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Resumo  

 A Desnutrição Associada à Doença é um problema frequente no doente 

oncológico. Uma intervenção nutricional atempada e adequada pode reverter a 

deterioração do estado nutricional, nestes doentes, tornando-se assim obrigatória 

uma avaliação precoce do mesmo. Apesar de ser recomendada a realização por 

rotina do rastreio nutricional, não existe consenso sobre o método de rastreio 

mais apropriado. A avaliação do estado nutricional detalhada como primeira 

estratégia para o rastreio é considerada como dispendiosa e consumidora de 

tempo. 

O Patient-Generated Subjective Global Assessment (PG-SGA) é o método 

de eleição validado para a avaliação do estado nutricional do doente oncológico, 

embora se tenha vindo a revelar um método pouco prático para o rastreio de 

acordo com o que foi constatado em estudos recentes. A European Society for 

Clinical Nutrition and Metabolism recomenda para o rastreio e a avaliação da 

desnutrição, no meio hospitalar, o Nutritional Risk Screening (NRS 2002). A 

Dinamometria da Força Muscular da mão (DFM) apresenta-se como um método 

promissor de rastreio. Contudo, não se sabe se estes dois últimos métodos, NRS 

2002 e DFM, serão também apropriados para o rastreio da desnutrição, neste 

grupo específico dos doentes oncológicos, sendo importante a sua avaliação.  

Realizou-se um estudo transversal no Instituto Português de Oncologia do 

Porto Francisco Gentil, Entidade Pública Empresarial. A amostra de conveniência 

foi constituída por 130 doentes internados no Serviço de Cirurgia e de Medicina 

Oncológica. Os critérios de inclusão foram a idade igual ou superior a 18 anos, o 

tempo de internamento no serviço superior a 24h, a capacidade para fornecer o 

consentimento informado e a capacidade de realizar a DFM. 
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Recolheram-se os dados clínicos, os dados sócio-demográficos, os dados 

antropométricos (peso, altura) e os dados de DFM. Aplicou-se o NRS 2002 e o 

PG-SGA e determinou-se o tempo de internamento dos doentes pela diferença 

entre a data de admissão e a data de alta. O estudo foi conduzido de acordo com 

o preconizado na Declaração de Helsínquia.  

Os participantes foram divididos por tercis de DFM, de acordo com a 

distribuição por sexo e os métodos NRS 2002 e DFM foram comparados com o 

método usado como referência, o PG-SGA. 

Verificou-se que o NRS 2002 é um método fiável para o rastreio da 

desnutrição em doentes oncológicos, demonstrando uma alta sensibilidade e 

especificidade e uma concordância elevada (K=0,61).   

A DFM demonstrou ser um método capaz de identificar situações de risco 

nutricional em doentes oncológicos e poderá ser um promissor método de rastreio 

nestes doentes, uma vez que é uma ferramenta mais simples, de aplicação 

menos demorada e mais económica do que o PG-SGA. 

Os métodos NRS 2002, DFM e PG-SGA, demonstraram uma boa validade 

preditiva, considerada em relação ao tempo de internamento. A desnutrição, 

identificada pelos três métodos, aumenta o risco de um tempo de internamento 

longo, superior a 7 dias. 

Palavras-Chave: desnutrição associada à doença; doente oncológico; rastreio e 

avaliação do estado nutricional; PG-SGA; NRS 2002; força muscular da mão; 

tempo de internamento.  
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Abstract 

Disease-related Undernutrition is a common problem in cancer patients. A 

timely and adequate nutritional intervention can reverse the deterioration of 

nutritional status in these patients, making it a mandatory early evaluation of it. 

Despite being recommended a routine screening nutrition, there is no consensus 

on the most appropriate method of screening. The assessment of nutritional status 

as the first comprehensive strategy for screening is regarded as costly and time 

consuming.    

The Patient-Generated Subjective Global Assessment (PG-SGA) is the 

election method validated to assess the nutritional status of the cancer patient, 

though it has been proved to be a little practical method for screening in 

accordance with what was found in recent studies. The European Society for 

Clinical Nutrition and Metabolism recommended for screening and assessment of 

malnutrition in a hospital, the Nutritional Risk Screening (NRS 2002). Handgrip 

strength (HGS) presents itself as a promising method of screening. However, it is 

not known whether the latter two methods, NRS 2002 and HGS, are also suitable 

for screening of malnutrition in this particular group of cancer patients and is 

important its assessment.  

There was a cross-sectional study of Portuguese Institute of Oncology in 

Porto. The sample of convenience was formed by 130 patients hospitalized in the 

Service of Surgery and Medicine. Inclusion criteria were age � 18 years, time of 

internment in service more than 24 hours, ability to provide informed consent and 

ability to perform the HGS. Information regarding clinical, socio-demographic, 

anthropometric (weight, height) and HGS data was obtained for overall description 

of this sample. Nutritional risk was evaluation using NRS 2002 and PG-SGA and it 
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was determined the time of patients´s hospitalization by the difference between 

the date of admission and date of discharge. The study was designed in 

accordance with the Declaration of Helsinki. Participants were divided into tertiles 

of HGS, according to the distribution by sex and methods, NRS 2002 and HGS, 

were compared with the method used as reference, the PG-SGA.  

It was found that the NRS 2002 is a reliable method for screening of 

malnutrition in cancer patients, demonstrating a high sensitivity and specificity and 

a high correlation (K = 0.61). The HGS has proved a good method of identifying 

situations of nutritional risk in cancer patients and may be a promising method of 

screening these patients, since it is a tool simpler, less time of application and 

more economical than the PG-SGA. The methods NRS 2002, HGS and PG-SGA, 

showed a good predictive validity, considered in relation to the time of internment. 

Malnutrition, identified by three methods, increases the risk of a long period of 

internment, more than 7 days. 

Keywords: disease-related undernutrition; cancer patient; screening and 

assessment of nutritional status; PG-SGA; NRS 2002; handgrip strength; time of 

internment.  
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Introdução 

A desnutrição pode ser definida como um estado de deficiência de energia, 

de proteínas e/ou de outros nutrientes, com efeitos adversos na forma, no 

tamanho e na composição corporal, provocando alterações no funcionamento do 

organismo.(1) Este estado surge frequentemente associado à doença, como causa 

ou consequência da mesma. A desnutrição e a gravidade da doença prejudicam 

independentemente o prognóstico mas, quando associadas os resultados 

negativos demonstram-se exacerbados.(2) A Desnutrição Associada à Doença 

(DAD) caracteriza-se por um estado de insuficiente ingestão, utilização ou 

absorção de energia e de nutrientes, devido a factores individuais ou sistémicos, 

que resultam na perda de peso rápida e na disfunção de órgãos e que poderá 

estar relacionado a um pior resultado da doença ou do seu tratamento.(3)  

A deterioração do estado nutricional é frequente no doente oncológico. 

Está descrito que a desnutrição atinge até 85% destes doentes,(4,5) dependendo 

do tipo e do estadio do tumor, sendo mais frequente em doentes com tumores do 

aparelho digestivo, da cabeça e do pescoço.(6-9) A fisiopatologia primária 

relaciona-se com a resposta à inflamação sistémica causada pela presença do 

próprio tumor e a secundária, com a diminuição da ingestão e da absorção de 

nutrientes, em consequência dos efeitos adversos da doença e dos tratamentos 

associados.(7,9,10)  

A perda de peso involuntária que está presente em mais de 50% destes 

doentes apresenta-se como a principal alteração clínica.(6,9) Nos casos mais 

graves ocorre uma evolução para um estado de caquexia, descrito como um 

síndrome complexo e multifactorial, geralmente associado à anorexia.(7,10) Cerca 
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de 20 a 25% dos doentes oncológicos morrem como resultado directo da 

caquexia(6) e normalmente este é um estado irreversível.(6,7,10) 

A DAD relaciona-se com um aumento da morbilidade e da 

mortalidade(2,6,7,11-14) e das complicações pós-operatórias(11,14-16) e diminui 

significativamente a resposta aos tratamentos oncológicos(4-6), bem como a 

qualidade de vida do doente.(5,15) Todos estes factores contribuem para um 

prolongamento do tempo de internamento(11,15,17,18) e de reabilitação, com um 

consequente aumento dos custos hospitalares associados.(6,13,15,19) A DAD no 

momento da admissão parece ser responsável por um aumento de cerca de 20% 

dos custos dos internamentos em hospitais portugueses.(20)

Uma avaliação precoce do estado nutricional torna-se assim 

obrigatória,(16,21,22) não só para o reconhecimento do risco de desnutrição grave ou 

moderada, que é muitas vezes subestimado,(18) como para o início de uma 

terapêutica nutricional adequada. A desnutrição pode ser reversível através da 

instituição de um correcto suporte nutricional(2,7,15) e uma intervenção rápida e 

eficaz poderá reverter a perda de peso dos casos oncológicos, em cerca de 50% 

a 88%.(23)

Existem vários métodos validados para o rastreio e a avaliação do estado 

nutricional, como por exemplo, o Nutritional Risk Screening (NRS 2002), o 

Patient-Generated Subjective Global Assessment (PG-SGA), o Malnutrition 

Universal Screening Tool (MUST), entre outros.  

O PG-SGA é o método de referência para a avaliação e o rastreio do 

estado nutricional em doentes oncológicos recomendado pela American Society 

of Parenteral and Enteral Nutrition (22,24,25) O Subjective Global Assessment (SGA) 

original foi desenvolvido por Detsky(24,26), tendo sido validado como ferramenta de 
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rastreio e readaptado por Ottery, PG-SGA,(23,25) em doentes oncológicos. Foi 

concebido baseado na hipótese de que o restauro da ingestão alimentar pode 

reverter rapidamente o desenvolvimento de complicações consequentes da 

desnutrição, mesmo que o doente mantenha ainda um baixo peso.(25) Inclui vários 

parâmetros, objectivos e subjectivos e reúne informações relativas à ingestão 

alimentar e aos seus efeitos a nível da composição corporal e da capacidade 

funcional, baseando-se na história clínica e no exame físico do doente.(11,15,22,25,27) 

Fornece também informação adicional sobre a intervenção nutricional mais 

adequada, de acordo com a classificação do estado nutricional do doente.(5,25) É 

um método com elevada sensibilidade e especificidade, foi validado em relação a 

parâmetros objectivos, escalas de morbilidade e qualidade de vida(11) e 

demonstrou ser um bom determinante do tempo de internamento.(28) 

Contudo, embora o PG-SGA seja o método de referência mais utilizado 

para a avaliação do estado nutricional neste tipo de doentes,(22,24) tem-se vindo a 

revelar pouco prático para o rastreio. De acordo com um estudo transversal, 

recentemente realizado por Nourissat et al.,(29) em 23 serviços de especialidade 

oncológica de 6 hospitais franceses, este método revelou-se inexequível. Além 

disso, é um método que não se aplica por rotina na maioria dos hospitais e é 

considerado uma estratégia de rastreio dispendiosa e consumidora de 

tempo.(11,15)      

Uma boa ferramenta para identificar o risco nutricional deve, por isso, ser 

simples e fácil de aplicar, utilizar dados recolhidos por rotina na instituição, 

proporcionar boa aceitabilidade e baixo custo, possuir elevada validade, 

reprodutibilidade, sensibilidade e especificidade.(30) O NRS 2002 é o método 

recomendado pela European Society for Clinical Nutrition and Metabolism para o 
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rastreio e para a avaliação do estado nutricional em meio hospitalar.(21,31) Inclui 

parâmetros simples que avaliam o comprometimento do estado nutricional, 

considerando a gravidade da doença como um co-factor para o aumento das 

necessidades nutricionais e a velhice como um factor de risco acrescido.(21) 

Demonstrou possuir maior sensibilidade e especificidade relativamente a outras 

ferramentas de rastreio, quando comparado com o método de referência, o SGA, 

talvez pelo facto de permitir discriminar diferentes graus de gravidade da doença 

e consequentes implicações nutricionais.(31) Contudo, há a probabilidade de 

subestimar o risco nutricional em casos de edema ou ascite, como acontece em 

todos os métodos que implicam a pesagem do doente para o cálculo do Índice de 

Massa Corporal (IMC) e da percentagem de perda de peso.(21,22)  

A força muscular pode definir-se como a capacidade de um músculo gerar 

tensão de forma activa.(32,33) Foi demonstrado que a força do aperto da mão é um 

importante pré requisito para uma boa capacidade funcional dos membros 

superiores(34-36) e os valores obtidos através da Dinamometria da Força Muscular 

(DFM) da mão apresentam uma correlação positiva com a massa muscular 

corporal.(37) Esta medição pode ser utilizada como um indicador da força global do 

corpo, uma vez que se relaciona com a força de outros músculos(34,38-40) e tem 

vindo a revelar-se bastante importante na avaliação da capacidade funcional e na 

avaliação da eficácia de regimes terapêuticos.  

De igual modo, tem sido demonstrado que a degradação do estado 

nutricional, independentemente das causas, afecta o compartimento muscular(14)

e portanto, um mau estado nutricional parece estar associado a uma baixa 

força.(41) Ocorrem reduções drásticas na força muscular e na função respiratória 

com uma diminuição de 20% da proteína corporal e uma perda de 5% do peso 



RASTREIO DA DESNUTRIÇÃO EM DOENTES ONCOLÓGICOS: AVALIAÇÃO DE MÉTODOS 9

global do corpo.(2) Observa-se porém, que 10 a 20% dessas mudanças são 

anuladas nos primeiros dias de apoio nutricional.(2,27,42) Assim, considerando a 

desnutrição como um estado que pressupõe uma diminuição da massa corporal e 

uma consequente diminuição da função,(18,43) a avaliação do estado nutricional 

deveria incluir a medição da capacidade funcional do indivíduo. A capacidade 

funcional é, por exemplo, muitas vezes avaliada, através de escalas como o 

Índice de Katz.(44)

A DFM da mão é sensível a alterações, a curto prazo(42), no estado 

nutricional podendo ser um bom indicador da sua degradação e do aumento do 

risco de morbilidade e mortalidade associadas.(42,45-47) Valores baixos de DFM 

relacionaram-se com estados de desnutrição em doentes com cirrose hepática(48)

e com insuficiência renal crónica em pré-diálise(49), com a deterioração da função 

muscular em crianças com síndrome nefrótico e insuficiência renal crónica(50),

associaram-se à depleção muscular e consequente resistência à insulina(51), à 

depleção androgénica no sexo masculino(52,53) e ao aumento do risco de 

complicações pós-operatórias.(18,27,46,54-57) 

No entanto, a relação entre a força muscular e o estado nutricional não é 

linear, pode variar com alguns factores como, o tipo e a composição das fibras 

musculares, a variação das estruturas dos ossos, dos músculos, dos tendões e 

dos ligamentos, com o nível de actividade física, com o estado fisiológico e com a 

motivação psicológica do participante.(58) Os homens são capazes de produzir 

mais força do que as mulheres(37,58,59) e há uma tendência para a sua diminuição 

com o aumento da idade, em ambos os sexos.(38,53,59,60)  

Contudo, o dinamómetro apresenta vantagens adicionais relativamente às 

escalas de rastreio e de avaliação do estado nutricional. Não é invasivo, é 



RASTREIO DA DESNUTRIÇÃO EM DOENTES ONCOLÓGICOS: AVALIAÇÃO DE MÉTODOS 10

económico, portátil, de rápida e fácil aplicação, apresenta baixa variabilidade 

intra-observador e baixa variabilidade inter-individual.(38,61)

Considerando todas estas evidências, pressupõe-se que a DFM possa ser 

uma ferramenta fiável para o rastreio nutricional da DAD. Este método já 

demonstrou ser capaz de identificar uma proporção elevada de doentes em risco 

nutricional(62), embora se desconheça o seu desempenho no grupo dos doentes 

oncológicos. 
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Objectivo 

  

O presente estudo tem como objectivo investigar se os métodos, 

Nutritional Risk Screening 2002 e dinamometria da força muscular da mão, são 

apropriados para o rastreio da desnutrição em doentes oncológicos.   



RASTREIO DA DESNUTRIÇÃO EM DOENTES ONCOLÓGICOS: AVALIAÇÃO DE MÉTODOS 12

Material e Métodos  

Realizou-se um estudo transversal no Instituto Português de Oncologia do 

Porto Francisco Gentil, Entidade Pública Empresarial, com início em Janeiro e 

final em Março de 2008. O estudo foi desenhado e conduzido de acordo com o 

preconizado na Declaração de Helsínquia(63) e aprovado pela Direcção Clínica e 

pela Comissão de Ética do Instituto (Anexo 1). Todos os doentes inquiridos foram 

informados dos seus objectivos, dos procedimentos implicados e do direito à 

recusa de participação no mesmo. Cada doente que aceitou participar no estudo, 

forneceu o seu consentimento informado por escrito e a confidencialidade dos 

dados obtidos foi sempre garantida (Anexo 2).          

Amostra   

Foi recrutada uma amostra de conveniência constituída por 130 doentes 

internados nos Serviços de Cirurgia e de Medicina Oncológica.   

Os critérios de inclusão no estudo foram a idade igual ou superior a 18 

anos, a capacidade para fornecer o consentimento informado e o tempo de 

internamento superior a 24h no serviço de internamento onde o doente iria ser 

inquirido.  

Foram considerados como critérios de exclusão a gravidez, a presença de 

deformidades nos membros superiores e a incapacidade para realização da DFM 

da mão como a presença de patologia osteoarticular ou neurológica 

moderada/grave, de dor, de sedação e/ou de estados comatosos, de acordo com 

o definido por Humphreys et al.(14)    
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Recolha de dados    

Foi utilizado um formulário para o registo das informações constituído por 6 

grupos (Anexo 3): 

1. Dados clínicos; 

2. Dados sócio-demográficos; 

3. Avaliação da capacidade funcional e DFM; 

4. Avaliação antropométrica; 

5. Ferramentas de rastreio do estado nutricional: NRS 2002 e PG-SGA; 

6. Tempo de internamento do doente.    

Recolheram-se dados do processo clínico do doente sobre a idade, o sexo, 

a data de internamento, o diagnóstico principal, as co-morbilidades associadas e 

a presença de edemas e/ou ascite. Obtiveram-se por entrevista directa, dados 

sobre o número de anos de escolaridade completados, o estado civil e a profissão 

actual.     

A capacidade funcional foi quantificada pelo Índice de Katz.(44) Este avalia a 

capacidade de um indivíduo em desempenhar seis actividades básicas do dia a 

dia: tomar banho, vestir/despir, higiene pessoal, movimentar-se, controlar os actos 

de urinar e defecar e levar os alimentos do prato à boca. Se o indivíduo é capaz 

de realizar a actividade questionada de forma independente, sem necessidade de 

supervisão, de direcção ou de assistência pessoal é atribuído 1 ponto, caso 

contrário não é atribuído nenhum ponto. Uma pontuação final de 0 a 2 indica uma 

disfunção grave (dependência total), uma pontuação final de 3 a 5 traduz uma 

disfunção moderada (dependência parcial) e um total de 6 pontos significa boa 

capacidade funcional e independência total (Anexo 4).  



RASTREIO DA DESNUTRIÇÃO EM DOENTES ONCOLÓGICOS: AVALIAÇÃO DE MÉTODOS 14

A DFM foi medida em Kgf segundo a técnica de Hillman.(64) Foi utilizado um 

dinamómetro de marca Smedlay® Hand, previamente calibrado no Laboratório de 

Metrologia do Centro de Apoio Tecnológico à Indústria Metalomecânica. Calculou-

se o erro através da equação da recta: y = 0,0604x – 1,5143 e efectuou-se a 

posterior correcção dos dados obtidos. A medição foi realizada, sempre que 

possível, na mão não dominante com o cotovelo apoiado e o doente deitado na 

cama flectida a 30ª ou sentado numa cadeira com o antebraço apoiado, o 

cotovelo em flexão de 90ª e o punho em posição neutra. Utilizou-se como 

resultado final a maior de 3 medições consecutivas.   

Os dados antropométricos recolhidos incluíram o peso e a altura e foi 

calculado o IMC. Sempre que possível, o peso foi medido numa balança de 

plataforma de marca Seca®, aferida, com sensibilidade de 0,1 Kg, com o doente 

vestido com o mínimo de roupa.(65) Quando os doentes se encontravam 

acamados, obteve-se o peso através do registo do processo clínico, de 

informação fornecida pelo próprio ou por estimativa da inquiridora, auxiliada por 

uma nutricionista treinada. A altura foi determinada utilizando um estadiómetro de 

marca Seca®, com sensibilidade de 0,1 cm, ou obtida através do registo do 

processo clínico ou de informação cedida pelo doente. O IMC foi calculado 

segundo a fórmula: IMC = Peso (Kg) / Altura2 (m). Os pontos de corte das classes 

de IMC foram delimitados de acordo com os valores de referência da Organização 

Mundial de Saúde (OMS).(66)       

Aplicaram-se duas ferramentas de rastreio e de avaliação do estado 

nutricional, o NRS 2002(21) e o PG-SGA(25), este último usado como método de 

referência neste estudo (Anexo 5).  
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O NRS-2002 é constituído por uma primeira secção de pré-triagem que 

engloba quatro perguntas relacionadas com o IMC do doente, com a perda de 

peso nos últimos três meses, com a redução da ingestão alimentar ao longo da 

última semana e com a gravidade da doença. Caso o doente responda 

afirmativamente a uma destas questões, passa automaticamente para a segunda 

secção que compõe o método. A segunda secção inclui perguntas que avaliam a 

deterioração do estado nutricional, considerando a gravidade da doença e a idade 

como factores de risco acrescido, pelo aumento das necessidades nutricionais e 

metabólicas que implicam. A deterioração do estado nutricional é quantificada 

avaliando-se a perda de peso recente e não intencional, a redução da ingestão 

alimentar e o IMC. A gravidade da doença é classificada em normal, ligeira, 

moderada ou grave. À pontuação final é adicionado 1 valor se o doente tiver idade 

igual ou superior a 70 anos. Quando a pontuação final é igual ou superior a 3 o 

paciente é considerado em risco nutricional.       

O PG-SGA foi considerado como o método de referência.(25) Este método é 

constituído por duas secções, a primeira engloba questões sobre a perda de 

peso, a ingestão alimentar, os sintomas presentes que possam interferir 

directamente com a ingestão alimentar e o grau de actividade do doente. Esta 

primeira parte do questionário é de aplicação directa e por isso, foi utilizada uma 

versão traduzida e adaptadaa. Contudo, no presente estudo, devido ao baixo grau 

de literacia dos inquiridos, as questões foram colocadas pela inquiridora, que 

preencheu os campos de resposta. A segunda secção reúne informação sobre a 

doença, as necessidades metabólicas e inclui o exame físico do doente. Cada um 

dos aspectos questionados é pontuado e de acordo com a pontuação final os 

                                                
a Dra. Sandra Marília Pinheiro da Silva 
Hospital de São João - Porto
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doentes são remetidos a um sistema de triagem nutricional que indica a 

necessidade ou não de intervenção, e se sim, qual a mais adequada. As 

diferentes categorias analisadas (peso, ingestão de nutrientes, sintomas de 

impacto nutricional, funcionalidade e exame físico) originam uma classificação 

subjectiva e global do doente em “SGA-A: sem desnutrição ou anabólico” ou 

“SGA-B: desnutrição moderada ou suspeita de desnutrição” ou “SGA-C: 

desnutrição grave”, de acordo com as respostas obtidas. 

O tempo de internamento do doente (em dias) foi obtido pela diferença 

entre a data de admissão e a data de alta clínica. No tratamento desta informação 

foram retirados 4 casos da amostra total, 2 em que não foi possível obter a data 

correcta da alta clínica dos doentes e 2 em que os doentes faleceram e por isso, 

seria encurtado o tempo de internamento.   

Análise Estatística  

A análise estatística foi realizada através do programa SPSS para 

Windows, versão 14.0.(67) 

Os participantes foram divididos por tercis de DFM, de acordo com a 

distribuição por sexo, correspondendo o 1º tercil a valores de maior força, o 2º 

tercil a valores intermédios de força e o 3º tercil a valores de menor força 

muscular. Os métodos NRS 2002 e DFM foram comparados com o método de 

referência PG-SGA, estimando-se a sensibilidade, a especificidade, a 

concordância e os valores preditivos positivo e negativo. Calculou-se o valor de 

Kappa e os respectivos Intervalos de Confiança a 95% (IC a 95%).  

Para avaliar a validade preditiva do NRS 2002, da DFM e do PG-SGA, 

estimou-se a capacidade de estes parâmetros preverem o tempo de 
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internamento. O Odds Ratios (OR) ajustado foi calculado através de regressão 

logística não condicional e apresentaram-se Intervalos de Confiança a 95% (IC a 

95%).   
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Resultados 

Foram avaliados 130 doentes que reuniam os critérios definidos para a  

inclusão no estudo, 68 do sexo masculino e 62 do sexo feminino, com uma média 

de idades de 61,6 anos (d.p. ± 14,1 anos), compreendidas entre os 19 e os 95 

anos. Oitenta doentes encontravam-se internados no Serviço de Cirurgia e 50 no 

Serviço de Medicina Oncológica. Verificou-se uma predominância de doentes 

casados ou em união de facto (67,7%) e a média de escolaridade desta amostra 

foi de 4,8 anos (d.p. ± 3,7 anos). O tempo de internamento médio destes doentes 

foi de 15,3 dias (d.p. ± 15,3 dias).  

Na Tabela 1 apresenta-se a distribuição da amostra, de acordo com a 

classificação obtida pelo método PG-SGA, aplicado para a avaliação do estado 

nutricional. Esta classificação revelou 42,3% de doentes em suspeita de 

desnutrição ou em risco de desnutrição moderada (SGA-B) e 22,3% em risco de 

desnutrição grave (SGA-C). 

O tempo de internamento foi superior para os doentes classificados em 

risco de desnutrição grave (SGA-C), com uma média de 24,5 dias (d.p. ± 19,6 

dias), sendo aproximadamente o dobro do tempo dos doentes classificados sem 

desnutrição (SGA-A) ou apenas em risco de desnutrição moderada (SGA-B).   

    



RASTREIO DA DESNUTRIÇÃO EM DOENTES ONCOLÓGICOS: AVALIAÇÃO DE MÉTODOS 19

Tabela 1- Descrição da amostra, por classes do PG-SGA. 

*n (%)- frequências absolutas e relativas (valores arredondados, por excesso, à décima da unidade).  
**d.p.- desvio padrão (valores arredondados, por excesso, à décima da unidade). 

SGA-A, sem desnutrição ou anabólico; SGA-B, risco de desnutrição moderada; SGA-C, risco de 
desnutrição grave.  

A distribuição dos tumores por localização e por classes do PG-SGA 

encontra-se na Tabela 2. Os carcinomas do estômago e da mama foram os mais 

frequentes, correspondendo, cada um, a 18 casos (13,8%), seguidos de 12 casos 

de carcinoma da boca, lábio ou língua (9,2%) e 12 casos de leucemia linfóide 

(9,2%). Entre os 18 casos de carcinoma do estômago, 10 foram classificados em 

risco de desnutrição moderada (55,6%) e entre os 12 casos de carcinoma da 

boca, lábio ou língua, 6 foram classificados em risco de desnutrição grave 

(50,0%). Por outro lado, apenas 1 caso de carcinoma da mama dos 18 casos 

observados, foi classificado em risco de desnutrição grave (5,6%). A distribuição 

PG-SGA 
SGA-A SGA-B SGA-C 

Total 

n (%)* 46 (35,4) 55 (42,3) 29 (22,3) 130 (100) 

Masculino 23 (33,8) 31 (45,6) 14 (20,6) 68 (52,3) 
Sexo n (%)*

Feminino 23 (37,1) 24 (38,7) 15 (24,2) 62 (47,7) 

Cirurgia 28 (35,0) 36 (45,0) 16 (20,0) 80 (61,5) 
Serviço n (%)* 

Medicina 18 (36,0) 19 (38,0) 13 (26,0) 50 (38,5) 

Solteiro(a) 4 (30,8) 5 (38,5) 4 (30,8) 13 (10,0) 

Casado(a) 32 (36,4) 36 (40,9) 20 (22,7) 88 (67,7) 

Divorciado(a) 2 (22,2) 5 (55,6) 2 (22,2) 9 (6,9) 

Estado Civil 
n (%)*

Viúvo(a) 8 (40,0) 9 (45,0) 3 (15,0) 20 (15,4) 

Idade (anos) média ± d.p.** 57,4 ± 15,9 64,0 ± 9,6 64,0 ± 16,8 61,6 ± 14,1

Escolaridade (anos) 
média ± d.p.** 5,4 ± 4,4 4,6 ± 3,5 4,1 ± 2,7 4,8 ± 3,7 

Tempo de Internamento (dias)
média ± d.p.** 11,8 ± 12,1 13,3 ± 12,9 24,5 ± 19,6 15,3 ± 15,3
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Tabela 2 - Distribuição dos tumores consoante a localização, por classes do PG-

-SGA.
*(valores arredondados, por excesso, à décima da unidade). 
SGA-A, sem desnutrição ou anabólico; SGA-B, risco de desnutrição moderada; SGA-C, risco de desnutrição 
grave. 

dos tumores por localização, de acordo com as classes do PG-SGA é 

diversificada, os 29 doentes classificados em risco de desnutrição grave (SGA-C), 

repartem-se entre casos de carcinoma da boca, lábio ou língua (6), estômago (6), 

pulmão (4), esófago (3), útero (3), leucemia (2), cólon (1), mama (1), vulva (1), 

tiróide (1) e linfoma não Hodgkin (1).  

PG-SGA Localização do Tumor SGA-A SGA-B SGA-C 
Total* 
n (%) 

Boca, Lábio ou Língua 2 4 6 12 (9,2) 
Esófago 1 2 3 6 (4,6) 
Estômago 2 10 6 18 (13,8) 
Cólon 1 6 1 8 (6,2) 
Recto 1 3 0 4 (3,1) 
Fígado 0 1 0 1 (0,8) 
Laringe 1 2 0 3 (2,3) 
Pulmão 3 3 4 10 (7,7) 
Melanoma Maligno da Pele 1 0 0 1 (0,8) 
Tecidos Conjuntivos e Moles 3 0 0 3 (2,3) 
Mama 13 4 1 18 (13,8) 
Vulva 0 0 1 1 (0,8) 
Útero 0 0 3 3 (2,3) 
Ovário 3 1 0 4 (3,1) 
Próstata 4 3 0 7 (5,4) 
Rim 2 4 0 6 (4,6) 
Bexiga 0 2 0 2 (1,5) 
Cérebro e Sistema Nervoso Central 0 2 0 2 (1,5) 
Glândula Tiroideia 0 1 1 2 (1,5) 
Linfoma de Hodgkin 1 0 0 1 (0,8) 
Linfoma não Hodgkin 1 0 1 2 (1,5) 
Mieloma Múltiplo 2 2 0 4 (3,1) 
Leucemia Linfóide  5 5 2 12 (9,2) 

Total 46 55 29 130 (100,0) 

A Tabela 3 apresenta a caracterização antropométrica, os valores da 

dinamometria da mão e a classificação segundo o Índice de Katz, por classes do 

PG-SGA.      
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Para o cálculo do IMC, os valores do peso foram obtidos por medição em 

79 casos, referidos pelo doente ou familiares em 26 casos, transcritos do 

processo clínico em 20 casos e estimados em 5 casos. Na apresentação dos 

resultados, consideraram-se apenas os valores dos indivíduos sem edema e/ou 

ascite, uma vez que estas situações poderão conduzir à sobrestimativa dos 

resultados obtidos. Segundo a classificação da OMS(66), verificou-se uma 

sobrecarga ponderal em ambos os sexos, tendo sido o IMC em média, cerca de 

26 Kg/m2 para os homens e as mulheres classificados sem desnutrição. Será 

oportuno salientar que a média de IMC das mulheres classificadas em risco de 

desnutrição moderada foi também elevada (26,3 Kg/m2).   

A medição da força muscular da mão foi efectuada, na mão não dominante, 

em 103 doentes (79,2%), utilizando-se a mão dominante em 27 doentes (20,8%). 

A avaliação da força muscular revelou um valor médio de 30,0 ± 8,2 Kgf no sexo 

masculino e de 17,8 ± 6,2 Kgf no sexo feminino. Estratificando os valores de força 

consoante as classificações do PG-SGA, visualiza-se um decréscimo dos 

mesmos com o aumento do risco nutricional, em ambos os sexos.  

A capacidade funcional dos doentes foi avaliada através do Índice de 

Katz(44), tendo 19,2% da amostra apresentado uma disfunção funcional grave 

(dependência total) e 36,2% uma disfunção funcional moderada. Observa-se que 

52,0% dos doentes com disfunção funcional grave são classificados em risco de 

desnutrição grave (SGA-C), 46,8% dos doentes com disfunção funcional 

moderada são classificados em risco de desnutrição moderada (SGA-B) e 51,7% 

dos doentes com boa capacidade funcional são classificados sem desnutrição 

(SGA-A).  
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Tabela 3 - Descrição da amostra, por classes do PG-SGA, em termos de 

parâmetros antropométricos (Peso, Altura e IMC), Dinamometria da mão e Índice 

de Katz.
*d.p.- desvio padrão (valores arredondados, por excesso, à décima ou à centésima da unidade). 
**n (%)- frequências absolutas e relativas (valores arredondados, por excesso, à décima da unidade). 

SGA-A, sem desnutrição ou anabólico; SGA-B, risco de desnutrição moderada; SGA-C, risco de desnutrição 
grave. Índice de Katz � 2, disfunção funcional grave; 3-5, disfunção funcional moderada; � 6, boa capacidade 
funcional. 

A partir da comparação do método NRS 2002 com o método de referência 

PG-SGA, verifica-se que 93,1% dos doentes em risco de desnutrição grave (SGA-

-C) são também classificados em risco nutricional segundo o NRS 2002 e que 

89,1% dos doentes sem desnutrição (SGA-A) são considerados sem risco 

nutricional pelo NRS 2002.  

PG-SGA 
SGA-A SGA-B SGA-C 

Total 

Peso (Kg) média ± d.p.* 71,7 ± 14,1 68,4 ± 10,7 56,3 ± 11,9 66,8 ± 13,5 

Altura (m) média ± d.p.* 1,64 ± 0,01 1,64 ± 0,07 1,62 ± 0,07 1,64 ± 0,08 

Masculino 26,0 ± 4,1 23,7 ± 2,9 18,9± 7,5 24,0 ± 4,1 
IMC (Kg/m2) 
média ± d.p.*

Feminino 26,3 ± 4,7 26,3 ± 4,6 21,2 ± 3,3 25,0 ± 4,8 

Masculino  38,9 ± 5,6 28,6 ± 6,3 23,1 ± 9,3 30,0 ± 8,2 Dinamometria 
da mão 

(Kgf) 
média ± d.p.* Feminino  21,7 ± 5,1 16,5 ± 5,7 13,6 ± 5,2 17,8 ± 6,2 

� 2 2 (8,0) 10 (40,0) 13 (52,0) 25 (19,2) 

3-5 14 (29,8) 22 (46,8) 11 (23,4) 47 (36,2) Índice de Katz 
n (%)**

� 6 30 (51,7) 23 (39,7) 5 (8,6) 58 (44,6) 
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Tabela 4 - Comparação entre os métodos NRS 2002 e PG-SGA. 

*(valores arredondados, por excesso, à décima da unidade). 
SGA-A, sem desnutrição ou anabólico; SGA-B, risco de desnutrição moderada; SGA-C, risco de 
desnutrição grave. NRS 2002 �3, em risco nutricional; <3, sem risco nutricional.  

Na Tabela 5, apresenta-se a comparação entre os métodos DFM e PG-

-SGA. A amostra foi dividida em tercis, repartindo-se as medições da DFM, de 

acordo com a distribuição da amostra por sexo.   

Seria expectável visualizarem-se valores de DFM inferiores associados a 

um aumento do risco nutricional. De facto, demonstra-se essa tendência, um 

aumento do 1º para o 3º tercil de DFM corresponde a uma diminuição do número 

de doentes classificados sem desnutrição (SGA-A) para as classes de risco de 

desnutrição moderada (SGA-B) e grave (SGA-C). Do total de doentes 

considerados em risco de desnutrição grave (SGA-C), 58,6% têm pouca força 

muscular e do total considerado sem risco nutricional (SGA-A), 60,9% têm uma 

boa força muscular. No entanto, existem doentes em risco de desnutrição grave 

(SGA-C) e moderada (SGA-B), mas com uma boa força muscular (classificados 

no 1º tercil), 10,3% (n=3) e 27,3% (n=15), respectivamente. 

PG-SGA 
SGA-A SGA-B SGA-C 

Total 
  

n 5 37 27 69 �3 
(%)* (10,9) (67,3) (93,1) (53,1) 

n 41 18 2 61 
NRS 
2002 

<3 
(%)* (89,1) (32,7) (6,9) (46,9) 

n 46 55 29 130 Total 
(%)* (100,0) (100,0) (100,0) (100,0) 
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Tabela 5 - Comparação entre os métodos DFM e PG-SGA. 

*(valores arredondados, por excesso, à décima da unidade). 
SGA-A, sem desnutrição ou anabólico; SGA-B, risco de desnutrição moderada; SGA-C, risco de 
desnutrição grave.  

Tabela 6 - Valores de diagnóstico dos métodos NRS 2002 e DFM, comparados 

com o PG-SGA. 
VPP, valor preditivo positivo; VPN, valor preditivo negativo.  

Quando comparado com o PG-SGA, o método NRS 2002 revela uma 

elevada sensibilidade e especificidade e uma concordância de 80,8% (K= 0,61).    

Analisando os dados de acordo com os tercis de DFM, ao comparar o 3º 

especificidade com o 1º tercil (maior força muscular) obtemos uma sensibilidade 

de 69%, uma especificidade de 93,3%, um valor preditivo positivo de 95,2%, um 

valor preditivo negativo de 60,9% e uma concordância de 77,3%. A sensibilidade 

e a especificidade diminuem quando comparamos o 2º com o 1º tercil.   

PG-SGA 
  SGA-A SGA-B SGA-C 

Total 
  

n 28 15 3 46 Primeiro Tercil 
(maior força 
muscular) (%)* (60,9) (27,3) (10,3) (35,4) 

n 16 17 9 42 Segundo Tercil 
(força muscular 

intermédia) (%)* (34,8) (30,9) (31,0) (32,3) 

n 2 23 17 42 Terceiro Tercil 
(menor força 

muscular) (%)* (4,3) (41,8) (58,6) (32,3) 

n 46 55 29 130 Total 
(%)* (100,0) (100,0) (100,0) (100,0) 

Sensib
(%) 

Especif
(%) 

VPP
(%) 

VPN
(%) 

Concor
(%) 

Kappa (IC a 
95%) 

NRS 2002 vs PG-SGA 76,2 89,1 92,8 67,2 80,8 0,61 (0,47-0,74) 

DFM vs PG-SGA 
3º vs 1º tercil 69,0 93,3 95,2 60,9 77,3 0,55 (0,38-0,72) 

DFM vs PG-SGA 
2º vs 1º tercil 56,5 63,6 61,9 60,9 61,4 0,23 (0,02-0,43) 

DFM vs PG-SGA 
2º + 3º vs 1º tercil 78,6 60,9 78,6 60,9 72,3 0,39 (0,23-0,56) 
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Uma vez que os 18 casos de falsos negativos encontrados são os mais  

preocupantes quando pretendemos avaliar o valor de diagnóstico da 

dinamometria, como ferramenta de rastreio da desnutrição no doente oncológico, 

considerou-se pertinente analisar as características destes doentes 

separadamente do resto da amostra.  

Não se evidenciaram diferenças significativas neste grupo, excepto em 

relação ao tempo de internamento médio que se revelou aproximadamente 

metade do tempo de internamento do resto da amostra (8,9 ± 6,1 dias vs 16,3 ± 

16,0 dias), respectivamente.    

Em relação ao tempo de internamento, verifica-se também, que o facto de 

um doente estar desnutrido, avaliado quer pelo NRS 2002, quer pelo PG-SGA, 

bem como o facto de possuir pouca força muscular, se associa a um aumento do 

risco de internamento longo (> 7 dias). A relação parece ser mais evidente 

quando é avaliada segundo o método NRS 2002: OR bruto = 5,31 (IC a 95%: 

2,48-11,39) e OR ajustado para a idade = 5,14 (IC a 95%: 2,39-11,07) (� < 

0,0001).  

O tempo de internamento médio para os indivíduos sem desnutrição foi de 

±11,6 dias, quando avaliados pelo PG-SGA, ±11,0 dias segundo a avaliação pelo 

NRS 2002 e ±9,5 dias segundo a avaliação através da dinamometria; para os 

indivíduos em risco nutricional o tempo de internamento foi de ±19 dias segundo a 

avaliação pelo NRS, ±18,4 dias segundo a avaliação através da dinamometria e 

±17,3 dias segundo a avaliação pelo PG-SGA.   
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Tabela 7*- Análise dos dados do NRS 2002, Dinamometria e PG-SGA de 

acordo com o tempo de internamento; OR bruto e ajustado para a idade.  
*(valores arredondados, por excesso, à centésima da unidade).  
**idade. 
***não significativo. 

   

  Tempo de Internamento longo ( > 7 dias ) 
  
  

OR Bruto (IC a 
95%) 

OR Ajustado** (IC 
a 95%) �

N
R

S 
20

02
 sem risco vs sem 

risco nutricional 

risco vs sem risco 
nutricional 

1 

5,31 (2,48-11,39) 

1 

5,14 (2,39-11,07) < 0,0001 

1 1 

D
in

am
om

et
ria

 
da

 m
ão

1º vs 1º tercil 

2º vs 1º tercil 

3º vs 1º tercil 

4,13 (1,66-10,24) 

6,50 (2,52-16,76) 

2,87 (1,13-7,29) 

6,05 (1,79-20,50) 

0,027 

0,004 

1 1 

PG
-S

G
A

 SGA-A vs SGA-A 

SGA-B vs SGA-A 

SGA-C vs SGA-A 

1,64 (0,73-3,71) 

9,92 (2,93-33,53) 

1,53 (0,67-3,51) 

9,36 (2,75-31,85) 

n.s.*** 

< 0,0001 
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Discussão 

A DAD é um problema comum no doente oncológico.(4-6) Uma intervenção 

nutricional atempada e adequada pode reverter a deterioração do estado 

nutricional, nestes doentes, tornando-se assim obrigatória a sua avaliação 

precoce.(16,21-23)    

Este estudo teve como objectivo principal, investigar se os métodos NRS 

2002 e DFM da mão são apropriados para o rastreio da desnutrição em doentes 

oncológicos. O PG-SGA foi utilizado como método de referência, uma vez que é o 

método recomendado pela American Society of Parenteral and Enteral 

Nutrition(22,24,25)  para a avaliação e o rastreio do estado nutricional destes doentes 

e é consensualmente utilizado em todo o mundo para o efeito.(23,25) Trata-se no 

entanto de um método bastante trabalhoso, complexo e extenso, inclui 

parâmetros objectivos e subjectivos a avaliar e requer profissionais treinados na 

sua aplicação. A primeira parte é completada, exclusivamente, com informações 

fornecidas pelo doente, o que se revelou impossível de implementar devido ao 

baixo grau de literacia da amostra. Verificou-se que muitos doentes têm 

dificuldade em recordar o peso e em referir o seu peso actual, limitando a 

validade deste indicador. A segunda parte do método inclui a realização do exame 

físico ao doente que pressupõe uma avaliação subjectiva da sua composição 

corporal, requerendo treino do profissional que a realiza. Estas limitações 

inviabilizam a aplicação do PG-SGA como método de rastreio nutricional em meio 

hospitalar, já que as instituições teriam de disponibilizar um número suficiente de 

profissionais capacitados para o fazer e nem sempre isso é possível. Num estudo 

transversal recentemente realizado por Nourissat el al.(29) em França, o PG-SGA 

foi utilizado para a avaliação do estado nutricional de 907 doentes internados em 
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23 serviços de especialidade oncológica de seis hospitais universitários. Este 

trabalho revelou a impossibilidade de se obter alguma da informação fornecida 

por este método, devido às dificuldade de implementação experienciadas, 

nomeadamente, no que diz respeito à parte clínica constituinte do PG-SGA que 

inclui, por exemplo, a categorização de edemas e/ou ascite.     

O NRS 2002 e a DFM apresentam vantagens de aplicação relativamente 

ao PG-SGA como métodos de rastreio. São ferramentas mais simples, de 

aplicação menos demorada, mais económicas e não exigem do examinador uma 

formação específica.(21) O dinamómetro apresenta a vantagem adicional de os 

participantes não necessitarem de ser pesados, permitindo assim a avaliação de 

doentes com retenção de fluidos. Além disso, também já foi por nós demonstrado 

recentemente que era capaz de identificar uma proporção elevada de doentes em 

risco nutricional.(62)     

No presente trabalho, 42,3% dos doentes foram classificados em suspeita 

de desnutrição ou em risco de desnutrição moderada (SGA-B) e 22,3% foram 

classificados em risco de desnutrição grave (SGA-C), segundo o método de 

referência utilizado. No entanto, há a considerar que esta é uma amostra de 

conveniência e não probabilística, o que nos impede de comparar esta frequência 

com dados anteriores.  

Quando comparado com o PG-SGA, o NRS 2002 demonstrou uma alta 

sensibilidade e especificidade, bem como uma concordância elevada (K= 0,61). 

Ambos os métodos, têm em comum, incluírem nos seus parâmetros de avaliação 

a gravidade da doença e a idade como factores de risco nutricional, o que poderá 

contribuir para a boa concordância obtida. Estes resultados estão de acordo com 

o já demonstrado por Kyle et al.,(31) relativamente ao facto do NRS 2002 ser o 
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método com melhor concordância quando comparado com o SGA, relativamente 

a outras ferramentas de rastreio. 

Analisando os valores da dinamometria da mão, observou-se um 

decréscimo de força com o aumento do risco nutricional, avaliado pelo PG-SGA, 

em ambos os sexos. Obtivemos uma sensibilidade de 69%, ao comparar o 3º com 

o 1º tercil, uma especificidade de 93,3% e uma concordância de 77,3%. De 

acordo com o esperado, a sensibilidade e a especificidade diminuem quando 

comparamos o 2º com o 1º tercil, uma vez que entre valores intermédios e valores 

altos de força muscular, torna-se ainda mais subjectiva a relação com o estado 

nutricional.  

Encontrámos 15 casos (27,3%) falsos negativos classificados em risco de 

desnutrição moderada (SGA-B) e 3 casos (10,3%) falsos negativos classificados 

em risco de desnutrição grave (SGA-C). Os falsos negativos, classificados em 

risco nutricional segundo o PG-SGA mas que apresentaram boa força muscular, 

revelaram um tempo de internamento bastante inferior ao resto da amostra. Neste 

grupo, o tempo médio de internamento foi de 8,9 dias, ou seja, quase metade do 

tempo da restante amostra (16,3 dias). Sabe-se que o aumento do tempo de 

internamento está relacionado com a deterioração do estado nutricional e 

depende, em grande parte, da gravidade da doença.(15,17,18) Estes falsos 

negativos que apresentam baixos tempos de internamento, poderão assim ter um 

melhor estado geral e elevada força muscular, tendo sido mal classificados pelo 

PG-SGA, devido a eventuais limitações deste método.   

Poder-se-á também especular, que em determinadas situações clínicas, 

possa ocorrer um processo fisiológico de adaptação à doença oncológica, onde o 

doente é classificado em risco nutricional, conservando no entanto um nível de 
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força muscular adequado. Esta hipótese é compatível com resultados obtidos em 

trabalhos realizados em outros doentes e advém do facto da força muscular ser 

um parâmetro mais facilmente adaptável e recuperável do que outros parâmetros 

de avaliação do estado nutricional.(64) É também referido, que podem ocorrer 

melhorias da função dentro de dias, após o início de apoio nutricional, em 

contraste com a restauração da massa muscular perdida, que poderá não ser 

recuperável durante o período de doença e que exige um tempo alargado de 

convalescença.(27,42) Encontra-se por isso descrita a possibilidade de os testes 

funcionais poderem ser mais sensíveis para avaliar as alterações, a curto prazo, 

no estado nutricional, bem como, a resposta à terapia nutricional.(42)

Considerando isto, não se poderá excluir a possibilidade da dinamometria ser um 

método com melhor capacidade de reflectir o estado geral de um indivíduo, como 

resultado de vários factores, entre os quais, o estado nutricional, a capacidade 

funcional e a capacidade de resposta às necessidades metabólicas presentes, 

quando comparada com o PG-SGA, embora este último também inclua estes 

factores nos seus parâmetros de avaliação.  

O tempo médio de internamento da nossa amostra foi de 15,3 dias, 

aproximadamente o dobro do tempo médio de internamento do IPO do Porto, que 

é de 7 dias.(68) Analisando os dados por classes do PG-SGA, este tempo foi 

superior para os doentes classificados em risco de desnutrição grave (SGA-C), 

com uma média de 24,5 dias (d.p. ± 19,6 dias), sendo aproximadamente o dobro 

do tempo dos doentes classificados sem desnutrição (SGA-A) ou apenas em risco 

de desnutrição moderada (SGA-B).  

Neste estudo, verificou-se que a dinamometria foi um melhor determinante 

de um tempo de internamento longo(19) (> 7 dias) do que o PG-SGA, 
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apresentando uma tendência mais clara do aumento de risco associado aos 

internamentos longos, independente da idade. Ambos os métodos, demonstraram 

já em estudos anteriores, serem bons determinantes do tempo de 

internamento(28,46) e a dinamometria encontra-se especificamente relacionada 

com complicações pós-operatórias e com um aumento da duração da estadia 

hospitalar após cirurgia.(18,27,46,57) De igual modo, o NRS 2002 foi um método com 

uma boa capacidade para determinar o tempo de internamento, sendo que a 

desnutrição estava associada a um aumento do risco de ter um tempo de 

internamento longo, independente da idade, de 5 vezes (�< 0,0001). Este 

resultado apoia resultados obtidos em trabalhos anteriores sobre a matéria.(62)

Uma vez que o tempo de internamento depende também da gravidade da doença 

e o NRS 2002 engloba na sua classificação diferentes graus de gravidade da 

mesma, a associação encontrada poderá ser explicada por este item comum, 

sendo o efeito da desnutrição e da gravidade da doença difícil de dissociar. Nesta 

análise foram retirados os casos em que os doentes faleceram, pois o seu tempo 

de internamento é mais curto, eliminando-se um possível viés, não considerado 

em alguns trabalhos anteriores.(13,69)  

Uma das forças deste trabalho, relativamente a outros já realizados, 

relaciona-se com o desenho de estudo. A elevada frequência de desnutridos, bem 

como, de doentes com alterações da capacidade funcional permite uma melhor 

inferência da utilidade das ferramentas de rastreio nutricional estudadas. De 

forma similar, a variedade de diagnósticos oncológicos que constituem a nossa 

amostra, aumenta a representatividade da utilidade dessas ferramentas, em cada 

diagnóstico.  
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As medições antropométricas efectuadas neste estudo, para categorização 

da amostra, bem como, as aplicações das escalas de avaliação e de rastreio 

nutricional e as medições da força muscular realizadas, estão certamente, 

dotadas de erros, embora de natureza sistemática pois, as medições foram 

sempre realizadas pela mesma inquiridora, previamente treinada para o efeito.    

Este estudo contribuiu para a possibilidade do uso futuro do NRS 2002 e 

da DFM como ferramentas de rastreio nutricional, em doentes oncológicos, 

deixando um incentivo à realização de trabalhos posteriores, onde possam ser 

encontradas outras ferramentas de rastreio opcionais, mais vantajosas do que o 

PG-SGA.   

Conclusões 

 Do presente estudo podemos concluir que: 

1. O NRS 2002 é um método fiável para o rastreio da desnutrição em doentes 

oncológicos; 

2. A DFM é um método capaz de identificar situações de risco nutricional em 

doentes oncológicos e poderá ser um promissor método de rastreio nestes 

doentes mas mais estudos serão necessários; 

3. Os métodos NRS 2002, DFM e PG-SGA, demonstraram boa validade 

preditiva, considerada em relação ao tempo de internamento. A 

desnutrição, identificada pelos três métodos, aumenta o risco de um tempo 

de internamento longo, superior a 7 dias. 
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Anexo 1 

Submissão e aprovação pela Direcção Clínica e Comissão de Ética do IPOPFG, 

EPE. 



    2 de Novembro de 2007

Exmo. Sr. Dr. Machado Lopes, Director Clínico do IPOPFG,EPE 

Assunto: 
Trabalho a desenvolver pela Aluna Estagiária Joana Maria Mendes Fernandes no 

Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, EPE: “Rastreio da 

Desnutrição em Doentes Oncológicos: Avaliação de Métodos ”.  

Joana Maria Mendes Fernandes, aluna do 5º Ano de Licenciatura em Ciências da 

Nutrição da Faculdade de Ciências de Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto, 

encontra-se a estagiar neste Hospital desde 1 de Outubro de 2007 no âmbito do seu 

estágio académico, sob Supervisão e Orientação das nutricionistas do Serviço de 

Nutrição e Alimentação do IPOPFG,EPE e da Profª. Doutora Teresa Amaral, Professora 

Associada da Faculdade de Ciências de Nutrição da Universidade do Porto.  

Dado que o referido estágio académico prevê que a aluna realize um trabalho de 

investigação, vinha solicitar a V/Exª autorização para realizar o estudo intitulado “Rastreio 

da Desnutrição em Doentes Oncológicos: Avaliação de Métodos”, cujo projecto resumido 

envio em anexo. 

Será enviada uma cópia do respectivo protocolo de estudo, à Comissão de Ética 

do IPOPFG,EPE, para consequente avaliação e aprovação.  

Desde já agradeço toda a atenção dispensada, ficando a aguardar o V/deferimento,



    2 de Novembro de 2007 

Exmo. Sr. Presidente da Comissão de Ética do IPOPFG,EPE

Assunto: 
Trabalho a desenvolver pela Aluna Estagiária Joana Maria Mendes Fernandes no 

Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, EPE: “Rastreio da 

Desnutrição em Doentes Oncológicos: Avaliação de Métodos ”.  

Joana Maria Mendes Fernandes, aluna do 5º Ano de Licenciatura em Ciências da 

Nutrição da Faculdade de Ciências de Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto, 

encontra-se a estagiar neste Hospital desde 1 de Outubro de 2007 no âmbito do seu 

estágio académico, sob Supervisão e Orientação das nutricionistas do Serviço de 

Nutrição e Alimentação do IPOPFG,EPE e da Profª. Doutora Teresa Amaral, Professora 

Associada da Faculdade de Ciências de Nutrição da Universidade do Porto.  

Dado que o referido estágio académico prevê que a aluna realize um trabalho de 

investigação, vinha solicitar a V/Exª autorização para realizar o estudo intitulado “Rastreio 

da Desnutrição em Doentes Oncológicos: Avaliação de Métodos”, cujo projecto resumido 

envio em anexo. 

Será enviada uma cópia do respectivo protocolo de estudo, ao Exmo. Sr. Director 

Clínico do IPOPFG,EPE, para consequente avaliação e aprovação.   

Desde já agradeço toda a atenção dispensada, ficando a aguardar o V/deferimento,



Protocolo de Investigação 

“Rastreio da Desnutrição em Doentes Oncológicos: Avaliação de 
Métodos.”

I – Resumo   

O “Patient-Generated Subjective Global Assessment” (PG-SGA) é o método de 

eleição validado para a avaliação do estado nutricional do doente oncológico. No entanto, 

tem-se revelado um método pouco prático para o rastreio de acordo com estudos recentes.  

A “European Society for Clinical Nutrition and Metabolism” (ESPEN) recomenda 

para o rastreio da desnutrição no meio hospitalar o “Nutritional Risk Screening ” (NRS 

2002).  

A Dinamometria da Força Muscular da mão (DFM) apresenta-se como um método 

promissor de rastreio. Contudo, não se sabe se estes dois últimos métodos serão também 

apropriados para o rastreio da desnutrição, numa população específica como os doentes 

oncológicos.    

II – Objectivo deste projecto 

Investigar se os métodos, NRS 2002 e DFM da mão, são apropriados para o rastreio 

da desnutrição em doentes oncológicos.   

III – Material e Métodos  

1. Local do Estudo : Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, EPE



2. Tipo de Estudo: estudo transversal 

3. Duração e Período do Estudo:
O início do estudo ocorrerá em Dezembro do corrente ano e será concluído em 

Janeiro de 2008. A recolha de dados terá a duração de 2 meses.  

4. Amostra em Estudo: doentes internados nos Serviços de Cirurgia e de Medicina 

Oncológica. 

5. Técnica de Amostragem e Dimensão da Amostra 
Amostra de conveniência. Espera-se com um tamanho amostral de 120 doentes 

atingir o objectivo de estudo proposto.  

Critérios de exclusão: incapacidade para realizar dinamometria (dor, sedação,  

estados comatosos, doença osteoarticular, confusão, disfunção neurológica e/ou 

cognitiva e  doença crítica)

6. Recolha de Dados: 
� Inquérito de administração indirecta, que incluirá a recolha de dados sócio-

demográficos, clínicos e do estado nutricional, referidos no processo clínico de 

cada doente. Implicará a aplicação de ferramentas de rastreio de desnutrição e a 

recolha de dados antropométricos, de acordo com o formulário em anexo. A 

recolha de dados antropométricos será realizada pela autora principal do estudo 

(JF). 



IV – Organização do estudo 

1. Cronograma 

Fases Nov Dez Jan Fev Mar

1. Pedido de Autorização ao Director Clínico e 

Comissão de Ética do IPOPFG.EPE para a realização 

do estudo                 
X 

    

2. Estudo Piloto X     

3. Selecção dos doentes e recolha dos dados  X X   

4. Tratamento dos dados   X X  

5. Redacção do artigo científico X X X X X 

6. Comunicação dos resultados ao Conselho de 

Administração e aos Directores de Departamento 

e de Serviços. 

    

X 

Tabela 1 - Cronograma

V - Questões Éticas 

Este estudo respeitará os princípios da Declaração de Helsínquia, assegurando o 

consentimento informado, a máxima protecção do doente, a boa prática clínica e a 

confidencialidade dos dados obtidos. 

Benefício/Risco 

Com o presente estudo serão identificados os doentes em risco nutricional, 

alertando os respectivos médico assistente e nutricionista de apoio ao serviço;   

O estudo não implicará consumo de tempo dos funcionários nem representará 

qualquer custo adicional para o Hospital;  

Os resultados obtidos serão comunicados ao Conselho de Administração e aos 

Directores de Departamento e de Serviço.  



Como potenciais incómodos os participantes terão de responder a algumas questões 

colocadas de acordo com o formulário em anexo e participar no uso do dinamómetro. No 

entanto, tratam-se de procedimentos não invasivos, e como acima referido, todos os dados 

serão recolhidos apenas e após o consentimento informado. 

Na opinião dos investigadores, o contacto do doente com a inquiridora, poderá ser 

uma forma de promover o convívio e o diálogo, fomentando uma situação de bem-estar 

durante o período de internamento.  

Novembro de 2007 





Anexo 2 

Termo de consentimento informado. 
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Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, E.P.E. 

Tema de Estudo: “Rastreio da Desnutrição em Doentes Oncológicos: Avaliação de 
Métodos”. 

O meu nome é Joana Maria Mendes Fernandes, sou aluna do 5ª ano de 

licenciatura do curso de Ciências da Nutrição da Faculdade de Ciências da 

Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto. Estou a efectuar o meu estágio 

académico no IPOPFG, EPE e pretendo realizar um trabalho de investigação 

como tese de licenciatura para a conclusão do meu curso. 

Um dinamómetro é um instrumento que permite estimar o grau de força 

muscular da mão. Foi demonstrado, em estudos científicos recentes, que o 

mesmo poderá ser uma boa ferramenta de rastreio para identificar indivíduos 

desnutridos. 

O meu trabalho tem como objectivo investigar se o dinamómetro é um bom 

método para identificar a desnutrição em doentes oncológicos. 

No futuro, o dinamómetro poderá ser usado como instrumento de rastreio 

da desnutrição, sendo um método não invasivo e de muito simples e rápida 

aplicação. 

Para realizar o estudo necessito recolher dados sobre o estado nutricional, 

incluindo a avaliação da força muscular com o dinamómetro e dados sobre o 

estado clínico dos doentes internados no IPOPFG.  

Deverá ler o termo de consentimento informado com atenção, sendo 

totalmente livre de aceitar ou de não aceitar participar no estudo. Caso recuse 

participar, nunca será por isso penalizado em qualquer aspecto. 

Agradeço desde já toda a atenção dispensada.     



TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 

Declaro que aceito participar no estudo que me foi proposto e cujo fim me 

foi explicado, cedendo informação sobre o meu estado nutricional. 

  

Declaro que autorizo a recolha de dados, cuja finalidade me foi explicada, 

sobre a minha escolaridade, o meu estado civil e a minha profissão actual e de 

dados clínicos sobre o meu diagnóstico de doença e os principais problemas 

associados à mesma.  

Autorizo que os dados fornecidos possam vir a ser registados e sujeitos a 

tratamento informático com fim estatístico, assegurando sempre a 

condidencialidade dos mesmos. 

No caso de agora autorizar, fui informado que poderei retirar esta 

autorização a qualquer momento, nunca ficando por isso prejudicado em qualquer 

aspecto.   

Nome Completo:_____________________________________________ 

Local e Data:_______________,___/___/___ 

Assinatura do participante:__________________________ 

Assinatura do investigador:_________________________ 



Anexo 3 

Protocolo de recolha de dados. 
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Anexo 4 

Escala de avaliação da capacidade funcional: Índice de Katz. 
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Anexo 5 

Ferramentas de rastreio nutricional aplicadas: NRS 2002 e PG-SGA. 
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