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1. RESUMO 

A percentagem de pessoas idosas está a aumentar na maioria dos países 

em todo o mundo, tendo-se mantido constante ao longo das últimas três décadas. 

O envelhecimento envolve uma sequência de alterações fisiológicas que 

contribuem para o desenvolvimento de problemas de várias etiologias na 

população idosa, entre eles a desnutrição. 

Embora a idade, por si só, não leve necessariamente à desnutrição, existe 

uma maior propensão para problemas nutricionais no indivíduo idoso, que tende a 

agravar quando há internamento hospitalar. 

O MNA (Mini Nutritional Assessment) foi utilizado como instrumento validado 

para avaliação do estado nutricional, nomeadamente a desnutrição no doente 

idoso hospitalizado. 

Neste contexto, o presente trabalho teve como principais objectivos: avaliar o 

EN na admissão e data de alta hospitalar; relacionar o EN com a proveniência do 

idoso, com o tempo de internamento e com o grau de severidade da doença; 

avaliar a relação do tempo de internamento na proveniência e severidade da 

doença; avaliar o grau de severidade na perda de apetite; analisar eventuais 

associações entre as diferentes variáveis na admissão; averiguar eventuais 

diferenças das diferentes variáveis do MNA entre a admissão e a alta hospitalar. 

Foram incluídos 135 doentes idosos, com idades superior ou igual a 65 anos, 

conscientes, colaborantes, com tempo de internamento superior a 24 horas. 

A prevalência de desnutrição na admissão hospitalar foi 22,2% e destes, 

cerca de 54,5% passaram ao estado de risco de desnutrição à data de alta. 

Comparando os valores de desnutrição do presente estudo com os obtidos no 

mesmo âmbito, verificou-se que a frequência de desnutrição foi mais baixa no 
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primeiro. Por exemplo, os trabalhos realizados pela ESPEN, apontam para uma 

prevalência de 30% de desnutrição nos doentes idosos hospitalizados, enquanto 

no presente estudo se obteve 22,2%. 

A desnutrição correlacionou-se com vários factores, entre os quais, o tempo 

de internamento prolongado (>9 dias) (p=0,001), baixos valores de IMC, CBP, 

CMB e peso perdido (p<0,001) na admissão, perda de apetite durante o 

internamento (p=0,003), problemas neuropsicológicos (a demência e a 

depressão) (p=0,001). 

Verificou-se ainda que o EN, nomeadamente a desnutrição, está 

provavelmente associado ao grupo das doenças crónicas, aos baixos valores dos 

parâmetros bioquímicos e ao facto de o doente provir de instituições/lares (não 

vivendo de forma independente no domicilio). Contudo, há necessidade de 

aumentar o tamanho da amostra para que estas associações se verifiquem. 

Finalmente, entre a data de admissão e a data de alta hospitalar verificaram-

se ligeiras melhorias do estado nutricional (p=0,022), da perda de apetite 

(p=0,003), do número de refeições (p=0,03), e do modo de alimentação (p=0,002). 
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2. INTRODUÇÃO 

AVALIAÇÃO DO RISCO NUTRICIONAL NO DONTE IDOSO INTERNADO 

A percentagem de pessoas idosas está a aumentar na maioria dos países em 

todo o mundo, tendo-se mantido constante ao longo das últimas três décadas. A 

esperança média de vida actual é elevada, podendo atingir picos superiores a 110 

anos na Europa.(1,2) 

O envelhecimento é um fenómeno complexo, que inclui alterações 

moleculares, celulares, fisiológicas e psicológicas. Trata-se de um processo que 

envolve uma sequência de alterações fisiológicas com comprometimento 

funcional dos órgãos. Mas a idade, por si só não leva necessariamente à 

malabsorção nem à desnutrição, com excepção da frequência elevada de gastrite 

atrófica nas pessoas idosas. (3) Pelo contrário, o bem-estar nutricional é 

considerado como parte integrante do envelhecimento bem conseguido. 

Em termos nutricionais, as principais funções fisiológicas que se deprimem 

no idoso são:(4,9) 

• índice de Metabolismo Basal 

• Massa Corporal Magra 

• Colesterol Sérico 

• Hemoglobina 

• Tolerância à glicose 

• Densidade óssea 

• Síntese Proteica 

• Água Corporal Total 

• Capacidade Renal 
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• Dentição 

• Sede 

• Salivação (embora com aumento da viscosidade salivar) 

• Sensibilidade Gustativa e Olfactiva 

• Acuidade visual 

• Capacidade motora 

• Absorção e Motilidade Gastrointestinal. 

Com a idade, ocorre quase sempre diminuição do apetite sendo, por vezes, 

consequência de uma diminuição da actividade física e da massa magra mesmo 

sem manifesto de doença catabólica.(2,32) 

Contudo, devido à maior prevalência de dependência e de doenças crónicas, 

verifica-se uma maior propensão para problemas nutricionais no indivíduo idoso. 

(5) As doenças mais comuns que afectam a população idosa são: as doenças 

degenerativas, doenças cardiovasculares, e cerebrovasculares, diabetes, 

osteoporose e o cancro (1). Todas estas doenças são afectadas pelo tipo de 

alimentação do doente. 

O ciclo vicioso entre a doença e o catabolismo está associado a um mau 

prognóstico(32), sendo agravado pelo mau estado nutricional, a desnutrição.(3) 

A desnutrição neste tipo de população, além de ser muito frequente, é um 

problema de etiologia multifactorial, envolvendo factores físicos, fisiológicos, 

psicossociais e económicos. (2,5) No entanto, continua a ser um problema não 

reconhecido no doente idoso hospitalizado contribuindo como factor 
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incontornável, senão atempadamente identificado e corrigido, para um acréscimo 

de morbilidade e mortalidade.(2,3| 26,32) 

A manutenção de um estado nutricional adequado no idoso hospitalizado é 

tarefa árdua, frente a doenças crónicas, associações de medicamentos e às 

modificações apresentadas que interferem no apetite, no consumo e absorção de 

nutrimentos.(4) A desnutrição em pacientes hospitalizados geralmente está 

relacionada com a diminuição da função muscular, respiratória, função imune, 

cicatrização de ferimentos e da qualidade de vida de uma maneira geral. (26,31) 

Portanto, a hospitalização constitui um factor agravante da desnutrição proteico-

energética.(29) 

A desnutrição tem sido definida como uma doença do estado nutricional 

resultante de uma ingestão reduzida de nutrientes ou diminuição do metabolismo 

(American Society for Parenteral and Enteral Nutrition, 1995), (26) cujas causas 

típicas são: problemas de deglutição e mastigação, insuficiência cardíaca, 

depressão, isolamento social e solidão.(3) 

Assim, a avaliação nutricional assume papel fundamental neste tipo de 

população, uma vez que se verifica a ocorrência progressiva de desnutrição, que 

muitas vezes não é diagnosticada ou reconhecida, segundo estudos recentes 

(Larsson et ai , 1994; Garribala et ai, 1998; Covinsky e tal, 1999; Waitzberg et ai, 

2001), e que constitui um importante factor de risco para morbilidade e 

mortalidade/6'11) 

Segundo o estudo de Todhunter et ai (1976), a prevalência de desnutrição 

relativamente baixa em idosos que vivem em casa (5 a 8%) aumenta 
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consideravelmente em idosos hospitalizados ou que vivem em instituições (30 a 

60%).(6) 

A avaliação da desnutrição na população geriátrica deve, geralmente, 

basear-se em medições objectivas do estado nutricional, inclusive avaliação da 

ingestão energética, perda de peso, medidas antropométricas, determinação da 

imunidade, parâmetros bioquímicos e análise da composição corporal.(11) 

As medidas antropométricas são, de um modo geral, consideradas pouco 

sensíveis. Na prática quotidiana, apenas o peso, medida global dos dois 

compartimentos (massa magra e massa gorda), e apesar das suas limitações 

ligadas à possibilidade de retenção hídrica (edema, ascite), continua a ser uma 

utilização simples, pouco dispendiosa e relativamente fiável.(11,26,9) 

A questão da altura é muito discutível, pois os abatimentos vertebrais, o 

desgaste dos discos intervertebrals e a acentuação da cifose dorsal podem ser 

responsáveis por uma diminuição considerável de altura em relação à que foi 

atingida na idade adulta. A distância calcanhar -joelho está bem relacionada com 

a altura máxima atingida e é menos susceptível de variar ao logo da vida. A 

determinação da altura tem somente interesse para o cálculo do índice de massa 

corporal de Quetelet.(9) 

Alguns autores consideram que, com um IMC abaixo de 21, o doente está 

desnutrido. (9,44) Contudo, no trabalho desenvolvido não se efectuaram cortes no 

IMC, uma vez que o parâmetro antropométrico já era considerado parte 

integrante no questionário MNA, na pontuação de despistagem. 
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O perímetro da barriga da perna permite estimar a massa muscular, 

principalmente a massa magra.(9) 

No que respeita aos parâmetros bioquímicos que foram utilizados neste 

trabalho para a avaliação da desnutrição são de destacar a albumina e 

transferrina, considerados como parâmetros sensíveis às variações do estado 

nutricional. Valores baixos de albumina sérica estão associados a um aumento de 

taxa de morbilidade e mortalidade dos indivíduos hospitalizados, constituindo um 

reflexo do estado de saúde global do organismo, inclusive do seu estado 

nutricional. No entanto, o facto de a albumina ter uma semi-vida longa, de 21 

dias, faz com que as suas alterações sejam lentas em doentes que se 

apresentem como desnutridos, dificultando deste modo, a avaliação do estado 

nutricional. Neste trabalho, valores de albumina < 3,5 g/dl (valores normais: 4,3 

±0,7 g/dl)<30) foram associados ao estado desnutrido. (36) A transferrina, por sua 

vez, tem um tempo de vida mais curto (8,8 dias), daí a sua concentração sérica 

ser um bom marcador de desnutrição. Neste trabalho, valores de transferrina 

<200 mg/dl (valores normais: 258 ±61,3 mg/dl) (30) foram associados ao estado 

desnutrido. 

Tanto a albumina como a transferrina são influenciadas pela hemodiluição 

ou hemoconcentração (nomeadamente estado de hidratação e edema), função 

hepática, insuficiência renal, anemia e outras situações de stress.(9) 

No presente trabalho avaliou-se também o grau de severidade da doença do 

idoso internado, adaptado do NRS (Nutritional Risk Screening) (Anexo2), 

utilizando como parâmetro o stress metabólico versus aumento das necessidades 

nutricionais.(34) 
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Existem vários métodos de rastreio de desnutrição. Contudo, dada a sua 

complexidade e morosidade (uma vez que incluem avaliação clínica, dados 

antropométricos, inquéritos alimentares e dados laboratoriais), raramente são 

incluídos nas rotinas dos profissionais de saúde, fazendo com que a desnutrição 

hospitalar continue sub diagnosticada.(7,8) 

Na prática clínica, a elevada frequência de desnutrição hospitalar no idoso, a 

despeito das modificações fisiológicas que acompanham o envelhecimento, é 

acompanhada de consequências desastrosas na evolução, permanência 

hospitalar e mortalidade, o que permite sugerir que todos os idosos sejam 

submetidos ao rastreio de rotina à data de internamento hospitalar.(4) 

Em concordância com a Conferência de Consenso de "Nutrition Screenning 

Iniciative 1" de 1991, realizada em Whashington D.C., no doente idoso, os 

indicadores major de mau estado nutricional são os seguintes parâmetros:(2) 

• Perda de peso superior a 10% nos últimos três meses 

• Um acréscimo ou redução superior a 20% na relação peso/altura 

• Redução significativa da albumina sérica (< 3,5 g/dl) 

• Uma ingestão alimentar inapropriada 

• Identificação de doenças relacionadas com a nutrição 

Recentemente, Vellas et ai ( 1 0 ) validaram um modo de identificação de risco 

nutricional específico para o doente idoso, permitindo separar o doente com 

razoável estado de nutrição daquele com diferentes graus de desnutrição, com 

uma acuidade de 98%, a que chamaram "Mini Nutritional Assessement" (MNA). 
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Uma vez que os parâmetros de avaliação nutricional que incluem avaliação 

clínica, dados antropométricos, inquéritos alimentares e dados laboratoriais 

constituem um processo moroso e dispendioso, o MNA foi desenvolvido no 

sentido de facilitar a avaliação nutricional do idoso. (10) A sua aplicação é simples 

e não dispendiosa. 

A detecção precoce dos pacientes desnutridos ou em risco nutricional 

permite que sejam submetidos a avaliação e intervenção nutricional completa, 

atingindo, portanto, os objectivos da intervenção nutricional. (33) A terapia 

nutricional, uma vez indicada, deve ser iniciada de imediato e rigorosamente 

controlada. Estas medidas poderão modificar e favorecer a evolução clínica de 

pacientes idosos hospitalizados.(4) 

«De nada serve dar anos à vida, se não se der vida aos anos» 

MINI AVALIAÇÃO NUTRICIONAL (MNA) COMO 

PARTE DA AVALIAÇÃO GERIÁTRICA 

De seguida apresenta-se como foi desenvolvido o MNA, os estudos que o 

testaram e validaram, a sua estrutura e, por último, os estudos nutricionais mais 

recentes que utilizaram este instrumento. 

A estrutura do MNA original foi muito bem aceite numa fase inicial. Contudo, 

a sua morosidade impediu que fosse utilizado como instrumento de trabalho 

corrente, de modo que teve de ser reformulado. Uma recente análise dos dados 

do MNA, realizada em Toulouse (França) e Mataro (Espanha), permitiu identificar 

6 itens fortemente relacionados com a avaliação nutricional convencional e que 
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foram utilizados para redesenhar o MNA. O inquérito foi utilizado com sucesso em 

vários estudos de avaliação nutricional. Por exemplo, num estudo realizado por 

Nellas B et ai, 1998, sobre o estado nutricional de indivíduos com Doença de 

Alzheimer em que se utilizou o MNA, verificou-se uma melhoria significativa do 

estado nutricional dos doentes que foram sujeitos a programas de educação 

alimentar, comparativamente à amostra piloto.(12,13) 

O MNA pode também ser utilizado para avaliar pessoas idosas em risco de 

desenvolverem patologias relacionadas com a alimentação. 

Pode, ainda, utilizar-se para avaliar o risco de mortalidade na população em 

geral, num período de tempo longo. Por exemplo o Estudo Longitudinal Séneca, 

realizado entre a população dinamarquesa e com a duração de 5 anos, revelou 

que os indivíduos com uma pontuação de MNA inferior a 23,5 apresentavam risco 

aumentado de mortalidade durante esse período de tempo.(1) 

Outro estudo, realizado por Sheirlinkx K. et ai, 1998, sobre o processo de 

envelhecimento, realizado no Novo México numa população idosa, avaliou o 

estado nutricional e de saúde em geral de um grupo de idosos que viviam em 

casa, classificando a amostra em 4 grupos de acordo com o seu estado de 

saúde: Muito Bom, Bom, Médio e Mau. Os resultados obtidos revelaram que uma 

pontuação alta do MNA (entre 27 e 30 pontos) correspondia a um processo de 

envelhecimento saudável (Muito Bom). (14) Ao mesmo tempo, verificou-se que as 

médias de ingestão alimentar eram mais baixas nos indivíduos em risco de 

desnutrição do que nos indivíduos bem nutridos. Nestes, verificou-se que quase 

20% estava em risco de desnutrição. No entanto, o mesmo estudo revelou que o 

grupo de risco de risco apresentava níveis de albumina e valores de IMC normais. 
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Recentemente, o MNA tem ainda sido utilizado para avaliação nutricional de 

pessoas idosas em diferentes grupos e países. Os estudos efectuados (17) com 

este instrumento revelaram uma prevalência estimada de desnutrição em: 

• 0 a 6% dos idosos que vivem em casa 

• 2 a 27% dos idosos que vivem em lares 

• 10 a 30% dos idosos hospitalizados. 

A avaliação e intervenção nutricional à data de admissão hospitalar podem 

reduzir os custos de cuidados de saúde, uma vez que existe uma relação directa 

entre a pontuação do MNA e os custos dispendidos durante o período de 

internamento hospitalar. Os indivíduos com baixa pontuação de MNA, inferior a 

17 (considerados desnutridos) permanecem internados durante mais tempo, com 

custos de cuidados de saúde acrescidos. 

O MNA também pode ser utilizado para avaliação do estado nutricional na 

pré cirurgia. Cohendi R., 1998, demonstrou que 6,9% dos idosos aguardando 

cirurgia, estavam desnutridos e 25,5% encontravam-se em risco de desnutrição. 

Estes dados sugerem a necessidade de intervenção nutricional pré cirurgia.(20) 

Outros estudos utilizando o MNA e efectuados em pessoas idosas em risco 

de desnutrição, demonstraram existir uma correlação entre perda de paladar e 

olfacto, mau estado da boca e dentes, utilização de fármacos que alteram a 

percepção do paladar e um aporte alimentar insuficiente. (20,21) Alimentos com 

sabor e aromas intensificados optimizaram a ingestão alimentar dos idosos.(20) 
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Outro estudo prospectivo, randomizado e controlado, utilizando o MNA, foi 

elaborado para validar os programas de intervenção nutricional em idosos que 

vivem em lares. Os resultados apontaram para um aumento de peso corporal e 

melhoria do estado nutricional na maioria dos indivíduos que se encontravam 

desnutridos ou em risco de desnutrição.(22) 

Estudos de desenvolvimento e validação do MNA: 

Este instrumento de trabalho (9,24,32) é composto por 18 questões, agrupadas 

em 4 categorias: 

• Avaliação Antropométrica (peso, altura, peso perdido, IMC, circunferência 

do braço e da perna) 

• Avaliação Geral (6 questões relacionadas com o estilo de vida, 

medicação e mobilidade, presença de demência ou depressão) 

• Avaliação Nutricional (8 questões relacionadas com a alimentação em 

que aborda o número de refeições diárias, quantidade de alimentos e líquidos e 

modo de se alimentar) 

• Avaliação Subjectiva (auto percepção sobre o seu estado de saúde e 

estado nutricional) 

O MNA é administrado em duas partes: 

A primeira parte consiste numa triagem com os 6 parâmetros chave e 

demora cerca de 3 minutos a administrar, obtendo-se uma pontuação máxima de 

14 pontos. A escala de triagem é a seguinte: 
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• Pontuação igual ou superior a 12 pontos - indica estado nutricional 

satisfatório, não havendo necessidade de mais procedimentos (é desnecessário 

continuar a avaliação) 

• Pontuação igual ou inferior a 11 pontos - sugere a possibilidade de 

desnutrição e implica a aplicação da segunda parte do MNA (é necessário 

continuar a avaliação). 

A segunda parte do MNA consiste numa avaliação global com 12 questões e 

uma pontuação máxima de 16 pontos. Concluída a administração da segunda 

parte do MNA, adiciona-se as pontuações de ambas, sendo a pontuação total 

máxima de 30 pontos. Obtém-se assim a pontuação indicadora do grau de 

desnutrição, ou seja, a avaliação do estado nutricional: 

•Pontuação total de 17 a 23,5 pontos - risco de desnutrição 

•Pontuação total inferior a 17 pontos - existência de desnutrição 

•Pontuação total superior a 23,5 pontos - estado nutricional 

satisfatório. 

A primeira parte do MNA (Triagem) pode considerar-se como uma avaliação 

nutricional preliminar, reservando-se o MNA completo para confirmar o 

diagnóstico permitindo a intervenção nutricional adequada. Assim, o MNA 

completo é mais indicado para utilizar quando há doença ou risco em idosos com 

propensão para desnutrição. Os 6 itens da Triagem do MNA são tão importantes 

como os 18 da Avaliação Completa. A segunda parte do MNA não é, 

normalmente, aplicada em populações de baixo risco, poupando muito tempo na 

administração e avaliação. 
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O MNA foi internacionalmente validado, com base em diversos estudos 

realizados em doentes idosos (24, 25), entre os quais três validaram o MNA em 

mais de 600 indivíduos idosos. Contudo, é de destacar o estudo Toulouse, 1991, 

realizado numa população de 155 indivíduos idosos (105 doentes e 50 saudáveis) 

com o objectivo averiguar a validação do MNA e de avaliar a sua aplicabilidade 

do MNA. Este estudo permitiu concluir que o MNA permite avaliar correctamente 

o estado nutricional dos idosos, sem recorrer à utilização de parâmetros 

bioquímicos, normalmente dispendiosos. 

Os estudos que validaram o MNA utilizaram dois principais critérios: 

• Marcadores Antropométricos (altura, peso, IMC) e Marcadores 

Bioquímicos (albumina, pré albumina, transferrina, proteína C reactiva, proteína 

percurssora do retinol, ácido a1, glicoproteína, ceruloplasmina, colesterol, 

triglicerídeos, vitaminas A, D, E, B1, B2, B6, B12, folatos, zinco, cobre, 

hemoglobina, hematócrito, etc.) 

• Duas Avaliações Nutricionais realizadas por dois técnicos 

independentes, com base na avaliação do estado clínico dos participantes, sem 

conhecimento prévio dos resultados do MNA. 

Estes dois critérios de avaliação foram comparados com os resultados do 

MNA, revelando uma forte correlação entre o MNA e a ingestão nutricional e entre 

o MNA e os marcadores bioquímicos do estado nutricional. Também se encontrou 

uma relação directa entre a pontuação total do MNA e o índice de mortalidade 

aos 3 meses e 1 ano, após o estudo. 
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Considerações sobre a utilização do MNA: 

A utilização do MNA para avaliação do estado nutricional de idosos pode ser 

realizada por profissionais de saúde na admissão hospitalar do doente idoso, em 

lares de terceira idade e no apoio domiciliário a idosos. Pode também ser usado 

genericamente para detectar precocemente doentes em risco de desnutrição.(15) 

O MNA constitui um excelente instrumento para avaliar o estado nutricional 

de idosos, sendo que a intervenção nutricional precoce e individualizada permite 

uma melhoria significativa do seu estado nutricional.(16) 



16 

ESTUDO DE AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL EM DOENTES IDOSOS 

HOSPITALIZADOS, UTILIZANDO O MNA 

3. Objectivos: 

1. Avaliar a prevalência de desnutrição numa amostra de doentes 

idosos, sujeitos a internamento hospitalar 

2. Avaliar a prevalência de desnutrição e do risco de desnutrição dos 

idosos que vivem em casa (de forma independente) e dos que vivem em 

instituições (de forma dependente), conforme a sua proveniência à data do 

internamento 

3. Relacionar o tempo de internamento do doente com o seu estado de 

nutricional, e com a sua proveniência 

4. Analisar a associação entre o grau de severidade da doença, o 

estado nutricional do doente idoso e o seu apetite do mesmo 

5. Correlacionar as variáveis, inclusive o estado nutricional, na data de 

admissão e na data de alta do internamento, em doentes idosos 

6. Perspectivar estratégias de intervenção que permitam melhorar o 

estado nutricional do doente idoso. 
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4. Material e Métodos: 

Trata-se de um estudo transversal, em que é aplicado um questionário 

estruturado (MNA) de administração indirecta (Anexo 1). 

4.1. Caracterização da Amostra/Participantes 

Critérios de Inclusão e de Exclusão: 

• lncluíram-se os doentes de raça caucasiana, de ambos os 

sexos, internados no serviço de Medicina Interna (Medicina II) do 

Hospital Distrital de Santarém S.A., com idade igual ou superior a 65 

anos; e todos os deram o seu consentimento para fazerem parte do 

estudo 

• Excluíram-se os idosos com tempo de internamento inferior a 

24h e os que foram readmitidos em que já tivessem sido incluídos no 

estudo 

Neste trabalho foram incluídos indivíduos com idade igual ou superior a 65 

anos, internados no Serviço da Medicina Interna (Medicina II) do Hospital Distrital 

de Santarém S.A. (HDS, SA) no período de 26/01/04 a 30/05/04, com tempo de 

internamento superior a 24 horas. O estudo foi realizado numa amostra de 135 

doentes, dos quais 50,4% (n=69) eram mulheres e 49,6% (n=66) eram homens, 

com média de idades de 78,12± 7,8 anos. 

4.2. Recolha de Dados: 

A avaliação do estado nutricional do doente idoso foi realizada à entrada no 

internamento, salvo as excepções em que o doente não preenchia os critérios de 
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inclusão no estudo, e à saída quando a permanência no internamento foi superior 

a 9 dias. Este tempo estipulado para a realização do segundo inquérito foi 

baseado no tempo médio de internamento (8 dias) no Departamento de Medicina, 

segundo o Departamento de Estatística do HDS, S.A. 

Todos os doentes foram informados acerca do objectivo do estudo, sendo 

necessário o seu consentimento para prosseguir a realização do mesmo. 

Nos casos em que o doente tinha dificuldades em colaborar, a informação foi 

fornecida pelos familiares ou pela pessoa mais próxima do doente. 

Os métodos de avaliação aplicados foram o MNA e outros dados 

considerados relevantes para o estudo, tais como: tempo de internamento (se < 9 

dias ou >9 dias); período de tempo em jejum (se >72h); severidade da doença 

(segundo NRS - Nutritional Risk Screening); valores séricos de albumina e de 

transferrina; e tipo de dieta efectuada no internamento. 

O MNA inclui a recolha de dados antropométricos, nomeadamente peso, 

altura, IMC, circunferência média do braço e a circunferência média da perna, e 

eventualmente a altura do joelho. 

Tendo em conta o estado de saúde do doente e a inexistência de camas com 

balança, obteve-se o peso através do processo clínico ou de informação fornecida 

pelo doente ou familiar; nos casos em que o doente conseguiu manter-se em pé 

utilizou-se uma balança móvel calibrada e sempre a mesma. Quando nenhuma 

destas hipóteses era aplicável, o peso foi obtido através das seguintes fórmulas 

que incluem as medições da circunferência do braço e da perna:(27) 

Sexo Feminino Sexo Masculino 

Peso (kg) = (CBxl.63) + (CBP x 1.43) - 37.46 Peso (kg) = (CBx2.31) + (CBP x 1.50) - 50.10 

Erro Standard Estimado = ± 4.96 kg Erro Standard Estimado = ± 5.37 kg 
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A altura foi obtida através da medição com o estadiómetro, sempre que 

possível. Em alternativa, utilizou-se o bilhete de identidade ou a informação dada 

pelo doente ou familiar. No caso de nenhumas destas hipóteses ser viável, 

recorreu-se às técnicas utilizadas para determinação da altura em doentes 

acamados.(29) 

A partir do peso e da altura, calculou-se o índice de massa corporal através 

da seguinte equação: IMC = Peso/ (Altura)2 

A circunferência média do braço e a circunferência média da barriga da perna 

foram medidas com uma fita métrica flexível e segundo as técnicas adequadas 

por Chumlea WC, 1987.(29) O valor obtido, tanto na medição do braço como da 

perna, corresponde à média de 3 medições. O braço utilizado é o considerado 

não dominante salvo as raras excepções, como em caso de fractura, lesão, ou 

outra situação. As medições do braço e da barriga da perna são utilizadas para 

fazer estimativa do peso corporal e são medidas do músculo (massa magra) e do 

tecido adiposo subcutâneo. 

Questionário do estudo: 

Os questionários constituem um instrumento de recolha e registo de dados 

que vão servir para atingir os objectivos de estudo. O questionário utilizado neste 

projecto é de administração indirecta e está dividido em duas grandes áreas: 

1. O inquérito propriamente dito - MNA 

2. A recolha de outros dados 

Ao protocolo dos inquéritos são atribuídos códigos, de forma a uniformizar e 

simplificar os dados. As variáveis são quantitativas, discretas e/ou contínuas. 
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Condução do estudo: 

O estudo piloto (pré teste) teve início no mês de Novembro de 2003, com a 

duração de 4 semanas, tendo como principal objectivo identificar e solucionar 

eventuais situações problemáticas. 

Os marcadores bioquímicos foram obtidos através da requisição pelo médico 

assistente ao laboratório do hospital à data de admissão e, novamente à data da 

alta hospitalar. 

O preenchimento dos questionários foi realizado de acordo com as instruções 

do "Manual do Inquiridor" (Anexo 3). 

Após recolha de dados para preenchimento dos questionários, todos os 

doentes que se apresentaram em risco de desnutrição ou desnutridos, foram 

referenciados para intervenção nutricional realizada pelos nutricionistas da 

equipa. 

4.3. Análise Estatística dos Dados: 

A análise estatística foi realizada, utilizando o programa SPSS para Windows, 

versão 12.0 (Statistical Pacakage for Social Sciences). 

Os métodos estatísticos usados foram: a média aritmética, desvio padrão, e 

valores mínimo e máximo, percentagem, correlação, test-t Student, prova Kruskal-

Wallis, prova de Spearman, prova de Wilcoxon, prova de Pearson, teste Qui-

Quadrado ou técnica de Fisher quando o valor esperado em células foi superior a 

20%. 

Para p <0,05 foi considerado com significado estatístico. 
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5. RESULTADOS: 

Após o processamento de dados verificou-se que dos doentes recrutados 

(n=135), cerca n=69 (51,1%) eram do sexo feminino, e n=66 (48,9%) eram do 

sexo masculino. 

Risco de 

Desnutrição Desnutrição Bem Nutrido Total Valor de p 
(n) 

N 30 (22,2%) 50 (37%) 55 (40,8%) 135 

Sexo 

Feminino 23 (76,7%) 27 (54%) 19(34,5%) 69 

Masculino 7 (23,3% 23 (46%) 36 (65,5%) 66 

Motivo de Internamento 

Urgente 15(50%) 31 (62%) 37 (67,3%) 83 

Programado 15(50%) 19(38%) 18(32,7%) 52 

Tempo de Internamento 

Odias 6 (26,7%) 23 (46%) 55(100%) 84 

> 9dias 22 (73,3%) 27 (54%) 0 (0%) 49 

Severidade da doença vs 

necessidades nutricionais 

Normal 5 (16,7%) 16 (32%) 19(34,5%) 40 

Leve 13(43,3%) 12(24%) 17(30,9%) 42 

Moderada 2 (6,7%) 5(10%) 2 (3,6%) 9 

Severa 10(33,3%) 17(34%) 17(30,9%) 44 

Mobilidade 

Limitado à cama ou cadeira 15(50%) 13(26%) 0 (0%) 28 

Autonomia no domicílio 11 (36,7%) 20 (40%) 7 (12,7%) 38 

Sai do domicílio 4(13,3%) 17(34%) 48 (87,3%) 69 

0,001 

0,139 

0,001 

0,404 

<0,001 

Tabela 1. Características gerais do idoso, na admissão hospitalar, de acordo com o 

seu estado nutricional. 
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No que respeita à idade, os doentes incluídos na amostra tinham entre 65 e 

69 anos, com uma média de 78 anos ± 7,7 e mediana de 78 anos. 

Quanto à mobilidade, verificou-se que, apesar de não existir significado 

estatístico, a maioria dos doentes idosos incluídos na amostra, possuíam 

capacidade para se movimentar fora do domicílio (n=69, 51,1%). Contudo, no 

grupo dos doentes classificados como desnutridos, 50% (n=15) encontrava-se 

limitado à cama/cadeira (Tabela 1). 

No que se refere ao grau de severidade de doença (stress metabólico versus 

aumento de necessidades nutricionais) parece que a maior parte dos doentes 

tinha doença severa (n=44). No entanto, este grupo de doentes estava bem 

nutrido (n=17) ou em risco de desnutrição (n=17). Dos desnutridos constatou-se 

que a maioria (n=13, 43,3%) tinha um stress metabólico versus aumento de 

necessidades nutricionais considerado leve (Tabela 1). 

É ainda de referir que, quanto ao tempo em jejum a que os doentes estiveram 

sujeitos durante o internamento, apenas 2,2% (n=3) estiveram em jejum por um 

período igual ou superior a 72 horas. 

No que se refere às características antropométricas, nomeadamente o peso, 

obteve-se uma média de 65,5 kg ±16 (mín.:26Kg, máx.:123Kg), tendo como 

mediana 65 kg. Em relação ao IMC (índice de massa corporal), a média foi 

25,3Kg.m2 ± 5,6, a mediana de 24,5 Kg.m2, e moda de 28,5 Kg.m2. 

Através do teste Qui-quadrado, verificou-se que, sem significado estatístico 

(p<0,000), entre o IMC e os valores de MNA, baixos índices de massa corporal 
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estavam em proporção com baixos valores de MNA. Do grupo dos desnutridos, 

43,3% (n=13) apresentavam IMC abaixo de 19; e tanto os que se encontravam 

em RD (risco de desnutrição) como os bem nutridos tinham IMC igual ou superior 

a 23 (56% e 94,5% respectivamente) (Anexo 4 - Tabelai). 

Quanto aos dados bioquímicos parece que a maioria dos doentes 

considerados desnutridos ou em risco de desnutrição apresentavam valores de 

albumina (82,8% e 75% respectivamente) e de transferrina (77,3% e 67,6% 

respectivamente) abaixo do considerado normal. 

É ainda de referir que a maioria dos doentes considerados normais do ponto 

de vista nutricional, apresentava valores de albumina e de transferrina abaixo dos 

valores normais (68,6% e 61% respectivamente) (Anexo 4 - Tabela 2). 

A média dos valores de albumina e de transferrina são, respectivamente, 

3 g/dl (mín.:1, max.:4,9) e 182 mg/dl (min.:55,6, max.:318), sendo a mediana de 3 

g/dle 180 g/dl. 

Em relação somente aos valores abaixo dos considerados normais de 

albumina (<3,5 g/dl), a média é de 2,7 g/dl, moda é de 2,7 g/dl e a mediana de 2,8 

g/dl. 

Em relação aos valores abaixo dos considerados normais da transferrina 

(< 200 mg/dl) ), a média é de 155,5 mg/dl, moda é de 163 mg/dl e a mediana de 

163 mg/dl. 
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ANÁLISE DE ESTATÍSTICA DE DADOS EM FUNÇÃO DOS OBJECTIVOS 

EM ESTUDO 

> Avaliar a prevalência de desnutrição numa amostra de doentes 

idosos, sujeitos a internamento hospitalar. 

Quanto ao EN na data de admissão hospitalar, verificou-se cerca de 40,8% 

(n=55) dos doentes idosos foram considerados nutricionalmente normais, 37% 

(n=50) estavam em risco de desnutrição e 22,2% (n=30) encontravam-se 

desnutridos. Cruzando os dados do estado nutricional com o sexo verificou-se 

que, o sexo feminino era predominantemente afectado em termos de desnutrição 

ou risco de desnutrição (76,7% e 54% respectivamente), ao contrário do sexo 

masculino, que se situava predominantemente no grupo considerado 

nutricionalmente normal (Tabelai). 

> Avaliar a prevalência de desnutrição e do risco de desnutrição 

dos idosos que vivem em casa (de forma independente) e dos que vivem em 

instituições (de forma dependente), conforme a sua proveniência à data de 

internamento 

No que respeita à proveniência dos idosos verificou-se que a maioria eram 

independentes no domicílio (n=76). 

Quando se averiguou a relação entre o estado nutricional e a proveniência do 

doente idoso, parece que a desnutrição era predominantemente encontrada nos 

idosos que vivem em instituições/lares, de forma dependente, (n=21, 70%). Dos 

doentes que se encontravam em risco de desnutrição (n=26, 52%) também se 

verificou que a maioria era dependente, vivendo em instituições/lares. Finalmente, 
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dos doentes considerados nutricionalmente normais, a maioria era independente 

no domicílio (n=43, 78,2%) (Tabela 2). 

Estado Nutricional 

<17- 17-23,5 Risco »23,5 Bem Total Valor de p 
Desnutrição Desnutrição Nutrido  

Proveniência do 0,06 
doente 

Dependente no 21(70%) 26(52%) 12(21,8%) 59 
Domicílio 

Independente no 9(30%) 24(48%) 43(78,2%) 76 
Domicilio 

Total 30(100%) 50(100%) 55(100%) 135 

Tabela 2. Prevalência de desnutrição de acordo com a proveniência do doente 

> Relacionar o tempo de internamento do doente com o seu 

estado nutricional e com a sua proveniência 

Através do Teste Qui-Quadrado, encontrou-se relação (p=0,001) entre o 

tempo de internamento e a avaliação nutricional do doente idoso, verificando-se 

que tantos os desnutridos como os que estavam em risco de desnutrição (73,3% 

e 54% respectivamente) tiveram um internamento igual ou superior a 9 dias. 

Constatou-se também que todos idosos considerados nutricionalmente 

normais tiveram um internamento inferior a 9 dias (n=55, 100%) (Tabela 1). 

Em seguida, efectuou-se um cruzamento de dados entre a proveniência do 

doente e o tempo de internamento, através do Teste Qui-Quadrado, encontrando-

se relação com significado estatístico, entre as duas variáveis (p=0,002). Ou seja, 

cerca de 75 % (n=57) dos doentes idosos que vivem em suas casas foram 

sujeitos a um período de internamento inferior a 9 dias e cerca de 61,2% (n=30) 
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dos idosos que vivem fora de suas casas tiveram um internamento igual ou 

superior a 9 dias (Tabela 3). 

Proveniência do Doente 

Dependente no Independente no Total Valor de p 
Domicílio Domicílio  

Tempo de 0,002 
Internamento 

Odias 29(49,2%) 57(75%) 86 

> 9 dias 30(61,2%) 19(25%) 49 

Total (n) 59 76 

Tabela 3. Relação entre o tempo de internamento e a proveniência do doente 

> Relacionar o grau de severidade da doença com o estado 

nutricional do doente idoso e com a perda de apetite. 

Através do Teste Kruskal-Wallis, parece existir correlação (p=0,064) entre o 

grau de severidade da doença {stress metabólico versus necessidades 

nutricionais aumentadas) e a avaliação nutricional do doente idoso (Tabela 4). 

É de destacar a principal diferença verificada em que a desnutrição é 

encontrada maioritariamente em idosos com doença ligeira (43,3%), seguindo-se 

a doença severa (33%). 

Além disso, parece existir correlação entre a severidade da doença e a perda 

de apetite, em que os doentes com perda severa de apetite (n=4, 40%) 

apresentam doença ligeira, enquanto que os que não têm perda de apetite (n=31, 

38,8%) apresentam doença severa. 
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Severidade da doença em termos de stress 
metabólico vs necessidades nutricionais 

Estado Nutricional 

Desnutrição 

Risco de Desnutrição 

Bem Nutrido 

Perda de Apetite 

Severa 

Moderada 

Sem perda 

Nec. Nec. Nec. Nec. Total Valor de 

Normais Ligeiras Moderadas Severas (n) P 

0,404 

5(16,7%) 13(43,3%) 2 (6,7%) 10(33%) 30 

16 (32%) 12(24%) 5(10%) 17(34%) 50 

19(34,5%) 17(30,9%) 2 (3,5%) 17(30,9%) 55 

0,428 

3 (30%) 4 (40%) 1 (10%) 2 (20%) 10 

17(37,8%) 15(33,3%) 2 (4,4%) 11 (24,4%) 45 

20 (25%) 23 (28,8%) 6 (7,5%) 31 (38,8%) 80 

Tabela 4. Avaliação da severidade da doença de acordo com o estado nutricional 
e perda de apetite 

> Correlacionar as variáveis, inclusive o estado nutricional na data de 

admissão e na data de alta do internamento, em doentes idosos 

No que respeita ao sexo e as classes de IMC observou-se correlação, com 

significado estatístico (p=0,01). É relevante o facto de os doentes com IMC <19 

(n=14) pertencerem maioritariamente ao sexo feminino (n=12, 85,7%), enquanto 

os que apresentam IMC> 23 (n=87) são principalmente do sexo masculino (n=52, 

59,8%). 

Através do método de Spearman, verificou-se que existia correlação 

(p=0,003) entre a perda de apetite e o estado nutricional do doente idoso. 

Constatou-se que a maioria dos doentes se apresentavam sem perda de apetite 

(n=80, 59,2%), e dentro deste grupo cerca de 61,2% (n=49) foram considerados 

nutricionalmente normais, existindo apenas 7,5% (n=6) desnutridos. 
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Estado Nutricional 

<17- 17-23,5 Risco »23,5 Bem Total Valor de p 
Desnutrição Desnutrição Nutrido 

Perda Severa 
de Apetite 8(80%) 2 (20%) 0 (0%) 10(100%) 

Perda 
Moderada de 
Apetite 

16(35,5%) 23(51%) 6(13,3%) 45(100%) 

Sem perda de 
Apetite 6 (7,5%) 25 (31,3%) 49(61,2%) 80(100%) 

Total 30 50 55 135 

0,003 

Tabela 5. Associação entre a perda de apetite e estado nutricional 

Por outro lado, entre os doentes que apresentavam perda de apetite (n=55), 

cerca de 43,6% (n=24) estavam desnutridos (Tabela 5). 

No decurso de levantamento de eventuais correlações, verificou-se que os 

problemas neuropsicológicos estavam correlacionados com o estado nutricional 

(p=0,001). Assim, doentes com demência ou depressão severa ou moderada 

apresentavam-se maioritariamente desnutridos ou em risco de desnutrição (75% 

e 50% respectivamente), enquanto que a maior parte dos doentes sem 

neuropsicológicos, também não tinham problemas nutricionais (75%). 

Do total da amostra de 135 doentes, apenas 51 obedeceram 

concomitantemente aos dois seguintes critérios: 

- Risco de desnutrição ou desnutrição à data de admissão hospitalar 

- Permanência de 9 ou mais dias no internamento 

À data de alta hospitalar, a maioria destes doentes continuava em risco de 

desnutrição (n=28, 55%) ou desnutridos (n=18, 36,2%) e apenas 5 (9,8%) se 

apresentavam nutricionalmente normais. 
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Cruzando os dados do estado nutricional com o sexo verificou-se que, com 

significado estatístico (p=0,032), em termos de desnutrição ou risco de 

desnutrição, o sexo feminino era predominante nestes grupos (81,3% e 71,4% 

respectivamente). Ao contrário, o sexo masculino pertencia predominantemente 

ao grupo considerado nutricionalmente normal (n=4, 80%) (Anexo 4 -Tabela3). 

Para averiguar a evolução nutricional do doente idoso durante o seu 

internamento, aplicou-se o teste de Wilcoxon, verificando-se diferenças com 

significado estatístico (p=0,022) entre o estado nutricional à entrada e à saída do 

doente (Tabela 6). 

Nenhum dos doentes classificados como desnutridos, à data de admissão 

passou a bem nutrido à data de alta hospitalar. Contudo, verificou-se que, de uma 

maneira geral, houve melhoria do estado nutricional dos doentes durante o 

período de internamento. Esta melhoria foi mais evidenciada nos doentes que se 

apresentavam desnutridos à data de admissão, sendo que 54,5% passaram a 

estar em RD à data de alta. 

Alta de Internamento 

Estado Nutricional 

Desnutrição Risco de Total Valor 
Desnutrição Bem de p 

Nutrido 

Estado 0,022 
Nutricional 

Na data Desnutrição 10(45,5%) 12(54,5%) 0 22(100%) 
de 

Admissão Risco de 
Desnutrição 8(27,6%) 16(31,3%) 5(17,1%) 29(100%) 

Total 18 28 5 51 

Tabela 6. Comparação do estado nutricional na admissão e na alta de 
internamento 
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> Para estudar a evolução nutricional durante o internamento, em 

temos de valores de albumina e transferrina, averiguou-se através da correlação 

de Pearson se existiam diferenças entre a data de admissão e a nota de alta. 

Relativamente à albumina parece existirem diferenças mas teria que se aumentar 

a amostra para se verificar tal facto (p> 0,05). Dos doentes que apresentavam 

valores de albumina normais (>3,5 g/dl) à data de admissão hospitalar, 72,7% 

tiveram valores abaixo do normal na sua nota de alta. Por outro lado, dos doentes 

que entraram com valores de albumina baixos, apenas 7,4% apresentaram 

melhoria de valores para (>3,5 g/dl). 

No que respeita à transferrina, verificou-se existirem diferenças com 

significado estatístico (p=0,03), mantendo-se maioritariamente a estatística de 

valores de entrada com os da saída. Dos doentes que, à data de admissão, 

apresentavam valores de transferrina baixos (<200 mg/dl), apenas 15,8% tiveram 

valores normais (>200 mg/dl) na sua nota de alta. 

Relativamente ao peso, IMC e valores de albumina e de transferrina verificou-

se que não existiram diferenças significativas (p<0,05). 

Para a variável perda de apetite, e através da aplicação do teste de Wilcoxon, 

verificou-se que existiam diferenças significativas (p=0,03). 

Cerca de 87,5% (n=7) dos doentes que inicialmente tinham perda severa de 

apetite, na data de alta já se apresentavam com perda moderada ou sem perda 

de apetite (50% e 37,5% respectivamente) (Tabela 7). 
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Perda severa de 
apetite 

1 (12,5%) 4 (50%) 

Na data 
Perda 

moderada de 
2 (7,4%) 15(55,6% 

de 
admissão 

apetite 

Sem perda de 
apetite 

1 (6,3%) 

4 

3(18,8%) 

22 

Na alta de internamento 

Perda severa Perda Sem perda 
moderada de 

de apetite apetite de apetite Total Valor 
de p 

3(37,5%) 8(100%) 0,03 

15(55,6%) 10(37,0%) 27(100%) 

12(75%) 16(100%) 

25 51 
Total 

Tabela 7. Diferenças de perda de apetite na admissão e na alta de internamento 

Entre os vários cruzamentos de variáveis realizados, averiguou-se que 

através do teste de Spearman, parece que existiam diferenças em termos de 

perda de peso (p=0,052), mas sem significado estatístico. Os principais destaques 

são: cerca de 61,1% (n=11) dos doentes que tinham tido perda de peso nos 

últimos 3 meses, durante o internamento o seu peso manteve. 

Através do teste Kruskal-Wallis, observou-se que existiu relação com 

significado estatístico (p=0,017) entre a perda de peso e problemas 

neuropsicológicos. Além disso, verificou-se que a mobilidade do doente idoso está 

estatisticamente correlacionada (p=0,02) com a perda de peso (antes da 

admissão hospitalar), em que dos que tiveram perda de peso 45,2% tinham 

autonomia no interior do domicilio e 61,3% dos que não tiveram perda de peso 

saíam do domicílio. 

Apesar de não existir significado estatístico, verificou-se correlação entre o 

EN e a mobilidade (p<0,001), em que dos desnutridos 50% estão dependentes 

(limitados à cama ou cadeira) e dos idosos considerados bem nutridos cerca de 

87,3% possuem capacidade para se movimentar fora do domicílio, não existindo 

nenhum que estivesse dependente. 
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Quanto ao número de refeições feitas, averiguou-se, sem significado 

estatístico (p<0,001), que as principais alterações foram: cerca de 92,3% (n=12) 

dos doentes que inicialmente faziam 2 refeições passaram a fazer 3 ou mais 

refeições na unidade hospitalar (Anexo 4-Tabela 4). 

No que se refere ao número de porções de frutas e legumes, a principal 

diferença (p=0,02) que se encontrou foi a seguinte: cerca de 66,7% dos doentes 

que até à data de internamento consumiam menos de duas porções de frutas, 

passaram a ingerir após a admissão hospitalar, duas ou mais porções. 

Quanto ao modo de se alimentar, verificaram-se ligeiras melhorias com 

significado estatístico (p=0,002), na medida em que dos doentes sujeitos a 

internamento prolongado (igual ou superior a 9 dias), cerca de 59,2% (n=29) não 

se alimentavam sozinhos na data de admissão passando a 55,1% (n=27) à data 

de alta. As principais diferenças centram-se nos doentes que à data de admissão 

no internamento necessitavam de assistência para se alimentarem, uma vez que 

na data de alta hospitalar cerca de 38,5% (n=5) destes doentes já comiam 

sozinhos, e 15,4% (n=2) comiam sozinhos sem quaisquer dificuldades. Em 

contrapartida, cerca de 25% (n=5) dos doentes que entraram sem dificuldade a 

comer, aquando da alta de internamento comiam sozinhos mas com dificuldade 

ou necessitavam de assistência (Anexo 4- Tabela 5). 

No tratamento de dados foi ainda avaliado o tipo de alimentação, per'os ou 

por sonda, (Tabela 7) a que o doente esteve sujeito durante a maior parte do 

tempo de internamento e, mais especificamente, que tipo de dieta (Anexo 4 -

Gráfico 1). 
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Tipo de Alimentação n % 

Sonda 18 13,3 

Per'os 117 86,7 

Total 135 100 

Tabela 7. Tipo de alimentação a que o doente esteve submetido durante a maior 
parte do internamento 

Relativamente à percepção do idoso quanto ao seu EN e ao seu estado de 

saúde, verificou-se que existiu correlação com significado estatístico entre o EN e 

a autoavaliação nutricional (p=0,004), bem como entre o EN e a autoavaliação do 

seu estado de saúde (p=0,002). Assim, na autoavaliação nutricional, verificou-se 

que os desnutridos não tinham percepção do seu EN (40%), enquanto que os se 

encontravam em RD ou bem nutridos acreditavam não ter problemas nutricionais 

(68% e 100% respectivamente). Quanto à autoavaliação do estado de saúde, 

constatou-se que os doentes desnutridos também não tinham percepção do seu 

estado de saúde (43,3%), os doentes em RD não se sentiam bem (28%); 

finalmente, os doentes bem nutridos consideram-se em melhor estado de saúde 

do que outras pessoas de sua idade (50%). 
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6. DISCUSSÃO: 

Sendo do conhecimento comum que a população idosa está a aumentar e 

porque o RD pode estar associado a este grupo etário, considera-se útil a 

realização de estudos que visem a despistagem de desnutrição aquando do 

internamento hospitalar. 

Com o presente estudo, pretende-se avaliar o estado nutricional do idoso 

sujeito a internamento hospitalar, à data de admissão e à data de alta (caso o 

doente permaneça internado por um período igual ou superior a 9 dias e seja 

considerado desnutrido ou em RD na admissão), utilizando como principal 

ferramenta o MNA (Mini Nutritional Assessment). 

Segundo os resultados do estudo, a frequência de desnutrição na admissão 

hospitalar foi de 22,2% e o risco de desnutrição foi de 37%. 

A maioria dos estudos mostra que 30 a 50 % dos doentes hospitalizados 

estão desnutridos ou em risco de desnutrição.(9,36) Comparando com os trabalhos 

realizados pela ESPEN (prevalência de desnutrição de 30%), os valores de 

desnutrição do presente estudo foram relativamente mais baixos (22,2%).(34) 

Ao comparar o estado nutricional dos idosos desde a admissão até à alta 

hospitalar, verificou-se existirem diferenças significativas, na medida que, de uma 

maneira geral, houve ligeiras melhorias do EN. É de realçar que todos os doentes 

que se apresentavam bem nutridos à saída tinham entrado como RD, não 

existindo nenhum bem nutrido que estivesse desnutrido aquando da admissão no 

internamento. 

Observando a evolução dos valores bioquímicos, designadamente de 

albumina e de transferrina, verificou-se que existe discrepância entre a evolução 

destes marcadores e a evolução dos parâmetros incluídos no MNA. Assim, nos 
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doentes em que houve melhoria do EN, a mesma não foi acompanhada pela 

melhoria dos níveis de albumina. Poderá entender-se que estes marcadores 

estão relacionados com patologias de base não identificadas neste estudo, 

podendo provocar mudanças metabólicas, entre outras, que por sua vez podem 

afectar os resultados bioquímicos. (40) Este facto poderá justificar a eventual 

discrepância entre os parâmetros atrás referidos. A transferrina tem um 

comportamento diferente da albumina devido à semi-vida ser menor, tal como 

indicado inicialmente, sendo as alterações observadas de uma forma mais rápida. 

Na admissão, o sexo feminino foi afectado predominantemente pela 

desnutrição e RD. De acordo com o estudo de Ruiz-Lopez MD et ai (2003), a 

elevada prevalência de RD detectado em mulheres idosas foi devido 

essencialmente a situações de risco e de auto percepção da sua saúde, não 

dependendo portanto da idade. Além disso, o mesmo estudo refere a inadequada 

ingestão de micronutrientes como um dos factores que contribuem para o 

desenvolvimento de desnutrição nessa população.(44) 

Para as classes de IMC estipuladas, verificou-se a existência de proporção 

entre o baixo índice de massa corporal e o mau EN (desnutrição). O IMC é um 

índice derivado calculado a partir da divisão do peso (em kg) pela altura (em 

metros ao quadrado). Contudo, o IMC do idoso pode ser influenciado por alguns 

factores, tais como: o compactamento dos discos intervertebrals, a perda de 

massa magra (principalmente de músculo), o aumento de tecido adiposo,(1,9) os 

desequilíbrios hidro-electrolíticos (edemas, ascite, etc).(9,26) Segundo Pichard C et 

ai (2004) o baixo índice de massa magra deve ser um factor independente para a 

determinação de desnutrição, sendo o IMC e peso inadequados para determinar a 
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depleção de massa magra. Segundo os autores, há vários casos de doentes com 

atrofia muscular e elevado tecido adiposo que são categorizados como bem 

nutridos em termos de IMC, mas que podem estar desnutridos em termos de 

baixo índice de massa magra.(36) 

No presente estudo, o valor médio de IMC para os doentes bem nutridos foi 

de 28,1 Kg.m2, enquanto para os RD e Desnutrição foi de 23,2 Kg.m2. Alguns 

autores, nomeadamente Beck AM et ai. (1998), determinaram como pontes de 

corte o IMC de 24 Kg.m2 (abaixo do qual os doentes são identificados como 

doentes em risco de desnutrição) e o IMC de 18,5 Kg.m2 e 20 Kg.m2 ( para 

detectar idosos com desnutrição em estádio avançado). (43) No presente estudo, 

não existiu necessidade de efectuar um corte de IMC uma vez que se trata de um 

parâmetro já incluído no método de avaliação do estado nutricional usado, MNA, 

como despistagem dos que se encontram desnutridos ou em risco de desnutrição. 

Relativamente aos resultados deste trabalho verificou-se que o E N e o tempo 

de internamento estavam correlacionados, com significado estatístico, na medida 

em que o mau estado nutricional foi proporcional ao aumento do tempo de 

internamento. Este facto está em consenso comum com vários estudos, (1823'42) 

nomeadamente o de Chima CS et ai (1997), em que concluiu que pacientes em 

risco tiveram tempo de internamento e custos mais elevados dos que não 

estavam em risco.(18) 

Em relação à proveniência do doente idoso e sua relação com o EN, 

verificou-se que a desnutrição foi maioritariamente encontrada em idosos 
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provenientes de lares/instituições (70%). Comparando estes resultados com os do 

estudo de Mion et ai (1994), verificou-se que a percentagem de idosos 

desnutridos provenientes de lares/instituições foi relativamente mais baixa em 

relação ao obtido pelos mesmos autores (acima de 85%).(39) 

Quanto à relação entre o grau de severidade da doença, em termos de stress 

metabólico vs aumento de necessidades nutricionais, e EN, parece que os 

desnutridos possuíam maioritariamente um stress metabólico com necessidades 

nutricionais aumentadas ligeiramente (43,3%), seguindo-se os que tinham um 

stress metabólico com necessidades nutricionais severas (33,3%). Isto é, os 

doentes com doenças crónicas, DPOC, factura da anca ou quimioterapia, são os 

que têm maior prevalência de desnutrição, o que dificulta a realização de 

actividades do dia-a-dia, aumentando muitas vezes as necessidades de 

determinados nutrientes devido a alterações na capacidade de absorção e 

metabólica.(41) 

De acordo com o estudo realizado por Pirlich et ai (2003), foi investigado 

que certas doenças mais frequentemente predispostas para a desnutrição (> 

30%), foram observadas em subgrupos de doentes com doenças inflamatórias 

intestinais, insuficiência cardíaca crónica e doenças pulmonares benignas.(37) Por 

outro lado, os resultados talvez fossem diferentes na medida que não se tiveram 

em conta alguns factores nomeadamente a diferenciação de patologias com 

diferentes graus de influencia no EN e o facto de a classificação da severidade da 

doença ter sido realizada com base no motivo de internamento, que a maior parte 

das vezes foi por doença aguda e não por doença de base que muitas vezes 

existe. Por exemplo, o idoso poderá ter sido internado por desidratação (que não 
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precisa de necessidades nutricionais aumentadas) e ter outras patologias de 

base, nomeadamente demência, AVC (Acidente Vascular Cerebral). Daí não se 

poder considerar apenas este factor, severidade de doença, como único na 

avaliação do desnutrido. 

Relativamente à perda de apetite, observou-se a existência de relação com 

significado estatístico (p=0,003) entre esta e o EN. 

Assim, verificou-se ligeiras melhorias em termos de evolução da perda de 

apetite durante o tempo de internamento, de 68,6% à data de admissão hospitalar 

para 51% à data de alta. 

Contudo, segundo a maior parte dos estudos realizados, inclusive o de 

Rocandio Pablo AM et ai (2003) (26) e de Mowe M et ai (2002)(38) o apetite 

reduzido é comum na população idosa sujeita a internamento hospitalar e 

constitui um indicador da desnutrição. No estudo de Mowe M et ai, os autores 

verificaram que a redução de apetite estava presente em 43% dos idosos 

hospitalizados e em apenas 15% dos idosos que viviam em casa.(38) 

É de salientar que, no presente estudo, observou-se uma maior percentagem 

de doentes com perda de apetite (51%), quando comparado com os estudos 

levados a cabo por Mowe M et ai (43%). Paradoxalmente, o número de doentes 

desnutridos é menor: em relação aos doentes com perda de apetite, o estudo 

presente apontou para 43% de idosos desnutridos, contra os 71% encontrados 

nos estudos de Mowe; quanto aos doentes com apetite normal, apenas 7,5% se 

apresentavam desnutridos, contra aos 44% apresentados por Mowe, o que é uma 

diferença significativa. 
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Em termos de problemas neuropsicológicos, a demência refere-se a um 

síndrome, portanto um conjunto de sintomas e sinais que se manifestam em 

pessoas com doenças cerebrais. O dano cerebral altera as capacidades mentais, 

tal como a memória, a atenção, a concentração, a linguagem, o pensamento, etc, 

produzindo uma deterioração intelectual que se reflecte na capacidade funcional e 

no comportamento do doente. 

Assim, estes doentes podem apresentar várias dificuldades directamente 

ligadas à sua alimentação, como sejam: dificuldade em fazer deslocações 

(desorientação no espaço e no tempo), em cozinhar, em utilizar loiça, em cortar 

alimentos, em descascar legumes e fruta, em mastigar e/ou engolir (alterações de 

deglutição), bem como alterações do olfacto e do paladar. Além disso, 

apresentam-se muitas vezes lentos e confusos, não guardando memória das 

refeições que pensam já ter (ou não ter) feito. Todas estas perturbações do 

estado de consciência podem levar à perda de peso e à desnutrição.(9,40) 

No estudo realizado, apesar de não existir significado estatístico (p <0,001) 

verificou-se correlação entre o EN e o estado neuropsicológico do doente. Neste 

contexto, cerca de 50% dos desnutridos apresentavam-se com demência ou 

depressão moderada, e tanto os que estavam em RD como os Bem nutridos não 

tinham, na sua maioria, problemas neuropsicológicos (70% e 92,7% 

respectivamente). 

Uma perda de peso progressiva associada a uma fusão preferencial da 

massa gorda é assinalada num grande número de doentes, particularmente em 

estados avançados do processo demencial.(9) Tal facto pôde ser comprovado no 

presente estudo em que, através do teste Kruskal-Wallis, se encontrou relação 
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com significado estatístico (p=0,017) entre a perda de peso e problemas 

neuropsicológicos. 

Entre a data de admissão e a data de alta hospitalar do doente, verificou-se 

um aumento do número de refeições, bem como do número de porções de frutas 

ou legumes ingeridas. Ao mesmo tempo, também se verificaram melhorias 

ligeiras na capacidade de se alimentar do doente. É de realçar que, no presente 

estudo, cerca de 55,1% (n=27) dos doentes sujeitos a internamento longo (igual 

ou superior a 9 dias) não se alimentavam sozinhos, sendo este um valor mais alto 

do que o indicado na literatura (40%).(9) 
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7. CONCLUSÃO: 

Com o trabalho realizado no Departamento da Medicina Interna (Medicina II) 

do HDS, SA, averiguou-se que a desnutrição no momento da admissão foi de 

22,2 %, o que é inferior aos valores apresentados por vários estudos inclusive o 

da ESPEN. 

O estado nutricional, nomeadamente a desnutrição, está associado a vários 

factores entre eles: o tempo de internamento prolongado, baixos valores de IMC, 

CBP, CMB e aumento de peso perdido, problemas neuropsicológicos e perda de 

apetite. 

Parece existir uma relação entre EN, proveniência do idoso e tempo de 

internamento, sendo que os idosos provenientes de lares/ instituições são os que 

apresentam maior prevalência de desnutrição e também os que têm tempo de 

internamento mais prolongado. 

A severidade da doença também parece estar relacionada com o EN, 

verificando-se que os idosos desnutridos apresentam essencialmente doenças 

crónicas (classificadas como doenças ligeiras). 

Entre a admissão e a alta hospitalar, verificaram-se ligeiras melhorias do EN, 

o que pode estar relacionado com alterações do modo de alimentação, do número 

de refeições efectuadas, observando-se paradoxalmente um aumento da perda 

de apetite. 

O facto de se ter verificado que a evolução nutricional se deu de uma forma 

lenta, ao comparar o EN à data de admissão e à data de alta hospitalar, pode 

constituir um indicador da necessidade de detecção precoce e consequente 

intervenção nutricional atempada, de forma a prevenir ou diminuir o mau estado 

nutricional (desnutrição ou risco de desnutrição) do doente idoso. Ao evitar que a 
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má nutrição hospitalar permaneça sub diagnosticada, poder-se-á prevenir a 

incapacidade funcional, diminuir o tempo de internamento bem como a 

morbilidade e mortalidade em doentes idosos. 

Muito embora os resultados obtidos neste estudo estejam consistentes com a 

maioria dos resultados de estudos realizados no mesmo âmbito, pode-se 

depreender que, se o tamanho da amostra fosse maior, estes mesmos resultados 

seriam mais aproximados. 

Finalmente, acerca do método utilizado, o MNA, pode considerar-se que se 

trata de um inquérito não invasivo, bem validado na avaliação da desnutrição em 

pessoas idosas, sendo recomendado para detecção precoce do risco de 

desnutrição. 
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Anexol 
Inquérito Aplicado ao Doente 



SWÍTAUÉM J i S * 

ESTUDO 

MNA 

a2 

Espaço para vinheta 

Nome:_ 

Idade: 

MINI NUTRICIONAL ASSESSEMENT (MNA) ID#_ 
Sexo: Data: 

Peso, Kg_ Estatura, cm Altura joelho-pé (cm): 

(apenas quando seja impossível medir a estatura) 

Responda à primeira parte do questionário indicando a pontuação apropriada a cada questão. Some a 
pontuação das questões referentes à despistagem, e se o resultado far igual ou inferior a 11 pontos, 
complete o resto dos questionário para obter uma apreciação precisa do estado nutricional. 

RASTREIO 

\. O doente apresenta perda de apetite? 
3 consumo diminui nos últimos très meses 
Jevido a perda de apetite, problemas digestivos, 
lificuldade de deglutição ou mastigação? 

0= perda severa de apetite 
1= perda moderada de apetite 
2= sem perda de apetite LJ 

Perda recente de peso (< 3 meses) 
0= peso perdido >3 Kg 
1= não sabe 
2= peso perdido entre 1 e 3 Kg 
3=sem perda de peso LJ 

Mobilidade 
0= limitado à cama ou cadeira 
1= autonomia no interior do domicílio 
2= sai do domicilio LJ 

Doença súbita ou stress psicológico nos últimos 
neses? 

F. BVfC (Peso/f estatura)2 em Kg/m2) 
0=IMC<19 
1=19<IMC<21 
2=21<IMC<23 
3=1MC>23 D 

0 = sim 2 = não D 
Problemas neuropsicológicos 

0= demência ou depressão severa 
1= demência ou depressão moderada 
2= sem problemas psicológicos LJ 

PONTUAÇÃO DA DESPISTAGEM 
(máximo de 14 pontos) LJ LJ 

12 pontos ou mais -> normal. Sem necessidade de 
continuar a avaliação 

11 pontos ou menos -» possibilidade de 
desnutrição. Continuar a 
avaliação. 

AVALIAÇÃO GLOBAL 

G. O doente vive independente no domicílio? 

0 = não 1 = sim LJ 

ff. Toma mais de 3 medicamentos? 

0 = sim 1 =não D 



L Escaras ou fendas no domicílio? 

0 = sim 1 = não D 

I. Quantas refeições completas toma o doente por 
dia? 

0 = 1 Refeição 
1=2 Refeições 
2 = 3 Refeições D 

O doente consome, 
• Uma porção de lactoprodutos ou menos 

por dia? 
Sim D NãoD 

• Uma ou duas porções por semana de 
ovos ou de leguminosas? 

Sim D NãoD 
• Carne, peixe ou aves todos os dias? 

Sim D NãoD 

0,0 = se 0 ou 1 sim 
0,5 = se 2 sim 
1,0 = se 3 sim DD 

L. Consome o doente duas ou mais porções de 
fruta ou legumes por dia? 

0 = não sim D 
1. Quantos copos/chávenas de bebida consome por 
ia? (água, sumo, café, leite, vinho, cerveja,-..) 

0,0 = menos de 3 copos/chávenas 
0,5 = de 3 a 5 copos/chávenas 
1,0 =mais de 5 copos/chávenas Li LJ 

N. Maneira de se alimentar 

0 = necessita de assistência 
1 = come sozinho com dificuldade 
2 = come sozinho sem dificuldade D 

). O doente considera-se bem alimentado? (problemas 
nutricionais) 

0 = desnutrição severa 
1 = não sabe ou desnutrição moderada 
2 = nenhum problema nutricional LJ 

a3 
P. O doente sente-se melhor ou com menos saúde 
que a maior parte das pessoas da sua idade? 

0,0 = não tão bem 
0,5 = não sabe 
1,0 = igualmente bem 
2,0 = melhor DD 

Q. Circunferência do Braço (CB em cm) 
0,0 = CB <21 
0,5 = 21<CC<22 
1,0 = CB>22 DD 

R. Circunferência da Barriga da Perna (em cm) 
0 = CBP<31 1=CBP>31 D 

AVALIAÇÃO GLOBAL (máximo de 16 pontos)D D D 
PONTUAÇÃP DA DESPISTAGEM D D 
PONTUAÇÃO TOTAL (máximo de 30 pontos) D D D 

APRECIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL 
De 17 a 23,5 pontos => Risco de 

desnutrição 

Menos de 17 pontos => Desnutrição 

thâjgzY, V<BM B mi Garry PI, 1 9 H MM mtiimt A M — t A practical assessment loot 
fer grjK&ng foc utAntuyaal stab» of eidMv paâefflte Facts and «search kl Gerontology, 
^ l r i 1 - 2 : l 5 - 5 9 
BMbdmeátLX, Hater J, Gufgoz V » 1 Veffl» B. Ctunnrehrasive Geriatric Assessment (ÇGA) 
«ta Ac iOfA; An Omxwfcw i l fOM. » 1 Deodaaneat of a Stuanxl Version of OK MMA lit: 
heme Nstntkeal Assessment: Research and ajactfee m Ae Elderly. Vefias B. Garry PJ and Guiooiz 
T BM "inffll"Tiililiiiii WillIIIIIII "nit in. nfnii I ilT'inlniini i TIHJI iiiuiii. mil I Xerger. in 

199* Soeiaé de» Produits ÍKiraUÉ S.A, Meter. SnftKltad,, Tiadsmatk Owners 
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OUTROS DADOS 

. Tipo de Dieta a que o doente esteve sujeito no 
tternamento (durante a maior parte do tempo): 

Código da Dieta | j 

. Períodos de Jejum (se superior a 72 horas): 
0 = sim 2 = não 

D 

'. Dados Bioquímicos 
Transferrina < 200 mg/dl 

0 = sim 2 = não 

Se Sim indicar o valor 

D 

Observações: 

O Inquiridor 

í. Dados Bioquímicos 
Albumina < 3,5 g/dl 

0 = sim 2 = não 

Se Sim indicar o valor 

D 

W. Tempo de Internamento > 9 dias 

0= sim 2= não 

u Severidade da Doença: Stress-Metabolismo vs 
Necessidades Nutricionais 

0= Ausente 
l=Leve 
2= Moderada 
3= Severa D 



Anexo 2 
Nutritional Risk Screening (NRS 2002) 
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Nutritional Risk Screening (NRS 2002) 

Severidade da Doença 
(stress metabólico vs aumento das necessidades) 

Ausente Necessidades Nutricionais Normais 

Leve 

Fractura da Anca 

Doentes Crónicos, em particular com complicações agudas: 

cirrose, DPOC, 

Hemodiálise, Diabetes, Oncologia 

Moderada 

Cirurgia Abdominal, 

Traumatismo 

Pneumonia Severa 

Malignidade Hematológica 

Severa 

Dano Cerebral (AVC, Doença de Parkinson, Doença de 

Alzheimer) 

Transplante da Medula Óssea 

Pacientes em Cuidados Intensivos 

Fonte: Kondrup Jetai. ESPEN Guidelines for Nutrition Screening 2002. Clinicai Nutrition. 20Q3; 22(4): 415-421 
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MANUAL DO INQUIRIDOR 

(MNA - Mini Nutritional Assessment) 

INTRODUÇÃO 

O MNA é um instrumento de avaliação que pode ser utilizado para identificar pacientes 

idosos (com mais de 65 anos) em risco de desnutrição. O objectivo deste manual é 

ajudar o inquiridor a completar a avaliação de forma exacta e objectiva. Explica-se cada 

questão do MNA e descreve-se a forma de obter a pontuação final. 

ANTES DE INICIAR O QUESTIONÁRIO MNA 

Preencher os dados do doente no topo do questionário: 

• Nome 

• Sexo 

• Idade 

• Peso (kg) 

• Altura (cm) 

• IMC (kg/m2) 

• N° de Identificação (ID n°) 

• Data 

O peso deve ser obtido utilizando uma balança rigorosa e calibrada (sempre a mesma) e 

o indivíduo deve estar sem sapatos e usar roupas leves. Quando for difícil ou impossível 

obter o peso do doente directamente em balança, este pode ser estimado a partir de 

medidas antropométricas, utilizando as seguintes equações: 
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Sexo Feminino 

Peso(kg) = (CBxl.63) + (CBPxl.43)- 37.46 

Erro Standard Estimado = +-4.96 kg 

Sexo Masculino 

Peso (kg) = (CBx2.31 ) + (CBP x 1.50) - 50.10 

Erro Standard Estimado = +- 5.37 kg 

Fonte: Chumlea WC, Guo S, Roche AF, Steinbaugh ML 

Prediction of body weight for the nonambulatory elderly from 

anthropometry. Journal of the American Dietetic Association. 

1988; 88:564-568. 

Em que: 

CB é a circunferência do braço, 
em cm 

CBP é a circunferência da 
barriga da pema, em cm 

A altura deve ser medida com esfaftómefro, sem sapatos. Se o doente estiver acamado, 

deve medir-se o doente deitado de barriga para cima e com os braços estendidos ao 

longo do corpo, utilizando fita métrica. A altura pode também ser retirada através do 

bilhete de identidade. Caso não tenha acesso, então pode efectuar a medição da 

seguinte maneira: o doente deve estar deitado de costas, o joelho levantado, formando 

um ângulo de 90° entre a pema e a coxa. De seguida pégase num calibrador, por 

exemplo, a craveira, colocando esta paralela à tibia. A parte esquerda do calibrador 

coloca-se sob o calcanhar e a parte móvel fica por cima dos côndilos femurais. 

A partir da altura do joelho pode ser calculado a altura através das seguintes fórmulas: 



alO 

Homem 

Mulher 

(2,02 *altura do joelho) - (0,04*idade) + 64,19 

(1,83 * altura do joelho) - (0,24 *idade) + 84,88 

Fonte: Chumlea WC, Guo S, Roche AF, Steinbaugh ML. Estimating stature from knee 

for persons 60 to 90 years of age. Journal American Geriatric Society. 1985; 33: 116-

20. 

O IMÇ (índice de Massa Corporal de Quetelet) é calculado a partir da seguinte fórmula: 

IMC = Peso / (altura em metros)2 

O N° de Identificação é a identificação do hospital (número do processo do doente). 

MANUAL DO INQUIRIDOR 

Preencher a primeira parte do questionário, indicando a resposta e somar os pontos da 

Triagem. Caso a pontuação seja igual ou inferior a 11 pontos, concluir o questionário para 

obter a avaliação do estado nutricional. 

A. Nos últimos 3 meses houve diminuição da ingestão alimentar devido a perda de 

apetite, problemas digestivos ou dificuldade em mastigar ou deglutir? 

• 0 - Diminuição severa da ingestão alimentar 

• 1 - Diminuição moderada da ingestão alimentar 

• 2 - Sem diminuição da ingestão alimentar 
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Perguntarão paciente 

• Comeu menos do que o habitual durante os últimos 3 meses? 

• Se sim. foi devido a diminuição do apetite e/ou dificuldades em mastigar ou 

deglutir os alimentos? 

• Se sim, passou a comer muito menos ou apenas um pouco menos? 

Se se tratar de uma reavaliação, refazer a última questão 

• A quantidade de alimentos que ingere modificou desde a última avaliação (para 

mais, para menos, ou mantém)? 

B. Perda de peso nos últimos meses: 

• 0 - Superior a 3 kg 

• 1 - Náo sabe informar 

• 2 - Perda entre 1 e 3 kg 

• 3 - Sem perda de peso 

Perguntarão paciente/Consultar o processo clínico 

• Perdeu peso nos últimos 3 meses? 

• As suas roupas ficaram mais largas? 

• Quanto peso pensa ter perdido? 

C. Mobilidade: 

• 0 - Restrito ao leito ou à cadeira de rodas 

• 1 - Deambula mas não é capaz de sair de casa 

• 2 - Normal 
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Consultar o processo clínico/Perguntar ao paciente se necessário 

• Presentemente, é capaz de levantar-se da cama/cadeira? 

• É capaz de sair de casa? 

D. Passou por algum stress psicológico ou doença aguda nos últimos 3 meses? 

• 0 - Sim 

• 1 - Não 

Avaliação pelo técnico/Consultar o processo clínico/Perguntar ao paciente 

• Sofreu alguma perda ou privação recentemente? 

• Mudou de casa recentemente? 

• Tem-se sentido indisposto/mal, recentemente? 

Se o processo clínico especificar uma doença aguda, a pontuação ê 0 

E. Sofre de problemas neuropsicológicos? 

• 0 - Demência ou depressão graves 

• 1 - Demência leve 

• 2 - Sem problemas psicológicos 

Avaliação pelo técnico/ Consultar o processo clínico 

• Algumas informações sobre o estado mental/psicológico do paciente podem ser 

obtidas através da consulta do processo clínico, registos médicos ou através do 

pessoal de enfermagem 

• Se o paciente se encontrar bastante confuso (por vezes desorientado no tempo e 

no espaço), todas as questões e respectivas respostas deverão ser verificadas 

junto do pessoal de enfermagem, ou de quem cuida do doente 
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F. índice de Massa Corporal - IMC = Peso (kg) / Estatura (cm2): 

• O-IMC inferior a 19 

• 1-IMC entre 19 e 20 

• 2-IMC entre 21 e 23 

• 3 - IMC igual ou superior a 23 

Cálculo 

• O IMC é usado como um indicador acerca da relação peso/ altura do paciente. Ê 

calculado de acordo com a fórmula acima descrita 

• Antes de calcular o IMC, é necessário fazer o registo de peso e altura no espaço 

reservado aos dados de identificação do paciente 

• O paciente deve ser medido num estatiómetro, ou então com fita métrica em 

posição horizontal (deitado) no caso de não conseguir levantar-se 

Pontuação da Triagem (primeira parte do MNA): 

• Pontuação igual ou superior a 12 pontos - O paciente não se encontra em risco 

de desnutrição, não sendo necessário completer o resto do questionário 

• Pontuação igual ou inferior a 11 pontos - O paciente pode estar em risco de 

desnutrição e é necessário completar a avaliação total do MNA. Este 

procedimento conduzirá a um resultado que corresponde a uma pontuação 

indicadora do grau de desnutrição 

• As questões A a F devem ser respondidas pelo próprio paciente. As restantes 

podem ser respondidas através da consulta do processo clínico e registos, ou 

através da avaliação realizada pelo técnico inquiridor. Quando há intervenção do 
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paciente, pode ser necessário fazer várias perguntas sobre a mesma questão até 

obter a informação necessária 

• Após conclusão da segunda parte do questionário MNA (Avaliação Global), 

somam-se as pontuações das duas partes para obter a pontuação final 

• Se este avaliação do paciente é seguida de uma intervenção nutricional, então o 

nutricionista deverá ser informado da evolução do paciente em função da 

pontuação obtida nas avaliações seguintes. 

G. O paciente vive na sua própria casa (não em lar de idosos ou hospital)? 

• O-Não 

• 1 - Sim 

Perguntarão paciente 

• Esta questão deverá referír-se às condições habituais de vida do paciente, ou 

seja, se o paciente estiver hospitalizado devido a um acidente ou doença aguda, a 

questão deve ser reformulada para: "Vive habitualmente na sua própria casa, ou 

vive em lar de idosos?" 

• No caso de o doente frequentar Centro de Dia ou receber a alimentação através 

de Apoio Domiciliário, deve ser considerada a resposta NÃO. 

H. Utiliza mais de três medicamentos diferentes por dia? 

• 0 - Sim 

• 1 - Não 



a 15 

Consultar o processo clínico 

• Consultar o registo de medicação efectuada 

• Perguntar ao médico assistente quantos medicamentos diferentes são tomados 

pelo paciente, no presente 

I. Tem lesões da pele ou escaras? 

• 0 - Sim 

• 1 - Não 

Perguntarão paciente/Consultaro processo clínico 

• Perguntar ao paciente se tem escaras, feridas ou chagas 

• Consultar o processo clínico para verificar se existem úlceras de pressão, escaras 

ou outras lesões da pele 

• Perguntar ao médico assistente ou ao pessoal de enfermagem, caso não existam 

registos no processo 

J. Qual o número de refeições que faz por dia? 

• 0 - Uma refeição 

• 1 - Duas refeições 

• 2 - Três ou mais refeições 

Perguntarão paciente/Se necessário, verificar dieta instituída 

• Perguntar ao paciente se, normalmente, toma pequeno almoço, almoço e jantar 

• Uma refeição verdadeira é definida como um momento do dia em que o paciente 

se senta e ingere pelo menos dois alimentos diferentes 
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K. Alimentos que o paciente consome: 

• Pelo menos uma porção diária de ferie ou derivados (queijo, iogurte) - SIM ou 

NÃO 

• Duas ou mais porções de semanais de leguminosas ou ovos -SIM ou NÃO 

• Carne, peixe ou aves, todos os dias - SIM ou NÃO 

• 0,0 - Nenhuma ou uma resposta SIM 

• 0,5 - Duas respostas SIM 

• 1,0 - Três respostas SIM 

Perguntar ao paciente ou ao pessoal de enfermagem/ Se necessário, verificar a dieta 

instituída 

• Consome produtos lácteos todos os dias (leite, sandes de queijo, iogurtes)? 

• Consome ovos e leguminosas? Com que frequência? 

• Consome carne ou peóce ou aves, todos os dias? 

L. O paciente consome duas ou mais porções diárias de frutas ou vegetais? 

. 0 - Não 

• 1 - Sim 

Perguntarão paciente/Se necessário, verificara dieta instituída 

• Consome fmtas e vegetais? 

• Qual o número de porções que consome por dia, habitualmente? 

• Uma porção corresponde a uma peça de fruta de tamanho médio (maçã, laranja, 

pêra, etc.) ou a um copo de sumo natural de fruta ou a uma porção média de 

vegetais (não incluindo a batata) 
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M. Qual a quantidade (em copos) de líquidos que o paciente consome por dia 

(água, sumo, café, chá, leite)? 

• 0,0 - Menos de três copos 

• 0,5 - De 3 a 5 copos 

• 1,0 - Mais de 5 copos 

Perguntar ao paciente 

• Quantas chávenas de café ou chá toma, habitualmente, por dia? 

• Costuma beber água, sumos de fruta ou leite? Em que quantidade? 

• Normalmente utiliza copo (cerca de 200 ml) ou chávena (cerca de 250 ml) ? 

N. Modo de se alimentar 

• 0 - Não é capaz de se alimentar sozinho 

• 1 - Alimenta-se sozinho, mas com dificuldades 

• 2 - Alimenta-se sozinho sem dificuldades 

Perguntar ao paciente/ Perguntar ao pessoal de enfermagem/ Consultar o processo 

clínico 

• Consegue comer sozinho sem ajuda? 

• Necessita de ajuda para se alimentar? 

O. O paciente acredita ter algum problema nutricional? 

• 0 - Acredita estar desnutrido 

• 1 - Não sabe responder 

• 2 - Acredita não ter problemas nutricionais 
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Perguntar ao paciente/ Perguntar ao pessoal de enfermagem 

• Considera-se desnutrido ou mal alimentado? Pensa não ter esse tipo de 

problema ou não tem a certeza? 

• A resposta a esta questão depende do estado psicológico do paciente. Se o 

paciente não tem condições para responder, deve-se recorrer ao pessoal de 

enfermagem e perguntara sua opinião 

P. Em comparação com outras pessoas da mesma idade, como é que o paciente 

avalia a sua saúde? 

• 0,0 - Não muito boa 

• 0,5 - Não sabe informar 

• 1,0-Boa 

• 2,0 - Melhor 

Perguntarão paciente/Observação subjectiva do inquiridor 

• Como se sente relativamente à sua saúde? Não tão bem como as outras 

pessoas da sua idade? Não tem a certeza? Igual às outras pessoas da sua 

idade? Melhor do que as outras pessoas da sua idade? 

• Mais uma vez, esta questão também depende das condições psicológicas do 

paciente, bem como da avaliação subjectiva efectuada pelo técnico 

Q. Circunferência do Braço (CB) em cm: 

• 0,0 - CB inferior a 21 

• 0,5 - CB entre 21 e 22 

• 1,0-CB superior a 22 
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A CB deve ser medida em cm, utilizando fita métrica e caneta 

• Perguntar ao paciente qual é o seu braço dominante (se é dextro ou canhoto). 

Utilizar o braço não dominante para efectuar a medição, dobrando-o em ângulo 

recto e com a palma da mão aberta e virada para a trente 

• Medir a distância entre o acrómio (no ombro) e o olecrâneo (no cotovelo) na parte 

de trás do braço, utilizando a fite métrica 

• Marcar o ponto médio entre os dois com uma caneta 

• Pedir ao paciente para deixar descair o braço ao longo do corpo 

• Fazer passar a fita métrica na zona marcada a caneta (ponto médio) sem apertar 

demasiado nem deixar folga, de forma a obter o perímetro, ou seja, a 

circunferência do braço 

• A medição deve ser feita em cm 

• Atribuir a pontuação de acordo com o valor obtido 

R. Circunferência da Barriga da Perna (CP) em cm: 

• 0,0-CP inferior a 31 

• 1,0 - CP igual ou superior a 31 

A CP deve ser medida em cm. utilizando fita métrica 

• O paciente deve estar sentado com as pernas trouxas, ou então em pé com o 

peso do corpo distribuído em ambos os pés 

• Pedir ao paciente para baixar as calças e deixar a perna a descoberto 

• Envolver a fita métrica à volta da barriga da perna, na parte mais larga, e anotar o 

valor da medição 

• Fazer medições adicionais acima e abaixo deste ponto, de forma a assegurar 

que a primeira medição era a de maior valor 

• A medição deve ser feita em eme registada ao 0,1 cm mais próximo 
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• Atribuir a pontuação de acordo com o valor obtido 

Pontuação total: 

• Somar os pontos da Avaliação Global {segunda parte do MNA), sendo a 

pontuação máxima de 16 pontos 

• Somar este valor ao obtido na pontuação da Triagem, para obter a pontuação 

total 

• Se o paciente tem mais de 23,5 pontos, considera-se que o seu estado nutricional 

é aceitável e não são necessários mais procedimentos 

• Se o paciente tem menos de 23,5 pontos, deve ser submetido a intervenção 

nutricional 

• Para analisar mais eficazmente a pontuação, verificar a pontuação indicadora do 

grau de desnutrição 

• Se o paciente for identificado como desnutrido ou em risco de desnutrição e foi 

referenciado para avaliação e intervenção nutricional, o MNA deve ser repetido 

com intervalos mensais para monitorizar o seu progresso 

• Os resultados devem ser reavaliados pelo nutricionista. 

Interpretação da pontuação do MNA: 

O MNA foi especificamente concebido para identificar pessoas idosas em risco de 

desnutrição e orientá-las para intervenção nutricional, de forma a melhorar o seu estado. 



a 21 

Pontuação de MNA superior a 23,5 

• Estado nutricional satisfatório 

• Repetir o MNA com intervalos de três meses 

• Fornecer ao paciente "guidelines" para uma alimentação equilibrada 

Pontuação de MNA entre 17 e 23.5 

• Risco de desnutrição, com bom prognóstico se houver intervenção nutricional 

precoce 

• Analisar os resultados do MNA de modo a identificar as causas da baixa 

pontuação 

• Elaborar uma história alimentar detalhada e proceder à intervenção nutricional 

Pontuação de MNA inferior a 17 

• Desnutrição proteíco-calórica 

• Analisar os resultados do MNA de modo a identificar as causas da baixa 

pontuação 

• Proceder à respectiva intervenção nutricional, que deve inídar-se de imediato 

• Investigar outras causas de desnutrição, como por exemplo necessidades 

metabólicas aumentadas 

• Considerar a possibilidade de utilizar suplementos orais e/ ou iniciar alimentação 

parentérica ou entérica artificial 

Identificar possíveis causas de uma baixa pontuação no MNA: 

• Os medicamentos que o paciente utiliza interferem com a ingestão alimentar? 

• O paciente tem dificuldades em preparar ou obter as suas refeições? 

• O estado psicológico do paciente interfere com o aporte alimenter? 

• O paciente tem uma dieta desequilibrada? 



a 22 

Estes e outros aspectos que se considerem relevantes devem ser discutidos com todos 

os técnicos envolvidos. Ao mesmo tempo, o paciente deve receber os recursos, 

informação e educação alimentar necessários. O acompanhamento destes pacientes é 

muito importante, devendo repetir-se o MNA a cada três meses e adaptar as estratégias 

de intervenção nutricional em função das pontuações obtidas. 

OUTROS DADOS 

S. Tipo de dieta a que o doente esteve sujeito durante o internamento (durante a 

maior parte do tempo): 

Introduzir o número de código da dieta, de acordo com os códigos internos do Hospital 

0.0 - Dieta Geral 

0.1 - Dieta Mole ou Passada 

0.2 - Dieta Pastosa 

0.3 - Dieta por Sonda 

0.4 - Dieta Gástrica I ou Láctea I 

0.5 - Dieta Gástrica II ou Láctea II 

0.61 - Dieta para Diabéticos tipo I (160gr de HC) 

0.62 - Dieta para Diabéticos tipo II (200gr de HC) 

0.7 - Dieta Hipoproteica ou Hepática 

0.8 - Dieta Hipoproteica sem sal (50gr/dia) 

0.9 - Dieta Hipoproteica sem sal (70gr/dia) 

1.0-Dieta Ligeira 

1.1 -Dieta Renal 

1.2 - Dieta sem Resíduos ou Antidiarreica 

1.3 - Dieta para Pesquisa de Sangue Oculto 

1.4-Dieta Líquida 
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• 1.5 - Dieta Líquida Hiperproteica 

• 2.0 - Dieta Personalizada (prescrita pelo nutricionista) 

T. Períodos de jejum (se superior a 72 horas): 

Se existir período de jejum, apenas considerar a resposta SIM se este tiver uma duração 

igual ou superior a 72 horas em contínuo. 

U. Marcadores bioquímicos - Albumina: 

De acordo com o perfil analítico do doente, responder se os valores de albumina são ou 

não inferiores a 3.5 g/ dl. 

Caso o valor de albumina seja inferior a 3.5 g/ dl, indicar o valor concreto. 

V. Marcadores bioquímicos - Transferrina: 

De acordo com o perfil analítico do doente, responder se os valores de transferrina são 

ou não inferiores a 200 mg/ dl 

Caso o valor de transferrina seja inferior a 200 mg/ dl, indicar o valor concreto. 

Y. Outras Observações: 

Espaço reservado para quaisquer informações que se considerem relevantes para o 

estudo e que não estejam contempladas no questionário. 

Nota: O inquiridor deverá identificar-se, após o preenchimento do questionário. 
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Anexo 4 
Tabelas e Gráficos 
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Risco de Bem 

Desnutrição Desnutrição Nutrido Total Valor de p 
{$ 

IMC <0,001 

<19 13(43,3%) 1 (2%) 0 (0%) 14 

19<IMC<21 3 (10%) 6 (12%) 0 (0%) 9 

21<IMC<23 7 (23,3%) 15(30%) 3 (5,5%) 25 

>23 7 (23,3%) 28 (56%) 52 (94,5%) 87 

CBP 

<31 21 (70%) 19(38%) 0 (0%) 40 

>31 9 (30%) 31(62%) 8(100%) 48 

CMB 

<21 7 (23%) 0 0 7 

21<CB<22 5 (16,7%) 4 (8%) 1(12,5%) 10 

>22 18(60%) 46 (92%) 7 (87,5%) 71 

Peso Perdido 

> 3 k g 6 (20% 3 (6%) 1 (1,8%) 10 

Não sabe 13 (43,3%) 10(20%) 1 (1,8%) 24 

1-3 kg 6(20%) 11(22%) 4 (7,3%) 21 

Sem perda de peso 5 (16,7%) 26 (52,0%) 49(89,1) 80 

Tabela 1. Características Antror. )ométricas 

0,001 

0,002 

<0,001 
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Risco de Bem 

Desnutrição Desnutrição Nutrido Total 
(n) 

Valor de p 

Albumina 

<3,5 g/dl 24 (82,8%) 36 (75%) 35(68,6%) 95 

>3,5 g/dl 5(17,2%) 12(25%) 16(31,4%) 33 

Transferrina 

< 200 mg/dl 17(77,3%) 25 (67,6%) 25(61%) 67 

>200 mg/dl 5 (22,7%) 12(32,4%) 16 (39%) 33 

0,350 

0,421 

Tabela 2. Dados bioquímicos no momento da admissão 

Desnutrição Risco de Desnutrição Bem Nutrido Valor de p 

N 
Sexo 

Feminino 

Masculino 

16(32,6%) 

13(81,3%) 

3(18,3%) 

28 (57,2) 

20 (71,4%) 

8(28,6%) 

5(10,2%) 

1(20%) 

4(80%) 

0,032 

TOTAL 16(100%) 28(100%) 5(100%) 

Tabela 3. Avaliação do estado nutricional na data de alta de internamento 



a 27 

Na alta de internamento 

1 Réf. 2 Réf. >3 Réf. Total Valor de p 

ÕÕ3 

1 Réf. 0(0%) 0(0%) 1(100%) 1(100%) 
Na data de 
admissão 2 Réf. 0(0%) 1(7,7%) 12(92,3%) 13(100%) 

>3Ref. 0(0%) 0(0%) 35(100%) 35(100%) 

Total 0 1 48 49 

Tabela 4. Diferenças no n° de refeições entre a data de admissão e data de alta 

Na alta de internamento 

Necessita de Come Come 
sozinho com sozinho sem 

assistência dificuldade dificuldade Total Valor de p 

0,02 
Necessita de 
assistência 8(61,5%) 3(23,1%) 2(15,4%) 13(100%) 

Na data 
de Come 
admissão sozinho com 4(25%) 7(43,8%) 5(31,3%) 16(100%) 

dificuldade 

Come 
sozinho sem 3(15%) 2(10%) 15(75%) 20(100%) 
dificuldade 

Total 15 12 22 49 

Tabela 5. Comparação do modo de alimentação entre a data de admissão e data 

de alta 
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j^^T : fj^Sr. 

Gráfico 1. Dieta instituída durante a maior parte do tempo 

do internamento 
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