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Atualmente 20% da população portuguesa tem idade ≥ 
65 anos e prevê-se que aumente exponencialmente. A 
prevalência da desnutrição nos idosos é de 1 a 5% na 
comunidade e 20 a 50% nos hospitalizados, o que está 
associado a um aumento da morbilidade, mortalidade, 
duração de internamento e custos. 
O projeto QuaLife+, financiado pela Noruega, Islândia e 
Liechtenstein através dos EEA Grants, no âmbito do 
Programa Iniciativas de Saúde Pública da ACSS, 
permite avaliar e monitorizar o risco nutricional dos 
idosos no CHSJ e numa amostra representativa dos 
ACeS parceiros da sua área de referenciação (Porto 
Oriental e Santo Tirso/Trofa).  
 

. Neste projeto foram rastreados 2438 e 2224 idosos no CHSJ e nos ACeS parceiros, respetivamente com idade igual ou 
superior a 65 anos, no período de período entre outubro de 2015 a abril de 2016. 
Para a uniformização das práticas de rastreio realizaram-se, previamente, ações de formação aos profissionais envolvidos. 
No CHSJ a metodologia amostral está descrita na figura 1.  
Recorreu-se a uma amostragem aleatória simples nos ACeS, considerando o universo global dos idosos inscritos, ACeS Porto 
Oriental n= 1447 e no ACeS Santo Tirso Trofa n = 1590, tendo até abril sido rastreados 66 e 80% respetivamente. 
No CHSJ, o rastreio é realizado pelos enfermeiros, através do Mini Nutritional Assessment – Short Form (MNA-SFR) 
disponível no sistema informático, gerando um alerta automático à equipa de nutrição, sempre que o doente está em risco.  
Nos ACeS, o rastreio é também realizado pelos enfermeiros.  
Foi usada estatística descritiva para caracterização da amostra. Foi utilizado o teste qui-quadrado para verificar se existem 
diferenças na proporção de mulheres e homens em cada estado nutricional, assim como para verificar se existem diferenças 
na proporção de doentes classificados em cada estado nutricional entre os doentes rastreados e os avaliados; o teste de 
Mann-Whitney foi utilizado para verificar se existem diferenças na mediana da idade.  
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	  MNA-‐SF	  
	  	   Nutrido	   Risco	  de	  desnutrição	   Desnutrição	   P	  

Sexo	  n	  (%)	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Feminino	  (n=1148)	   446	  (39.6)	   450	  (54.9)	   252	  (51.0)	   <0.001*	  
	  	  Masculino	  (n=1290)	   679	  (60.4)	   369	  (45.1)	   242	  (48.9)	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Idade	  (anos)	   74	  	   79	  	   80	  	   <0.001#	  

Figura. 1 – Metodologia amostral, indicadores de processo e de resultados  

Gráfico 1 – Rastreio nutricional e avaliação/intervenção nutricional no CHSJ 

Gráfico 2 – Risco nutricional na  admissão (CHSJ) 

*Qui-quadrado, #Mann-Whitney 
Tabela 1 – Proporção por sexo e diferenças de idade para cada estado nutricional  

Os resultados do rastreio no CHSJ apontam para mais de 1/3 de doentes admitidos em risco de desnutrição e cerca de 1/5 de 
desnutridos; após a avaliação nutricional a maioria estava desnutrida.  
Nos ACeS a prevalência de utentes em risco de desnutrição e desnutridos foi inferior à do CHSJ, tendo sido esta superior no ACeS 
Santo Tirso/Trofa 
A prevalência de desnutrição no nosso estudo é sobreponível àquela descrita na literatura.  
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Gráfico 3 – Estado nutricional por ACeS 

Avaliar e monitorizar o risco e o estado nutricional 
dos idosos no CHSJ e numa amostra 
representativa dos ACeS parceiros da sua área 
de referenciação. 
 

Métodos 

No CHSJ foram neste intervalo de tempo, rastreados 2438 
doentes. Destes, 803 doentes preencheram os critérios 
para avaliação nutricional  (gráfico 1).  

Os resultados do rastreio na admissão podem ser 
observados no gráfico 2. 

No CHSJ, relativamente ao sexo e idade, a sua relação com o 
MNA-SF está descrita na tabela 2.  

A probabilidade de estar em risco de desnutrição ou 
desnutridos é maior nas mulheres comparativamente aos 
homens. 
Relativamente à idade, os doentes mais velhos apresentam 
maior risco de desnutrição ou desnutrição. 

Os resultados do rastreio nos ACeS podem ser observados no 
gráfico 3. 
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