
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avaliação nutricional do doente oncológico pela AGS-GD 

(Nutritional screening in patients with cancer by PG-SGA) 

 

 

 

 

 

Tese de Mestrado em Nutrição Clínica 

Orientação: Doutor Jácome B. Armas 

 
 
 
 
 

Débora Alexandra Nunes de Amaral da Silva Silveira 

Porto – 2008

Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação 

Universidade do Porto 



 

 

FACULDADE DE CIÊNCIAS DA NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 

UNIVERSIDADE DO PORTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação nutricional do doente oncológico pela AGS-GD 

(Nutritional screening in patients with cancer by PG-SGA) 

 

 

 

 

Tese de Mestrado em Nutrição Clínica 

Orientação: Doutor Jácome B. Armas 

 

 

 

 

 

Débora Alexandra Nunes de Amaral da Silva Silveira 

Porto – 2008



Avaliação nutricional do doente oncológico pela AGS-GD   
 
 
 

 

3

 

AGRADECIMENTOS 

 

Apesar de normal e circunstancial este procedimento, as linhas que se seguem 

são para mim de grande significado, por serem sinceras e por envolverem o que mais 

prezo na vida: a família, a amizade e o profissionalismo. 

Dentro desta linha de pensamento a minha primeira lembrança vai para o Doutor 

Jácome Bruges Armas pela disponibilidade e interesse desde sempre demonstrados e 

ter-me orientado nesta fase crucial da minha vida profissional. 

Gostaria de agradecer em segundo lugar à direcção do Hospital de Santo Espírito 

de Angra do Heroísmo por ter autorizado e permitido efectuar o trabalho de campo que 

esteve na origem desta minha tese de mestrado. Aos membros da Mesa Administrativa 

da Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo, a minha entidade patronal, que 

sempre me apoiaram e facilitaram a realização desta investigação. À equipa de 

Enfermagem do Serviço de Oncologia Médica, à Paula e à Otília por toda a ajuda 

inestimável, profissionalismo e conhecimentos transmitidos no dia-a-dia, ao longo destes 

período de tempo. 

Não posso deixar de destacar a mestre Sandra Silva, nutricionista do Hospital de 

S. João, que esteve disponível sempre que surgiram dúvidas e que me presenteou com o 

questionário que utilizei, de sua autoria. Ainda à Doutora Erica Baron e ao Doutor Paulo 

Fialho, professores da Universidade dos Açores, e ao mestre Gonçalo Lacerda, do 

Centro de Oncologia dos Açores, que de forma altruísta me ajudaram a complementar a 

minha pesquisa. 

Finalmente, aos meus pais e à minha irmã por estarem sempre presentes e por 

acreditarem em mim. 

Obrigado a todos! 



Avaliação nutricional do doente oncológico pela AGS-GD   
 
 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Avaliação nutricional do doente oncológico pela AGS-GD   
 
 
 

 

5

 

 ÍNDICE 

 

Siglas e Abreviaturas ……………………………………………………………. 6 

Resumo …………………………………………………………………………… 

Palavras-chave ....................................................................................... 

7 

8 

Abstract …………………………………………………………………………… 

Keywords ................................................................................................ 

9 

10 

Introdução ………………………………………………………………………… 11 

Fundamentação teórica 

A. Desnutrição ........................................................................................ 

B. Avaliação Nutricional ......................................................................... 

B.1. Avaliação Global Subjectiva ....................................................... 

B.2. Avaliação Global Subjectiva Gerada pelo Doente ..................... 

C. Região Autónoma dos Açores ........................................................... 

 

13 

15 

15 

16 

18 

Objectivos ………………………………………………………………………… 22 

Material e métodos 

D. Selecção dos participantes ……………………………………………... 

E. Instrumento de avaliação ................................................................... 

F. Aplicação do instrumento de avaliação ............................................. 

G. Análise estatística dos dados ............................................................ 

 

23 

23 

24 

25 

Resultados ……………………………………………………………………….. 27 

Discussão e conclusões ………………………………………………………… 41 

Referências bibliográficas ………………………………………………………. 45 

Anexos ……………………………………………………………………………. 51 



 Avaliação nutricional do doente oncológico pela AGS-GD 

 
 
 

 

6

 

SIGLAS E ABREVIATURAS 

 

AGS – Avaliação Global Subjectiva 
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RESUMO 

 

Sabendo que o arquipélago dos Açores é o local do país com maior 

número de óbitos por tumores malignos e que são escassos os dados sobre este 

tema, é de extrema importância debruçarmo-nos sobre ele. A avaliação nutricional 

deverá estender-se a todos os doentes oncológicos e ser uma das primeiras 

medidas tomadas. A Avaliação Global Subjectiva Gerada pelo Doente (AGS-GD) 

é uma ferramenta capaz de avaliar objectivamente os efeitos do suporte 

nutricional em doentes oncológicos. 

OBJECTIVOS: Testar a facilidade de aplicação da AGS-GD como ferramenta de 

avaliação nutricional nos doentes oncológicos, determinar a evolução dos doentes 

no que respeita ao aconselhamento nutricional, demonstrar o auxílio da 

intervenção nutricional na redução da morbilidade relacionada com os cuidados 

prestados e saber se a intervenção nutricional precoce teve ou não influência na 

melhoria do estado geral. 

MATERIAL E MÉTODOS: Foram seleccionados consecutivamente 29 doentes com o 

diagnóstico de doença oncológica de novo para iniciar quimioterapia em 

ambulatório, aos quais foi aplicada a versão portuguesa da AGS-GD em três 

momentos distintos do tratamento (início dos 1º, 2º e 3º ciclos de quimioterapia). 

A amostra foi dividida em dois grupos distintos: um com intervenção nutricional 

(números ímpares de inclusão no estudo) e outro sem intervenção nutricional 

(números pares de inclusão no estudo). A intervenção nutricional foi feita de 

acordo com as recomendações preconizadas pelo questionário. Os participantes 
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foram orientados com aconselhamento alimentar individualizado. Foi avaliada a 

variação média dos grupos para cotação total da AGS-GD e aplicado o teste t-

Student (p=0,53). À variação individual de cada participante da cotação total da 

AGS-GD e ao índice de massa corporal foi aplicado o teste t-Student, quer para 

os grupos existentes (p=0,89 e p=0,59 respectivamente), quer para os subgrupos 

criados –“estado não avançado” (p=0,89 e p=0,78 respectivamente) para os 

estadios I e II, e “estado avançado” (p=0,74 e p=0,21 respectivamente) para os 

estadios III e IV da doença. A frequência dos sintomas foi também analisada e 

aplicado o teste exacto de Fisher. 

RESULTADOS: Em qualquer uma das situações não se obtiveram diferenças 

estatisticamente significativas entre os grupos. 

CONCLUSÃO: Devido à curta duração do estudo e ao tamanho amostral não foi 

possível cumprir todos os objectivos propostos, não se conseguindo demonstrar 

inequivocamente o efeito da intervenção nutricional, no sentido de melhorar o 

estado geral dos doentes, embora se possam encontrar indícios credíveis que em 

caso de melhores condições de tempo e de amostra tal seria demonstrável. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Avaliação nutricional, avaliação global subjectiva gerada pelo 

doente, quimioterapia. 
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ABSTRACT 

 

Knowing that the Azores is the Portuguese region with the greatest death 

rate due to malignant tumors and that information on this subject is scarce, it is 

extremely important to look further into this topic. Nutritional screening should be 

offered to all cancer patients and should be one of the first steps to be taken. 

Patient-Generated Subjective Global Assessment (PG-SGA) is a tool capable of 

evaluating objectively the nutritional support effects in cancer patients. 

OBJECTIVES: To test the ease of the application of PG-SGA as a nutritional 

screening tool in cancer patients, to determine patients development in what 

concerns nutritional counseling, to demonstrate the nutritional intervention aid in 

reducing the morbidity related to the health care, to know if early nutritional 

intervention influences the enhancement of the global status. 

MATERIAL AND METHODS: Twenty-nine (29) consecutive cancer patients newly 

diagnosed were selected as they were starting ambulatory chemotherapy, to 

whom the Portuguese version of PG-SGA was applied in three different moments 

of treatment (beginning of 1st, 2nd and 3rd chemotherapy courses). The sample was 

divided in two distinct groups: one receiving nutritional intervention (odd numbers 

received at the inclusion moment) and other without any nutritional intervention 

(even numbers received at the inclusion moment). This intervention was made 

according to the nutritional guidelines recommended by the questionnaire. 

Patients were oriented with individualized nutritional counseling. The average 

group variation was analyzed for the total PG-SGA score applying the t-Student 
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test (p=0,53). The individual variation of each patient for the total PG-SGA score 

and the body mass index was analyzed applying the t-Student test for both the 

existing groups (p=0,89 and p=0,59 respectively) and for the created subgroups – 

“non advanced state” (p=0,89 and p=0,78 respectively) for the stages I and II, and 

“advanced state” (p=0,74 and p=0,21 respectively) for the stages III and IV of the 

disease. The symptoms frequency was also analyzed and the exact Fisher test 

was applied. 

RESULTS: In all the evaluated situations there were no significant statistical 

differences between groups. 

CONCLUSION: Due to the short duration of the investigation and to the size of the 

sample it wasn’t possible to reach all the proposed goals without doubts. It wasn’t 

also possible to demonstrate the nutritional intervention effects in order to enhance 

their global status. To achieve our goals the sample size and the project’s duration 

should be increased. 

 

KEYWORDS: Nutritional screening, patient-generated subjective global assessment, 

chemotherapy. 
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INTRODUÇÃO 

 

A ideia de efectuar este estudo surgiu da minha experiência profissional 

vivida anteriormente, na realidade hospitalar do Instituto Português de Oncologia 

de Francisco Gentil do Centro Regional de Oncologia do Porto, pelo facto de ser 

natural e residir na Região Autónoma dos Açores (RAA) e ainda pela importância 

que se verifica existir do estado nutricional nos doentes oncológicos. Também 

pelo papel de destaque que a identificação da desnutrição adquire nos dias de 

hoje e pela escassez de meios frequentemente disponíveis. 

Sabendo que a RAA é o local do país com maior número de óbitos por 

tumores malignos e que são escassos os dados sobre este tema, é de extrema 

importância debruçarmo-nos sobre ele. Ao mesmo tempo, a tomada de 

consciência e o reconhecimento da desnutrição associada à doença adquire 

cada vez mais destaque nos dias de hoje. Então, ao ter conhecimento da 

existência de um método de avaliação nutricional desenvolvido especificamente 

para doentes oncológicos, que permite ao profissional de saúde fazer uma 

triagem sob a forma de uma cotação, e que estava de momento a ser validado 

em Portugal, decidi ser oportuno entrar em contacto com a responsável: a 

nutricionista Sandra Silva, no Serviço de Oncologia Médica (SOM) do Hospital de 

S. João (HSJ) no Porto para estudar, observar e esclarecer dúvidas sobre a 

aplicação do questionário no nosso país. 

De destacar que o SOM não é o meu local laboral, tendo feito todo este 

trabalho como profissional externa ao Hospital de Santo Espírito de Angra do 
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Heroísmo (HSEAH). Por esse motivo, e sabendo que aquele serviço não tem por 

norma recorrer a um profissional de Nutrição que intervenha junto dos seus 

doentes, a minha intervenção incidiu sobre a avalição nutricional dos doentes 

deste Serviço, através da aplicação de um questionário validado especificamente 

para Oncologia e o acompanhamento nutricional de um grupo desses doentes. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A. DESNUTRIÇÃO 

 

Actualmente, a comunidade científica reconhece que a desnutrição 

associada à doença afecta grandemente o resultado clínico, o bem-estar do 

doente e aumenta de forma substancial os custos com os cuidados de saúde, 

embora ainda seja frequentemente sub-diagnosticada [2-5]. Verifica-se alguma 

controvérsia no que respeita a incidência da desnutrição hospitalar, porém sabe-

se que não existe apenas em áreas geográficas específicas ou em locais mais 

desfavorecidos do ponto de vista socio-económico, e está descrito que a nível 

hospitalar a sua prevalência poderá atingir 30% a 50% dos doentes no momento 

da admissão [2, 3, 6-8]. As principais razões para esta falta de consenso prendem-se 

com a dificuldade universal de definir desnutrição e dos métodos utilizados para a 

identificar [2, 4, 9]. 

No entanto, este estado pode ser definido por uma deplecção das reservas 

energéticas ou por um aporte nutricional insuficiente para suprir as necessidades 

metabólicas diárias de um indivíduo [4, 10]. É uma situação que pode surgir por 

uma ingestão inadequada, por alterações da digestão ou absorção, por mau 

funcionamento dos processos metabólicos, ou por aumento da excreção de 

nutrientes essenciais [10]. 

A desnutrição é uma complicação frequente no doente oncológico, 

ocorrendo em 40-80% dos doentes, e está fortemente associada à mortalidade e 
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morbilidade [11-15]. Ocorre como resultado de algum grau de depressão e 

sobretudo de uma ingestão alimentar modificada: o tecido tumoral produz uma 

variedade de mediadores que reduzem o apetite, ao mesmo tempo que promove 

a lipólise e a neoglicogénese, originando um aporte energético e nutricional 

diminuído [5, 12, 13, 16-19]. É importante não esquecer que a ingestão diminuída pode 

surgir também por dificuldades de deglutição, obstrução mecânica do trato 

gastrointestinal, dor e, mais raramente, por distúrbio psicológicos [19, 20]. São 

igualmente responsáveis pela desnutrição as alterações metabólicas 

relacionadas, entre outras, com a perda de peso, com a presença, localização e 

extensão do tumor: disfagia, odinofagia, atraso do esvaziamento gástrico, 

saciedade precoce, obstipação, náuseas, vómitos, insuficiência respiratória, 

astenia. Ainda os tratamentos anti-neoplásicos de cirurgia, quimioterapia (QT) e 

radioterapia geram frequentemente efeitos adversos e conduzem a um stresse 

metabólico elevado, contribuindo para o aumento das necessidades nutricionais 

[15, 17, 18, 21-24]. No caso particular da QT, as membranas mucosas são 

frequentemente afectadas, levando a mucosites e podendo induzir uma grande 

variedade de sintomas gastrointestinais (náuseas, vómitos, diarreia, obstipação, 

íleo adinâmico, estomatite) [20, 25]. A ingestão alimentar é afectada quase de 

imediato. Nos doentes que recebem altas doses de QT, como os submetidos a 

transplante de células progenitoras hemapoéticas, há hipercatabolismo [20]. 

Existem evidências de que uma intervenção nutricional atempada e 

adequada consegue prevenir e atenuar neste tipo de doentes as complicações da 

desnutrição, optimizar a qualidade de vida e a sobrevida, aumentar a tolerância 

aos tratamentos anti-neoplásicos e favorecer um menor tempo de internamento [5, 

14-16, 26, 27]. A deterioração do estado nutricional é problemática não só para o 
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doente e para os seus familiares, como também aumenta significativamente os 

custos com a saúde [11]. Daí que a necessidade de avaliação nutricional deva ser 

o mais precoce possível para que se consiga identificar a desnutrição e aqueles 

que estão em risco [11-13, 26, 27]. 

Com o passar dos anos tem vindo a ser comprovado que os profissionais 

de saúde têm dificuldade em reconhecer a desnutrição [28-30]. Torna-se assim 

necessário usar um instrumento fácil de aplicar, económico, ao alcance de 

qualquer profissional de saúde e que seja capaz de detectar o risco de défice 

nutricional de cada doente (em internamento ou ambulatório, em lares, hospitais 

ou outras instituições, em adultos, crianças ou idosos), ao mesmo tempo que 

avalia a gravidade da desnutrição [13, 18, 26, 31]. A avaliação do risco nutricional tem 

como objectivo fazer a triagem daqueles que necessitam um acompanhamento 

nutricional individualizado e deverá fazer-se no início e durante o tratamento de 

cada doente [11, 13, 18, 26, 31]. 

 

B. AVALIAÇÃO NUTRICIONAL 

 

B.1. Avaliação Global Subjectiva 

Tradicionalmente o estado nutricional é avaliado por parâmetros objectivos, 

incluindo as medições antropométricas (peso, altura, pregas cutâneas, 

perímetros) e laboratoriais (albumina, transferrina, pré-albumina, proteína 

transportadora do retinol). No entanto, estes métodos são demorados e requerem 

pessoal bem treinado [11, 31]. Num esforço para ultrapassar estas limitações, 

desenvolveram-se instrumentos mais fáceis de usar, não-invasivos, de baixo 
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custo e pouco demorados, de entre eles a Avaliação Global Subjectiva (AGS) [5, 16, 

17, 31, 32]. 

Este método foi validado por Detsky et al. em 1987 [33] e é hoje utilizado em 

diversas populações de doentes, incluindo os oncológicos, e em contextos 

clínicos distintos (hospitais, domicílios, comunidade) [9]. É considerado o gold 

standard universal para a validação de novos métodos e instrumentos de 

avaliação nutricional [5, 16, 17, 31, 33, 34].  

A AGS combina dados objectivos e subjectivos da história clínica e exame 

físico: percentagem de perda de peso, ingestão alimentar, sintomatologia, 

actividade física, avaliação da perda de massa muscular e de gordura subcutânea 

[16, 31, 33-35]. Após a avaliação, os doentes são categorizados em três classes 

distintas de estado nutricional: “bem nutrido ou anabólico” (AGS A), 

“moderadamente desnutrido ou em risco de desnutrição” (AGS B) e “severamente 

desnutrido” (AGS C) [5, 31, 33, 36]. No entanto, por ser exclusivamente baseada em 

critérios qualitativos, não consegue detectar pequenas alterações do estado 

nutricional a curto prazo [9, 36]. 

É ainda recomendada a sua utilização pela American Society of Parenteral 

and Enteral Nutrition Board of Directors [33, 36]. 

 

 

B.2. Avaliação Global Subjectiva Gerada pelo Doente 

A Avaliação Global Subjectiva Gerada pelo Doente (AGS-GD) é uma actual 

modificação da AGS, desenvolvida e validada em 1996 especificamente para 

doentes oncológicos por Ottery [18], em internamento ou ambulatório [11-13, 15, 16, 31, 

32, 34, 37, 38]. Contrariamente à AGS que é de natureza categórica e totalmente 
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preenchida pelo profissional de saúde (médico, nutricionista ou enfermeiro), na 

AGS-GD o doente completa uma parte do questionário e ainda inclui hábitos 

alimentares, sintomas, actividade física, categoria da doença, estado físico e 

comorbilidades, apesar de continuar a haver a classificação nas 3 categorias 

supracitadas: AGS A, AGS B e AGS C [11, 14-16, 18, 31, 34, 37-39]. O estado nutricional é 

medido com uma escala contínua, conseguindo-se detectar alterações ligeiras (o 

que não acontece com a AGS) em curtos períodos de tempo e podendo repetir-se 

em intervalos regulares [4, 13, 26, 31, 34, 37]. Quanto maior for a cotação, maior será o 

risco de desnutrição, conseguindo-se uma intervenção nutricional adequada para 

cada nível [13, 14, 16, 31, 34, 37, 39]. Assim, os doentes são orientados apenas com 

aconselhamento alimentar ou, caso seja necessário, procedendo-se à intervenção 

nutricional específica, como adição de alimentos alternativos ou suplementares, 

suplementos nutricionais, nutrição entérica e/ou nutrição parentérica [11, 13, 16, 26, 32, 

37]. A AGS-GD, para além do preenchimento pelo doente, tem ainda as vantagens 

de se completar em menos tempo, identificar um maior número de sintomas com 

impacto no estado nutricional, e permitir uma triagem através da cotação obtida 

[11, 14-16, 37]. Porém, a sua aplicação exige treino [11, 13, 14, 17, 37]. 

De acordo com Bauer et al. [16], postula-se que é uma ferramenta capaz de 

avaliar objectivamente os efeitos do suporte nutricional em doentes oncológicos 

[32, 35, 37]. Pode ser utilizada em diversos tipos de cancro, como método de 

prognóstico ou diagnóstico e tem uma sensibilidade de 96-98% e especificidade 

de 82-83% [4, 11-14, 22, 34]. Correlaciona-se com parâmetros objectivos, como o 

índice de massa corporal (IMC) e a percentagem de perda de peso, com a 

sobrevida, qualidade de vida e tempo de internamento [4, 14, 15]. Gómez-Candela et 

al. [12] demonstraram a forte correlação que existe entre a cotação obtida pela 
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AGS-GD e os parâmetros bioquímicos e antropométricos, quando aplicada por 

um especialista em Nutrição. Por seu lado, Persson et al. [36] concluíram que a 

avaliação do estado nutricional através deste questionário não só se obtinha com 

facilidade, como se relacionava grandemente com o prognóstico. A AGS-GD é um 

instrumento aceite e recomendado pelo Oncology Nutrition Dietetic Practice 

Group da American Dietetic Association e pela Oncology Nursing Society e pelo 

Grupo de Trabajo de Nutrición y Cancer de la Sociedad Española de Nutrición 

Básica y Aplicada [11, 13, 16, 22, 37, 40]. Existem versões da AGS-GD disponíveis e 

validadas em inglês, norueguês, espanhol e sueco [11, 18, 22, 36]. 

 

 

C. REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

 

Os dados existentes sobre a incidência de cancro na RAA dizem respeito 

apenas aos grupos central (Terceira, Graciosa, S.Jorge, Pico e Faial) e ocidental 

(Flores e Corvo) entre os anos de 1998 e 2002 [41]. Porém, sabe-se há vários anos 

que as taxas de mortalidade por neoplasias são bastante elevadas: a mortalidade 

por tumores malignos é a mais elevada do país (quadro 1) [41, 42]. 

Durante esse período de tempo foram diagnosticados 2297 novos casos, 

de entre os quais 1304 eram do sexo masculino e 993 do sexo feminino, para 

uma população de cerca de 240000 habitantes [41, 42]. Segundo Forjaz, os cancros 

com maior incidência no homem são o cancro da pele não-melanoma, seguido do 

pulmão e da próstata, enquanto que na mulher são o cancro da mama, o da pele 

não-melanoma e do cólon (gráficos 1 e 2) [41]. 
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Regiões e Sub-regiões de 

Saúde e Regiões Autónomas 

Causas de morte (Lista básica da CID-10) %000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Portugal 660,3 155,6 98,3 59,1 56,3 19,8 27,3 13,4 3,4 14,8 

Continente 646,2 154,3 97,6 58,5 54,2 18,8 26,1 12,6 3,4 14,5 

RS Norte 634,3 154,5 101,2 51,6 41,7 21,3 24,1 14,7 4,3 12,7 

Braga 620,7 144,7 108,4 74,7 35,5 23,7 20,8 13,2 3,3 12,9 

Brangança 628,6 134,9 92,3 88,5 38,3 18,4 21,7 16,4 3,5 18,0 

Porto 641,9 166,0 96,8 54,8 45,4 21,9 26,6 12,7 5,0 11,6 

Viana do Castelo 617,2 145,8 110,9 44,2 45,0 16,7 21,2 22,7 2,9 15,7 

Vila Real 659,2 137,0 103,7 83,3 35,2 21,6 22,6 24,3 5,6 17,4 

RS Centro 641,5 142,0 100,2 65,8 36,9 20,6 26,6 15,6 3,2 18,2 

Aveiro 623,4 141,4 88,7 73,0 35,1 26,3 29,1 14,2 4,2 12,6 

Castelo Branco 608,8 121,3 97,0 90,9 39,0 11,1 25,7 13,2 2,7 18,5 

Coimbra 638,6 135,7 103,5 55,0 33,8 26,2 26,9 13,8 2,8 21,1 

Guarda 675,9 159,3 107,4 75,7 47,3 14,2 20,6 18,3 3,5 22,1 

Leiria 652,5 149,4 101,1 69,6 33,3 14,2 30,1 12,3 2,8 26,3 

Viseu 673,1 146,9 112,9 66,9 41,7 24,1 23,3 23,8 3,1 13,0 

RS Lisboa e Vale Tejo 649,2 164,0 93,6 33,7 74,5 15,8 26,9 9,8 2,9 12,7 

Lisboa 635,3 165,2 91,3 27,9 84,8 16,5 24,9 9,6 3,1 10,3 

Santarém 647,4 145,2 96,7 76,7 39,6 12,6 30,4 13,4 1,8 20,8 

Setúbal 693,7 173,7 98,7 59,6 70,1 16,0 30,3 8,4 3,0 14,6 

RS Alentejo 659,6 149,6 95,7 61,0 65,3 15,3 30,3 6,5 2,7 14,7 

Beja 730,3 170,3 122,4 59,3 72,5 19,5 32,1 6,4 3,1 15,4 

Évora 590,2 137,8 74,8 59,3 53,0 10,5 30,8 6,5 2,5 12,6 

Portalegre 663,8 138,9 90,1 65,5 72,7 16,3 27,9 6,7 2,3 16,8 

RS Algarve 702,4 155,4 90,6 75,6 61,6 19,6 23,8 9,8 3,2 22,3 

Faro 702,4 155,4 90,6 75,6 61,6 19,6 23,8 9,8 3,2 22,3 

RA Açores 914,3 194,5 118,7 40,4 116,9 21,1 57,4 24,7 9,2 17,1 

RA Madeira 938,6 168,8 101,2 91,3 71,9 72,7 62,8 36,0 2,2 9,5 

           

1 – Todas as causas (A00-T98) 

2 – Tumores malignos (C00-C97) 

3 – Doenças cerebrovasculares (I60-I69) 

4 – Sintomas, sinais e achados anormais não classificados em outra 

parte (R00-R99) 

5 – Doença isquémica do coração (I20-I25) 

6 – Pneumonia (J12-J18) 

7 – Diabetes mellitus (E10-E14) 

8 – Doença crónica do fígado e cirrose (K70, K73, K74) 

9 – Bronquite crónica, bronquite não especificada, enfisema e asma (J40-J43) 

10 – Acidentes de trânsito de veículo a motor (V02-V04; V09; V12-V14; V19-V79; 

V86-V89) 

 

Quadro 1: Taxas de mortalidade padronizada (algumas causas de morte), por regiões e sub-regiões de saúde e regiões 

autónomas, 2004 [42]. 
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Gráfico 1: Grupos Central e Ocidental da RAA 1998-2002. Número de novos casos para os 10 cancros mais frequentes – 

Homem (Nota: Cólon e recto – 92 casos) [41]. 
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Gráfico 2: Grupos Central e Ocidental da RAA 1998-2002. Número de novos casos para os 10 cancros mais frequentes – 

Mulher (Nota: Cólon e recto – 84 casos) [41]. 
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O HSEAH possui um SOM que recebe doentes não só da Ilha Terceira, 

como também de S. Jorge e da Graciosa (figura 1). Neste hospital procede-se a 

tratamentos de quimioterapia (QT), hormonoterapia e alguns tipos de cirurgia. 

Sempre que é necessário efectuar-se algum outro tratamento, o doente é 

geralmente enviado para o Instituto Português de Oncologia de Francisco Gentil 

do Centro Regional de Oncologia de Lisboa. 

 

 

 

 

Figura 1: Mapa da Região Autónoma dos Açores – Grupo de ilhas de origem dos utentes abrangidos pelo estudo 
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OBJECTIVOS 

 

O objectivo geral deste trabalho de pesquisa visou uma melhor 

compreensão e aprofundamento dos conhecimentos e condicionalismos do ponto 

de vista nutricional que envolvem o doente oncológico na RAA. Os objectivos 

específicos foram: 

 

 Testar a facilidade de utilização da AGS-GD (anexo 1) como 

ferramenta de avaliação nutricional nos doentes oncológicos; 

 Determinar a evolução dos doentes em termos de acompanhamento 

nutricional; 

 Demonstrar o auxílio do suporte nutricional na redução da 

morbilidade relacionada com os cuidados prestados; 

 Saber se a intervenção nutricional precoce teve ou não influência na 

melhoria do seu estado geral; 

 Propor alterações possíveis, viáveis e adequadas visando a melhoria 

da realidade dos doentes oncológicos. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

D. Selecção dos participantes 

 

Após ter sido aprovado pela Comissão de Ética do HSEAH no final de 

Janeiro de 2008 e ter sido recolhido o consentimento informado de cada 

participante (anexo 2), segundo a Declaração de Helsínquia, foram seleccionados 

consecutivamente 29 doentes do SOM com diagnóstico de novo de doença 

oncológica, submetidos a quimioterapia em ambulatório [43]. A recolha de dados 

foi feita entre Fevereiro e Setembro de 2008. 

 

 

E. Instrumento de avaliação 

 

O questionário escolhido para a avaliação nutricional foi a AGS-GD, 

originalmente desenvolvida e validada por Ottery [18]. A versão portuguesa 

utilizada neste estudo é da autoria da nutricionista do SOM do HSJ, a mestre 

Sandra Silva que, juntamente com o Serviço de Higiene e Epidemiologia da 

Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, procede à validação deste 

questionário no nosso país. Foi gentilmente cedida pela própria, após o meu 

período de treino sob a sua orientação que aconteceu na semana de 21 a 28 de 

Outubro de 2007. 
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F. APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO 

 

A aplicação da AGS-GD foi anterior ao início do primeiro ciclo de 

tratamento, que serviu de referência, seguida de mais duas reavaliações: início do 

segundo e terceiro ciclos de QT [16, 31]. O intervalo de tempo entre cada reavalição 

foi de 1 semana para as neoplasias da bexiga e 3-4 semanas para todos os 

outros casos. Não consegui mais reavaliações devido aos condicionalismos 

típicos de viver em ilhas, uma vez que os doentes provenientes de S. Jorge e da 

Graciosa vêm realizar a QT ao SOM apenas por uns dias, voltando em seguida 

para a sua ilha de residência. 

Foi pedido aos participantes que preenchessem as primeiras quatro 

questões da AGS-GD, após terem sido pesados para verificação do peso actual 

(balança SECA até 200±0,1kg). A altura foi retirada do cartão de identificação 

nacional (Bilhete de Identidade ou Cartão do Cidadão). As restantes questões 

foram completadas por mim com base em pesquisa aturada nos registos médicos 

e de enfermagem do processo clínico individual e no exame físico [18, 21, 22]. Para 

além de se saber o diagnóstico e o estado da doença, foram igualmente avaliados 

os componentes metabólicos (percentagem de redução ponderal, presença ou 

ausência de outras patologias causadoras de stresse metabólico, presença ou 

ausência de febre, duração da febre, administração de corticóides) e os 

componentes físicos (reservas de gordura subcutânea, estado muscular e estado 

hídrico) [18, 22]. A cotação é obtida com base nas respostas dadas pelo doente e 

pelos dados recolhidos pelo entrevistador [36]. 

A intervenção nutricional foi feita de acordo com as recomendações 

preconizadas pelo próprio questionário. Os doentes foram orientados com 
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aconselhamento alimentar individualizado e sempre que se justificou foi feita a 

adição de alimentos alternativos ao esquema alimentar prescrito. Não foi 

necessário recorrer-se à nutrição artificial em nenhum dos casos estudados. 

 

 

G. ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS 

 

A análise estatística dos dados foi feita nos programas informáticos SPSS 

14.0 for Windows e Microsoft Excel. Inicialmente propus-me trabalhar uma 

amostra de cerca de 80-100 participantes, uma vez que este é o número médio 

anual de novos doentes a fazer QT no SOM, em ambulatório. No entanto, por 

questões de tempo necessário para uma recolha de dados mais rica e outras a 

que fui alheia apenas consegui estudar 29 participantes. Obtive então um total de 

87 questionários preenchidos: 29 no antes do início do 1º ciclo de QT, 29 no início 

do 2º ciclo e 29 no início do 3º ciclo. Nenhum dos doentes abordados se recusou 

a participar do estudo. 

Os dados relacionados com diagnóstico, género, local de proveniência, 

estado da doença, tipo de QT, classificação pela AGS, sintomas foram expressos 

em número e/ou percentagem, enquanto a idade foi apresentada como a média ± 

desvio padrão. 

Considerando que os objectivos do trabalho estavam relacionados com a 

importância da intervenção nutricional, a amostra foi dividida em dois grupos: um 

com intervenção nutricional e outro de controlo (sem intervenção nutricional), 

sempre para um nível de significância de 5%. No momento da inclusão no estudo, 

os participantes aos quais foi atribuído um número ímpar foram incluídos no grupo 
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com intervenção nutricional, enquanto que aqueles a quem foi atribuído um 

número par ficaram a pertencer ao grupo de controlo. O objectivo deste grupo foi 

remover a influência da QT. 

Com a amostra dividida e tendo em conta que a pontuação da AGD-GD é 

indicadora do estado nutricional, foram calculados os histogramas e a variação 

média da cotação total da AGS-GD de cada um dos grupos, seguida da aplicação 

do teste t-Student. 

De forma a aumentar a precisão e reduzir o desvio-padrão, calculou-se em 

seguida a variação indivíduo a indivíduo da cotação total da AGS-GD e do IMC 

para os grupos de controlo e de intervenção nutricional. Mais uma vez foi aplicado 

o teste t-Student. 

Posteriormente a amostra foi subdividida de acordo com os estados da 

doença em “não avançado” para os estadios I e II e em “avançado” para os 

estadios III e IV. Foi novamente aplicado o teste t-Student. 
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87%

10%
3%

 

RESULTADOS 

 

A AGS-GD foi aplicada sem dificuldades relevantes, da mesma forma que 

os participantes a preencheram sem problemas que mereçam registo. O 

questionário ficou completo em menos de 10 minutos, tal como já havia sido 

descrito por Segura et al. [22]. 

Todos os 29 participantes completaram o estudo, não tendo nenhum sido 

perdido durante as reavaliações. A alimentação fez-se exclusivamente por via 

oral. Apenas um fez suplementação nutricional durante o período estudado e 

nenhum recordava o seu peso há 6 meses. 

As variáveis relacionadas com o local de proveniência, diagnóstico, género, 

estado da doença, tipo de QT e idade média estão representados no gráfico 3 e 

quadro 2. 

 

 

 

Gráfico 3: Distribuição dos participantes por ilha de residência 

Terceira 

S. Jorge 

Graciosa 
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Características 
Sem intervenção nutricional Com intervenção nutricional 

n % n % 
Género 

Masculino 

Feminino 

 

8 

7 

 

53 

47 

 

9 

5 

 

64 

36 

Diagnóstico 

Bexiga 

Estômago 

Fígado 

Intestino 

Linfoma não Hodgkin 

Mama 

Nasofaringe 

Ovário 

Pele 

Pulmão 

Testículo 

 

2 

2 

1 

1 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

0 

 

13 

13 

7 

7 

20 

13 

7 

7 

7 

7 

0 

 

2 

0 

0 

2 

2 

3 

1 

0 

0 

3 

1 

 

14 

0 

0 

14 

14 

21 

7 

0 

0 

21 

7 

Tipo de QT 

QT curativa 

QT adjuvante 

QT paliativa 

 

5 

4 

6 

 

33 

27 

40 

 

4 

7 

3 

 

29 

50 

21 

Estado da doença 

Avançado 

Não avançado 

 

8 

7 

 

47 

53 

 

6 

8 

 

43 

57 

Idade média (± DP)* 54±9 anos 57±14 anos 
 

Quadro 2: Características da população estudada (*DP = desvio padrão) 

 

 

Após a divisão da amostra em dois grupos (com intervenção nutricional e 

controlos), os participantes foram classificados em “bem nutridos” (AGS A), 

“moderadamente desnutridos ou em risco de desnutrição” (AGS B) e 

“severamente desnutridos” (AGS C), ao mesmo tempo que foi calculada a 

cotação total da AGS-GD [14]. No início deste estudo 43% dos indivíduos com 

intervenção nutricional  estavam moderada ou severamente desnutridos (AGS B e 
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AGS C), enquanto que nos controlos essa proporção foi de 53%. Segura et al. [22] 

obtiveram resultados semelhantes, assim como Bauer et al. [16]. Quanto aos 

classificados como bem nutridos ou anabólicos (AGS A), o grupo com intervenção 

nutricional representou 57% e os controlos 47% (gráficos 4 e 5). 

 

 

Gráfico 4: Classificação dos indivíduos sem intervenção nutricional pela AGS 

 

 

 

Gráfico 5: Classificação dos indívíduos com intervenção nutricional pela AGS 
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De notar que o único participante na categoria AGS C fez suplementação 

nutricional durante todo o período estudado devido ao seu mau estado geral 

desde a primeira avaliação. 

Perante os histogramas e o resultado do teste t-Student da média das 

cotações totais da AGS-GD representativos dos dois grupos em análise, pode 

concluir-se que não haviam diferenças estatisticamente significativas (p=0,53)  

entre eles (gráficos 6 a 11).  

 

Gráfico 6: Histograma da cotação média da AGS-GD obtida no grupo sem intervenção nutricional no 1º ciclo de QT 

 

 

Gráfico 7: Histograma da cotação média da AGS-GD obtida no grupo com intervenção nutricional no 1º ciclo de QT 
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Gráfico 8: Histograma da cotação média da AGS-GD obtida no grupo sem intervenção nutricional no 2º ciclo de QT 

 

 

 

Gráfico 9: Histograma da cotação média da AGS-GD obtida no grupo com intervenção nutricional no 2º ciclo de QT 
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Gráfico 10: Histograma da cotação média da AGS-GD obtida no grupo sem intervenção nutricional no 3º ciclo de QT 

 

 

 

Gráfico 11: Histograma da cotação média da AGS-GD obtida no grupo com intervenção nutricional no 3º ciclo de QT 
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Para aumentar a precisão e reduzir o desvio-padrão, calculou-se então a 

variação indivíduo a indivíduo da cotação total da AGS-GD utilizando o mesmo 

teste estatístico. Mais uma vez não se verificaram diferenças estatisticamente 

significativas entre os dois grupos (p=0,89) (gráficos 12 e 13). 

 

 

Gráfico 12: Variação da cotação total da AGS-GS no grupo sem intervenção nutricional 

 

 

 

Gráfico 13: Variação da cotação total da AGS-GD no grupo com intervenção nutricional 
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Posteriormente os dois grupos de estudo foram subdivididos de acordo 

com os estadios da doença em “não avançado” para os estadios I e II e em 

“avançado” para os estadios III e IV. Foi novamente aplicado o teste t-Student. Os 

resultados obtidos foram os mesmos: não houve diferenças estatisticamente 

significativas quer para o subgrupo “não avançado” (p=0,89) (gráficos 14 e 15), 

quer para o subgrupo “avançado” (p=0,74) (gráficos 16 e 17). 

 

Gráfico 14: Variação da AGS-GD no grupo sem intervenção nutricional em estado não avançado da doença 

 

 

Gráfico 15: Variação da AGS-GD no grupo com intervenção nutricional em estado não avançado da doença 
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Gráfico 16: Variação da cotação total da AGS-GD no grupo sem intervenção nutricional em estado avançado da doença 

 

 

 

Gráfico 17: Variação da cotação total da AGS-GD no grupo com intervenção nutricional em estado avançado da doença 
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Após a aplicação do teste exacto de Fisher também não se verificaram 

diferenças estatisticamente significativas na frequência dos sintomas nos dois 

grupos estudados (quadro 3 e gráficos 18 e 19). No entanto, há a sugestão de 

uma tendência para a presença de sintomas no grupo sem intervenção 

nutricional.  

 

 

 

Sintomas 
1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo 

p p p 

Sem sintomas 1,00 1,00 0,70 

Anorexia ou recusa alimentar 1,00 1,00 1,00 

Náuseas 0,60 0,48 1,00 

Obstipação 0,39 0,94 1,00 

Odinofagia 1,00 1,00 1,00 

Vómitos 1,00 1,00 1,00 

Diarreia 1,00 1,00 1,00 

Xerostomia 1,00 0,22 1,00 

Disgeusia ou ageusia 1,00 1,00 1,00 

“Os cheiros incomodam-me” 0,60 1,00 1,00 

Disfagia 0,48 1,00 1,00 

Saciedade precoce 0,60 0,22 1,00 

Dor 1,00 1,00 1,00 

 

Quadro 3: Resultados da aplicação do teste exacto de Fisher. 
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Gráfico 18: Frequência dos sintomas no grupo sem intervenção nutricional 

 

 

 

Gráfico 19: Frequência dos sintomas no grupo com intervenção nutricional 
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Tal como foi feito para a cotação total da AGS-GD, calculou-se a variação 

indivíduo a indivíduo do IMC utilizando o teste t-Student. Também não se 

verificaram diferenças estatisticamente significativas entre os dois grupos (p=0,59) 

(gráficos 20 e 21). 

 
 

Gráfico 20: Variação do IMC no grupo sem intervenção nutricional 

 

 

 

 

Gráfico 21: Variação do IMC no grupo com intervenção nutricional 
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Os dois grupos de estudo iniciais foram novamente subdivididos de acordo 

com os estadios da doença, utilizando os mesmos critérios da cotação total da 

AGS-GD. Aplicou-se o teste t-Student. De acordo com os resultados obtidos não 

se verificaram diferenças estatisticamente significativas quer para o subgrupo 

“não avançado” (p=0,78) (gráficos 22 e 23), quer para o subgrupo “avançado” 

(p=0,21) (gráficos 24 e 25). 

 

Gráfico 22: Variação do IMC no grupo sem intervenção nutricional em estado não avançado da doença 

 

 

Gráfico 23: Variação do IMC no grupo com intervenção nutricional em estado não avançado da doença 
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Gráfico 24: Variação de IMC no grupo sem intervenção nutricional em estado avançado da doença 

 

 

 

 

 

Gráfico 25: Variação de IMC no grupo com intervenção nutricional em estado avançado da doença
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DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

 

Actualmente a desnutrição ainda passa despercebida em muitos hospitais, 

com consequências visíveis na qualidade de vida dos utentes, apesar de ter vindo 

a receber cada vez mais atenção nos últimos anos [44]. A sua prevalência depende 

dos critérios utilizados na sua definição [30]. Porém, consegue-se identificar 

precocemente os doentes desnutridos ou em risco de desnutrição se tivermos ao 

nosso dispor uma ferramenta de aplicação fácil, rápida, de baixo custo e com 

resultados reprodutíveis [17]. 

No doente oncológico a desnutrição tem origem quer na doença como nos 

tratamentos efectuados, facilitando um mau prognóstico [45]. A avaliação 

nutricional nestes casos consiste na recolha da informação clínica, parâmetros 

bioquímicos, medições antropométricas e avaliação quantitativa e qualitativa da 

história alimentar. Na prática clínica existem no entanto limitações a este tipo de 

avaliação, devido à falta de tempo, e de recursos disponíveis. Ferramentas 

multidimensionais em formato de questionário têm sido utilizadas para avaliar a 

desnutrição, tal como a AGS e a AGS-GD [40]. 

Para além de permitir detectar alterações ligeiras do estado nutricional do 

doente oncológico, a AGS-GD tem ainda a vantagem de identificar sintomas que 

poderão ser atenuados/tratados com aconselhamento alimentar e medicação 

apropriada [1, 22, 38]. Tal como já foi descrito para outras patologias, os doentes 

desnutridos têm uma pontuação total da AGS-GD mais elevada do que os bem 

nutridos [46]. 
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As reavaliações deverão ser efectuadas para que tenhamos a certeza de 

que a intervenção nutricional está a ser eficaz [1]. Bauer et al.  [47] demonstraram 

que a intervenção nutricional associada à QT melhora o aporte de energia e 

proteínas, atenuando a perda de peso e melhorando a qualidade de vida. 

A redução ponderal do doente oncológico pode ter diversas origens, mas 

as mais comuns são a diarreia, a malabsorção e algum grau de depressão, para 

além das náuseas, vómitos e anorexia. No início da QT pode dever-se ao 

tamanho do tumor [25]. 

O tipo de agente quimioterápico, a dosagem, a duração e a frequência do 

tratamento, juntamente com as características individuais de cada doente vão 

determinar a intensidade dos efeitos laterais, que podem durar desde algumas 

horas até alguns meses.  

Sabe-se actualmente com base na bibliografia existente que o metotrexato 

e a ciclofosfamida originam frequentemente disgeusia ou hipogeusia, uma vez 

que afectam as papilas gustativas. Por outro lado, a procarbazina reduz o fluxo 

salivar levando à xerostomia. A mucosite surge na maioria dos casos devido ao 

efeito do metotrexato, 5-fluorouracil, alcalóides da vinca e antibióticos anti-

tumorais. Os alcalóides da vinca são igualmente responsáveis por um íleo 

adinâmico, dores e distensão abdominal, e obstipação severa [48, 49]. No caso das 

náuseas e dos vómitos, se não forem controlados podem originar um 

desequilíbrio electrolítico, desidratação e perda de peso acentuada [48]. 

Distúrbios emocionais e algum grau de depressão induzem muitas vezes à 

anorexia ou recusa alimentar, os sintomas descritos como mais prevalentes neste 

tipo de doentes [22, 49]. Também responsável pela anorexia é a produção de 
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citocinas pró-inflamatórias, uma vez que alteram a metabolização hepática de 

proteínas [25]. 

Em oncologia, o IMC não é um bom indicador da desnutrição, como já foi 

demonstrado por Read et al. [38], Horsley et al. [50], Davies [1], Ravasco et al. [45] e 

Slaviero et al. [40], sendo que a maioria dos doentes oncológicos são 

normoponderais ou têm excesso de peso.  

Bauer et al. [16] provou que a cotação total da AGS-GD se correlaciona com 

a perda de peso dos últimos 6 meses e com o tempo de internamento, mas não 

com o IMC. Sabe-se que as neoplasias promovem a libertação de citocinas pró-

inflamatórias e consequentemente fazem aumentar a proteína C-reactiva e outros 

marcadores inflamatórios das células tumorais ou do sistema imunitário, que vão 

induzir a perda involuntária de peso [38, 40]. No entanto, o peso real está muitas 

vezes mascarado pela idade, presença de edema, desidratação e crescimento 

tumoral de cada doente [11]. 

Com a amostra conseguida (29 participantes) não foi possível demonstrar 

de forma inequívoca o efeito da intervenção nutricional, no sentido de melhorar o 

estado geral do doente. Outra limitação prende-se com o tipo de variáveis da 

AGS-GD, as únicas estudadas. Não foi possível a comparação da cotação obtida 

pela AGS-GD com outros parâmetros objectivos, como os bioquímicos, uma vez 

que não são exames pedidos por rotina na prática clínica do SOM do HSEAH. 

Devido à curta duração do estudo e ao tamanho amostral conseguido não 

foi possível cumprir todos os objectivos inicialmente propostos. Porém, no que 

respeita a facilidade e pertinência de aplicação da AGS-GD, os participantes 

preencheram-na sem dificuldades e num curto espaço de tempo (menos de 10 

minutos). 
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Do meu ponto de vista, a generalização futura deste instrumento de medida 

em Serviços desta natureza faz todo o sentido, assim como poderia ser uma 

mais-valia para os utentes do SOM terem algum tipo de apoio nutricional, 

associando a aplicação da AGS-GD com outros parâmetros objectivos, como os 

valores laboratoriais da albumina, transferrina, pré-albumina e/ou proteína 

transportadora do retinol. 

Na prática clínica comum, a albumina é a mais frequentemente medida 

devido ao seu menor custo. Todavia é influenciada por outros factores não 

nutricionais e tem uma semi-vida de 21 dias, pelo que não reflete um défice 

nutricional agudo e nas primeiras 2 semanas não corresponde às modificações 

dietéticas [35].  A pré-albumina é considerada um marcador mais sensível do 

estado nutricional, uma vez que tem uma semi-vida de 2 dias, apesar de também 

ser afectada por factores não nutricionais [35, 51]. 

Sabendo que na RAA a incidência de mortes por neoplasias é bastante 

elevada, sou da opinião que as pessoas e as instituições ligadas a esta 

problemática teriam todo o interesse em conhecer, avaliar e dotar de meios 

humanos e técnicos adequados e necessários à realidade insular para que possa 

ser possível uma intervenção mais cuidada e aprofundada, visando sempre uma 

diminuição da morbilidade e melhoria da qualidade de vida dos doentes 

afectados.
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ANEXO 1 
 

 AGS-GD



 

 

 
 

AVALIAÇÃO GLOBAL SUBJECTIVA – 
GERADA PELO DOENTE (AGS-GD) 

1. PESO (Ver folha de trabalho 1) 
 
Presentemente peso cerca de: ______ Kg 
Meço cerca de : ______ cm 
 
Há 1 mês pesava: ______Kg 
Há 6 meses pesava: ______ Kg 
 
Durante as duas últimas semanas o meu peso: 
 
Diminuiu  □ (1)   Não mudou □ (0)      Aumentou □ (0) 

      
   Caixa 1 

2. INGESTÃO ALIMENTAR 
Comparativamente com a minha ingestão habitual, eu classificaria a 
minha ingestão alimentar durante o último mês como: 
□ igual (0) 
□ mais que o habitual (0) 
□ menos que o habitual (1) , então 
        Eu agora ingiro: 
    □ comida normal, mas em menor quantidade (1) 
    □ pouca comida sólida (2) 
    □ apenas líquidos (3) 
    □ apenas suplementos nutricionais (3) 
    □ muito pouco de qualquer coisa (4)                           
    □ apenas alimentação por sonda ou pela veia (0) 

                
 Caixa 2 

3. SINTOMAS: tenho tido diariamente os seguintes problemas 
que me têm impedido de comer o suficiente durante as últimas 
duas semanas (preencher todos os aplicáveis): 
□ não tenho problemas em comer (0) 
□ não tenho apetite, não me apetece comer (3) 
□ náuseas (1)                                 □ vómitos (3) 
□ Intestino preso (1)                       □ diarreia (3) 
□ dores na boca (2)                        □ boca seca (1) 
□ os alimentos têm sabores estranhos ou não têm sabor (1) 
□ os cheiros incomodam-me (1)      
□ dificuldades em engolir (2)   
□ quando como, sinto-me “cheio” depressa (1) 
□ dor; onde? _______________(3) 
□ outros *: ___________________ (1)          
* ex. depressão, problemas financeiros, dentes, etc 
 

Caixa 3 
                                                               

4. ACTIVIDADE: Durante o último mês, eu classificaria a minha 
actividade como: 
□ Normal sem limitações (0)                           
□ Não estou no meu normal, mas sou capaz de estar a pé e 

praticamente com as actividades habituais (1)                           
□ Não me sinto capaz de fazer a maior parte das coisas, mas fico na 

cama ou sentado apenas metade do dia (2)                           
□ Sou capaz de ter pouca actividade e passo a maior parte do dia 

sentado ou deitado (3)                           
□ A maior parte do tempo estou na cama, levantando-me raramente (4)     
                                                                 

Caixa 4 
                    

                         Cotação parcelar das caixas 1 a 4                   A 

5. DOENÇA E SUA RELAÇÃO COM NECESSIDADES NUTRICIONAIS (Ver folha de trabalho 2) 
Todos os diagnósticos relevantes: _____________________________________ 
Doença primária (circulo se conhecido ou apropriado)   I   II   III   IV             Outro: _____________________ 
Idade: _____ 
6. NECESSIDADES METABÓLICAS (Ver folha de trabalho 3)                           Cotação Numérica da  Folha de Trabalho 2 :                         B 
 
                                         Cotação Numérica da  Folha de Trabalho 3 :                         C 
 
7. EXAME FÍSICO (Ver folha de trabalho 4)                                                         Cotação Numérica da  Folha de Trabalho 4 :                        D 
 
AVALIAÇÃO GLOBAL (Ver folha de trabalho 5) 
□   Bem Nutrido ou anabólico (AGS-A) 
□   Mal-nutrição moderada ou suspeita de mal-nutrição (AGS-B) 
□   Mal-nutrição Severa (AGS-C) 

Cotação Total do AGS-GD:    
 
(cotação numérica total de A+B+C+D)  

História (caixas 1-4 são desenhadas para serem 
completadas pelo doente). 

 
 

 

 

  
O preenchimento restante deste questionário será completado pelo Profissional de Saúde. Obrigado. 

  

  

  

  

Recomendações de Triagem Nutricional: a cotação aditiva é usada para definir intervenções nutricionais incluindo a educação ao doente e 
família, controlo de sintomas incluindo intervenções farmacológicas e intervenção nutricional apropriada (alimentos, suplementos nutricionais, 
triagem para parentérica). A 1ª linha de intervenção nutricional inclui um óptimo controlo de sintomas. 
0 - 1    Não é necessário intervenção nutricional de momento. Re-avaliação com um base regular e por rotina; 
2 - 3    Educação ao doente/família por nutricionista, dietista, enfermeira ou outras, tal como intervenções farmacológicas, como indicado pela 
caixa 3 e valores laboratoriais apropriados; 
4 - 8    Requer intervenção nutricional por nutricionista ou dietista em conjugação com a enfermeira ou médico conforme indicado na caixa 3; 
 9     Indica uma necessidade crítica para controlo dos sintomas e/ou opções de intervenção nutricional. 

Tr
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o 
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  2
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1 

 
Número do Doente (ND): ______________________________ 

Responsável: _______________________ Nutricionista /Médico / Enfermeira/ Outro _________           Data: ___ / ___ /  _______ 



 

 

Folha de Trabalho 1 - Cotação para peso 
Para determinar a cotação usar o registo de 1 mês se disponível. Usar registo de 6 
meses apenas quando não existe o registo de 1 mês. Usar os pontos abaixo para 
cotar a oscilação de peso  e adicionar 1 ponto extra se o doente tiver perdido peso 
durante as duas últimas semanas. Registar a cotação total na caixa 1 da AGS-GD  
 
Perda de peso 1 mês       Pontos      Perda de peso 6  meses 
         10%                    4                  20% 
       5 - 9,9%                  3                                10 - 19,9% 
       3 - 4,9%                  2                                 6 - 9,9% 
       2 - 2,9%                  1                                 2 - 5,9%  
       0 - 1,9%                   0                                0 - 1,9% 
 

Cotação para a folha de trabalho 1 
                                                               Registar na caixa 1   

Folha de Trabalho 2 - Critérios para a Cotação da Doença 
A cotação é obtida adicionando um ponto a cada uma das condições da indicadas 
na lista em baixo e que correspondam com o diagnóstico do doente: 
 
Categoria                                                       Pontuação 
Cancro                                                                    1 
SIDA                                                                       1 
Caquexia Cardíaca ou Pulmonar                           1 
Úlcera de decúbito, hérnia aberta ou fístula          1 
Existência de traumatismo                                     1 
Idade superior a 65 anos                                       1 
 
       Cotação da folha de trabalho 2 
                                                    Registar na Caixa B 
 

Folha de Trabalho 3 - Cotação para stress Metabólico 
A avaliação para o stress metabólico é determinado por um número de variáveis que se sabe aumentarem as necessidades energéticas. A cotação é o somatório, de forma a que 
um doente que tem febre de 39ºC (3 pontos) e está em tratamento com 10mg de prednisolona de forma crónica (+ 2 pontos), o que totaliza 5 pontos para o doente neste quadro. 
 
Stress                                         Nenhum (0)                               Ligeiro (1)                                    Moderado (2)                                      Elevado (3) 
Febre                                           Sem febre                                 37 e <38ºC                                      38 e <39ºC                                            39ºC 
Duração da Febre                       Sem febre                                 < 72 horas                                        72 horas                                            > 72 horas 
Esteróides                                Sem esteróides                < 10mg prednisolona/dia            10 a < 30 mg prednisolona/dia                30 mg prednisolona/ dia  
 
                                                                                                        Cotação da folha de trabalho 3 
                                                                                                                                   Registar na Caixa C 
 

Folha de Trabalho 4 - Exame Físico 
Exame físico inclui uma avaliação subjectiva de 3 aspectos da composição corporal: gordura, músculo e fluidos. Uma vez que é subjectivo, cada aspecto deste exame é cotado pelo 
grau de défice. O impacto do défice muscular é superior do que o défice de gordura. Definição das categorias: 0= sem défice, 1+ = défice ligeiro, 2+ = défice moderado, 3+ = défice 
severo. A cotação deste défice não é somatória mas usada para avaliar clinicamente o grau de défice  (ou a presença ou excesso de fluidos). 
Reservas de Gordura:                                                 Estado de Fluídos: 
Gordura das Pálpebras Órbitas                   0        1+      2+      3+               Edema da anca                   0          1+         2+          3+ 
Prega tricipital                                    0        1+      2+      3+                Edema do Sacro                 0          1+         2+          3+ 
Reservas de gordura na cintura                   0        1+      2+      3+               Ascite                                  0          1+          2+          3+ 
     Défice Gordo Global                             0        1+      2+      3+               Estado Hídrico Global       0          1+        2+            3+  
Estado dos Músculos: 
Músculos temporais                                            0        1+      2+      3+  
Clavículas (peitorais e deltoides)                        0        1+      2+      3+ 
Ombros (deltoides)                                             0        1+      2+      3+ 
Músculos inter-ósseos                                        0        1+      2+      3+ 
Escápula (latisimus dorsi, trapézio, deltoide)      0        1+      2+      3+ 
Quadriceps                                                          0        1+      2+      3+  
  Estado Muscular Global                                 0        1+      2+       3+ 
 

A cotação para o exame físico é determinada  pela avaliação subjectiva 
global do défice corporal total: 
Sem défice              pontos = 0 
Défice ligeiro           pontos = 1 
Défice moderado     pontos = 2 
Défice severo          pontos = 3 
 
                    Cotação da folha de trabalho 4  
                                      Registar na Caixa D 
                                                                
 

Folha de Trabalho 5 - Categorias de Avaliação Global no PG-SGA 
 
                                                                               Estado A                                                                      Estado B                                                               Estado C 
 
Categoria                                                      Bem Nutrido ou Anabólico                                               Mal-nutrição moderada                                         Mal-nutrição severa 
                                                                                                    ou em risco de mal-nutrição 
 
Peso                                                                 Sem perda de peso OU                                          5% perda de peso em 1 mês                     > 5% perda de peso em 1 mês 
                                                   sem retenção hídrica recente                                          (ou 10% em 6 meses) OU                             (ou 10% em 6 meses) OU 
                                                                                                  continuação da perda de peso                       continuação da perda de peso 
 
Ingestão de nutrientes                                        Sem deficiência OU                                                    Diminuição da ingestão                                Diminuição severa da ingestão 
                                                                       melhoria recente significativa 
 
Sintomas com impacto                                              Nenhuns OU                                             Presença de sintomas com impacto           Presença de sintomas com impacto  
Nutricional                                                   melhoria recente permitindo                                               nutricional (caixa 3)                        nutricional (caixa 3)  
                                                                                 aporte adequado 
                
  Funcionalidade                                                     Sem défice OU                                            Défice funcional moderado OU                                   Défice funcional severo OU  
                                                                       Melhoria significativa recente                                          Deterioração recente                                 Deterioração recente significativa 
      
Exame Físico                                                             Sem défice OU                                  Evidência de ligeira ou moderada                                   Sinais óbvios de mal-nutrição 
                                                                               Deficiência crónica mas                        perda de gordura sub-cutânea/músculo                 (ex. perda severa de gordura sub- 
                                                         com melhoria clínica recente                                                                  cutânea e possível edema 
   
                                                                                     Categorias Globais do AGS-GD  (A,B ou C) =  
 

Folhas de Trabalho para cotação da AGS-GD 
 
 

As caixas 1-4 da AGS-GD  são desenhadas para serem completadas pelo doente. A cotação numérica da AGS-GD é determinada usando 1) as cotações entre parêntesis das 
caixas 1-4 e 2) as folhas de trabalho em baixo para os itens não marcados com parêntesis. As cotações para as caixas 1 e 3 são aditivos para cada caixa e as cotações para as 
caixas 2 e 4 são baseadas na cotação máxima de cada item assinalada pelo doente. 
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ANEXO 2 
 

 Consentimento informado
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Tese de Mestrado em Nutrição Clínica 

 

Avaliação nutricional do doente oncológico pela AGS-GD 
 

 

Existem evidências científicas de que uma intervenção nutricional atempada e 

adequada consegue prevenir nos doentes oncológicos as complicações da desnutrição, 

optimizar a qualidade de vida, aumentar a tolerância aos tratamentos e favorecer um 

menor tempo de internamento. Daí que a necessidade de avaliação nutricional deva ser o 

mais precoce possível para que se consiga identificar a desnutrição e aqueles que estão 

em risco. 

A Avaliação Global Subjectiva Gerada pelo Doente (AGS-GD) é um sistema de 

avaliação nutricional desenvolvido especificamente para este tipo de doentes. 

Será pedido aos participantes que preencham as primeiras quatro questões da 

AGS-GD. As restantes questões serão completadas pelo investigador principal com base 

nos registos médicos individuais e no exame físico. 

Aplicação da AGS-GD acontecerá no início do primeiro ciclo de tratamento, 

seguida de reavaliações até ao final do segundo ciclo, de acordo com a periodicidade 

indicada nas regras de utilização do questionário. 

Pelas razões expostas, julgamos poder contribuir com o presente projecto de 

investigação, de forma séria, inovadora e fundamentada para uma melhor compreensão 

e aprofundamento dos conhecimentos e condicionalismos que envolvem o doente 

oncológico dos Açores. 
 
 

 Objectivos 
 

1. Testar a facilidade de utilização da AGS-GD como ferramenta de avaliação nutricional 

nos doentes oncológicos. 

2. Determinar a evolução dos doentes em termos de acompanhamento nutricional. 

3. Demonstrar o auxílio do suporte nutricional na redução da morbilidade relacionada 

com os cuidados prestados. 

4. Saber se a intervenção nutricional precoce teve ou não influência na melhoria do seu 

estado geral. 

5. Propor alterações possíveis, viáveis e adequadas visando a melhoria da realidade 

dos doentes oncológicos. 
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CONSENTIMENTO INFORMADO 
 

NOME DO PROJECTO: “Avaliação nutricional do doente oncológico pela AGS-GD” 

NOME DO ORIENTADOR: Doutor Jácome Bruges Armas 

NOME DO INVESTIGADOR: Drª Débora Silveira 

LOCAL DE ESTUDO: Serviço de Oncologia Médica, Hospital de Santo Espírito de 

Angra do Heroísmo 

 

 

Por favor, leia com atenção e assine se estiver de acordo. 

1. Confirmo que li e percebi o folheto de informação relativo ao estudo 

referenciado e tive oportunidade de colocar questões que me foram 

esclarecidas. 

2. Compreendo que a minha participação é voluntária e que sou livre de desistir 

a qualquer momento, sem ter de dar explicações e sem que o meu tratamento 

ou direitos legais sejam afectados. 

3. Concordo em preencher os questionários destinados a este projecto sempre 

que me for solicitado. 

4. Concordo receber aconselhamento nutricional sempre que se justifique. 

5. Concordo que os dados facultados nos questionários sejam processados de 

forma anónima pelos investigadores envolvidos neste projecto. 

6. Aceito participar no estudo. 

 

 

 

 Angra do Heroísmo, ___ de _____________ de 2008 

 

 
 
 
 

PARTICIPANTE ______________________________________________ 
  

ORIENTADOR ______________________________________________ 
 

INVESTIGADOR 
 

______________________________________________ 
 


