexiga, cólon, estômago, mama, ovário, 

pâncreas, próstata, pulmão e reto a realizar quimioterapia (QT) e/ou radioterapia 

(RT) ou tratamento sintomático, em regime de ambulatório. Incluíram-se todos os 

potenciais participantes que tinham como língua materna a Língua Portuguesa, 

idade igual ou superior a dezoito anos. Foram excluídos os indivíduos considerados 

pelos médicos como não reunindo critérios para realizar tratamento antineoplásico 

ou como não tendo capacidade mental de compreender e assinar o consentimento 

informado.  
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Para a sua aplicação, foram convidados dezasseis profissionais de saúde na área 

da oncologia, sendo que apenas seis aceitaram participar no estudo: uma médica 

oncologista, uma médica de medicina interna, o enfermeiro-chefe da UD, duas 

nutricionistas e uma nutricionista estagiária. Apesar de nunca a ter aplicado, uma 

das nutricionistas conhecia a ferramenta. 

10. Finalização: o coordenador do projeto reviu os resultados do teste piloto, 

comparando e analisando a avaliação de cada profissional de saúde para identificar 

possíveis modificações necessárias. Posteriormente, estas foram discutidas com o 

painel, não tendo procedido à reformulação de nenhum item, visto que estas iriam 

para além da tradução e levariam a uma adaptação da ferramenta original. 

Revisão das provas (“Proofreading”): por fim, a tradução final foi examinada por um 

professor de português para estudar a presença de erros de ortografia, gramática 

e sintaxe, tendo apenas identificado a ausência de um sinal de pontuação na última 

frase: “Por favor, encaminhar para um nutricionista”.  

11. Produção do relatório final: englobado no presente documento.  

 

 

Resultados 

  O pré-teste permitiu avaliar a dificuldade, compreensão, tempo médio de 

aplicação e a aplicabilidade nos serviços UD, Consulta Externa de Oncologia e de 

Nutrição Oncológica do questionário pré-final, o qual decorreu entre 3 de maio e 19 

de junho de 2019. O questionário foi aplicado a 46 utentes (n: masculino = 28 e 
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feminino = 18), não se tendo verificado nenhuma recusa de participação. Na tabela 

1 estão descritas as características da amostra.  

 

 

 IDADE (anos) PESO (kg) ESTATURA (cm) 

Mínimo 40 40,8 148 

Máximo 82 98,8 181 

Média (dp) 65 (10) 65,7 (13,0) 164 (8) 

 

A percentagem de indivíduos em risco encontrada foi de 23,9%, sendo que a 

distribuição por local anatómico da neoplasia maligna pode ser encontrada na 

tabela 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Total Com risco 

Bexiga 1 0 

Cólon 15 2 

Estômago 8 5 

Mama 4 1 

Ovário 4 0 

Pâncreas 2 2 

Próstata 1 0 

Pulmão 6 1 

Reto 5 0 

Total 46 11 

Tabela 1 – Características da amostra 

Tabela 2 – Distribuição dos indivíduos por local anatómico da neoplasia maligna 
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Os seis profissionais de saúde emitiram a sua opinião, tendo considerado a 

ferramenta de extrema relevância, com validade aparente e boa aceitabilidade por 

parte dos utentes. Ambas as partes envolvidas, classificaram-na de alta 

aplicabilidade, de fácil e rápida aplicação e, ainda, de fácil compreensão. Como 

palavra ou expressão que gerasse confusão em algum dos intervenientes, apenas 

se verificou dificuldade em entender o significado de “forma involuntária” por parte 

de três indivíduos. O tempo médio de preenchimento do questionário foi de 20 

segundos, com mínimo de 16 segundos e máximo de 1 minuto e 20 segundos. 

Contudo, não foi possível cronometrar a aplicação de 6 questionários, sendo que 

os valores considerados correspondem à aplicação de 40 questionários.  

  Tendo o presente trabalho como objetivo a tradução da ferramenta, não foram 

realizadas adaptações de acordo com os comentários e sugestões, os quais 

implicavam a alteração da ferramenta original. Após corrigida a ausência de um 

sinal de pontuação, o painel considerou finalizado o processo de tradução. A 

ferramenta final encontra-se no anexo 13.  

 

 

Discussão 

 O presente trabalho permitiu desenvolver com sucesso uma versão em português 

da ferramenta de rastreio Nutriscore, tendo-se mostrado ser de fácil compreensão, 

rápida aplicação e com validade aparente. Com esta pretende-se disponibilizar uma 
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ferramenta de rastreio específica para ser aplicada em ambulatório que facilite a 

identificação de doentes oncológicos em risco de desnutrição.  

 Para estudar a aplicabilidade da ferramenta, a amostra estudada deve ser 

semelhante à população na qual será aplicada. Posto isto, seria adequado 

administrar a ferramenta na UD, durante um determinado período de tempo, visto 

que é onde se realizam os tratamentos oncológicos. Contudo, os enfermeiros não 

se mostraram recetivos a participar no projeto, tendo sido necessário explorar 

alternativas. Neste serviço, apenas o enfermeiro-chefe colaborou na investigação, 

o qual dispunha de tempo limitado para a ministração dos questionários. A 

percentagem encontrada de indivíduos em risco de desnutrição revelou-se menor 

do que a já descrita na literatura. (4) Esta discrepância pode ser devida à utilização 

de uma amostra de conveniência e ao usual encaminhamento de utentes em 

situações complicadas para outras unidades hospitalares mais especializadas.  

 Apesar da amostra ser proveniente de um único hospital, trata-se de um hospital 

distrital, o que permitiu incluir indivíduos de diversas zonas do distrito e estratos 

socioeconómicos. A compreensão do questionário pelos utentes é um ponto 

fundamental, no entanto, não foi avaliado o nível de literacia dos mesmos. Durante 

a aplicação do questionário foi possível ter uma noção de que foram incluídos 

indivíduos com nível de literacia baixo a elevado através do comportamento e um 

breve momento de diálogo com o utente, tal como a sua reação às questões 

colocadas. Este momento permitiu notar que, por diversas vezes, surgiu confusão 

nos utentes, na primeira questão, em “de forma involuntária” e, na questão B, na 

palavra “alimentado”, a qual era compreendida ao ser substituída por “comido”. Os 

profissionais de saúde reportaram dúvidas relativamente às palavras que poderão 

ser consideradas sinónimos e em que consiste o tratamento de RT hiperfracionada.  
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Ainda, a hesitação destes no preenchimento da questão inicial foi bastante notória. 

A inclusão da opção “sim” poderia tornar a aplicação do questionário mais fluída.  

 O número de indivíduos que apresentaram perda de peso e diminuição do apetite 

revelou-se baixo (n=14), visto que, ao iniciar os tratamentos, é prescrita medicação 

para prevenir náuseas e vómitos, devendo esta ser adquirida antes do início dos 

tratamentos para a eventual necessidade. Na sua maioria, a perda de peso 

decorreu antes do diagnóstico da patologia, após cirurgia de extração total ou 

parcial de um órgão (-ectomia) ou durante o tratamento devido a outras 

condicionantes como o cansaço, disgeusia, disosmia, anosmia, mucosite, 

xerostomia, disfagia e odinofagia. É importante mencionar que no hospital onde a 

ferramenta foi aplicada, o utente apenas inicia QT se cumprir determinados 

requisitos avaliados pelo seu médico, nos quais está englobado o estado 

nutricional. Desta forma, observa-se uma menor perda de peso. Mesmo que esta 

ocorra durante os tratamentos, comprometerá menos a tolerância e eficácia do 

tratamento do que se o tivesse iniciado com um valor desfavorável e não tivesse 

aumentado o peso previamente. Ainda, quando se verifica uma perda acentuada 

de peso, frequentemente, o tratamento é suspenso até este ser recuperado.  

 Os profissionais de saúde foram convidados, sendo que apenas aceitaram aqueles 

que demonstraram interesse em participar, o que pode introduzir um viés pela 

motivação destes. Apesar de exercerem no mesmo hospital, estes desempenham 

funções distintas, o que constitui uma força visto que a relação com o utente difere 

consoante a profissão e têm preocupações específicas distintas, atentando outros 

pormenores. 
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 Como sugestões de melhoria dos profissionais de saúde encontra-se a importância 

de se considerar o peso inicial (antes de exibir sintomatologia que interfere com a 

alimentação ou do início dos tratamentos) e o peso atual e a necessidade de se 

colocar a opção “sim” na primeira pergunta. A hesitação dos profissionais de saúde 

no preenchimento na questão inicial foi bastante notória. A inclusão desta opção 

poderia tornar o preenchimento mais fluído.  

 Dos comentários tecidos, é de destacar o possível excesso de simplicidade, o que 

pode significar que alguns casos em risco poderão não ser identificados; sugerem 

a necessidade de definir momentos de aplicação, sendo estes, no mínimo, no 

momento do diagnóstico e/ou entre uma semana a um mês após cirurgia e/ou após 

o 1º tratamento/ciclo e/ou a meio dos tratamentos previstos, sendo que estas são 

etapas importantes. Alegam, ainda, ser demasiado restritivo considerar apenas a 

diminuição da ingestão pela diminuição do apetite, sendo que, frequentemente, 

esta se verifica por outros fatores como as lesões na cavidade oral desencadeadas 

pelos tratamentos, impedindo o doente de se alimentar e, no entanto, o seu apetite 

pode permanecer inalterado ou até mesmo aumentar. É possível melhorar 

situações de mucosite através de terapia medicamentosa, no entanto, esta é 

apenas prescrita caso o utente responda honestamente às questões que lhe são 

colocadas em consultas subsequentes ou mencione esta problemática a um 

profissional de saúde, o que nem sempre se verifica.  

 Com o intuito de detetar o máximo de indivíduos em risco nutricional, o ponto de 

corte de 5 é considerado muito alto por vários profissionais de saúde. Como 

alternativa poderiam ser criados intervalos de perda de peso mais pequenos e/ou 

ajustada a cotação correspondente a cada intervalo. Visto que uma redução 

ponderal de 5 a 10 kg dificilmente passará despercebida ao indivíduo e aos que o 
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rodeiam, não terá muito sentido atribuir a mesma cotação que à resposta “Não tem 

a certeza/ não sabe”.  

 Para existir uniformidade no preenchimento, há questões que deveriam ser 

esclarecidas pelos autores. O estado nutricional pode ser altamente influenciado 

pela presença de metástases, contudo, não há qualquer menção a estas, não 

sendo claro como proceder nestas situações. Ainda relativo ao local anatómico da 

patologia, é possível encontrar palavras que deveriam ser mais específicas. Não 

há distinção clara entre as palavras “intestino” – “colorretal” e “cabeça” – “sistema 

nervoso central”, não sendo percetível o local exato que englobam. Este 

esclarecimento poderia ajudar a diminuir o tempo de aplicação da ferramenta e a 

calcular corretamente o risco de desnutrição, visto que a cotação correspondente 

a estes locais é distinta, sendo a diferença de dois valores, o que poderá ter um 

impacto significativo no resultado final. 

 O tempo de aplicação da ferramenta é influenciado pelo utente. É possível 

observar esse fenómeno através do tempo máximo de aplicação, o qual se verificou 

não somente pela aplicação, mas pela intervenção do utente sobre outros tópicos 

entre as questões que lhe eram colocadas. Utentes solitários, extrovertidos ou com 

dúvidas relacionadas com a nutrição ou outras áreas, poderão alongar o tempo de 

aplicação. 

 Espera-se que a disponibilidade da ferramenta auxilie na identificação dos 

indivíduos em risco de desnutrição e permita iniciar precocemente 

acompanhamento nutricional, potenciando a terapia medicamentosa e diminuindo 

os efeitos indesejados.  
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Conclusões 

 

 O processo de tradução, seguindo os princípios da ISPOR, permitiu desenvolver a 

versão portuguesa do Nutriscore, mantendo os conceitos e equivalência da 

ferramenta original, quando aplicada a indivíduos portugueses. Esta é de fácil 

compreensão e aplicação, com boa aceitabilidade e validade aparente. Conclui-se, 

assim, que pode ser uma ferramenta útil para determinar o risco de desnutrição em 

doentes oncológicos em regime de ambulatório em locais onde seja usada a língua 

portuguesa.  
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Anexo 4 - Modelo original do instrumento de recolha de dados 
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Anexo 5 – Tradução T1 
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Anexo 6 – Tradução T2 
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Anexo 7 – Diferenças entre T1 e T2 

 

A.  Perdeu peso involuntariamente nos últimos 3 meses? 

     Nos últimos 3 meses, perdeu peso involuntariamente? 

  

B. Tem-se alimentado mal na última semana devido a um menor apetite? 

    Na última semana, tem-se alimentado mal por perda de apetite? 

 

Neoplasma / Neoplasia 

 

Risco:  Alto / Elevado 

 

Linfoma que compromete o trato GI 

Linfoma com comprometimento do trato GI 

 

Rins / renal 

 

O paciente está a receber terapia de radiação híper-fracionada. 

O paciente está a receber radioterapia híper fracionada. 

 

Transplante de células progenitoras hematopoiéticas. 

Transplante de células estaminais hematopoiéticas. 

 

Por favor repetir rastreio semanalmente para pacientes de alto risco. 

Por favor repetir rastreio semanalmente para pacientes com risco elevado. 
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Anexo 8 – Pontos Fortes e Fracos da tradução T1 

 

 

T1  

PONTOS FORTES 

      

Linfoma que compromete o trato GI (localização) 

Abdómen (localização) 

 

 

 

PONTOS FRACOS E SUGESTÕES 

 

 

A. Não tenho a certeza      Não tem a certeza 

B. … devido a um menor apetite    … uma diminuição do apetite 

Neoplasma       Neoplasia 

Gástrico       Estômago 

Alto (risco)       Elevado 

Receber (tratamento)      Realizar 

Concomitantemente      Simultaneamente 
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Progenitoras 
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Anexo 9 – Pontos Fortes e Fracos da tradução T2 

 

 

T2 

PONTOS FORTES 

 

A. Nos últimos 3 meses, perdeu peso involuntariamente? 

B. Na última semana, tem comido mal por perda de apetite? 

Elevado (risco) 

 

 

PONTOS FRACOS E SUGESTÕES 

 

 

Não tenho a certeza     Não tem a certeza 

… tem comido mal …     … tem comido “mal” … 

… por perda do apetite     … por uma diminuição do apetite 

Gástrico      Estômago 

Intestinos      Intestino 

Concomitantemente      Simultaneamente    

Receber       Realizar 

Renal       Rins 
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Anexo 10 – Discrepâncias entre retro-traduções 

 

A. In the last 3 months, have you unwillingly/unintentionally lost weight? 
 

▪ No                    0 
▪ Not sure/Don’t know   2 

 
If you answered yes to the above question, how much weight (kg) did you loose? 

 
▪ 1 – 5     1 
▪ 6 – 10     2 
▪ 11 – 15     3 
▪ > 15     4 
▪ Don’t know    2 

 

B. In the last week, have you eaten poorly/not well due to loss of appetite? 
 

▪ No     0 
▪ Yes     1 

 

*Repeat the screening weekly in patients with/that are high risk.  

 

Final score: 

Score ≥ 5: The patient is at nutritional risk. Please refer to a nutritionist.  

 
  

Location/Neoplasm Nutritional Risk Score 

Head and neck 
Upper GI tract: esophagus, stomach, pancreas, intestine 
Lynphoma that affects the GI tract 

High* +2 

Lung 
Abdomen and pelvis: liver, biliary tract, kidneys, ovaries, endometrium 

Medium +1 

Breast 
Central Nervous System 
Bladder, prostate 
Colorectal 
Leukemia, other lymphomas 
Others 

Low +0 

Treatment YES (+2) NO (+0) 

The patient is having chemotherapy and radiotherapy simultaniously   

The patient is having hyperfractionated radiotherapy   

Hematopoietic cell transplant   

 YES (+1) NO (+0) 

The patient is having chemotherapy with no other therapies   

The patient is having radiotherapy and no other therapies   

 YES (+0) NO (+0) 

Other treatments or symptomatic treatments   
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Anexo 11 - Modelo traduzido do instrumento de recolha de dados 
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Anexo 12 – Modelo de Consentimento informado, esclarecido e livre 

 

CONSENTIMENTO INFORMADO, ESCLARECIDO E LIVRE PARA PARTICIPAÇÃO EM ESTUDO 

DE INVESTIGAÇÃO “Tradução e validação da tradução da ferramenta de rastreio de 

desnutrição em doentes oncológicos em ambulatório – Nutriscore “ 

 

 O estudo enquadra-se no trabalho de finalização de curso para obter o grau de Licenciado 

em Ciências da Nutrição pela Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da 

Universidade do Porto (FCNAUP) e decorrerá no serviço de Hospital de Dia e Consulta 

Externa do Hospital de Santa Luzia, sendo orientada pela professora associada da FCNAUP 

Teresa Amaral, e supervisionado e co-orientada por Elisa Ruivo, nutricionista do Hospital 

de Santa Luzia. 

 O estudo baseia-se num questionário constituído por 5 perguntas, sendo que apenas 3 

devem ser respondidas pelo participante e as restantes serão completadas pelo médico(a), 

enfermeiro(a) ou nutricionista que aplicar o questionário. A recolha de dados diretamente 

com o participante restringe-se à sua recente perda de peso e alterações de apetite. As 

remanescentes são relativas à patologia (local anatómico) e o tratamento a realizar, peso 

e estatura. Não será necessária a gravação de qualquer ficheiro de áudio ou vídeo.  

 Não existirão pagamentos por deslocação ou contrapartidas pois o inquérito será realizado 

quando o utente se deslocar à unidade hospitalar para realizar uma consulta ou 

tratamento. Não há qualquer financiamento para a investigação. A participação será 

voluntária e não acarreta qualquer prejuízo para os participantes. A Comissão de Ética 

emitiu um parecer favorável à realização do estudo.  

 Toda a informação recolhida será mantida confidencial e os dados serão usados 

exclusivamente para o presente estudo. Não irá ser recolhida qualquer informação relativa 

à sua identificação, permanecendo a sua identidade sempre no anonimato. Os contactos 

realizados com o participante serão feitos em ambiente de privacidade.  

 

 Por favor, leia com atenção a seguinte informação. Se achar que algo está incorreto ou que 

não está claro, não hesite em solicitar mais informações. Se concorda com a proposta que 

lhe foi feita, queira assinar este documento. 
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A investigadora – Joana Filipa Guimarães Mendes, estudante do 4ºano da Licenciatura de 

Ciências da Nutrição na Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade 

do Porto, atualmente a estagiar no Hospital de Santa Luzia. Para mais informações 

contactar: joanamndes@gmail.com 

 

 Assinatura do investigador:  ____________________________________________  

 

Declaro ter lido e compreendido este documento, bem como as informações verbais que 

me foram fornecidas pela pessoa que acima assina. Foi-me garantida a possibilidade de, 

em qualquer altura, recusar participar neste estudo sem qualquer tipo de consequências. 

Desta forma, aceito participar neste estudo e permito a utilização dos dados que de forma 

voluntária forneço, confiando em que apenas serão utilizados para esta investigação e nas 

garantias de confidencialidade e anonimato que me são dadas pela investigadora. 

 

Nome:  _________________________________________________________________ 

 

Assinatura: ___________________________________________ - Data: ___ /___ / _____ 

 

 

SE NÃO FOR O PRÓPRIO A ASSINAR POR INCAPACIDADE 

 

NOME:  ________________________________________________________________ 

 

BI/CC N.º: ________________________________  DATA OU VALIDADE: ___ /___ / ______ 

GRAU DE PARENTESCO OU TIPO DE REPRESENTAÇÃO: _____________________________ 

ASSINATURA:  ___________________________________________________________  

 

ESTE DOCUMENTO É COMPOSTO POR 2 PÁGINAS E FEITO EM DUPLICADO: UMA VIA PARA 

A INVESTIGADORA E OUTRA PARA A PESSOA QUE CONSENTE. 

  

mailto:joanamndes@gmail.com
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Anexo 13 – Versão final da ferramenta Nutriscore em português 

 


