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COSTA DE CALLAR quan em molesta veure que 
se’ns ignora. Em molesta el poc capaços que 
som de treure a flotació la realitat del que som. 
Em molesta que no se’ns reconegui el que fem 
possible cada dia… Em molesta infinitament la 
nostra no visibilitat.

Se silencien el coneixement, la creativitat i la 
tenacitat dels qui sòlidament sostenim la salut 
de tot un país. Tant és si parlem d’institucions 
públiques o privades: tota la infermeria treballa 
perquè la salut dels ciutadans es trobi en les 
millors condicions dins de cada cas particular i 
circumstància personal. Tot i això, no se’ns veu. 
No se sap molt bé quin és l’acte de la cura, tota 
la realitat que suposa, tot l’esforç que compor-

ta, la recerca que ho sosté o les seves conse-
qüències.

En el meu fur intern tinc el convenciment que 
efectivament som una professió molt conegu-
da, al temps que poc reconeguda. És curiós 
com una ciència que és tan necessària es pot 
percebre tan ignorada. Som probablement una 
de les ciències amb més professionals actius en  
camps o escenaris diferents però, si preguntes 
què és una infermera, tothom la situarà en un 
centre de salut o hospital i, gairebé sempre, 
exercint una funció de suport o ajuda. 

No obstant, és tan versàtil la cura… Són in-
nombrables les circumstàncies en les quals es 

La infermera invisible…
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per josep maria camps, president del COILL

necessita una infermera sola: una infermera amb 
el conjunt de les seves competències independents, 
autònomes, de no suport. Però es desconeix, per 
què? Penso que aconseguir aquest reconeixement, 
si és possible, depèn principalment de nosaltres 
mateixos. La visió del que som és la d’una paella 
de la qual nosaltres sostenim el mànec. No perme-
tis que altres es quedin amb el reconeixement que 
mereixes; és teu. No restis invisible darrere d’altres, 
fes-te present amb el teu esforç, els teus estudis i la 
teva formació. Ningú com tu té el to, les paraules, 
el context i la capacitat per fer-se veure, per fer-se 
notar, per ser infermera. Ningú com tu reclamarà el 
que ets i el que et pertany com a autora dels teus 
actes. 

Reclama les competències que et pertanyen com 
a conseqüència dels teus coneixements, de la teva 
professionalitat i de la teva formació. No deixis que 
se silenciïn, s’infravalorin, o es trepitgin les teves 
responsabilitats. Tu saps de l’absència de mediocri-
tat i la manca de rutina de la professió infermera, 
dels seus beneficis. Saps de l’esforç que realitzes 
cada dia per fer bé el que fas. Parla amb l’autoritat 
de qui actua i ho fa amb criteri, coneixement i evi-
dència científica.

De debò, no t’has trobat mai amb la ràbia que pro-
dueix no sentir-se reconeguda en algun dels camps 
assistencial, econòmic, gestor, docent, investigador 
o comunicatiu que són necessaris per fer possible 
la cura? Doncs, fes visible la teva feina, el que in-
vestigues, el que ensenyes. Practica l’assertivitat des 
del que ets: capacitat, competència i coneixement. 

Les infermeres cuidem, gestionem, investiguem. 
Som un dels components vitals de qualsevol equip 
de salut, però, molt sovint, som invisibles… Cal fer 
el possible perquè tothom es quedi amb la imat-
ge d’aquesta ciència tan essencial que es preocupa 
intensament de l’ésser humà. La infermeria és una 
ciència que investiga, coneix i actua; que gestiona i 
és eficaç amb la salut; que comunica i es perpetua 
en el temps; que evoluciona. 

És raó de justícia donar a cadascú el seu: que 
es reconegui la nostra tasca. Som molts més 
els no mediocres.[]
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EL PASADO MES DE MAYO tuvo lugar en Mel-
bourne el congreso, que se celebra cada cuatro 
años, del Consejo Internacional de Enfermería 
centrado principalmente en el tema de La equi-
dad en el acceso a la sanidad.

El Congreso es una excelente oportunidad in-
ternacional para acercar visiones sobre el papel 
que juega la enfermería en una sociedad y la 
importancia de sus roles dentro del sistema sa-
nitario, debido al gran número de países repre-
sentados en el encuentro. Durante las sesiones 
del mismo pudimos, no sólo departir con otros 

profesionales sobre nuestros roles actuales, sino 
reflexionar hacia dónde vamos como profesión, 
y qué retos tenemos ante nosotros a nivel de 
práctica clínica y educación.

Una delegación de Lleida presentó una comuni-
cación sobre las alarmantes cifras de desempleo 
que azotan a la comunidad enfermera desde el 
inicio de la crisis, lo que lleva a las últimas gene-
raciones de enfermeras a resignarse a trabajar 
en unas condiciones pésimas o a salir del país 
en busca de la oportunidad laboral que se les 
niega en España.[]

Melbourne. AUSTRALIA 2013

La equidad en el 
acceso a la sanidad

texto/foto Iago Enjo

Congreso del Consejo Internacional de Enfermería
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El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de 
Lleida convoca una Beca de 6.000 euros per al 
Millor Projecte de Recerca Infermera 2014.

1. El 75% de les autores o autors del projecte  
hauran de ser infermeres col·legiades a Llei-
da (el 25% restant poden ser o bé infermeres 
col·legiades en altres col·legis, o bé altres pro-
fessionals de la salut).

2. Els projectes s’hauran de dur a terme en un 
període d’un any.  Per  tal de fer-ne un segui-
ment, s’assignarà un supervisor expert en la 
matèria i en  metodologia científica. El grup de 
treball i el supervisor es reuniran almenys un 
cop al mes. 

3. Els projectes i CV dels investigadors/es hau-
ran de ser presentats en format FIS.

4. Es valorarà positivament que els autors/es 
treballin en el camp assistencial i que els grups 
estiguin integrats per professionals de diferents 
institucions. 

5. La Junta de Govern del Col·legi Oficial 
d’Infermeres i Infermers de Lleida, conjunta-

ment amb dos avaluadors externs, decidirà 
quins són els beneficiaris/es de la beca. Aques-
ta decisió es farà pública el dia 15 de maig de 
2014, durant els actes de la Diada de la In-
fermeria. 

6. En la fase de difusió de l’estudi sempre haurà 
de constar-hi que ha estat finançat pel Col·legi 
Oficial d’Infermeres i Infermers de Lleida.

7. No seran finançats aquells projectes que ja 
hagin estat becats per altres institucions de 
caràcter públic o privat.

8. El no compliment de les bases suposarà el 
retorn dels diners.

9. La data límit per l’entrega dels projectes fina-
litza el dimecres 7 de maig de 2014,  a les 19h.
 

Lleida, 4 de febrer de 2014.[]

Per a més informació: 
www.coill.org
973 24 37 60
infermerialleida@lleida.org

bases  Beca Millor Projecte 
       de Recerca Infermera 2014

convocatòria 2014
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El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de 
Lleida convoca per a l’any 2014 el XXII Premi 
d’Investigació d’Infermeria de Lleida, pre-
miant els tres millors treballs que es presentin 
en aquest certamen anual d’acord amb les ba-
ses següents:

1. Pot participar-hi com autor/a o autors/es 
la totalitat de col·legiats/des donats d’alta en 
aquest Col·legi professional fins a un mes abans 
de la publicació d’aquestes bases. Els tres au-
tors principals hauran de ser infermers/es i 
col·legiats/des a Lleida. 

2. La dotació del Premi serà:
 1r premi: 1.800 euros
 +inscripció XVIII Encuentro Internacional 
 de Investigación en Cuidados-Vitòria.
 2n premi: 1.200 euros euros
 3r premi: 300 euros

3. El treball presentat farà referència a qualse-
vol camp d’actuació d’infermeria i no poden 
haver estat ni publicats ni presentats a congres-
sos, jornades, seminaris o similars en qualsevol 
forma habitual de ponència, comunicació, pòs-
ter, etc.

4. El jurat estarà presidit per la mateixa persona 
que tingui aquest càrrec del col·legi o en la per-
sona que delegui. El jurat estarà format per un 
infermer/a d’àmbit hospitalari, un infermer/a 
d’atenció primària, un infermer/a d’àmbit so-
ciosanitari i/o residencial, una llevadora, un 
infermer/a docent de la Facultat d’Infermeria, 
un membre de la Comissió d’Investigació del 
Col·legi, un infermer/a màster, doctorant o doc-
tor en ciències de la infermeria i per la secretària 
del Col·legi que també ho serà del Jurat, amb 
veu però sense vot. El president té vot de qua-
litat.

5. La decisió del Jurat és inapel·lable.

6. Els treballs han de ser presentats en suport  
CD i/o DVD  i impresos en paper: din-A4  amb 
espai de 1,5 per una sola cara. A tots els treballs 
seran identificats els autors amb un pseudònim 

i adjuntaran un sobre tancat que contindrà el 
nom i cognoms, adreça actual, número de te-
lèfon i número de col·legiat/da de l’autor/au-
tors. Fora del sobre tancat solament constarà el 
mateix pseudònim que hi figuri al treball. 

7. Caldrà presentar 3 exemplars del treball im-
près en lletra tipus Arial 11 i en cap d’ells hi pot 
constar  referència d’agraïment a ningú. En cas 
que el treball resulti premiat, a la publicació s’hi 
podran afegir els agraïments.

8. Els treballs premiats quedaran en propie-
tat del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers 
de Lleida que en podrà fer l’ús que en cregui 
convenient i es reserva el dret a la difusió dels 
mateixos en els mitjans que consideri oportuns.

9. Qualsevol dels premis podrà ser declarat desert.

10. La data de finalització de presentació dels 
treballs aspirants al Premi serà el dimecres 7 de 
maig de 2014, a les 19h.

11. Cap membre del jurat ni de la junta de Go-
vern del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers 
de Lleida pot participar-hi, ni individualment ni 
com a autor/a col·laborador/a, en aquest Premi.

12. La data de lliurament de premis serà el 15 
de maig de 2014, durant els actes de la Diada 
de la Infermeria.

13. Política de plagi: el fet de plagiar un estudi 
fet amb anterioritat (bé sigui del mateix autor/a 
del treball o d’un altre) implicarà la retirada del 
Premi, així com del dret a tornar-hi a participar.

14. El fet de participar en aquest certamen su-
posa l’acceptació d’aquestes bases.
 

Lleida, 4 de febrer de 2014.[]

Per a més informació: 
www.coill.org
973 24 37 60
infermerialleida@lleida.org

XXII Premi d’Investigació bases 
d’Infermeria de Lleida
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“la salut 
pública és 

per de!nició 
col·lectiva, 

un bé públic”

entrevista entrevista Sara Bobet

foto Carme Gómez

MISSATGES
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Carles 
Muntaner
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“El que és insostenible és un sistema 
social tan desigual on només es 

bene!cien els ingressos alts. Espanya 
ha estat, sistemàticament, gastant 

menys del que li pertoca pel seu 
nivell d’ingressos”
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Catedràtic de la Bloomberg Faculty of 
Nursing i de la Dalla Lana School of Public 
Health, University of Toronto, Canadà.
Licenciatura en Medicina (MD), Universi-
tat de Barcelona (1981). Doctor en Psico-
logia (PhD), Universitat Autònoma de Bar-
celona (1985). Postdoctoral fellow in Drug 
Abuse, Addiction Research Center, Natio-
nal Institute on Drug Abuse, Baltimore, 
Maryland, USA (1986-1988). Master of He-
alth Science in Psychiatric Epidemiology, 
Bloomberg School of Public Health, Johns 
Hopkins University, Baltimore, Maryland, 
USA (1989-1991). Postdoctoral fellow in 
Sociology of Mental health, Laboratory 
of Socio-environmental Studies, Natio-
nal Institute of Mental Health, Bethesda, 
Maryland, USA (1992-1996).

La salut és un bé públic o un bé privat? 
Crec que la salut pública és per definició 
col·lectiva. És, per tant, un bé públic. Per exem-
ple, si un decideix no immunitzar-se posa en 
risc els altres i, podríem dir que en qüestions 
d’hàbits també, perquè allò que un fa té efec-
tes sobre els altres. Es pot argumentar, doncs, 
que tota la salut és col·lectiva. Hi ha un àmbit 
privat subjectiu i objectiu que li incumbeix a ca-
dascú individualment però dins del local, en tot 
cas, es considera la salut com un bé col·lectiu. 
Tots tenim responsabilitat respecte a la nostra 
salut i a la dels altres.

Com a bé col·lectiu, la salut pública, de 
què depèn principalment: de factors ge-
nètics, de l’estil de vida…? Les diverses cau-
ses de mortalitat depenen de diversos factors 
socials com el que anomenem desenvolupa-
ment, inclòs la forma en què les persones crei-
xen (l’escola, l’alimentació, entorn emocional, 
col·lectiu psicosocial,...), la salut del lloc on vi-
uen (inclòs el barri), fer esport, la salut en el 
lloc de treball (tipus d’exposicions químiques, 
físiques o psicosocials com la llibertat i el desen-
volupament de la creativitat en el lloc de treball 
i també, de la forma en què les persones enve-
lleixen i el tipus de serveis socials i de salut que 
tenen. Tot això constitueix el que anomenem 
“Determinants socials de la salut” i afecten les 
persones al llarg de la seva vida. Això explica la 
gran variabilitat en les majors causes de morta-

litat (cardiovasculars, càncers, accidents, homi-
cidis, suicidis…).

Per tant, la desigualtat social va lligada a 
la desigualtat en salut? Sí. Crec que és difícil 
negar-ho en aquest moment perquè hi ha mol-
tes evidències. Veiem pobresa i desigualtat en 
salut si comparem països i també dins dels ma-
teixos països. Cal doncs pensar en intervencions 
i polítiques pensades per reduir aquesta desi-
gualtat i és aquí on entrem en el difícil camp de 
les decisions polítiques.

El sistema de salut públic està pensat, en 
principi, per reduir aquestes desigualtats. 
Les retallades pressupostàries en aquest 
sector, quins efectes tindran a llarg termi-
ni? De moment no sé si s’ha fet aquesta recer-
ca. Evidentment hi ha certs governs que no els 
agrada que aquests tipus d’estudis surtin a la 
llum perquè afectaria negativament la seva ges-
tió. Estic parlant aquí tant del PP com de CiU. En 
aquest sentit és un tipus de recerca incòmoda. 
Això és el que va passar a Anglaterra, per exem-
ple, amb el famós Black Report (1980) quan 
la llavors primera ministra, Margaret Thatcher, 
no va voler que es difongués. En aquest sentit, 
doncs, el que esperem és que augmentin les 
desigualtats. Ara bé, no tinc dades en aquest 
moment per corroborar aquesta afirmació. En 
concret, crec que hi ha hagut almenys un estudi 
sobre els efectes en salut mental que mostra un 
increment de trastorns mentals o d’assistència 
en malalts mentals. 

A partir d’ara segur que es publicaran articles 
que mostraran que les retallades i privatitzaci-
ons haurien d’estar acompanyades d’efectes no 
només en l’accés i utilització desigual per clas-

“Veiem pobresa i desigualtat 
en salut si comparem països 
i també dins dels mateixos 
països. Cal doncs pensar en 
intervencions i polítiques 
pensades per reduir aquesta 
desigualtat”
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ses socials sinó en resultats de salut, encara que 
això és molt difícil de provar perquè, per exem-
ple, ens trobem amb la paradoxa que davant 
una recessió econòmica, com que hi ha menys 
feina, la mortalitat lligada al lloc de treball o al 
transport es redueix. Això pot ser tan important 
o més que les causes de mortalitat elevades per 
salut mental, que són les més afectades per si-
tuacions d’atur que poden provocar depressió, 
alcoholisme,... Cal analitzar les malalties sepa-
radament i veure a quin tipus de trastorn està 
afectant més els canvis econòmics i polítics que 
són els importants (retallades i privatitzacions).

En relació amb això, la Dra. Helena Legido-
Quigley de la London School of Hygiene 
and Tropical Medicine va publicar un estu-
di al British Medical Journal, el passat 13 
de juny de 2013, on deia que retallar en 
sanitat augmentarà el seu cost en el futur 
i que ja s’havia constatat que en països 
europeus molt afectats per la crisi, com 
és el cas de Grècia, havien aparegut nova-
ment malalties com la malària. Sí, això és 
veritat. El cost augmenta quan es fan retallades 
o quan no hi ha accés a l’atenció primària. Pre-
cisament, fa poc hem publicat amb la doctora 
Legido-Quigley un article a The Lancet parlant 
de la pèrdua d’atenció sanitària universal a Es-
panya que és un dret constitucional però que 
ja, de fet, no ho és. Cal doncs, fer esment que 
aquestes retallades poden tenir un efecte nega-
tiu sobre la salut i un efecte econòmic contrari 
al que es pretén. S’haurà de pagar més com 
a conseqüència de malalties cròniques que no 
estan gestionades pròpiament.

Pel que fa al cost, el sistema sanitari pú-
blic espanyol està per sota de la mitjana 
de la Unió Europea. Tenim realment un 
sistema insostenible? Hi ha una herència 
econòmica del franquisme per la qual hi ha un 
desenvolupament més baix dels serveis socials 
i la salut que el que hi ha en altres països eu-

ropeus. Per exemple, si Suècia té un 12% de 
treballadors que es dediquen a la salut, a Espa-
nya estem al voltant del 7% o 8% (no sé la xifra 
exacta). Hi ha una manca de desenvolupament 
de l’estat del benestar espanyol inclús pel seu 
nivell d’ingressos. El tema és que Espanya s’ho 
pot permetre, però hi ha una decisió política 
de no fer-ho. Si els ingressos de l’estat espa-
nyol són com el 94% de la mitjana europea, 
les seves despeses públiques són el 77% (dades 
del 2009 al 2011). Això vol dir que és un país 
que en termes d’estat de benestar, fins ara, a 
viscut per sota de les seves possibilitats. S’han 
fomentat polítiques neoliberals, per exemple 
quan el president Rodríguez Zapatero deia “ba-
jar impuestos es de izquierdas”. El que s’ha fet 
en lloc d’augmentar impostos de les fortunes, 
patrimonis, successions o sobre els beneficis de 
les inversions privades, doncs, no s’ha gravat 
aquest segment de població i, per tant, no es 
recapten aquests impostos que sí es recapten 
als serveis socials, inclosa la salut. Aquest és el 
problema bàsic. No és tracta del fet que l’estat 
no s’ho pugui permetre o que no sigui sosteni-
ble. El que és insostenible és un sistema social 
tan desigual on només es beneficien els ingres-
sos alts. Espanya ha estat, sistemàticament, 
gastant menys del que li pertoca pel seu nivell 
d’ingressos. Com ja he dit abans, si Espanya a 
nivell d’ingressos és al 94% de la mitjana euro-
pea, la distància respecte a la mitjana europea 
en serveis socials és el 77%. Hi ha, doncs, una 
diferència notable.

En el darrer llibre que ha publicat en caste-
llà, juntament amb Joan Benach, Gemma 
Tarafa i Clara Valverde “La sanidad está en 
venta” (Icaria Editorial, 2012); parla del 
fet que anem vers una sanitat dual, és a 
dir, per a rics i pobres. El fet és que hi havia 
aquesta tendència, fins i tot, amb el sistema de 
salut quasi universal que hi ha hagut a Espanya 
durant el període de la transició hi ha una estra-
tificació de classe entorn de la qualitat i a altres 

Carles Muntaner és coautor del 
llibre “La sanidad está en venta” 
(Icaria, 2012), que tracta sobre la 
sanitat dual: per a rics i pobres
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característiques de l’ús dels serveis sanitaris. De 
manera que la classe treballadora utilitza el sis-
tema públic, la mitjana i mitjana-alta combina 
el públic i privat. No hi havia, per tant, igualtat 
perquè és un sistema estratificat. 
Ara bé, els sistemes públics tenen millor qualitat 
científica i tècnica que els privats, en general, i 
això té un efecte relativament igualitari. Amb 
més privatitzacions, això es perdrà. En aquest 
sentit, sí que anem a una major polarització de 
classe social. Serà un país on la medicina es-
tarà més dotada tecnològicament per qui s’ho 
pugui pagar i la pública tindrà menys inversió i 
serà per les persones que tinguin menys diners. 
Aleshores, es produirà una desigualtat de classe 
en l’accés i utilització i potser, amb els resultats 
de salut. Però, tot això està per veure. 
Els Estats Units té un sistema que està molt pri-
vatitzat i les desigualtats són molt més grans 
que, per exemple, al Canadà on hi ha un sis-
tema únic i públic en el qual per la majoria de 
les intervencions de tipus biomèdic, la medi-
cina privada és il·legal. Així, si un ofereix una 
intervenció privada allà on l’Estat està propor-
cionant el mateix tipus d’intervenció, això és il-
legal. En aquest sentit, els canvis que s’estan 
donant en el nostre país semblen apuntar cap 
a la desigualtat.

En aquesta línia s’ha vist que, per exem-
ple, la mesura del copagament ha provo-
cat una menor adherència al tractament 
i, fins i tot, l’abandó del mateix per part 
d’algunes persones. Sí. És una de les mesu-
res que augmenten la desigualtat de classe en 
l’ús i utilització dels serveis sanitaris perquè no 
afecten ni les classes mitjanes-altes ni les altes. 
Aquesta és la política darrere de totes aquestes 
mesures (tant del PP com de CiU); és una políti-
ca de classe que està augmentant la desigualtat 
en el país i està eliminant l’estat del benestar 
que, tal com he comentat abans, ja és dels més 
febles de la UE a causa de l’herència franquista.

Caldria fer, doncs, estudis previs que de-
mostressin que les retallades són efecti-
ves? En economia ja se sap que les retallades 
no produeixen un increment de la inversió. És 
una decisió política que afavoreix una classe 
social, no és una mesura destinada a sortir ne-
cessàriament de la recessió i millorar la qualitat 
de vida de les classes treballadores del país. Em-
pitjoren una situació que ja és dolenta. Retallar 
i empobrir les classes treballadores dels països 
rics no durà un increment de la demanda i, per 
tant, perllonga la recessió i demostra que estem 
davant de decisions polítiques.

Com han d’actuar les organitzacions d’in-
fermeres, com el COILL, enfront d’aquesta 
situació? Com a organització d’infermeres te-
nen molta veu. Primer, perquè la infermeria és 
una de les ocupacions amb més alta densitat a 
la població. Segon, perquè tenen un coneixe-
ment molt gran dels efectes de les retallades en 
el món sanitari, ja que els veuen directament. 
Tercer, perquè tenen un contacte directe amb 
les classes treballadores. Per tot això, tenen més 
legitimitat, coneixement i capacitat de mobilit-
zació que altres professionals. 
En aquest sentit, tenen la responsabilitat de 
defensar els sistemes universals de salut de 
qualitat perquè són més justos i valoren la 
vida de les persones per igual, independent-
ment de la seva capacitat de comprar serveis 
sanitaris. Només per això, crec que tenen un 
paper fonamental. A més, les retallades afecten 
la professió perquè signifiquen una pèrdua de 
control professional, una sobrecàrrega de paci-
ents amb unes ràtios que són pitjor per la salut 
de les infermeres i pels pacients. Les infermeres 
tenen també una reducció del sou i, per tant, 
pèrdua de poder adquisitiu, etc.
Hi ha, per tant, tota una sèrie de factors que 
també afecten la seva salut. Han de lluitar, 
doncs, per la salut de la població, la seva pròpia 
i, per descomptat, per la seva feina.[]
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Acreditació
IRBLleida
L’IRBLLEIDA HA ESTAT ACREDITAT per l’Instituto 
de Salud Carlos III com a Institut d’Investigació 
Sanitària, la qual cosa significa que podrà ac-
cedir a diferents programes d’investigació per 
aconseguir finançament per desenvolupar nous 
projectes i garantir el manteniment i la millora 
dels recursos tècnics i humans actuals.

L’acreditació suposa, tal com queda recollit en 
el Reial decret 339/2004, de 27 de febrer, “inte-
grar-se en una xarxa d’instituts vinculats al Sis-
tema Nacional de Salut i utilitzar l’acreditació 
atorgada com a element de difusió de les seves 
activitats d’investigació”.  

Aquesta acreditació s’obté per un període inici-
al de cinc anys, i un cop transcorreguts podran 
concedir successives acreditacions pel mateix 
temps, sempre que s’aconsegueixi una avalu-

ació positiva de les activitats científiques i de 
gestió realitzades. A més, garanteix un nivell 
d’excel·lència de la recerca desenvolupada i un 
correcte finançament de la mateixa, assegurant 
el bon ús dels recursos públics i privats del cen-
tre. 

L’IRBLleida és el 7è centre d’investigació sanità-
ria acreditat a Catalunya i el 20è a l’Estat. Fins 
a al moment hi havia 19 instituts de recerca 
sanitària acreditats, 6 dels quals a Catalunya: 
IDIBAPS (Institut d’Investigacions Biomèdiques 
August Pi i Sunyer), IDIBELL (Institut d’Investiga-
ció Biomèdica de Bellvitge), VHIR (Vall d’Hebron 
Institut de Recerca), IGTP (Institut d’Investigació 
en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol) i 
IIB Sant Pau (Institut d’Investigació Biomèdica 
Sant Pau) i IMIM (Institut de Recerca de l’Hos-
pital del Mar). Amb l’acreditació d’IRBLleida, 

text IRBLleida/UdL
foto Bàrbara Chalamanch

MISSATGES
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Acreditació
IRBLleida

Des del passat mes d’octubre, l’IRBLleida 
compta amb un nou grup de recerca integrat 
per més d’una vintena d’infermeres i infermers 
–tant de la pràctica clínica com acadèmica– i 
altres membres de professions aliades.

Tot i la seva curta trajectòria, GRECS –Grup de 
Recerca en Cures de la Salut– ja ha obtingut 
projectes finançats, tant a nivell nacional com 
europeu, en diferents convocatòries competi-
tives (7è programa marc i FIS, principalment) 
emmarcades en l’àmbit de l’aprenentatge in-
tergeneracional i la transferència de l’evidència 
científica a la pràctica clínica.

La investigadora principal del grup és Mont-
serrat Gea que ha rebut el suport de les tres 
institucions que conformen GRECS –Hospital 
Arnau de Vilanova, Gestió de Serveis Sanitaris i 
la Facultat d’Infermeria de la Universitat de Llei-
da– així com el del Col·legi Oficial d’Infermeres 
i Infermers de Lleida, de la Unitat Investén-Isciii 
dels Instituto de Salud Carlos III i del Grup de 
Recerca en Cures de la Vall d’Hebron.

El Grup de Recerca en Cures de la Salut compta 
amb la complicitat dels responsables de l’IRB-
Lleida i, molt especialment, amb la del seu di-
rector, el doctor Xavier Matías-Guiu.[]

ELS RESPONSABLES D’INFERMERIA DE LES INSTITUCIONS QUE CONFORMEN GRECS: JORDI 

BALLESTÉ (GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS), MARINA PEIRÓN (HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA) I 

JOAN BLANCO (FACULTAT D’INFERMERIA DE LA UdL).
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foto UNIVERSITAT DE LLEIDA

Lleida es posiciona en el marc estatal com un 
pol de recerca sanitària d’excel·lència en recer-
ca translacional, de cooperació entre la recerca 
clínica i la bàsica.  

ACTE DE CELEBRACIÓ DE L’ACREDITACIÓ 

“L’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRB-
Lleida) no és un oasi enmig del desert, sinó que 
forma part d’un ecosistema de recerca que la 
Universitat de Lleida (UdL) està construint des 
de fa molts anys”. Així s’expressava el pas-
sat 27 de febrer, el rector de la UdL, Roberto 
Fernández, en l’acte que celebrava l’acreditació 
de l’IRBLleida com a centre d’excel·lencia inves-
tigadora en biomedicina a l’Estat per part de 
l’Institut Carlos III de Madrid.

El rector va subratllar que la biomedicina és una 
de les quatre línies estratègiques en recerca que 
té fixades la UdL, a més de l’agroalimentària, 
les tecnologies per la sostenibilitat i el desenvo-
lupament social i territorial, i que l’acreditació 
de l’IRBLleida és un exemple de que es va per 
bon camí. Tot i així, va insistir que el fet d’ha-
ver aconseguit aquesta acreditació, no significa 
que “això s’acabi aquí”, sinó que cal continuar 
millorant, amb la complicitat de les institucions 
i la societat, per “seguir donant esperança als 
malalts”.

Per la seva part, el director de l’Institut Carlos 
III, Antoni Andreu; i la secretària general de 
Sanitat i Consum del Ministeri, Pilar Farjas; van 
subratllar en els seus discursos que “malgrat el 
que passa actualment la sanitat espanyola és 
una dels millors del món” i que els instituts de 
recerca biomèdica que acredita el Carlos III són 
la punta de llança del sistema sanitari i un “va-
lor per a la marca Espanya”. Farjas, com també 
ho van fer la resta de ponents de l’acte, Josep 

Pifarré (director dels Serveis Territorials de Sa-
lut a Lleida), Xavier Matías-Guiu (director de 
l’IRBLleida) i Ramon Roca (president del Consell 
Social de la UdL), van destacar la col·laboració 
de les diferents institucions autonòmiques i es-
tatals per obtenir aquesta acreditació, així com 
la tasca desenvolupada per tot el personal de 
l’IRBLleida.

LA INSTITUCIÓ

La Institució L’IRBLleida és un Institut de Recerca 
en el que participen la Universitat de Lleida i 
l’Institut Català de la Salut. Com a organisme 
mixt entre la Universitat i el sistema sanitari, 
l’IRBLLEIDA està compromès en avançar en la 
recerca biomèdica com a mitjà per millorar la 
salut de la població i facilitar una activitat as-
sistencial òptima en situacions de malaltia. Ac-
tualment, l’IRBLleida el conformen gairebé 350 
investigadors, entre els quals, molts professio-
nals que compatibilitzen la recerca amb la do-
cència experta als graus de Medicina, Inferme-
ria, Biomedicina, Nutrició Humana i Dietètica i 
Biotecnologia de la UdL, entre d’altres, i amb 
l’assistència sanitària a l’Hospital Universitari 
Arnau de Vilanova, l’Hospital de Santa Maria i 
als centres d’atenció primària de la regió sani-
tària de Lleida.  

Els investigadors estan organitzats en 31 grups 
de recerca que pertanyen a 5 grans àrees, co-
brint tota la recerca biomèdica des de la recer-
ca bàsica fins a la pràctica clínica i els assajos 
clínics:  
'&7-!*8-&$#&9+-!$($-&:+1;<.+0-&
'&=$>+0+#)&?$*)@8A!+0)&+&7B@$*+($#!);&
'&=1>$;-&C$;D;A;)*-& +&=1;$0A;)*-&>$&E)!1;1.+$-&
Humanes 
'&F$A*10+8#0+$-&
'&=$>+0+#)&C;"#+0) []

“L’IRBLleida no és un oasi 
enmig del desert”
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“Cal adequar els dispositius assistencials a les 
necessitats de salut especí!ques de la gent gran, 
per tal d’afavorir un envelliment  saludable i 
reduir-ne la morbiditat associada a l’edat”

Comparació de tres escales de cribratge nutricional per a la 
gent gran de la comunitat: capacitat predictiva dels efectes 
adversos de desnutrició

TERESA BOTIGUÉ SATORRA es l’autora d’aquest estudi, 
distingit amb el segon guardó del XXI Premi d’Investigació 
d’Infermeria que atorgà el Col·legi Oficial d’Infermeres i In-
fermers de Lleida al 2013.[]

estudi
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ESTUDI COMPARACIÓ DE TRES ESCALES DE CRIBRATGE NUTRICIONAL PER A LA GENT GRAN  (Per Teresa Botigué)

2n PREMI
XXI Edició del PREMI D’INVESTI-
GACIÓ D’INFERMERIA DE LLEIDA 

(2013)
del Col·legi Oficial d’Infermeres

i Infermers de Lleida
 

Autora: 
Teresa Botigué Satorra

cita
“…i no oblidar en començar el treball 

de preparar-me per equivocar-me, 
no oblidar que l’error molts 

cops havia obert el meu camí. 
Totes les vegades que no es complia el 

que jo pensava o sentia, 
sorgia finalment 

una possibilitat diferent i, 
si abans hagués tingut coratge, 

ja m’hi hagués endinsat. 
Però sempre vaig tenir por del deliri 
i de l’error. No obstant això, el meu 
error ha estat el camí d’una veritat, 

perquè només quan m’equivoco 
surto del que entenc. 

Si la veritat fos allò que puc entendre, 
acabaria sent només una veritat petita, 

de la meva mida”
''''

Clarice Lispector (Escriptora)

Reproducció
de l’estudi original

©COILL. Tots els 
drets reservats
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SIGLES I ABREVIATURES
ABVD: activitats bàsiques de la vida diària  

AHSP: Appetite, Hunger and Sensory Perception Questionnaire 

AIVD: activitats instrumentals de la vida diària 

ANSI: Australian Nutrition Screening Initiative  

BNR: Birmingham Nutrition Risk 

CB: circumferència braquial  

CCI: coeficient de correlació intraclasse 

CEIC: Comitè Ètic d’Investigació Clínica  

CES-D: Center for Epidemiologic Studies Depression Scale 

CNAQ: Council of Nutrition Appetite Questionnaire 

CONUT: control nutricional 

CP: circumferència del panxell 

ESPEN: European Society for Parenteral and Enteral Nutrition  

FRALLE: fragilitat de Lleida 

GNRI: Geriatric Nutritional Risk Index 

IMC: índex de massa corporal 

MMSE: Mini-Mental State Examination 

MNA: Mini Nutritional Assessment 

MNA-SF: Mini Nutritional Assessment Short Form 

MUST: Malnutrition Universal Screening Tool 

NA: Nutritional Assessment 

NRS-2002: Nutritional Risk Screening 

NUFFE-NO: Nutritional Form For the Elderly traduït al noruec 

OMS: Organització Mundial de la Salut  

SCREEN: Seniors in the Community: Risk Evaluation for Eating and 

Nutrition 

SEEDO: Societat Espanyola per a l’Estudi de l’Obesitat 

SGA: Subjective Global Assessment 

SNAQ: Simplified Nutritional Appetite Questionnaire  

SNAQ©: Short Nutritional Assessment Questionnaire  

VPN: valor predictiu negatiu  

VPP: valor predictiu positiu  

foto  INGIMAGE
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ESTUDI COMPARACIÓ DE TRES ESCALES DE CRIBRATGE NUTRICIONAL PER A LA GENT GRAN  (Per Teresa Botigué)

1. introducció
L’augment de les condicions socioeconòmiques 
a la majoria dels països europeus ha contribuït 
a millorar la qualitat de vida i, com a conse-
qüència, ha augmentat l’esperança de vida 
de la seva població. Les taxes de natalitat han 
descendit en tots els països en els últims trenta 
anys, però de forma més accentuada als països 
del sud d’Europa, cosa que ha originat un en-
velliment poblacional. 

L’envelliment de la població es caracteritza, des 
del punt de vista demogràfic, per l’augment re-
latiu de la població de gent gran (a partir de 
65 anys). El 2040 es preveu una població de 
gent gran de més de 65 anys del 26% a Cata-
lunya i del 28% a l’Estat espanyol. Actualment 
aquest percentatge és del 22%, segons dades 
de l’Institut d’Estadística de Catalunya (1).

Aquests canvis de població tenen implicacions 
en molts aspectes de la societat, perquè aques-
tes persones d’edat avançada presenten un 
nombre més elevat de necessitats sanitàries i 
socials; a més, en elles hi coexisteixen malal-
ties cròniques i degeneratives, majoritàriament 
incapacitants, que comporten una progressiva 
pèrdua de l’autonomia i la qualitat de vida, 
amb el risc de confinament a la llar o institu-
cionalització.

En aquest sentit, es fa necessari adequar els 
dispositius assistencials a les necessitats de 
salut específiques d’aquest col·lectiu, per tal 
d’afavorir un envelliment saludable i reduir-ne 
la morbiditat associada a l’edat. Diversos estu-
dis demostren que abordar de manera especia-
litzada les persones grans amb més risc permet 
reduir-ne les complicacions, i és cert que aques-
ta demanda estableix un gran repte per al Go-
vern i el Departament de Salut. 
A més, el col·lectiu de persones grans està 
considerat com un dels grups més heterogenis 
i vulnerables de la població, amb més risc de 
desequilibris, carències i problemes nutricio-

nals, a qui les minves o alteracions biològiques, 
psíquiques i socials repercuteixen en gran me-
sura en les activitats de la vida diària i en la ca-
pacitat per a alimentar-se i nodrir-se.

L’atenció primària de salut té una gran respon-
sabilitat en la cura d’aquest col·lectiu d’edat, 
perquè és en aquest nivell assistencial on serà 
més fàcil poder detectar aquests riscos de des-
equilibris, carències i problemes nutricionals. 
En aquest sentit, l’atenció primària de salut 
ja va identificar la desnutrició en les persones 
grans com un problema seriós. En el seu Pla 
d’Actuacions Prioritàries per al Període 2003–
2005 (2) es va marcar com a objectiu reduir la 
prevalença de desnutrició en les persones a par-
tir de 65 anys en un 10%, objectiu plantejat pel 
Pla de Salut de Catalunya en matèria de política 
sanitària amb relació a l’envelliment (3).

No obstant això, una detecció primerenca dels 
individus amb més risc nutricional, abans que 
s’hagi produït la desnutrició, seguida d’una in-
tervenció adequada, en reduiria l’aparició, les 
complicacions, el temps d’hospitalització i el 
cost sanitari que comporta (4).

Per tot això, es fa imprescindible la identificació 
i el control dels factors de risc, els quals han 
de ser inclosos dins d’un programa d’atenció 
a la gent gran, és a dir, dins de la valoració ge-
riàtrica integral. Per fer-ho, es recomana l’ús 
rutinari d’un procediment de selecció simple. 
Cada centre de salut ha de tenir una política 
d’avaluació nutricional, que pot variar d’acord 
amb els recursos disponibles i les poblacions es-
pecífiques de pacients, en què la prevalença de 
la desnutrició pot variar àmpliament (5).
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ESTUDI COMPARACIÓ DE TRES ESCALES DE CRIBRATGE NUTRICIONAL PER A LA GENT GRAN  (Per Teresa Botigué)

2. marc teòric
2.1. LA DESNUTRICIÓ EN LA GENT GRAN
Amb l’increment de l’esperança de vida, el 
desig de mantenir una bona salut, funciona-
litat i una màxima qualitat de vida en edats 
avançades constitueix una prioritat en la gent 
gran. Tot i que la genètica és un determinant 
d’aquesta expectativa de vida, existeixen altres 
factors extrínsecs directament implicats en la 
qualitat de vida de la persona gran, entre els 
quals cal destacar l’alimentació. La dieta i l’es-
tat nutricional tenen una gran influència, par-
ticularment, en la prevenció o tractament de 
diverses malalties que afecten aquest grup, un 
dels més heterogenis i vulnerables de la pobla-
ció dels països desenvolupats, amb més risc de 
patir desequilibris, carències i problemes nutri-
cionals. Això és degut, d’una banda, al fet que 
la necessitat d’alguns nutrients pot ser superior 
que en etapes anteriors, i, d’altra banda, a la 
menor capacitat per a regular tots els proces-
sos relacionats amb la ingesta d’aliments com 
a conseqüència del progressiu deteriorament 
de gairebé totes les funcions biològiques. Els 
nombrosos canvis físics, psíquics i socials que 
acompanyen l’envelliment i la major prevalença 
de malalties cròniques també contribueixen a 
aquesta situació (6).

Diversos estudis experimentals i epidemiològics 
han demostrat que l’estat nutricional de la po-
blació en general, i de la gent gran en particular, 
és un indicador vàlid per a predir tant la longe-
vitat com la qualitat de vida en aquesta etapa 
del cicle vital (7–9). L’Organització Mundial de 
la Salut (OMS), En l’estudi de nutrició en l’enve-
lliment (10), va assenyalar la població de gent 
gran com un grup molt vulnerable en l’àmbit 
nutricional, a causa dels canvis anatòmics i fisi-
ològics associats al procés d’envelliment. S’es-
tima que aproximadament el 35% o 40% de 
la gent gran presenta algun tipus d’alteració 
nutricional, com: desnutrició calòrica i proteica, 
dèficit selectiu de vitamines i/o micronutrients, 
inadequada aportació hídrica o obesitat (11). 

Concretament, la desnutrició proteicoenergèti-
ca és un problema freqüent en la població de 
gent gran i ha estat àmpliament abordada en la 
literatura, perquè és considerada per alguns au-
tors com un autèntic problema de salut pública 
dels països industrialitzats (12, 13).

Ara bé, una dificultat important en la determi-
nació de la desnutrició és la falta d’un consens 
clar a l’hora de definir-la (14, 15). Donini i col·l. 
(16) van concloure, en la seva revisió sistemàti-
ca del 2007, que encara no existeix una defini-
ció unívoca de l’estat nutricional, ni tampoc un 
conjunt de normes acceptades per avaluar-lo; 
és per això que recomanen establir un consens 
inicial per diagnosticar la desnutrició.
Tanmateix, tot i no haver-hi un consens clar so-
bre una definició de desnutrició o un mètode 
estàndard d’identificació, la desnutrició dispo-
sa de nombroses definicions. Diversos autors 
la defineixen com un estat de dèficit d’energia, 
proteïnes i altres micronutrients que provoca 
alteracions funcionals i/o anatòmiques en l’or-
ganisme, associades o no a l’agreujament del 
pronòstic de certes malalties, que són reversi-
bles amb una teràpia nutricional (17, 18). 
En aquest sentit, en un estudi recent realitzat 
per Meijers i col·l. (19), en el qual s’analitzava 
el concepte de desnutrició mitjançant el mèto-
de Delphi, es va concloure que la definició de 
desnutrició hauria d’incloure, almenys, la de-
ficiència d’energia, la deficiència de proteïnes 
i la disminució de massa grassa, i que també 
caldria que hi inclogués l’estat funcional i els 
processos inflamatoris.

A més, la desnutrició és un signe ominós en la 
gent gran. Sense una intervenció, es presenta 
com una trajectòria descendent que condueix 
a l’empitjorament de la salut i a la disminució 
de la qualitat de vida. És, també, un concepte 
multidimensional, que comprèn elements físics 
i psicosocials, i que és precipitada per la depen-
dència, la soledat, les malalties cròniques i el 
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potencial impacte sobre la morbiditat, la mor-
talitat i la qualitat de vida (20)

De totes maneres, cal tenir en compte que la 
desnutrició associada a l’envelliment pot variar 
segons l’escenari d’atenció en què es trobi la 
persona gran. El detriment nutricional pot ser 
poc freqüent entre els majors de 60 anys que 
viuen a la comunitat, però fer-se més evident 
entre els ingressats als serveis hospitalaris de 
geriatria o els institucionalitzats en residències 
(21).

2.1.1. La prevalença de desnutrició

Estudis realitzats en la població americana i eu-
ropea han establert que el rang de desnutrició 
es troba entre l’1% i el 15% en les persones 
grans estudiades de manera ambulatòria, en-
tre el 25% i el 60% en les institucionalitzades 
i entre el 35% i el 65% en les hospitalitzades 
(5, 22–25).

De totes maneres, aquests rangs no sempre 
es mantenen. En la taula 1 es mostra un recull 
d’estudis realitzats en els diferents nivells assis-
tencials; s’hi poden observar les grans variaci-
ons a les xifres de prevalença de desnutrició ob-
servades entre els diferents autors, i posen de 
manifest les diferències que, quant a aquesta 
prevalença, mostren les persones grans segons 
el nivell assistencial en què es troben (hospital, 
residència o domicili), segons els graus de salut 
dels mateixos individus (sans, fràgils o malalts) 
i, també, segons els criteris diagnòstics. (Taula 
1. Prevalences de desnutrició segons el nivell 
assistencial).

La majoria d’estudis s’han dut a terme en àm-
bits hospitalaris o en persones grans institucio-
nalitzades (48), atès que és en aquests nivells 
assistencials on la magnitud de desnutrició és 
més elevada. Tanmateix, de la població comu-
nitària, en destaquen els estudis realitzats a Es-
panya a pacients d’atenció domiciliària, amb xi-
fres del 20% al 30% de presència de desnutrició 
(49, 50), i estudis a població autònoma, amb 
xifres de prevalença al voltant del 3% (51–54).

Com indiquen els resultats anteriors, la preva-
lença de desnutrició a la comunitat dependrà 
de l’estat de salut dels individus que s’estiguin 

avaluant. En un estudi realitzat als Estats Units, 
entre la població considerada fràgil hi havia 
una 10,1% de desnutrició i, en canvi, entre la 
població no fràgil, disminuïa considerablement 
(1,5%) (55).

Per tant, per seguir avaluant la magnitud del 
problema de la desnutrició a la comunitat, cal 
partir de la premissa que les persones grans 
amb un bon nivell de salut presentaran bons 
resultats a les proves que n’avaluen l’estat nu-
tricional. 

A continuació, la taula 2 mostra diverses in-
vestigacions nacionals i internacionals de pre-
valença de desnutrició realitzades a la població 
comunitària. (Taula 2. Prevalença de desnutrició 
en el medi comunitari).

En una revisió de Guigoz (57) que incloïa vint-i-
tres estudis, la qual cosa es tradueix en un total 
de 14.149 persones, es va trobar una prevalen-
ça de desnutrició del 2% i de risc de desnutrició 
del 24%.

A Espanya, hi ha diversos estudis que han ava-
luat l’estat nutricional de les persones grans. 
En un, després d’estudiar 199 persones de la 
comunitat amb bons nivells d’autonomia, es va 
trobar un 0,5% de persones desnodrides i un 
9,5% en risc (58). En un altre, amb una mos-
tra de 3.071 persones de sis comunitats autò-
nomes, es va trobar una mitjana del 3,3% de 
desnutrició (2,4% en homes i 4,0% en dones) 
i un 27,3% i 36,3% de risc en homes i dones 
respectivament (52).

El grup de Tur i col·l. (54) va estudiar els hàbits 
dietètics (registre de la ingesta durant tres dies, 
alguns paràmetres antropomètrics i el risc de 
desnutrició utilitzant l’escala MNA-SF) en 230 
persones amb una mitjana d’edat de 73 anys 
que vivien a la comunitat de Palma de Mallorca. 
Consideraven que era desnutrició quan l’IMC 
era menor de 21, i risc de desnutrició quan 
l’MNA-SF era menor d’11 punts. Amb aquests 
criteris van trobar una prevalença de desnutri-
ció de l’1% en homes i del 5% en dones, i un 
risc de desnutrició del 4% i 5% en homes i do-
nes respectivament. En un estudi realitzat amb 
una mostra representativa de 2.500 persones 
de 65 anys o més que vivien al seu domicili, a 
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Taula 1.
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Taula 2.

Catalunya (56), es va trobar un 88,8% de les 
persones amb un IMC de 23 o superior. Em-
prant l’MNA-SF, la majoria tenien un bon estat 
nutricional (92,7%), però un 3,8% dels homes 
i un 10,6% de les dones presentaven risc de 
desnutrició.

Segons els resultats obtinguts en una investi-
gació realitzada a la nostra població d’estudi 
(Lleida) pel nostre grup de recerca (31), no hi 
havia cap individu desnodrit; en canvi, el risc 
era del 15,2%. Aquesta prevalença gairebé nul-
la també es produïa en altres estudis realitzats 
a Espanya (58, 59).

Després d’analitzar aquests estudis se’n des-
prèn la conclusió que la població de gent gran 
que viu a la comunitat amb un bon estat de 
salut no presenta desnutrició, sinó que el pro-
blema rau en el risc de patir-ne, perquè aquest 
bon estat nutricional disminueix a mesura que 
avança l’edat (31, 56). Naber i col·l. (61), en un 
estudi realitzat el 1997, arriben a la conclusió 

que els 70 anys és un punt de tall òptim a partir 
del qual hi ha un increment significatiu del risc 
nutricional. Estudis previs han trobat una pre-
valença entre l’1% i el 20% per a la gent gran 
en risc de desnutrició a la comunitat (62–64). 
Concretament, en l’estudi realitzat pel nostre 
grup de recerca a la població de Lleida (31), 
hi apareix, tal com s’ha citat anteriorment, una 
prevalença de risc de desnutrició del 15,2%.

En la taula 3, s’hi pot observar un resum d’es-
tudis sobre prevalença de risc de desnutrició en 
l’àmbit comunitari, de la qual cal destacar la va-
riabilitat dels resultats de prevalences en funció 
del paràmetre emprat per a l’avaluació. (Taula 
3. Estudis sobre prevalença de risc de desnutri-
ció en el medi comunitari).

2.1.2. Els factors associats a la desnutrició

A partir de diverses investigacions, s’ha pogut 
comprovar que l’etiologia de la desnutrició en 
la gent gran és multifactorial (76), perquè l’en-
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velliment va acompanyat de certs canvis fisio-
lògics, psicològics, mèdics, socials i econòmics 
que fan que la població d’edat avançada pugui 
ser vulnerable a una alimentació inadequada 
(20, 22, 77–81).
La desnutrició no és una conseqüència inevita-
ble de l’envelliment, però, amb l’augment de 
l’edat, es produeixen certs canvis en la compo-
sició de l’organisme que poden contribuir a la 
seva gènesi (82).

Un dels canvis més importants és la disminu-
ció de la massa magra metabòlicament activa, 
causada especialment per una pèrdua de massa 
muscular (sarcopènia) i de cèl·lules de diferents 
òrgans i teixits. No queda clar en quina mesu-
ra aquests canvis són deguts a l’edat o a un 
estil de vida més sedentari en aquesta etapa. 
Això genera menys despesa metabòlica basal i, 
en conseqüència, disminueixen les necessitats 
d’energia, la qual cosa compromet la ingesta 
d’aliments i, per tant, la d’energia i nutrients. 
La reducció de la massa muscular afecta la 
mobilitat, cosa que fa que augmenti el risc de 
caigudes, la qual cosa modifica negativament 
la capacitat funcional. També es produeix una 
pèrdua de les reserves de proteïnes, fet que fa 
augmentar el risc de desnutrició i la disfunció 
del sistema immunològic, condicions que pre-
valen entre la gent gran. Hi ha un increment de 
la grassa corporal, la qual cosa pot fer augmen-
tar el risc de diabetis, i la seva distribució també 
canvia: el teixit adipós tendeix a acumular-se a 
la regió abdominal i es redueix la grassa sub-
cutània (6). 

Però el canvi en la composició de massa ma-
gra no només és degut al múscul, sinó també 
a l’esquelet. Tot i que durant totes les etapes 
del cicle vital humà es produeixen canvis en els 
cartílags i ossos, és a partir de la tercera dèca-
da quan comença a manifestar-se una pèrdua 
òssia deguda al fet que la formació d’os nou 
és inferior que la resorció. La pèrdua de massa 
òssia és una conseqüència universal i inevita-
ble del procés d’envelliment. Succeeix en amb-
dós sexes; tanmateix, en les dones es produeix 
una acceleració en la pèrdua coincidint amb el 
moment de cessament del funcionament dels 
ovaris, és a dir, amb la menopausa. La conse-
qüència més directa, amb implicacions sobre la 
salut, és l’aparició d’osteoporosi, que és, a la 

vegada, la principal causa de fractura de maluc 
i, aquesta, una causa important de mortalitat, 
i sobretot de descens de la qualitat de vida de 
les persones que l’han patit. Tant la pèrdua de 
massa muscular com la de massa òssia influ-
eixen en la disminució de la taxa metabòlica 
basal.

Un altre grup de factors de risc ben conegut per 
la seva vinculació a la desnutrició és el relacio-
nat amb els aspectes psicosocials, econòmics i 
culturals. Alguns factors psicosocials, com viure 
sol, disposar d’una xarxa de suport social defici-
ent i tenir dificultats econòmiques per a obtenir 
els aliments, estan associats amb el risc de des-
nutrició (83–87). 

Les pèrdues que pateix molta gent i que són 
més nombroses amb el transcurs dels anys 
(minves en l’àmbit afectiu per la pèrdua de 
companys i amics, dificultats econòmiques, dis-
minució de l’autoestima per no acceptar la ve-
llesa, etc.) augmenten el risc de desnutrició. La 
manca d’estímuls i de suport necessari segons 
les característiques de cada individu comporta, 
en nombroses ocasions, la pèrdua d’interès 
pel menjar amb el consegüent risc nutricional. 
Aquest fet pot incrementar-se encara més en el 
cas de la gent gran que viu sola o que té ingres-
sos molt limitats, perquè aquesta situació els 
impedeix obtenir tot l’aliment necessari (85). En 
un estudi realitzat a gent gran espanyola (52), 
es va observar que, en població no instituciona-
litzada, la desnutrició era més freqüent en els 
individus que vivien sols.
També, entre les causes de desnutrició, hi ha 
moltes malalties característiques d’aquest grup 
d’edat, especialment, malalties de llarga dura-
da o cròniques, que requereixen un tractament 
dietètic. La instauració de dietes terapèutiques 
d’una manera generalitzada i sense atendre els 
hàbits i les apetències de cada individu pot con-
tribuir a augmentar la monotonia i la inapetèn-
cia, cosa que contribueix a augmentar el risc de 
desnutrició. Malauradament, la desnutrició i la 
malaltia coexisteixen habitualment i formen un 
cercle viciós. És a dir, una malaltia pot causar 
desnutrició i, al revés, el dèficit nutricional pot 
ser responsable d’un augment de la severitat de 
la malaltia subjacent, per la qual cosa es postu-
la que molts mètodes utilitzats per a la valora-
ció nutricional mesuren més la gravetat de la 
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malaltia i les seves conseqüències metabòliques 
que el mateix estat nutricional (88). Quasi qual-
sevol malaltia pot produir un deteriorament de 
l’alimentació i una pèrdua de pes, des d’una 
insuficiència cardíaca fins a una afta bucal. Les 
malalties cròniques més freqüents relacionades 
amb la desnutrició són les malalties cardíaques, 
respiratòries o digestives, la diabetis mellitus i la 
demència senil (89). D’altra banda, la mateixa 
desnutrició predisposa a patir altres malalties, 
com les infeccions o l’estrenyiment; així, se su-
men nous problemes de salut a un organisme 
debilitat, la qual cosa provoca una cascada de 
causes i efectes nocius.

A més de les malalties, la mateixa incapacitat fí-
sica secundària que qualsevol d’elles implica pot 
dificultar l’adquisició d’aliments, preparar-los o 
ingerir-los (90, 91). Un estudi realitzat a 145 
canadencs de 60 a 94 anys que rebien atenció 
al domicili (92) va trobar que les persones que 
presentaven dependència per a realitzar les ac-
tivitats de la vida diària tenien una baixa ingesta 
de calories i una disminució de la gana, entre 
d’altres. A més, la discapacitat influeix negati-
vament en el desenvolupament de les activitats 
de la vida diària, l’estabilitat econòmica i l’estat 
emocional, cosa que augmenta encara més el 
risc de desnutrició de la gent gran (93).

Cal destacar, també, tots els problemes mentals 
com a determinants de trastorns nutricionals 
(94, 95). La reacció al dol, la depressió o la de-
mència, relativament comunes en la gent gran, 
són una causa freqüent de trastorns alimentaris 
que a la vegada compliquen el curs d’aques-
tes patologies i n’emmascaren el pronòstic. 
Les dues últimes són malalties que, en l’àmbit 
cognitiu, afavoreixen el risc de desnutrició en 
aquest grup, ja no només per les minves en la 
capacitat d’alimentar-se, sinó també per la in-
capacitat que moltes vegades tenen de recor-
dar què i quan han menjat o begut (6).

Després de la descripció dels factors de risc sor-
geix amb força una conclusió evident: la prime-
ra actitud lògica per part del personal sanitari 
és la prevenció de la desnutrició en aquells in-
dividus que tinguin factors de risc mitjançant 
l’educació, la implantació de solucions on sigui 
possible i el tractament precoç. La valoració 
apropiada d’aquests factors i la seva avaluació 

de manera permanent en aquest sector de la 
població haurien d’anar acompanyades d’una 
reducció de la prevalença de desnutrició en 
el nostre medi i, com a conseqüència, d’una 
millora de la qualitat de vida de la gent gran, 
d’una reducció de les necessitats d’hospitalit-
zació o institucionalització i de l’augment de la 
longevitat. 
Qualsevol avaluació de l’estat nutricional, per 
tant, hauria d’incloure informació sobre aquests 
factors, per tal d’ajudar a entendre l’etiologia 
de les possibles deficiències, dissenyar les inter-
vencions correctives i avaluar-ne l’efectivitat.
Com a conclusió, es pot afirmar que els deter-
minants del risc de desnutrició són múltiples i 
diversos; per tant, per a establir si una persona 
gran presenta risc de desnutrició se n’ha d’ava-
luar de manera intencionada la situació econò-
mica i social, a més de la informació general de 
salut. La informació sobre els factors associats 
amb el risc de desnutrició permetrà dissenyar 
programes més integrals dirigits a prevenir-lo i 
tractar-lo i, amb això, millorar les condicions de 
salut i la qualitat de vida de la gent gran (96).

2.1.3. Les conseqüències de la desnutrició

Com s’ha fet palès en l’apartat anterior, diver-
sos factors extrínsecs semblen tenir una influ-
ència en la ingesta de nutrients i, per tant, en 
l’estat nutricional de la gent gran. Simultània-
ment, nombroses persones no tenen la capa-
citat de donar una resposta a la insuficiència 
de la ingesta (97), per la qual cosa es produeix 
una desnutrició progressiva, sovint sense ser 
diagnosticada (98). Una vegada desencadenat 
aquest fet, la persona gran té el risc de patir un 
seguit de conseqüències que la conduirien a un 
nefast desenllaç.

La desnutrició és un important predictor de 
morbiditat i mortalitat. Exacerba les condicions 
mèdiques existents, augmenta el risc de com-
plicacions, condueix a una disminució de l’es-
tat funcional i s’associa amb un augment de 
la demanda als serveis sanitaris, amb llargues 
estades a l’hospital, reingressos, institucionalit-
zació i una disminució de la supervivència (20, 
24, 99–104).

Diversos estudis indiquen que la pèrdua de 
pes està relacionada de manera independent 
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amb la mortalitat (105–107). Concretament, 
un estudi a persones sanes va trobar un aug-
ment de la mortalitat en aquelles que havien 
perdut el 10% o més del seu pes corporal en 
els darrers deu anys (108). La mateixa troba-
lla va ser reportada per Wallace i col·l. (109), 
segons els quals el 13% de les persones ma-
jors de 65 anys havien perdut un 4% de pes 
en un any, i eren aquestes les qui tenien pitjor 
estat de salut i una mortalitat més alta. En un 
altre estudi de seguiment a 526 persones grans 
fineses (110), la pèrdua de pes també estava 
associada amb l’augment de la mortalitat. Com 
se sap, la desnutrició també té greus efectes 
sobre la funció de pràcticament tots els òrgans 
del sistema (111). Gairebé tot el sistema immu-
nològic es veu compromès per les mancances 
nutricionals. La immunitat cel·lular i la produc-
ció d’anticossos específics es deterioren (112). 
Un dèficit dels macronutrients i micronutrients 
s’associa amb una disminució de la proliferació 
de limfòcits i un deteriorament de la resposta 
immunitària (113, 114). El manteniment i re-
paració dels teixits depèn de la disponibilitat de 
proteïnes i micronutrients essencials. La desnu-
trició proteica i el dèficit de micronutrients de 
zinc, seleni i vitamina B6 s’ha demostrat que 
exacerben la desregulació del sistema immuno-
lògic entre la gent gran (25). Aquesta afectació 
del sistema immunològic augmentarà el risc 
de poder patir malalties, cosa que directament 
també farà augmentar el risc dels ingressos 
hospitalaris.

En un estudi noruec de 311 persones grans in-
gressades en un hospital es va constatar que 
el 65% dels homes i el 69% de les dones havia 
tingut una ingesta insuficient d’energia el mes 
anterior a l’hospitalització (115). Els autors van 
concloure que la reducció de la ingesta d’ener-
gia pot augmentar la incidència de la desnutri-
ció, amb un risc més elevat d’hospitalització. En 
l’estudi de Keller (116), de gent gran instituci-
onalitzada, el grup de desnodrits amb pèrdua 
de pes durant el període de seguiment va tenir 
una freqüència superior d’infeccions, caigudes 
i patologies agudes.

La pèrdua de pes també es correlaciona amb 
la disminució de la força muscular entre les 
persones grans i, per tant, suposa un risc con-
siderable de caigudes i de discapacitat (117). 

Un estudi prospectiu de 426 dones grans sanes 
va indicar que les qui van perdre el 5% del seu 
pes corporal o més van tenir el doble de risc 
de discapacitat en comparació amb les qui van 
mantenir el pes estable (118). Això va ser con-
firmat en un altre estudi de 474 dones grans 
sanes, en què van trobar un risc superior per 
a la discapacitat entre les persones que van 
perdre més del 3% del seu pes corporal (119). 
En un altre estudi de 214 persones grans que 
rebien atenció a domicili, la reducció de la ca-
pacitat funcional (i del rendiment cognitiu) es 
va trobar entre els participants amb un IMC < 
22 kg/m² (120). En una revisió sistemàtica de 
78 estudis longitudinals en persones grans, una 
disminució de l’IMC era un factor de deteriora-
ment funcional (121).

Després de tot això, és evident que la desnutri-
ció té greus conseqüències en els costos per al 
restabliment de la salut (19). Segons un estu-
di realitzat a Irlanda recentment (122), el cost 
anual en l’atenció social i de salut associada 
a gent gran amb desnutrició s’estima en més 
d’1,4 mil milions d’euros, la qual cosa repre-
senta el 10% del pressupost en salut. I, acaben 
concloent que, malgrat la creixent pressió so-
bre els pressupostos en salut, s’ha centrat poca 
atenció en la càrrega econòmica associada amb 
la desnutrició. Per tant, els aspectes nutricionals 
són fonamentals per a la comprensió d’una 
vida saludable i un envelliment amb èxit (123). 
L’OMS defineix la salut com un estat complet 
de benestar físic, mental i social, la qual cosa 
proporciona un marc per a la conceptualitza-
ció de la qualitat de la vida en un context de 
salut. La desnutrició en la gent gran disminueix 
la qualitat de vida i contribueix a una malaltia 
greu, la disminució de la capacitat funcional, 
la qual cosa altera la seva percepció de la sa-
lut i precipita a una incapacitat crònica (124). 
Com a resultat d’aquests canvis, la desnutrició 
conduirà a l’augment de l’estada hospitalària, 
les complicacions, els reingressos, la instituci-
onalització i menys supervivència en el temps 
(125–128).

2.2. L’AVALUACIÓ DE L’ESTAT 
NUTRICIONAL

La desnutrició és una situació que requereix una 
detecció precoç pels següents motius: (1) és 
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un problema de salut pública, tant per la seva 
magnitud com per les conseqüències que té; 
(2) disponibilitat de mètodes de cribratge sen-
sibles i fàcils d’aplicar, i (3) existència d’estratè-
gies d’intervenció i tractament. És per aquest 
motiu que l’avaluació de l’estat nutricional és 
absolutament necessària, perquè la desnutrició 
és una causa potencial de morbiditat i morta-
litat (129).

L’avaluació de l’estat nutricional en geriatria 
inclou, d’una banda, el cribratge nutricional, i, 
de l’altra, una valoració nutricional completa. 
Els objectius d’aquesta avaluació han de ser els 
següents (17,130):

1. Identificar els pacients que estan desnodrits 
o en risc de desnutrició, mitjançant el cribratge 
nutricional.
2. Valorar el risc de complicacions relacionades 
amb la desnutrició, que s’aconseguirà amb una 
valoració nutricional completa.
3. Identificar els pacients que es beneficiarien 
del tractament nutricional, també mitjançant la 
valoració nutricional. 

2.2.1. La diferència entre el cribratge i la 
valoració nutricional

La Societat Americana de Nutrició Parente-
ral i Enteral, en les directrius publicades l’any 
2002, fa una clara distinció entre cribratge o 
screening nutricional i valoració nutricional, 
i insisteix en la validesa i complementarietat 
d’ambdues (88). El cribratge seria el primer pas 
de l’avaluació nutricional i el defineix com un 
mètode senzill i reproduïble per detectar la po-
blació en risc. La valoració nutricional, en canvi, 
és una avaluació molt més completa, que per-
met confirmar si existeix desnutrició o no i, en 
cas positiu, classificar-la i quantificar-la. Inclou 
una història clínica completa, història dietètica, 
ús de medicació, exploració física i antropomè-
trica, dades de laboratori i conseqüències fun-
cionals de la desnutrició, a fi de conèixer l’estat 
nutricional del pacient i la seva interacció amb 
la malaltia, amb l’objectiu d’elaborar un judici 
diagnòstic nutricional (88).

Els termes cribratge i valoració s’usen indistin-
tament, i les eines per avaluar-ho també s’han 
descrit com a eines de cribratge o valoració 

(131). Quan Green i Watson van fer una revisió 
de la literatura sobre les eines (132), el cribrat-
ge de l’estat nutricional va ser considerat com 
un procés simple que té com a objectiu identifi-
car els desnodrits o en alt risc de desnutrició; en 
canvi, la valoració nutricional és un procés més 
complex, que implica l’ús de diverses mesures 
per determinar l’estat nutricional. 

Per tant, en el diagnòstic de la desnutrició és 
important distingir entre cribratge nutricional i 
valoració nutricional, atès que tenen una utili-
tat diferent, encara que tots dos van destinats a 
identificar els pacients desnodrits.

2.2.2. El cribratge nutricional

Una frase coneguda i acceptada per la majoria 
de les persones és la de “més val prevenir que 
curar”. Aquesta és la filosofia que s’amaga dar-
rere de la utilització de programes de cribratge 
de les autoritats sanitàries. Amb el cribratge es 
detecta persones asimptomàtiques amb la fina-
litat de classificar-les com a probables de tenir la 
condició objecte d’examen o no. Les persones 
que puguin tenir la condició, cal investigar-les 
més a fons per arribar al diagnòstic definitiu. El 
cribratge, doncs, permet la identificació de les 
persones en alt risc d’una condició específica, 
però que encara no la tenen (133). 

En aquest sentit, el cribratge nutricional aniria 
dirigit, doncs, a identificar els subjectes que 
poden trobar-se en risc nutricional o estar-hi 
exposats (134), a fi de poder realitzar-los una 
valoració més completa que permetés establir 
millor el risc del pacient i la necessitat d’algun 
tipus de tractament nutricional. 

Seria un primer pas lògic abans de la valora-
ció, ja que sempre és millor prevenir o detectar 
problemes a temps mitjançant el cribratge que 
descobrir problemes greus més endavant (135).
Per tant, el cribratge nutricional és un procedi-
ment ràpid, senzill i general, realitzat durant el 
primer contacte amb l’individu, per tal de de-
tectar risc de desnutrició. La clau de l’eficàcia 
nutricional és, per tant, no només reconèixer, 
sinó també anticipar-se a la condició de desnu-
trició i prevenir-ne l’aparició o rectificar abans 
que arribi a ser clínicament important.
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2.2.3. La valoració de l’estat nutricional

“Determinar-ne la importància, grandària o 
valor.” Aquest és el concepte que determina la 
valoració. En l’àmbit nutricional, del que tracta 
és d’identificar els pacients que es beneficiarien 
d’un tractament nutricional. Ha ser realitzada 
per personal amb entrenament en aquesta 
àrea, perquè cal anar seguida d’un pla de trac-
tament i monitorització del tractament (pes, 
ingesta dietètica, estat funcional i possibles 
efectes secundaris).

Per tant, després que una persona d’edat 
avançada sigui classificada en risc moderat/
alt de desenvolupar desnutrició mitjançant el 
cribratge nutricional, la valoració nutricional 
ha de centrar-se en la classificació, així com en 
les causes subjacents. També ha de ser indivi-
dualitzada, perquè posa les bases per propor-
cionar informació essencial sobre l’enfocament 
adequat de la teràpia, i ha d’incloure diferents 
components, tals com la història clínica (medi-
cació, dieta, problemes bucals i disfàgia, l’estat 
funcional, trastorns gastrointestinals, neurolò-
gics, psiquiàtrics i aspectes socials), l’antropo-
metria i les proves de laboratori (24, 25).

La valoració de l’estat nutricional és, doncs, 
un procés dinàmic, que constitueix el primer 
esglaó del tractament nutricional (136). En 
general, els mètodes de valoració nutricional 
existents no distingeixen entre adults i avis, tot 
i els canvis en la composició corporal d’aquests 
últims. Per aquest motiu, si s’utilitzen els ma-
teixos paràmetres per a tots els grups d’edat, 
és possible que siguin detectats tard i que sigui 
impossible prevenir a temps les complicacions 
derivades de la desnutrició. Per tant, els objec-
tius que cal marcar-se en la valoració nutricio-
nal són els següents:

1. Identificar i quantificar les causes i conse-
qüències de la desnutrició.
2. Valorar la morbimortalitat que presenta a 
causa de la desnutrició.
3. Valorar si es beneficiaria d’un suport nutri-
cional.

Per fer-ho possible, la valoració de l’estat nutri-
cional ha de constar d’una recollida de dades 
de l’individu, mitjançant la història clínica, i la 

mesura de paràmetres antropomètrics, bioquí-
mics i immunològics. 

2.2.3.1. La història clínica

La història clínica és la millor eina de la qual es 
disposa per a recollir totes les dades relaciona-
des amb la patologia del pacient i fer-ne una 
valoració adequada. Per a la valoració nutricio-
nal es recollirà:

Estat de salut actual/antecedents: s’ha d’enfo-
car a aquells aspectes que poden incrementar 
el risc de desnutrició (sèpsia, traumatismes, 
intervencions quirúrgiques, malabsorció, etc.).
Situació psicosocial: l’interrogatori ha d’anar 
encaminat a conèixer la disponibilitat econòmi-
ca, la solitud del pacient i el grau d’autonomia 
per a l’obtenció i preparació dels aliments, les 
situacions de marginació, la incapacitat, el ni-
vell social i cultural, etc., que poden haver afec-
tat el seu estat nutricional. 

Història dietètica: recull totes les dades relaci-
onades amb els hàbits alimentaris del pacient, 
per identificar problemes que poden tenir un 
efecte advers sobre la seva nutrició. És impor-
tant conèixer el nombre d’àpats diaris, el con-
sum d’aliments per grups alimentaris, les quan-
titats ingerides de líquids, les dietes restrictives, 
la història de pèrdua de pes i la presència de 
símptomes digestius. 

Quan un pacient no es pot pesar, la quantifica-
ció de la ingesta pot ser l’única dada que identi-
fica els pacients amb desnutrició incipient (137) 
i, per això, s’hauria de registrar diàriament el 
que mengen, almenys en aquells amb més risc 
de desnutrició. No obstant això, la recollida 
d’aquesta informació pel personal sanitari no 
sempre és fiable (138) i en moltes ocasions la 
ingesta és sobrevalorada. És recomanable, per 
tant, que s’utilitzin mètodes rigorosos per va-
lorar la ingesta alimentària i que es duguin a 
terme per personal especialment entrenat. 

Exploració física: es tracta d’un reconeixement 
del pacient per detectar signes i símptomes de 
deteriorament nutricional, encara que alguns 
d’ells només es donen en situacions d’extrema 
desnutrició. L’examen físic engloba l’exploració 
de la massa muscular, del compartiment gras, 



32  inf  MARÇ 2014 

re
c
e
rc
a

ESTUDI COMPARACIÓ DE TRES ESCALES DE CRIBRATGE NUTRICIONAL PER A LA GENT GRAN  (Per Teresa Botigué)

l’existència d’edemes, signes de malalties òssi-
es, alteracions en mucoses, pell, etc.

2.2.3.2. Els paràmetres antropomètrics

L’antropometria permet mesurar la mida i pro-
porció del cos. Les seves mesures són molt útils 
per a la valoració de l’estat nutricional. Són ba-
rates i fàcils d’obtenir si s’apliquen a poblacions 
de gent gran ambulatòria, sana i sense defor-
mitats. L’obtenció d’aquestes mesures es com-
plica quan els subjectes presenten deformitats 
esquelètiques importants a la columna verte-
bral, o altres deformitats anatòmiques, o estan 
malalts, fràgils, enllitats o en cadira de rodes.
Pel que fa al material necessari per a obtenir-les, 
cal que sigui de fàcil maneig, homologat, su-
ficientment precís i s’ha d’equilibrar periòdica-
ment. Inclourà:

'&:G-0A;)H&I);)#J)&@$*&)&@$-)*&@$*-1#$-K&)(I&
precisió de 100 g.
'&?);;"($!*$H&$-0);)&(8!*+0)&*$01;%)>)&-1I*$&A#&
pla vertical i una taula o pla horitzontal, dotada 
d’un cursor lliscant per a contactar amb la part 
superior del cap o vèrtex. Precisió: 1 mm.
'&C+#!)&)#!*1@1(8!*+0)H&0+#!)&L;$B+I;$K&#1&$;G--
tica, amb escala de fàcil lectura i unitats en 
centímetres. S’utilitza per mesurar perímetres i 
longituds i per a la localització del punt mitjà 
entre dos punts anatòmics.
'&M+@10);+@$*&1&01(@G-&>$&@;$0-&0A!)#+-H&-NA!+-
litza per mesurar els plecs cutanis. Ha de tenir 
una capacitat de mesura de 0 a 48 mm i una 
precisió de 0,2 mm, i a d’estar proveït d’un me-
canisme que faci que la precisió en les seves 
branques sigui constant, independentment de 
quina sigui la seva obertura. 

Les mesures antropomètriques més emprades 
per a la valoració de l’estat nutricional són el 
pes i la talla, a partir dels quals es calcula l’IMC, 
els perímetres i els plecs cutanis.

Pes
És una mesura senzilla i només es necessita 
una bàscula suficientment precisa (error ± 100 
g). Si s’utilitza aquesta mesura per al control 
evolutiu, serà aconsellable prendre-la sempre a 
la mateixa hora i amb les mateixes circumstàn-
cies, procurant equilibrar-la periòdicament. El 
pes no sempre és fàcil d’obtenir, sobretot en els 

individus enllitats. En aquests casos s’haurà de 
recórrer a cadires bàscula o pesos de llit. 

Talla
Aquesta mesura s’obté amb l’individu dem-
peus, amb els talons, els glutis, l’esquena i la 
regió occipital en contacte amb el pla vertical 
del tallímetre. Al moment de la mesura, l’indivi-
du farà una inspiració profunda per compensar 
l’escurçament dels discs intervertebrals; la per-
sona que ho mesuri efectuarà una lleu tracció 
cap amunt des del maxil·lar inferior, mantenint 
el cap al pla de Frankfort horitzontal.
El valor de la talla pot estar influenciat per la 
incidència de diversos factors orgànics, tant 
intrínsecs com extrínsecs. D’una banda, els 
canvis propis de l’esquelet determinen que du-
rant l’envelliment es produeix una disminució 
gradual de la talla. D’altra banda, amb l’enve-
lliment, freqüentment, es produeix una reduc-
ció de la ingesta calòrica, cosa que determina 
que la reparació i renovació tissular es trobin 
compromeses. Aquestes consideracions, entre 
altres, determinaran la reducció d’aquest pa-
ràmetre de manera concomitant amb l’edat 
avançada (139).
En la població de gent gran existeix una gran 
prevalença de patologies invalidants; és per 
això que poden aparèixer problemes per a ob-
tenir la talla quan existeixen dificultats de mo-
viment, deformitats importants de la columna 
vertebral, o quan estan enllitats o en cadires de 
rodes. Per aquest motiu, s’han desenvolupat al-
tres maneres de fer una aproximació tan exacta 
com sigui possible a la talla dels individus amb 
aquestes dificultats, com, per exemple, mitjan-
çant el plec cutani tricipital (140) o l’altura del 
genoll (141).

IMC
Es construeix combinant les variables antropo-
mètriques anteriors, el pes i la talla, de la se-
güent manera: IMC = pes/talla².
És un índex àmpliament utilitzat, que permet 
classificar d’una manera senzilla la població en 
un estat nutricional determinat.
No existeix un criteri uniforme per a delimitar 
els intervals de normopès i sobrepès segons 
els valors de l’IMC. Es tendeix a acceptar com 
a punts de tall per a definir el pes insuficient 
valors de l’IMC < 18, i per a l’obesitat, valors 
>$& ;NO=C&P&4Q/&MNR=9&STU5V&W)&@*1@1-)!&A#)&
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classificació de l’estat nutricional basada amb 
l’IMC; així mateix, la Societat Espanyola per a 
l’Estudi de l’Obesitat (SEEDO) (143), tot i que 
coincideix en alguns punts de tall, amplia la 
classificació i n’incrementa el nombre de ca-
tegories. Per a la població de gent gran, s’ha 
construït uns valors de classificació utilitzant 
els publicats per Esquius (144), Alaustré (145–
147) i l’European Society for Parenteral and En-
teral Nutrition (ESPEN). En la taula 4 es mostra 
una comparativa de les diferents classificacions. 
(Taula 4. Categorització de l’IMC).

Ara bé, cal tenir en compte que en l’IMC hi in-
flueixen els canvis que succeeixen a la compo-
sició corporal de la persona gran (p. ex., la pèr-
dua de massa magra), fet que produeix que, en 
ocasions, aquest valor sigui poc representatiu 
de l’estat nutricional real (148, 149).

Plecs cutanis
Amb els plecs cutanis es valora la quantitat de 
teixit adipós subcutani. Per realitzar aquesta va-
loració és mesura el gruix del plec de la pell, és 
a dir, una doble capa de pell i teixit adipós sub-
jacent, i s’evita sempre d’incloure-hi el múscul. 
Es mesura amb un compàs de plecs o lipocali-
per, agafant fermament amb el dit índex i polze 
les dues capes de pell i teixit adipós subcutani i 
mantenint el compàs, amb l’altra mà, perpen-
dicular al plec. S’ha d’observar el sentit del plec 
en cada punt anatòmic, i l’individu ha d’estar 

relaxat. Una bona tècnica és indicar-li que re-
alitzi una contracció dels músculs de la zona 
i que els relaxi, posteriorment, per realitzar la 
mesura.
El compàs dels plecs cutanis s’aplicarà a un 
centímetre de distància dels dits que subjecten 
el plec, el qual es mantindrà agafat durant tota 
la presa. Per obtenir-ne una mesura fiable es re-
comana repetir-ho dos o tres vegades en cada 
mesura d’un plec i registrar la mesura entre els 
valors obtinguts, després d’haver eliminat els 
registres clarament erronis.
Tot i l’existència de nombrosos plecs, els més 
utilitzats en la valoració nutricional són el tri-
cipital, el suprailíac i el subescapular. Els incon-
venients més importants que planteja aquesta 
mesura són que la relació de la grassa subcu-
tània i la grassa corporal total no és constant i 
disminueix amb l’edat (150). A més, la distribu-
ció de la grassa de la persona gran és diferent 
de la de l’adult, perquè presenta una major 
laxitud del teixit cel·lular subcutani i la mesura 
pot ser errònia si la comprensibilitat del com-
pàs és constant. S’ha observat una variabilitat 
interobservador > 20%. També s’ha de tenir en 
compte que la presència de flebitis o edema 
pot interferir en els resultats de la mesura.

Perímetres
Els perímetres també s’aproximen a l’estat nu-
tricional de l’individu i al coneixement de la 
seva composició corporal.

Taula 4.
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Per obtenir-los, s’utilitza una cinta mètrica flexi-
ble i inextensible. Conservant l’angle recte amb 
l’eix de l’os o del segment que es mesura, la 
cinta es passa al voltant de la zona, sense com-
primir els teixits tous, i la lectura es fa al lloc en 
què la cinta es juxtaposa sobre si mateixa. Quan 
la zona a mesurar és unilateral, s’escull la no 
dominant, és a dir, si l’individu és dretà es farà 
la mesura al braç esquerre.
Els més utilitzats en la valoració nutricional són 
el perímetre braquial i el del panxell.
Existeix un grau d’associació estadísticament 
significatiu entre la circumferència del panxell 
(CP) de persones espanyoles de 65 anys o més 
i el risc de desnutrició, que es manté tant en 
homes com en dones, en tots els segments 
d’edat. En un estudi realitzat per Cuervo (151), 
la freqüència de risc de desnutrició va revelar 
que els subjectes amb una CP < 31cm presen-
taven una prevalença de risc de desnutrició més 
alta (2,4 vegades les dones i 2,9 vegades els 
W1($-V&XA$&$;-&XA+&!$#+$#&A#)&CE&P&4T0(/

2.2.3.3. Els paràmetres bioquímics 
i immunològics

Els tests de laboratori juguen un paper impor-
tant en la valoració de l’estat nutricional (152, 
153). Tot i que alguns autors han realitzat es-
tudis de correlació entre paràmetres biològics 
indicatius de dèficit nutricional i dades de mor-
bimortalitat, la seva principal utilitat ve deter-
minada quan s’utilitza en conjunció amb mèto-
des dietètics i antropomètrics.

L’albuminèmia és el paràmetre biològic avaluat 
amb més freqüència en estudis epidemiològics 
i en valoracions clíniques. Un valor inferior a 
3,5 g/dl es considera indicatiu de l’existència 
de desnutrició, tot i que és necessari tenir en 
compte que la concentració sèrica d’aquestes 
proteïnes es pot veure alterada en situacions 
inflamatòries, canvis en la hidratació i en la per-
meabilitat vascular. A més, s’ha descrit que en 
poblacions d’edat avançada, amb estats de sa-
lut deficients, hi ha una tendència a la reducció 
de les xifres d’albúmina. 

Per tant, és un indicador relativament pobre 
de desnutrició proteica aguda, tant per la seva 
llarga vida mitjana com per estar influenciat per 
molts factors no nutricionals. Els seus nivells 

plasmàtics es poden mantenir normals durant 
molt de temps, malgrat presentar un dèficit 
nutricional important, per la qual cosa és un 
paràmetre poc sensible a modificacions recents 
de l’estat nutricional. 

La prealbúmina, de síntesi hepàtica, té una 
vida mitjana de dos a tres dies, per la qual cosa 
podria ser un indicador molt sensible per a la 
detecció precoç de la desnutrició energetico-
proteica aguda o per a valorar la resposta a la 
teràpia nutricional. Ara bé, és molt sensible a 
la resposta inflamatòria i a les malalties hepàti-
ques i renals, per la qual cosa la seva utilitat és 
limitada en malalts crítics. 

La transferrina, sintetitzada al fetge, és la pro-
teïna que transporta més ferro, de predomini 
intravascular, i té una vida mitjana de vuit a 
deu dies. S’altera amb factors no nutricionals 
com la síntesi hepàtica, l’estat del ferro i el ni-
vell d’hidratació, per la qual cosa la seva utilitat 
com a marcador nutricional és molt limitada. 
Els nivells baixos de colesterol també s’han des-
crit com una eina útil per a predir la incidència 
de complicacions i la mortalitat (154, 155). Els 
nivells inferiors a 150 mg/dl es consideren un 
reflex d’un nivell baix de lipoproteïnes

La proteïna lligada al retinol és també sintetit-
zada al fetge i s’excreta per l’orina. Presenta 
una vida mitjana de dotze hores i un pool cor-
poral petit. Per la seva gran sensibilitat a l’estrès 
i a l’associació amb la funció renal és conside-
rada de poca utilitat clínica. 

La desnutrició també és capaç d’alterar els me-
canismes de defensa de l’hoste. Per això, la va-
loració de l’estat immunitari pot ser un reflex 
indirecte de l’estat nutricional. La capacitat de 
resposta immunitària pot mesurar-se amb di-
versos paràmetres, com el recompte total de 
limfòcits o la seva capacitat de resposta. No 
obstant això, aquestes proves tenen un ús li-
mitat per a la valoració nutricional a causa de 
la seva baixa sensibilitat i la seva afectació fre-
qüent per factors no nutricionals (estats clínics 
que causen al·lèrgia, ús d’esteroides, etc.).

Tots aquests marcadors tenen una fiabilitat 
molt qüestionada, i no es recomana utilitzar-ne 
un de sol per avaluar l’estat nutricional o l’ade-
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quació de la teràpia nutricional (156). Els nivells 
sèrics baixen més en resposta a la fase aguda i 
agreujament de la malaltia que al mateix dete-
riorament nutricional (157).

2.3. L’AVALUACIÓ DE L’ESTAT NUTRICIO-
NAL EN LA GENT GRAN DE LA COMUNITAT

L’avaluació de l’estat nutricional en la gent gran 
resulta important com a criteri de prevenció i 
pronòstic de malalties relacionades amb la ve-
llesa (89). Però, primerament, cal decidir quin 
tipus d’avaluació és més indicada de realitzar 
a la comunitat.

Com s’ha fet palès en l’apartat 2.1.1, en la co-
munitat el pes recau sobre el risc de desnutrició 
més que en la mateixa desnutrició, perquè el 
primer obté valors més alts de prevalença. La 
condició de risc nutricional fa les persones grans 
més sensibles a la desnutrició, a l’increment del 
risc d’hospitalització i al desenvolupament de 
complicacions durant aquest moment (158). 
Per això, és especialment important la detecció 
precoç de la desnutrició, a causa de l’associació 
important de l’estat nutricional amb el pronòs-
tic de la persona gran i la possibilitat d’emprar 
de manera precoç determinades mesures per 
millorar-la (159)

Alguns dels problemes de salut d’aquest grup 
tan heterogeni i vulnerable podrien ser soluci-
onats, o almenys pal·liats, mitjançant una ade-
quada intervenció nutricional que contribuiria a 
millorar la qualitat de vida de la persona gran, a 
reduir la susceptibilitat a alguna de les malalties 
més freqüents i a avançar la seva recuperació. 
D’aquesta manera, ajudaria a mantenir, durant 
tant temps com fos possible, un estil de vida 
independent per romandre, sempre que sigui 
possible, en l’àmbit propi de cadascú (65). 
Aquesta intervenció ha de basar-se en un co-
neixement adequat de l’estat nutricional i ha 
d’avaluar-se periòdicament per comprovar-ne 
l’eficàcia (6).

Un estudi mostra que al voltant d’un 40% dels 
pacients ingressats en un hospital estan des-
nodrits (160). Partint d’aquesta dada, sorgeix 
la següent pregunta: per què succeeix això? La 
resposta òbvia sembla que és que la salut dels 
pacients es deteriora en la comunitat, i això se-

gueix sense ser reconegut pels equips d’atenció 
primària. 

És per aquest motiu que caldria centrar l’ava-
luació de l’estat nutricional de la gent gran de 
la comunitat en el cribratge, tal com recoma-
na la Societat Espanyola de Nutrició Parenteral 
i Enteral (161), perquè és el mètode que per-
met identificar els individus desnodrits o en risc 
d’estar-ne i, si cal, establir un pla d’actuació nu-
tricional. Diversos autors (162–164) també re-
comanen incloure el cribratge nutricional com 
a part de les avaluacions integrals de la salut, 
especialment en geriatria.

2.3.1. Quins individus han de ser 
examinats en la comunitat?

Partint del fet que el mètode a emprar per a 
l’avaluació de l’estat nutricional en la comu-
nitat és el cribratge, el següent punt que cal 
abordar és a qui ha d’anar dirigit. Cal tenir en 
compte que hi ha certs factors que han d’aler-
tar l’equip d’atenció primària de la probabilitat 
d’una reducció de la ingesta nutricional i de 
l’existència d’un risc més elevat de desnutrició. 
Aquests factors inclouen: la condició de ma-
laltia, la discapacitat funcional, l’alimentació 
insuficient o la ingesta inadequada, mala den-
tició o dificultat per empassar, la polimedicació, 
l’alcoholisme, la depressió i la situació social. 
Els pacients que pateixin algun d’aquests fac-
tors o tots han de ser identificats de manera 
que l’avaluació nutricional es converteixi en 
una part rutinària del seu tractament (165). Un 
grup de persones susceptible a aquests factors i 
que, per tant, han de ser examinats de manera 
rutinària són la gent gran, inclosos els fràgils 
(166), els institucionalitzats (167), els qui assis-
teixen a les consultes d’atenció primària (166) i 
aquells qui requereixen cures a domicili (168).

És de gran importància poder detectar aquest 
grup de risc abans que s’observin canvis de pes 
severs, perquè aquestes persones podrien ser 
més propenses a la disminució de la ingesta 
calòrica, la qual cosa pot ser fàcilment corregi-
da mitjançant una intervenció nutricional (169, 
170).

Tot i que la gent gran viu de manera indepen-
dent als seus domicilis, els canvis en la inges-
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ta, la mobilitat reduïda, l’aïllament social i les 
limitacions econòmiques, sovint combinades 
amb la presència de malalties cròniques i l’ús 
de molts fàrmacs, poden afectar adversament 
l’estat nutricional (22,171). Així doncs, la ne-
cessitat d’identificar les persones en risc de 
desnutrició és fonamental per a la prestació 
d’una atenció òptima i la promoció d’un bon 
estat nutricional en la gent gran que viu a la 
comunitat (171).

Per tant, en el binomi nutrició–envelliment hi 
juguen un paper primordial les accions pre-
ventives orientades al manteniment de la salut 
mitjançant una correcta ingesta de nutrients 
(172). Verificar periòdicament els paràmetres 
que reflecteixen l’estat nutricional de la persona 
gran ha de ser considerat un procediment de 
rutina en tots els nivells de l’atenció sanitària, 
fonamentalment a la consulta d’atenció primà-
ria (173, 174). En aquesta línia, diversos autors 
constaten la importància de considerar l’estat 
nutricional de la gent gran de la comunitat com 
una part de les mesures preventives a seguir per 
cuidar-los (175, 176).

2.3.2. Qui hauria de fer el 
cribratge nutricional? 

No s’ha d’oblidar la falta de sensibilització da-
vant d’aquest problema dels professionals sa-
nitaris, tant per l’escassa formació rebuda en 
matèria de nutrició com pel desconeixement 
de la transcendència de la desnutrició en l’evo-
lució del pacient, així com de l’existència de 
sistemes de suport nutricional disponibles. Tot 
plegat comporta una manca d’aplicació de les 
mesures de detecció i de control dels pacients 
amb problemes nutricionals, així com una mala 
utilització dels recursos nutricionals existents 
(160).

En la comunitat són els professionals d’inferme-
ria els qui veuen la majoria dels pacients en si-
tuació de risc, i són aquests membres de l’equip 
d’atenció primària de salut els qui haurien de 
dur a terme la detecció. D’acord amb Grindel 
i Costello (177), les infermeres de l’atenció 
primària, l’atenció domiciliària i els centres de 
llarga estada haurien de realitzar estudis nutri-
cionals de manera rutinària als seus pacients

Ara bé, això és difícil d’aconseguir a la pràctica, 
ja que el temps de la infermera moltes vegades 
és limitat i són prioritàries altres tasques obli-
gatòries. En aquest sentit, un estudi realitzat a 
Finlàndia per saber fins a quin punt les infer-
meres reconeixien la desnutrició dels pacients 
d’edat avançada va concloure que la valoració 
nutricional per part d’aquest personal sanitari 
era molt pobra i que, per tant, es necessitava 
amb urgència educació en aquest camp (178). 
De totes maneres, ja hi ha estudis que demos-
tren l’eficàcia de programes d’educació nutrici-
onal destinats a infermeres per a la prevenció 
de la desnutrició (179–181).

Tanmateix, no s’ha d’oblidar la contribució de 
les infermeres a l’atenció integral de la gent 
gran, malgrat que gran part del seu treball ha 
estat invisible. Les infermeres utilitzen el judici 
clínic per a permetre que la gent gran millori, 
mantingui o recuperi la salut, per fer front als 
seus problemes i aconseguir la millor qualitat 
de vida possible, independentment de la seva 
malaltia o incapacitat, fins a la mort.

Per tant, la infermera d’atenció primària és la 
més sensibilitzada en relació amb la proble-
màtica de salut de la gent gran i és qui té les 
eines per incidir sobre els factors de risc que 
indueixen a l’aparició de la desnutrició. Resulta 
transcendent que disposi d’una manera còmo-
da però integral d’avaluar l’estat nutricional de 
la gent gran a fi de detectar a temps conductes 
de risc i començar el tractament nutricional al 
més aviat possible (182). A més, com a element 
descriptiu, cal recordar que tant les valoracions 
segons el model de necessitats bàsiques de 
Henderson com els patrons funcionals de salut 
de Gordon fixen en les seves valoracions la situ-
ació nutricional de la persona.

2.3.3. Com es fa el cribratge nutricional?

En la comunitat són les infermeres les qui veuen 
la majoria dels pacients en risc; és per aquest 
motiu que han de disposar d’eines de detecció 
desenvolupades per a aquest fi (14).

Aquestes eines han de permetre dur a terme 
una valoració inicial encaminada a detectar de 
manera precoç els individus desnodrits o en risc 
d’estar-ne, per remetre’ls a una valoració nutri-
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cional més específica i instaurar, si cal, un pla 
de tractament nutricional. En definitiva, han de 
seleccionar rigorosament els pacients que pu-
guin beneficiar-se d’un tractament nutricional 
(5, 183), fent un filtrat permanent de la tota-
litat d’individus o del màxim nombre possible, 
mitjançant paràmetres vàlids per a aquesta fi-
nalitat.

A més, qualsevol eina que s’empri en la comu-
nitat ha de ser adequada per a la situació en 
què s’utilitzarà, és a dir, ha de tenir en compte 
les mancances o limitacions que hi pugui ha-
ver (p. ex., no tenir accés a resultats analítics, 
etc.) (14). En el cas de la gent gran, també pot 
ser útil considerar l’ús d’un examen general o 
eina d’avaluació per a ser utilitzada en l’atenció 
primària. Existeixen eines generals que inclouen 
el cribratge nutricional (184), perquè un ins-
trument general pot ser menys fatigós per als 
pacients i pot reduir la càrrega d’avaluació que 
pateixen les infermeres. Rodríguez (185), en 
un article sobre la valoració geriàtrica integral, 
conclou que aquesta valoració integral és es-
sencial per a millorar la vida d’aquests pacients i 
l’acció directa i eficaç del personal d’infermeria.

La necessitat de formar el personal d’infermeria 
per utilitzar una eina en particular és planteja-
da per diversos autors (186). De totes maneres, 
la majoria d’infermeres ja tenen experiència en 
l’ús d’eines de detecció, com per exemple les 
que avaluen el risc de nafres per pressió. Si una 
eina és fiable, les preguntes seran inequívo-
ques, i el procés, clar i, per tant, no serà neces-
sària la formació addicional.

En aquest sentit, existeix una gran diversitat 
d’eines que tenen com a objectiu identificar la 
gent gran amb risc de desnutrició en la comu-
nitat (131).

2.4. LES EINES I INSTRUMENTS 
DE CRIBRATGE NUTRICIONAL

Tal com diu A. Salvà: “Quan tenim una població 
molt gran i sabem que només una petita part 
d’aquesta població té una condició, aleshores 
és quan s’ha d’utilitzar una eina de cribratge”.
És evident que són necessàries eines efica-
ces i específiques per a la detecció de l’estat 
nutricional en la gent gran, perquè ofereixen 

l’avantatge de realitzar un procediment estan-
darditzat i validat, la qual cosa redueix els judi-
cis subjectius (187) i, per tant, permetrà a les 
infermeres identificar individus desnodrits o en 
risc d’estar-ne (131, 132).

Així mateix, qualsevol eina de selecció que es 
desenvolupi per utilitzar-la en la comunitat ha 
de ser adequada a la situació. Un exemple és 
la realització del cribratge nutricional utilitzant 
eines que requereixin prendre amb freqüència 
mesures, càlculs o anàlisis de sang, fet que di-
ficultarà les preses i potser, fins i tot, serà car.

En aquest sentit, s’han desenvolupat moltes ei-
nes de cribratge per tractar d’identificar els pa-
cients en risc nutricional i permetre’n un trac-
tament precoç. Idealment, aquests mètodes 
haurien de ser molt sensibles, pràctics (fàcils 
de comprendre i aplicar, fins i tot per persones 
sense experiència, i acceptables per als paci-
ents), barats, reproduïbles i basats en l’evidèn-
cia. Han d’estar validats per a detectar pacients 
desnodrits (cribratge de desnutrició), però so-
bretot per a detectar aquells pacients amb més 
probabilitat de presentar complicacions relacio-
nades amb la desnutrició i que es beneficiarien 
d’un tractament nutricional (cribratge de risc 
nutricional) (17). 

2.4.1. Característiques de les eines de cri-
bratge nutricional

Totes les persones majors de 75 anys han de ser 
examinades rutinàriament un cop l’any, però, a 
causa dels limitats recursos econòmics i de per-
sonal dins de tots els sistemes de salut, l’eina 
ideal hauria de complir els següents requisits: 
alta sensibilitat i especificitat, no ser fàcilment 
modificable per factors no nutricionals, respon-
dre de manera ràpida al tractament nutricional 
adequat i ser capaç de predir quan un individu 
presenta una morbimortalitat més elevada si no 
s’aplica un suport nutricional. També hauria de 
ser ràpida de realitzar, a fi de no retardar inne-
cessàriament la decisió d’iniciar el tractament 
nutricional. 

Per tant, per a fer-ho possible, tota eina de cri-
bratge hauria de reunir les següents caracterís-
tiques (188, 189):
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que es pretén mesurar (teòricament justificable, 
validesa de contingut) i intuïtivament raonable. 
'&Y)&>$&-$*&ZG;+>)K&$#&$;&-$#!+!&>$&-$*&0)@)J&>$&
mesurar aquelles característiques que es prete-
nen mesurar i no d’altres. 
'& Y)& >$& -$*& L+)I;$K& @*$0+-)K& [-& )& >+*K& )(I& A#&
mínim d’error en la mesura. 
'&Y)&>$&-$*&LG0+;&>NA-)*&+&+#!$;D;+.+I;$&@$*&);-&XA$&
duguin a terme la selecció.
'&Y)&>$&!$#+*&);!)&-$#-+I+;+!)!H&0)@)0+!)!&@$*&>$-
tectar “risc” quan realment el presenti.
'& Y)& >$& !$#+*& );!)& $-@$0+L+0+!)!H& 0)@)0+!)!& >$&
trobar resultats negatius quan el pacient no és 
“de risc”.
'& Y)& >$& -$*& )00$@!)>)& @$*& @)0+$#!-K& A-A)*+-K&
professionals i investigadors. 
'&Y)& >$& >$;+(+!)*& 0;)*)($#!& $;-& -$A-& 01(@1-
nents (dimensions), de manera que cadascun 
contribueixi al total de l’escala de forma inde-
pendent (validesa de constructe). 

Partint d’aquest darrer punt, és important co-
nèixer quins són els components que ha d’in-
cloure una eina de cribratge nutricional. En 
aquest sentit, l’ESPEN fa una clara distinció so-
bre quins han de ser aquests components:

1. Quin és l’estat actual de l’individu? Una 
mesura acceptada per avaluar-lo és l’IMC. En 
els casos en què no és possible obtenir-ne el 
pes i l’alçada (per exemple, en alguns pacients 
greument malalts), un substitut útil pot ser la 
circumferència braquial (CB), la qual es troba 
categoritzada en percentils segons la població, 
l’edat i el sexe (190). L’IMC pot ser menys útil 
en la gent gran, ja que influeix en els canvis que 
succeeixen a la composició corporal, fet que 
produeix que en ocasions aquest valor sigui poc 
*$@*$-$#!)!+A&>$&;N$-!)!&#A!*+0+1#);/&������
2. La seva condició és estable? La pèrdua de pes 
recent és un bon indicador per establir-ho. Més 
del 5% de pèrdua de pes involuntària durant 
tres mesos s’acostuma a considerar significati-
va. A més, la pèrdua de pes també pot predir 
més deteriorament nutricional.
3. La condició ha empitjorat? Aquesta qües-
tió pot ser contestada preguntant si la ingesta 
d’aliments s’ha reduït i, si és així, saber quant 
s’ha reduït i des de quant de temps. Si és inferi-
or a les necessitats del pacient, la pèrdua de pes 
és més probable.

4. El procés de malaltia accelerarà el deteriora-
ment de l’estat nutricional? A més de disminuir 
la gana, el procés de malaltia pot augmentar 
els requeriments nutricionals a causa de l’estrès 
metabòlic associat amb malalties greus (p. ex., 
una cirurgia major, sèpsia...), la qual cosa pot 
provocar l’empitjorament de l’estat nutricional 
de forma més ràpida (190–193).

Els tres primers components s’han d’inclou-
re en totes les eines de cribratge nutricional, 
mentre que el quart seria rellevant, sobretot, en 
l’àmbit hospitalari. També s’hi inclouen altres 
factors de risc de desnutrició que poden influir 
en l’estat nutricional en diferents graus, segons 
de les característiques dels individus i del tipus 
d’entorn en què es troben (132). 

El format d’aquestes eines acostuma a ser tipus 
qüestionari, en què cada pregunta examina un 
conegut factor de risc de desnutrició i la puntu-
ació final condueix a la identificació del risc de 
desnutrició. Donen una ajuda útil per a la me-
mòria i permeten que la informació obtinguda 
es pugui registrar amb rapidesa i en un format 
estàndard. 

En definitiva, les eines de cribratge nutricional 
han de ser simples, fàcils d’usar i acceptables 
per als pacients i, com afirmen Green i Watson 
(131), també han de complir amb els criteris 
de fiabilitat, validesa, sensibilitat i especificitat 
abans d’usar-les en la pràctica clínica (194).

En aquest context, actualment es disposa de 
més de setanta escales o instruments per a la 
detecció de la desnutrició, però difereixen en 
els criteris, punts de tall, facilitat d’ús i accep-
tabilitat (131).

2.4.2. Descripció de les eines de 
cribratge nutricional

S’ha desenvolupat una àmplia gamma d’eines 
de cribratge nutricional en diversos àmbits, 
però no sempre se n’informa ni se n’avalua la 
validesa i eficàcia o els mètodes pels quals s’han 
desenvolupat. 

Green i Watson (132) van dur a terme una re-
visió de la literatura de les eines de cribratge 
nutricional existents en el període 1985–2002, 
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i van trobar 21 eines per a ser usades en gent 
gran, encara que de moltes no n’havien provat 
la validesa i/o fiabilitat. Tanmateix, hi ha noves 
eines de detecció que s’han desenvolupat pos-
teriorment a aquesta revisió. En aquest sentit, 
Watterson i col·l. (195) també van realitzar una 
revisió, en què van identificar cinc instruments 
vàlids per l’ús en l’entorn comunitari. No obs-
tant això, aquesta revisió només va incloure 
eines basades en les recomanacions de Jones 
(196), amb un nivell d’evidència III-2 o superior 
i publicades després de l’any 2000. Per tant, no 
es pot considerar un ampli resum de totes les 
eines que es poden utilitzar en la comunitat. 
Recentment, Phillips i col·l. (197) n’han dut a 
terme una revisió sistemàtica per identificar l’ei-
na més adequada per al cribratge nutricional, 
en termes de validesa i fiabilitat, per usar-la en 
gent gran comunitària.

Els criteris que van seguir per fer la selecció dels 
articles van ser els següents:

'&C*+!$*+-&>N+#0;A-+\H
- Eines per a detectar risc de desnutrició.
- Que hi constés la descripció del desenvolupa-
ment i la validació de l’eina.
- Eines que utilitzessin més d’un element per 
avaluar el risc nutricional. Els indicadors per si 
sols (p. ex., IMC) han demostrat tenir validesa 
en alguns contextos; no obstant això, les guies 
recomanen l’ús d’eines amb dos indicadors o 
més, ja que aconseguiran una millor sensibilitat 
i especificitat.
- Eines que detectessin desnutrició energètica 
i proteica.
- A la fase final del procés, quan tots els articles 
s’havien obtingut segons les estratègies de cer-
ca anteriors, es van aplicar els següents criteris:
'&]A$&;N$+#)&W).A[-&$-!)!&>$-$#Z1;A@)>)&1&A!+-
litzada en la comunitat. 
'&M)&0$*0)&$-& Z)& ;+(+!)*&)& ;)&.$#!&.*)#& S^&_`&
anys) i també als articles que incloïen parti-
cipants < 65 anys, però tenien una mitjana 
d’edat de 65 anys.
'&C*+!$*+-&>N$B0;A-+\H
- Idioma que no fos l’anglès.
- Nens/pediatria.
- Condicions clíniques específiques (p. ex., càn-
cer, esclerosi múltiple, Alzheimer...).
- Entorns clínics (p. ex., cirurgia, pacients hos-
pitalitzats) o poblacions (p. ex., càncer, Alzhei-

mer), excepte si posteriorment s’hagués adap-
tat a la comunitat.
- Si la mida de la mostra era petita (< 100 in-
dividus).
Segons aquests criteris, es van trobar deu eines 
de cribratge nutricional per a usar-les en gent 
gran de la comunitat: Australian Nutrition Scre-
ening Initiative (ANSI), MNA-SF, MUST, DETER-
MINE your nutritional Health checklist, Seniors 
in the Community: Risk Evaluation for Eating 
and Nutrition (SCREEN I i SCREEN II), Short Nu-
tritional Assessment Questionnaire (SNAQ©), 
Simplified Nutritional Appetite Questionnaire 
(SNAQ) i dues més sense nom. 

2.4.2.1. ANSI

El 1996 es va crear una versió del DETERMINE 
per ser adaptada a la comunitat australiana 
(198). L’ANSI va ser un projecte cooperatiu en-
tre el Col·legi Australià de Metges, el Consell 
de la Gent Gran, l’Associació de Dietistes i la 
Societat Farmacèutica d’Austràlia amb l’objec-
tiu de crear un qüestionari d’autoavaluació del 
risc nutricional des d’un enfocament multidisci-
plinari. L’escala es compon de dotze preguntes 
basades en la identificació de factors de risc nu-
tricionals: la presència o absència de malalties; 
la mala alimentació; la ingesta inadequada de 
fruites, verdures, productes làctics i líquids; el 
consum excessiu d’alcohol; els problemes orals 
que interfereixen en l’alimentació; els ingressos 
insuficients per a comprar aliments; l’aïllament 
social; la polimedicació; el canvi de pes involun-
tari, i la pèrdua d’independència per a anar a 
comprar, cuinar i menjar. Cada un dels punts té 
assignada una puntuació d’acord amb la pre-
sència o absència de l’element. El valor de la 
puntuació es basa en les puntuacions originals 
de l’escala dels Estats Units (75), però amb mo-
dificacions determinades pel consell assessor de 
l’ANSI.

2.4.2.2. Malaysian Tool

A les zones rurals de Malàisia, és molt difícil 
prendre les mesures antropomètriques i, a més, 
són molt costoses. És per això que es va desen-
volupar un instrument de detecció ràpida per 
a identificar les persones grans en alt risc de 
desnutrició i/o consum d’una dieta inadequada 
(199).
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L’eina consta de preguntes bàsiques sobre fac-
tors de salut i socials, un sistema de puntuació 
ràpid i instruccions senzilles a seguir per a la 
gent gran amb vulnerabilitat nutricional. Ara 
bé, cal tenir en compte que algunes de les va-
riables emprades en l’eina poden ser específi-
ques culturalment i, per tant, pot ser necessari 
modificar-les i adaptar-les a l’hora d’utilitzar-les 
en altres poblacions.

2.4.2.3. MNA-SF

A Europa, Guigoz i col·l. (200) van desenvolupar 
i validar l’MNA. És l’únic instrument d’avaluació 
de la desnutrició desenvolupat específicament 
per a les persones d’edat avançada (102), i així 
ho recomana l’ESPEN. S’ha traduït a diversos 
idiomes i ha estat validat en nombrosos estudis 
a tot el món (169), la qual cosa ha demostrat 
que té una gran acceptació entre la comunitat 
científica de tot el món, perquè és senzill d’apli-
car, no  requereix exàmens de laboratori i, tot 
i això, té una bona correlació amb marcadors 
bioquímics de desnutrició i, sobretot, perquè es 
necessita poc temps per a realitzar-lo. Gràcies a 
aquesta gran acceptació es va decidir desenvo-
lupar-ne una forma breu, l’MNA-SF (201), que 
consta de sis preguntes en lloc de divuit, i que 
els cataloga en estat nutricional normal o en 
risc de desnutrició. Recentment, M. J. Kaiser i 
col·l. (202) han presentat una nova versió de 
l’MNA-SF, en què la CP pot ser utilitzada com a 
alternativa vàlida de l’IMC (quan aquest no es 
pot aconseguir), i en què la puntuació final de 
l’escala es classifica en estat nutricional normal, 
risc de desnutrició o desnutrició.

2.4.2.4. MUST

El MUST és un mètode de cribratge desenvo-
lupat pel Malnutrition Advisory Group de la 
British Association for Parenteral and Enteral 
Nutrition (203), amb l’objectiu de detectar la 
desnutrició mitjançant l’associació entre el de-
teriorament de la situació nutricional i la dismi-
nució de la funció. Va ser desenvolupat princi-
palment per al seu ús en la comunitat en què la 
confusió dels efectes de desnutrició són relati-
vament rars, i així ho recomana l’ESPEN (204). 

El test està compost per tres ítems (205): IMC, 
pèrdua de pes no intencionada entre tres i sis 

mesos i presència d’una malaltia aguda que 
s’espera que produeixi una disminució signi-
ficativa de la ingesta d’aliments durant més 
de cinc dies. Aquests tres ítems reflecteixen el 
pacient en el passat (la pèrdua de pes), en el 
present (IMC actual) i en el futur (efecte de la 
malaltia). 

2.4.2.5. DETERMINE

Als Estats Units, l’American Academy of Family 
Physicians i l’American Dietetic Association  
van desenvolupar conjuntament la Nutritional 
Screening Initiative (NSI) (75), que incorpora el 
cribratge i la valoració nutricional. El primer és 
un qüestionari d’autoavaluació, “Coneix la seva 
salut nutricional” (DETERMINE Your Nutritional 
Health Checklist), el qual informa de si exis-
teix risc nutricional. Pot ser omplert pel mateix 
pacient i és emprat de manera generalitzada 
pels equips d’atenció primària als Estats Units 
(206). Consta de deu preguntes referides a la 
quantitat i el tipus d’ingesta, a les limitacions 
per a la compra o per preparar-la, i inclou el 
consum de medicaments i l’augment o pèrdua 
involuntària de pes en el temps. La puntuació 
obtinguda permet quantificar el risc nutrici-
onal i, d’acord amb aquest, s’estableix un pla 
de revaloració. Quan els resultats del qüestio-
nari indiquen un risc nutricional alt, es proposa 
un estudi nutricional més profund, mitjançant 
l’aplicació del nivell I, per seleccionar els qui ne-
cessiten atenció nutricional, que avalua quatre 
seccions (el pes corporal, els hàbits alimentaris, 
les condicions de vida i l’estat funcional) i que 
és necessari repetir-lo una vegada l’any o abans 
si ha succeït algun succés que pugui influir a 
l’estat nutricional, i el nivell II, que hi afegeix les 
dades clíniques, l’estat de la pell, les dades de 
laboratori i l’avaluació del deteriorament cog-
nitiu i la depressió. Aquests dos nivells tenen 
com a objectiu l’estimació de la magnitud de la 
desnutrició i un apropament a les seves causes.

L’escala ha estat utilitzada en diferents entorns 
i ha estat validada en persones grans que viuen 
en la comunitat (207).

2.4.2.6. SCREEN I 

L’SCREEN I és una eina de detecció de risc nu-
tricional mitjançant l’avaluació de quatre fac-
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tors: la ingesta d’aliments, l’adaptació, l’estat 
fisiològic i el funcional (208). Va ser desenvo-
lupada per a la vigilància epidemiològica de 
l’estat nutricional de la gent gran comunitària 
mitjançant l’autoavaluació o per via telefònica. 
El qüestionari consta de dues preguntes (amb 
un total de quinze ítems) amb puntuacions que 
van de 0 a 60; les puntuacions més altes indi-
quen menys risc nutricional. Els factors de risc 
inclosos en aquesta escala són: els canvis de pes 
(pèrdua o guany, i la quantitat); la freqüència 
de la ingesta i la restricció d’aliments; la ingesta 
de fruites i verdures, carn i altres alternatives; 
els productes làctics; els líquids; les dificultats 
de deglució; la masticació; la preparació dels 
àpats; anar a comprar; menjar sol; la falta de 
gana; l’ús de suplements, i la percepció d’una 
adequada situació econòmica per a la compra 
d’aliments.

2.4.2.7. SCREEN II

Després de diverses investigacions (93, 209) i 
de l’aplicació pràctica posterior, es va fer evi-
dent que l’SCREEN I podia ser millorat. A par-
tir d’aquí, es van plantejar modificacions i va 
sorgir l’SCREEN II (210), que consta de catorze 
preguntes (amb un total de disset ítems). Les 
modificacions que es van dur a terme en re-
lació amb la versió anterior van ser la inclusió 
de preguntes addicionals relacionades amb el 
pes i la preparació del menjar i la retirada de la 
pregunta referent a la dificultat econòmica per 
a comprar aliments. 

2.4.2.8. SNAQ©

El 2001, la Dutch Dietetic Association va realit-
zar un estudi que feia palès que la desnutrició 
hospitalària sovint resta sense identificar, ja que 
només el 50% dels pacients desnodrits eren 
reconeguts per personal d’infermeria i mèdic 
(211). Davant d’aquesta problemàtica, aquest 
equip va desenvolupar un breu qüestionari, de 
tan sols tres preguntes, per poder ser incor-
porat en les valoracions de l’ingrés hospitalari 
(212).

Ha demostrat ser eficaç com a eina de detecció 
de la desnutrició i va acompanyada d’un pla de 
tractament. El 2008 va ser validada per ser em-
prada en població comunitària (213).

2.4.2.9. SNAQ

El 1998 es va crear un consell d’estratègies nu-
tricionals en l’àmbit de la llarga estada, format 
per geriatres, professionals d’infermeria, dietis-
tes i farmacèutics, amb l’objectiu d’examinar 
les principals qüestions que envolten el diag-
nòstic, la prevenció i el tractament de la desnu-
trició en la gent gran i identificar les recomana-
cions basades en l’evidència per a la gestió de la 
desnutrició en aquest nivell assistencial.

Membres d’aquest grup havien desenvolupat 
l’AHSP (The Appetite, Hunger and Sensory Per-
ception Questionnaire) (214), el qual es corre-
lacionava amb l’MNA i el pes de les persones 
grans sanes holandeses, malgrat que era inefi-
caç per a l’ús clínic a causa de la seva longitud 
i complexitat.

Utilitzant la tècnica Delphi, aquest grup de 
treball va desenvolupar un qüestionari de vuit 
ítems (el CNAQ: Council of Nutrition Appetite 
Questionnaire) i, derivat d’aquest, una versió 
abreviada, de quatre ítems (l’SNAQ), els quals 
van ser avaluats mitjançant l’AHSP (215). 

Van acabar concloent que l’SNAQ era l’eina 
més eficient, perquè era més breu que el CNAQ 
i mantenia la mateixa fiabilitat. Consta només 
de quatre ítems i les respostes són avaluades 
mitjançant una escala tipus Likert, en què una 
@A#!A)0+\& a& TU& +#>+0)& A#& *+-0& +(@1*!)#!& >$&
pèrdua de pes, d’almenys un 5%, en sis mesos. 

2.4.2.10. South African Tool

Tot i haver-se demostrat que hi ha eines apropi-
ades per a la identificació de la gent gran afri-
cana que està desnodrida o en risc d’estar-ne 
(71), hi ha una sèrie de peculiaritats que en fan 
difícil l’avaluació. 

En el sector de la salut pública del sud d’Àfri-
ca no hi ha serveis especialitzats de geriatria; 
a més, en l’atenció primària tenen molt poc 
temps per a la relació cuidador–pacient: fins i 
tot deu minuts es considera una visita massa 
llarga. La complexitat de l’MNA en fa difícil l’ús 
generalitzat per part dels professionals de la sa-
lut africans, tant per l’especialitzada capacitació 
que es requereix com per l’equipament neces-
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Taula 5.
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sari, en particular, per les mesures antropomè-
triques. La seva versió abreujada, l’MNA-SF, va 
demostrar que en una mostra de 220 persones 
grans sud-africanes era capaç d’identificar to-
tes les persones classificades com a desnodrides 
en l’MNA complet, però el 46% dels subjectes 
classificats en risc nutricional s’havien perdut 
en l’MNA-SF (71). 

Tenint en compte que les poblacions d’edat 
avançada dels diferents països són heterogèni-
es en termes d’antropometria i característiques 
nutricionals, fet que limita la generalització de 
les eines validades en altres països, Charlton va 
desenvolupar una eina de cribratge nutricional 
específica per a població africana (216). Consta 
de deu ítems i classifica els individus, segons 
el sexe, en desnodrits, en risc de desnutrició i 
ben nodrits.

A continuació es mostra una taula resum amb 
les característiques de cada una de les escales 
de cribratge nutricional descrites (Taula 5. Eines 
de cribatge nutricional per a la gent gran de la 
comunitat).

Els factors de risc utilitzats

Com es pot observar en la taula anterior, les 
àrees que analitzen les diferents eines per  de-
tectar risc de desnutrició varien en nombre i 
tipus. Totes elles contenen coneguts factors de 
risc indicadors de desnutrició.
Les mesures antropomètriques han estat una 
característica principal en la majoria d’eines 
analitzades. Els canvis de pes són el paràmetre 
més emprat per la majoria d’elles [1–8]; d’altres 
també se centren en l’IMC [3–4], i d’altres usen 
algun altre paràmetre, com és la CB [10] o del 
panxell [3]. En molts casos, aquests paràmetres 
es realitzen directament mitjançant tècniques 
per reduir l’error de mesura però, en ocasions, 
les dades són autoavaluades, com és el cas dels 
canvis de pes, la qual cosa podria introduir pos-
sibilitats d’error. Per tant, no serien tan acura-
des (219). Diversos estudis qüestionen l’ús de 
l’IMC com a predictor de risc de morbiditat i 
mortalitat en persones d’edat avançada (220, 
221). Les limitacions de l’IMC inclouen l’error 
en la mesura del pes i l’alçada, i els efectes de 
la postura (p. ex., la cifosi), que són importants 
de tenir en compte en la població de gent gran 

(221). No obstant això, Miller i col·l. (222) han 
proporcionat evidència per a l’ús de l’IMC com 
un indicador senzill i ràpid de l’estat nutricio-
nal, i n’han destacat la capacitat predictiva de 
fractura per fragilitat i de mortalitat per qual-
sevol causa. Molts dels altres factors de risc, 
com la ingesta d’aliments [1–2, 5–10], els fac-
tors que afecten la ingesta [1–3, 5–9], l’accés 
als aliments [1–3, 5–7, 10] i els estils de vida 
[1–2, 5–7], són mesures subjectives que depe-
nen dels individus avaluats, la qual cosa pot li-
mitar-ne la precisió dels resultats (203). A més, 
aquests paràmetres, com la ingesta d’aliments, 
són sovint variables i poden no reflectir els pa-
trons reals o hàbits alimentaris (203). Per tant, 
encara que hi hagi proves que suggereixin que 
aquests factors de risc nutricional estan associ-
ats amb la desnutrició, és important tenir-ne en 
compte les limitacions. 

I, finalment, també són analitzades les condici-
ons clíniques específiques, com ara la presència 
d’una malaltia que provoqui canvis en la inges-
ta [1–5, 10], la polimedicació [1, 5], els proble-
mes neuropsicològics [3] i l’autopercepció de 
l’estat de salut [10].

2.5. VALIDACIÓ DE LES EINES 
DE CRIBRATGE

Per utilitzar amb garantia una eina o instru-
ment de mesura cal comprovar que amida ade-
quadament i de manera constant en les matei-
xes circumstàncies, que és sensible als canvis de 
la situació clínica, que a la pràctica no presenta 
dificultats d’aplicació, etc. Tota aquesta com-
provació de les característiques és el que s’ano-
mena procés de validació.

La validació d’un instrument és, doncs, un pro-
cés continu i dinàmic, que va adquirint més 
consistència com més propietats psicomètri-
ques s’hagin mesurat en diferents cultures, di-
ferents poblacions i subjectes.

2.5.1. Característiques psicomètriques 
d’un instrument

Avaluar les propietats psicomètriques d’un ins-
trument és un criteri essencial per a determi-
nar-ne la qualitat de la mesura. Les dues ca-
racterístiques mètriques essencials per a valorar 
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la precisió d’un instrument són la fiabilitat i la 
validesa. 
La fiabilitat fa referència al fet de mesurar una 
variable de manera constant, i la validesa al fet 
que l’instrument mesura el que vol mesurar. 
Atès que es parla d’escales de mesura que per-
metin tenir una puntuació d’un aspecte de la 
salut i poder comparar la de diferents individus 
o la del mateix individu en diferents moments, 
s’ha d’assegurar que l’instrument de mesura 
sigui fiable i vàlid. Però no tot instrument que 
sigui fiable és vàlid. Un instrument pot ser fi-
able perquè mesura una variable de manera 
constant, però invàlid si no mesura el fenomen 
que vol mesurar (223).

El primer pas de la validació d’un instrument 
serà caracteritzar la mostra mitjançant una 
anàlisi descriptiva. Es tindran en compte les 
variables contextuals que puguin ser rellevants 
segons l’objectiu de l’estudi. S’hauran de cer-
car diferències significatives entre aquestes 
variables per obtenir una descripció correcta 
de la població d’estudi (224) i, seguidament, 
s’avaluaran les característiques psicomètriques 
de l’instrument.

En la taula 6, s’hi presenten les diferents pro-
pietats psicomètriques que es poden mesurar 

d’un instrument (225). (Taula 6. Característi-
ques psicomètriques d’un instrument).

2.5.1.1. La fiabilitat

La fiabilitat és la propietat que designa la cons-
tància i la precisió dels resultats que obté un 
instrument en aplicar-lo en diferents ocasions, 
i avalua el grau de consistència en què un ins-
trument mesura el que ha mesurar (223, 226). 
Un instrument és fiable quan és capaç d’oferir 
repetits resultats veraços i constants en condici-
ons similars de mesura.

Aquest paràmetre s’amida en graus i s’expressa 
en forma de coeficient de correlació, que va-
ria de 0, que significa absència de correlació, a 
1, que seria una correlació perfecta (223). Cap 
instrument no presenta el grau de correlació 
màxim en les diferents situacions; per això és 
necessari determinar-ne el grau de correlació 
acceptable. Segons alguns autors (226, 227), 
el marge acceptable per als coeficients de fi-
abilitat se situa entre 0,7 i 0,9. Un coeficient 
de fiabilitat alt és clarament desitjable quan les 
diferències entre els subjectes són legítimes i 
esperades. Cal no oblidar que una fiabilitat alta 
no és sinònim de qualitat, perquè pot faltar el 
que és més important, la validesa.

Taula 6.
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La fiabilitat pot estimar-se mitjançant diversos 
mètodes: la consistència interna, l’estabilitat, 
l’equivalència i l’harmonia entre observadors. 
El mètode utilitzat dependrà de la naturalesa 
de l’instrument (223, 226).

2.5.1.2. La validesa

Des d’un punt de vista general, la validesa fa 
referència al grau en què els indicadors d’un 
instrument mesuren el que haurien de mesu-
rar (223, 226); és a dir, és un criteri de qualitat 
relacionat amb l’adequació de les puntuacions 
del test per a l’objectiu que va suscitar-ne el 
disseny.

Per tant, la validesa és una peça clau tant per 
al disseny d’un qüestionari com per a la com-
provació de la utilitat de la mesura realitzada. 
Pot estimar-se de diferents maneres, com són 
la validesa de contingut, la validesa de criteri 
i la validesa de constructe (226), i cadascuna 
d’elles proporciona evidències per a la validació 
global de l’instrument.

La validesa de contingut avalua de manera qua-
litativa si el qüestionari inclou totes les dimen-
sions del fenomen que es vol mesurar, perquè 
es considera que un instrument és vàlid en el 
contingut si preveu tots els aspectes relacionats 
amb el concepte que es mesura (228). Per ava-
luar-ho, cal sotmetre el qüestionari a la valora-
ció d’investigadors i experts, que n’han de jutjar 
la capacitat  per avaluar totes les dimensions 
que es desitgen mesurar. Els mètodes utilitzats 
per mesurar aquesta validesa són: el mètode 
Delphi, el model d’estimació de magnitud, el 
model Fehring i la metodologia Q. La validesa 
de contingut és un mètode rellevant, sobretot 
quan es dissenya un instrument; no ho és tant 
quan l’instrument ja ha estat validat anterior-
ment i utilitzat en diferents àmbits (229).

La validesa de criteri fa referència al grau de 
correlació entre un instrument i una altra me-
sura de la variable d’estudi que serveixi de cri-
teri o de referència (223, 226). Quan hi ha una 
mesura de criteri acceptada per investigadors 
del camp, se l’anomena estàndard o regla d’or, 
i els nous instruments que mesurin el mateix 
concepte cal comparar-los-hi (230). No obstant 
això, no sempre hi ha indicadors de referència 

disponibles, per la qual cosa, moltes vegades, 
a la pràctica es recorre a utilitzar instruments o 
paràmetres que han tingut el suport d’altres es-
tudis o investigacions i que ofereixen garanties 
de mesurar el que es desitja (231). Hi ha dues 
formes de validesa de criteri: 

'& M)& Z);+>$-)& 01#0A**$#!K& XA$&($-A*)& $;& .*)A&
de correlació entre dues mesures del mateix 
concepte, en el mateix temps i en els mateixos 
subjectes (226). Pot mesurar la correlació amb 
l’instrument en global o de cada ítem. També 
s’utilitza per a seleccionar els millors ítems d’un 
instrument i realitzar-ne les modificacions per-
tinents (232). 
'&M)&Z);+>$-)&@*$>+0!+Z)K&XA$&($-A*)&$;&.*)A&>$&
correlació entre un instrument i una mesura 
posterior del mateix concepte o d’un altre que 
hi està estretament relacionat, la qual cosa per-
metrà amidar de quina manera un instrument 
prediu una evolució o un estat posterior (223). 

Per a mesurar la validesa de criteri dependrà 
del tipus de variables utilitzades. En les varia-
bles quantitatives s’utilitzen els coeficients de 
correlació de Pearson, i en les variables quali-
tatives, el càlcul de la sensibilitat–especificitat 
i els valors predictius (aquests últims es veuran 
desenvolupats en l’apartat 2.5.1.3) (233).

La validesa de constructe avalua el grau en què 
l’instrument reflecteix la teoria o la conceptua-
lització teòrica del fenomen o concepte que es 
mesura (223, 226). Garanteix que les mesures 
que resulten de les respostes del qüestionari 
puguin ser considerades i utilitzades com a me-
sura del fenomen que es vol mesurar. Es tracta 
d’un procés continu que contribueix a entendre 
millor el constructe de l’instrument i a realitzar 
noves prediccions (232). Aquest tipus de valide-
sa s’explora, especialment, quan el disseny de 
l’instrument s’ha basat en una teoria. Pot ser 
calculada per diversos mètodes, però els més 
freqüents són l’anàlisi factorial i els estudis de 
validesa convergent–discriminant (224).

2.5.1.3. La sensibilitat, l’especificitat 
i els valors predictius

Sempre que una qüestió clínica i el resultat de 
la prova diagnòstica encaminada a resoldre-la 
es puguin plantejar en termes de dicotomia 
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(presència o absència de malaltia, positiu o ne-
gatiu), l’exactitud de la prova pot definir-se en 
funció de la sensibilitat i especificitat diagnòs-
tiques. No obstant això, amb molta freqüència 
els resultats de les proves diagnòstiques estan 
distribuïts en una escala contínua, per la qual 

cosa es fa necessari seleccionar un punt de tall 
o un valor límit adequat que permeti resumir 
aquests resultats en dues categories: positiu i 
negatiu. 
La sensibilitat d’una prova diagnòstica és la 
probabilitat d’obtenir un resultat positiu quan 
l’individu té la malaltia. És a dir, és la capacitat 
del test per a detectar la malaltia quan aquesta 
hi és present (234).

L’especificitat, en canvi, és la probabilitat de 
classificar correctament un individu sa, és a dir, 
la probabilitat que per a un subjecte sa s’obtin-
gui un resultat negatiu. Per tant, l’especificitat 
és la capacitat del test per a descartar la malal-
tia quan aquesta no hi és present (234). 

La sensibilitat s’obté del subgrup de malalts, 
i l’especificitat, del de sans, per la qual cosa 
ambdós valors són independents de la preva-
lença de la mostra estudiada.

Figura 1.

Figura 2.
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Les proves diagnòstiques no tenen un sol parell 
sensibilitat/especificitat, sinó molts, un per a 
cada nivell de decisió o punt de tall que s’adop-
ti. La corba ROC proporciona una visió d’aquest 
espectre completa. Per això, és una eina fona-
mental en l’avaluació i comparació de proves 
diagnòstiques (235) (Figura 1. Corba ROC).

Els conceptes de sensibilitat i especificitat per-
meten, per tant, valorar la validesa d’una prova 
diagnòstica. Tanmateix, manquen d’utilitat en 
la pràctica clínica. Tant la sensibilitat com l’es-
pecificitat proporcionen informació sobre la 
probabilitat d’obtenir un resultat concret (po-
sitiu o negatiu) en funció de la veritable condi-
ció del malalt respecte a la malaltia. Tanmateix, 
quan a un pacient se li fa alguna prova, no es 
té informació, a priori, sobre el seu veritable di-
agnòstic, i més aviat la pregunta es planteja en 
sentit contrari: davant un resultat positiu (ne-
gatiu) a la prova, quina és la probabilitat que el 
pacient estigui realment malalt (sa)? Així doncs, 
resulta obvi que fins ara només s’ha abordat el 
problema en una direcció i són els valors pre-
dictius els qui completaran aquesta informació 
(236): 

'&7;&Z);1*&@*$>+0!+A&@1-+!+A& SbEEVH&[-& ;)&@*1I)-
bilitat de patir la malaltia si s’obté un resultat 
positiu en el test.

'&7;&Z);1*&@*$>+0!+A&#$.)!+A&SbEFVH&[-&;)&@*1I)-
bilitat que un subjecte amb un resultat negatiu 
en la prova estigui realment sa. 

Els valors predictius d’una prova, tot i ser de 
gran utilitat a l’hora de prendre decisions clíni-
ques i transmetre als pacients informació sobre 
el seu diagnòstic, presenten una limitació: de-
penen en gran mesura de la freqüència de la 
malaltia a diagnosticar en la població objecte 
d’estudi. Si s’estudia una malaltia que tingui 
una prevalença baixa, fins i tot en el cas que 
es faci amb una prova molt específica, donarà 
lloc a molts falsos positius, atès l’elevat nom-
bre d’individus sans dins del col·lectiu. Si la 
prevalença és alta es pot esperar un nombre 
més elevat de resultats falsament negatius. Per 
tant, com més petita sigui la prevalença de la 
malaltia més baix serà el VPP i més alt el VPN, i 
succeirà el contrari si la prevalença és elevada.
Amb relació al problema de la desnutrició, la 

prevalença varia considerablement: és en gene-
ral alta en els hospitals, residències i en subjec-
tes amb condicions de risc, i baixa en l’atenció 
primària. Per tant, en l’aplicació d’eines per a 
la detecció de la desnutrició és molt important 
tenir en compte el context que s’està avaluant 
(5).

La figura 2 mostra els factors relacionats amb 
la prevalença de desnutrició que cal tenir en 
compte en la realització del cribratge nutricio-
nal (5). (Figura 2. Factors que poden influir en 
la necessitat del cribratge d’acord amb la preva-
lença de desnutrició).

En definitiva, la sensibilitat, l’especificitat i els 
valors predictius són els criteris tradicional-
ment utilitzats per valorar la capacitat predic-
tiva d’un test (228, 237). No obstant això, no 
s’ha d’oblidar que hi ha determinats aspectes 
en el disseny d’aquest tipus d’investigacions 
que poden afectar la precisió i la validesa de les 
estimacions realitzades. La població d’estudi, 
l’estratègia de mostreig, la selecció del criteri 
de referència i la forma d’aplicació de les proves 
diagnòstiques seran alguns dels elements a te-
nir en compte per evitar la presència de biaixos 
(228, 238, 239).

Tanmateix, moltes eines de cribratge nutricio-
nal s’han desenvolupat sense criteris metodo-
lògics clars i amb una inadequada valoració de 
la seva efectivitat. Pocs estudis demostren que 
els pacients identificats amb aquests mètodes 
són realment els qui podrien beneficiar-se del 
tractament nutricional (240).

2.5.1.4. La factibilitat

La factibilitat mesura si l’eina és assequible per 
emprar-la en el camp en què es vol utilitzar. Els 
aspectes que habitualment s’avaluen són: el 
temps que es requereix per omplir l’eina, la sen-
zillesa i l’amenitat del format, la brevetat i cla-
redat de les preguntes, així com del registre i la 
codificació i la interpretació dels resultats (228, 
232). Aquesta característica cal mesurar-la en 
diferents poblacions per conèixer si l’instrument 
és adequat en subjectes en diferents situacions 
(232). S’obté mitjançant el càlcul del percen-
tatge de respostes no contestades i el temps 
requerit per omplir-lo. La factibilitat també es 
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pot mesurar avaluant la percepció del pacient 
respecte a la facilitat d’usar el qüestionari, així 
com la percepció del professional respecte a la 
utilitat en la pràctica clínica.

2.5.2. Comparació de les eines de cribrat-
ge nutricional quant a la validació

La gran quantitat d’escales nutricionals dispo-
nibles fa difícil seleccionar la que és més ade-
quada. Això significa que han de ser avaluades 
acuradament per elegir-ne les qui siguin més 
fiables i vàlides. Desafortunadament, moltes de 
les eines que estan disponibles actualment no 
semblen complir aquests criteris. A continua-
ció, i partint de les deu eines seleccionades en la 
revisió sistemàtica realitzada per Phillips i col·l. 
(197) i la gran varietat de mètodes per a com-
provar-ne la fiabilitat, validesa i acceptabilitat, 
es durà a terme una anàlisi avaluadora. Algunes 
d’elles tenen un nombre limitat d’aquests pa-
ràmetres; en canvi, d’altres han estat provades 
àmpliament.

La fiabilitat

Keller i col·l. (175, 210) van avaluar-la mitjançant 
el test-retest i van obtenir un r = 0,68 en l’SCRE-
EN I, i un coeficient de correlació intraclasse (CCI) 
= 0,83 en l’SCREEN II. La consistència interna 
mitjançant els coeficients d’alfa també va ser 
calculada en l’MNA-SF (201) i en l’SNAQ (215), 
en què van assolir valors d’alfa de 0,83 i 0,51, 
respectivament. L’harmonia entre observadors 
va ser mesurada per Keller i col·l. (210) (SCREEN 
II) i Kruizenga i col·l. (212) (SNAQ ©); totes dues 
eines van obtenir una alta correlació (CCI = 0,83 
i 0,69–0,90, respectivament). El MUST també va 
tenir una alta harmonia entre observadors, amb 
uns valors de kappa que es van situar entre 0,80 
i 1,00, la qual cosa indica un acord excel·lent 
més enllà de l’atzar (203). En l’eina de Sud-àfrica 
van avaluar la correlació entre enunciats, i la van 
considerar adequada (r = 0,737) (216). Després 
de valorar aquests resultats, Phillips i col·l. (197) 
apunten que l’SCREEN II i l’MNA-SF tenen el ni-
vell més alt de fiabilitat.

La sensibilitat i l’especificitat

Aquestes dues mesures apareixen en molts dels 
estudis. La sensibilitat de les eines oscil·la des 

d’un 14% en el DETERMINE (217) fins a un 
98% en l’MNA-SF (201), i l’especificitat ho fa 
entre un 11% per al DETERMINE (71) i un 98% 
per l’SNAQ (213). No obstant això, només set 
d’aquests estudis van realitzar les corbes ROC 
(175, 201, 210, 212, 213, 215, 241), que pro-
porcionen una comprensió de l’eficiència glo-
bal d’una eina. L’àrea de sota la corba es pot 
utilitzar per determinar la probabilitat de clas-
sificar correctament un parell d’individus, sa i 
malalt, seleccionats a l’atzar. 

Tots els estudis que van utilitzar les corbes ROC 
van informar del resultat de l’àrea sota la corba, 
a excepció de Kuzuya i col·l. (241), que deixen 
que el lector jutgi visualment l’eficiència de l’ei-
na. Els valors varien del 78% en l’SCREEN (175) 
al 96% en el cas de l’MNA-SF (201). Tenint en 
compte les consideracions anteriors, i amb una 
sensibilitat del 98% i una especificitat del 94%, 
l’MNA-SF sembla tenir la millor validesa de cri-
teri (197).

La validesa predictiva

Keller i Ostbye (242), Brunt i col·l. (243), 
Sahyoun i col·l. (244) i Yap i col·l. (70) també 
van avaluar la validesa predictiva d’algunes ei-
nes, la qual mesura el grau en què l’eina pre-
diu un resultat futur. Aquests resultats inclouen 
l’associació de risc nutricional i mortalitat per 
qualsevol causa, l’hospitalització i la dependèn-
cia funcional. 

Si bé aquesta és una mesura important a tenir 
en compte, i els resultats registrats en aquests 
estudis van ser significatius, només és útil quan 
s’utilitza una eina que prèviament ha demos-
trat la seva validesa concurrent. 

L’aplicació en altres poblacions

La capacitat de l’eina per predir risc nutricional 
en una població diferent de la qual es va desen-
volupar va ser avaluada per Rubenstein i col·l. 
(201) i Neelemaat i col·l. (213). Els resultats ob-
tinguts van ser d’alta sensibilitat i especificitat 
per a l’MNA-SF (97,9% i 100% respectivament, 
n = 330), en comparació amb 53–67% i el 97–
98% (n = 705) per a l’SNAQ©. Això indica que 
l’MNA-SF és el que es pot implementar amb 
més eficàcia entre diferents poblacions (197).



2014  MARÇ  inf 49

re
c
e
rc
a

ESTUDI COMPARACIÓ DE TRES ESCALES DE CRIBRATGE NUTRICIONAL PER A LA GENT GRAN  (Per Teresa Botigué)

La factibilitat

El MUST és l’única eina que ha explorat especí-
ficament l’acceptabilitat o facilitat d’ús. Mentre 
que Stratton i col·l. (64) informen que l’eina és 
“fàcil” d’usar, Elia (203) va trobar que la facilitat 
d’ús oscil·la des de “molt fàcil” fins a “difícil”. 
Altres autors han inclòs en la seva discussió la 
facilitat d’ús de l’eina, però sense ser mesurada 
específicament (197).

El tractament / pla d’acció

La major part de les eines (SCREEN I, SCREEN 
II, SNAQ, MUST i les eines de Malàisia i del 
Sud-àfrica no descriuen específicament un pla 
d’acció. D’altres, en canvi, en funció de la pun-
tuació obtinguda, inclouen una avaluació nu-
tricional addicional (MNA-SF), o hi consta una 
intervenció i tractament per part d’un dietista 
(SNAQ ©), i d’altres encoratgen les persones a 
buscar ajuda professional (NSI i ANSI). Si bé és 
essencial que l’eina descrigui un pla d’acció per 
garantir una intervenció apropiada, aquest pla 
ha de ser realista i factible. 

La valoració global de les eines

Les eines amb proves de validesa i fiabilitat més 
extenses són l’MNA-SF, l’SCREEN II i el MUST. 

D’altres, com ara l’SCREEN I i el DETERMINE, 
han estat objecte de moltes proves, però no 
gaudeixen d’una evidència concloent perquè 
siguin eines vàlides i fiables per usar-les en la 
població no institucionalitzada. 

D’altra banda, algunes eines, com l’SNAQ©, 
semblen ser vàlides i fiables, però no han es-
tat àmpliament provades. Per tant, tenint en 
compte les extenses proves i els valors de vali-
desa i fiabilitat, l’MNA-SF sembla ser l’eina més 
apropiada per a avaluar el risc nutricional de la 
població de gent gran comunitària (197). 

La taula 7 presenta un resum i classificació de 
cada una de les eines incloses en la revisió de 
Phillips i col·l. (197). (Taula 7. Avaluació global 
de les eines de detecció de nutrició per a l’ús en 
gent gran de la comunitat).

Taula 7.
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3. justificació
La desnutrició en la persona gran és una possi-
bilitat que sovint s’oblida, i les conseqüències, 
com pèrdua de pes, alteracions funcionals o 
empitjorament de malalties, s’atribueixen amb 
massa facilitat a l’envelliment (245).

Per aquest motiu, la primera actuació necessà-
ria és tenir-la en compte, per la qual cosa se’n 
fa imprescindible la identificació i el control de 
manera rutinària en la gent gran de la comuni-
tat. No obstant això, pot arribar a ser una tas-
ca difícil (24). Mentre que en els altres nivells 
assistencials hi ha la consciència que l’avalua-
ció nutricional és útil, manca d’importància en 
l’entorn comunitari com a part de l’atenció sa-
nitària preventiva (175), malgrat que la revisió 
de la literatura indica que en l’àmbit comunitari 
la importància recau en el risc de desnutrició. 
Des de l’any 2003, el nostre equip de recerca 
de la Universitat de Lleida, Envelliment Salu-
dable, està treballant en aspectes nutricionals 
de la gent gran. Amb l’experiència d’aquestes 
investigacions s’ha pogut observar que les esca-
les de cribratge nutricional com a eines preven-
tives permeten conèixer-ne el risc, ajuden a la 
unificació de criteris dels professionals a l’hora 
d’atendre els pacients i, d’aquesta manera, es 
poden prestar serveis de qualitat.

En aquest sentit, s’han desenvolupat moltes 
eines de cribratge nutricional per a usar-les es-
pecíficament en l’entorn comunitari (175). Ara 
bé, moltes d’elles no s’han sotmès a proves per 
demostrar-ne la capacitat per a identificar el risc 
nutricional, cosa que fa difícil seleccionar una 
eina apropiada per utilitzar-la a la pràctica. Per 
tant, cal que compleixin els criteris de fiabilitat 
i validesa abans d’usar-les en la pràctica clínica 
(194), tal com afirmen Green i Watson (131).

Tanmateix, i d’acord amb Lyne i Prowse (246), 
la validació de les eines nutricionals no és fàcil. 
No obstant això, en l’era de la pràctica basada 
en l’evidència, les eines per a la detecció de la 

desnutrició han d’anar acompanyades de més 
qualitat de fiabilitat i validesa.

A més, és important estudiar si aquestes eines 
són capaces de predir els efectes adversos de 
la desnutrició. Diversos estudis mostren que la 
desnutrició és un important predictor de mor-
biditat i mortalitat, augmenta el risc de com-
plicacions, condueix a una disminució de l’es-
tat funcional, augmenta l’estada hospitalària, 
reingressos, institucionalització i disminueix la 
supervivència (29, 33, 106–111). Així doncs, 
demostrar que aquestes escales són capaces de 
predir aquests efectes seria de gran rellevància, 
i més tenint en compte que hi ha molt pocs 
estudis longitudinals en la comunitat sobre els 
valors predictius d’aquestes escales.

Actualment, els centres d’atenció primària de 
l’Institut Català de la Salut inclouen en els seus 
programes informàtics les escales MNA i DE-
TERMINE, però només s’utilitzen en els indivi-
dus inclosos en el Programa d’Atenció Domici-
liària (2) i quan hi ha sospita de desnutrició. No 
obstant això, es comparteix la idea amb altres 
autors que el cribratge nutricional ha de ser 
incorporat de manera rutinària en els exàmens 
anuals de les persones més grans de 75 anys, 
no només en l’àmbit domiciliari, sinó també als 
centres de salut (247). 

El fet que s’utilitzin aquestes dues escales fa 
que sorgeixen dues qüestions importants. La 
primera és: aquestes dues escales són les més 
indicades per al cribratge nutricional? Si ens 
basem en la bibliografia consultada i en l’ex-
periència investigadora prèvia en aquest camp, 
es pot afirmar que, en aquest cas, l’MNA-SF és 
una eina més indicada que l’MNA. D’altra ban-
da, el DETERMINE és una escala molt utilitzada 
en altres països, però poc desenvolupada en el 
nostre entorn, la qual cosa fa que sigui neces-
sària la comprovació de la seva utilitat clínica. 
El segon plantejament és: existeixen altres eines 
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de cribratge nutricional per ser utilitzades en la 
gent gran en l’àmbit comunitari? El MUST és 
una escala senzilla i emprada i validada per a 
l’ús en la comunitat, per la qual cosa també 
podria ser vàlida. 

Definitivament, les escales de cribratge han de 
ser pràctiques, senzilles i fiables, i a la vegada, 
han de detectar el nombre més elevat de pa-
cients que veritablement estan en risc de des-
nutrició, i ser capaces de predir-ne els efectes 
adversos. Si mitjançant aquest estudi s’acon-
segueix identificar una escala que cobreixi tots 
aquests requisits, podria ser utilitzada pels 
professionals d’infermeria com un instrument 
de detecció i seguiment de l’estat nutricional 

de manera estandarditzada als centres estudi-
ats. A més, ajudaria a la unificació de criteris 
d’aquests professionals a l’hora d’atendre els 
pacients. Per tot això, es van estudiar tres es-
cales de cribratge disponibles, l’MNA-SF, el DE-
TERMINE i el MUST, totes elles desenvolupades 
per al cribratge nutricional de la gent gran en 
l’àmbit comunitari.

Per tant, aquests van ser tots els motius que van 
conduir a dur a terme la present investigació, 
que permetria escollir l’escala que s’adaptés 
millor a la valoració dels individus de 75 anys o 
més de la població de Lleida, la qual cosa pro-
duiria un elevat impacte en l’estat nutricional i, 
per tant, en la salut de la gent gran de Lleida.

4. objectius
Atesa la importància de detectar el risc de des-
nutrició en la població de gent gran de la co-
munitat, es va decidir dur a terme aquest estudi 
amb la finalitat d’analitzar i comparar les esca-
les MNA-SF, DETERMINE i MUST, quant a la vali-
desa. Això permetria poder identificar quina era 
la més adequada com a eina de cribratge per a 
detectar risc de desnutrició en la població de 75 
anys o més que viu al seu domicili de la ciutat 
de Lleida i, d’aquesta manera, ser incorporada 
i utilitzada de manera rutinària en la valoració 
d’infermeria d’aquest col·lectiu de població.
I, per tal d’aconseguir-ho, es van plantejar els 
següents objectius:

1. Descriure les característiques de la població 
de gent gran de 75 anys o més que viu al seu 
domicili a la ciutat de Lleida.
2. Estimar la prevalença de risc de desnutrició 
d’aquesta població, utilitzant les tres escales de 
cribratge nutricional.
3. Determinar i comparar la fiabilitat de les tres 
escales de cribratge nutricional, segons la po-
blació estudiada.
4. Analitzar i comparar la validesa concurrent 
de les tres escales de cribratge nutricional se-
gons la població d’estudi.
5. Analitzar i comparar la validesa predictiva de 
les tres escales de cribratge nutricional mitjan-
çant l’aparició dels efectes adversos de desnu-
trició al cap de dos anys de seguiment de la 
població objecte d’estudi.
6. Avaluar de manera global les tres escales de 
cribratge nutricional, per tal d’escollir la més 
adequada per a la gent gran de 75 anys o més 
que viu al seu domicili a la ciutat de Lleida.
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5. metodologia
5.1. FONT DE LES DADES

Per dur a terme aquest estudi es van utilitzar 
les dades del projecte “Evolució del procés de 
fragilitat de les persones grans de Lleida”. Els 
objectius de l’esmentat projecte se centraven a 
estudiar els processos de fragilitat associats a 
l’edat i l’efecte que hi exercien els canvis bio-
lògics, psicològics i socials, així com les conse-
qüències que determinaven un resultat advers 
en les persones de 75 anys o més que vivien al 
seu domicili a la ciutat de Lleida.

5.2. TIPUS D’ESTUDI

Es tracta d’un estudi descriptiu, longitudinal i 
prospectiu per a una mostra de persones de 75 
anys o més que vivien al seu domicili a la ciutat 
de Lleida. Es va desenvolupar en dues fases:

'&7#&;)&@*+($*)&L)-$K&!*)#-Z$*-);K&$-&Z)&>A*&)&!$*-
me un estudi descriptiu i analític de les variables 
objecte d’estudi.
'& c$-@*[-& >NW)Z$*& 1I!+#.A!& ;$-& >)>$-& >$& ;)&
primera fase, es va dur a terme la segona fase 
(mitjana de seguiment de dos anys), longitudi-
nal, en què es van analitzar les conseqüències 
de la desnutrició per tal d’avaluar l’efecte pre-
dictiu de les diferents escales. 

5.3. Població i mostra

A la ciutat de Lleida, la població total adscrita 
amb targeta sanitària era de 145.234 persones, 
de les quals el 8,1% (11.846 individus) tenien 
75 anys o més. 

La mida de la mostra es va calcular per esti-
mar-ne una proporció i, com que s’havien de 
valorar diversos paràmetres, es va escollir la 
postura de màxima indeterminació (p = 0,50), 
amb un nivell de confiança del 95% i assumint 
un error mostral (€) del 4%. La mida de la mos-
tra resultant va ser de 571 individus. Però, per 

tenir en compte les possibles pèrdues d’indi-
vidus en la fase longitudinal, se’n va estimar 
un 10% més, la qual cosa va representar una 
mostra total de 628 individus. Posteriorment, i 
a partir de les dades de la targeta sanitària, es 
va realitzar un mostreig aleatori per a la selecció 
dels subjectes. 

5.4. SUBJECTES DE L’ESTUDI

Els criteris que es van seguir per a la selecció 
dels individus de la mostra van ser els següents:

'& C*+!$*+-& >N+#0;A-+\H& $;-& -AId$0!$-& +#0;1-1-& $#&
l’estudi van ser individus d’ambdós sexes que 
al moment de l’entrevista tinguessin 75 anys o 
més, residents en habitatges familiars de Lleida 
(no institucionalitzats), amb targeta sanitària i 
disposats a participar en l’estudi. 
'&C*+!$*+-&>N$B0;A-+\H&$#&$;&0)-&XA$&$;-&+#>+Z+>A-&
presentessin deteriorament cognitiu –tres er-
rors o més en el test de Pfeiffer (248)–, havien 
de disposar d’un acompanyant al moment de 
l’entrevista (familiar o cuidador de l’individu), 
el qual responia a les preguntes, descartant les 
que eren subjectives. En cas de no disposar-ne, 
aquests subjectes eren exclosos de l’estudi. Per 
aquest motiu, les primeres preguntes del qües-
tionari eren les que n’avaluaven l’estat cognitiu.

5.5. VARIABLES I INSTRUMENTS 
DE MESURA

Per a aquest estudi només es van emprar al-
guns apartats de l’enquesta de fragilitat de Llei-
da (enquesta FRALLE) (249), en funció de les 
nostres variables d’interès, i que són detallades 
a continuació.

5.5.1. L’estat nutricional 

L’estat nutricional és la situació en què es tro-
ba una persona en relació amb la ingesta i les 
adaptacions fisiològiques que tenen lloc des-
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prés de l’aportació de nutrients. Per tal d’avalu-
ar-lo, es van emprar escales de cribratge nutri-
cional atès que el que es pretenia detectar era 
el risc de desnutrició. 

Per seleccionar les escales de cribratge nutri-
cional que serien avaluades en aquest estudi, 
primerament es va fer un treball de camp als 
diferents centres d’atenció primària per conèi-
xer com s’avaluava l’estat nutricional de la gent 
gran. Com ja s’ha comentat anteriorment, en 
els seus programes informàtics hi inclouen les 
escales MNA i DETERMINE, però només s’uti-
litzen en els individus inclosos en el Programa 
d’Atenció Domiciliària i quan hi ha sospita de 
desnutrició. 

Seguidament, es va fer una cerca bibliogràfica 
de revisions sistemàtiques d’escales de cribrat-
ge nutricional per a la gent gran de la comu-
nitat. De totes les troballes, es va seleccionar 
la realitzada per M. Phillips i col·l. (197), que 
tenia com a objectiu identificar l’eina més ade-
quada per al cribratge nutricional, en termes de 
validesa i fiabilitat, per a usar-la en gent gran 
comunitària.

En aquesta revisió es van avaluar deu escales 
i, en la valoració global, l’MNA-SF era el que 
obtenia la puntuació més bona. En segona po-
sició, hi havia l’escala MUST. La versió completa 
de l’MNA no hi va ser inclosa, perquè no va ser 
considerada una escala de cribratge nutricio-
nal, sinó de detecció de desnutrició.

Partint d’aquestes premisses, d’una banda, es 
va decidir substituir l’MNA per la seva versió 
abreviada (MNA-SF), ja que era una escala més 
adequada per al cribratge nutricional. A més, 
en la revisió de Phillips i col·l., va ser la que va 
obtenir millors resultats. També es va disposar 
del DETERMINE, perquè era una escala adequa-
da per al cribratge i s’estava utilitzant als cen-
tres on es realitzava l’estudi, malgrat que en la 
revisió, aquesta escala va obtenir la cinquena 
posició. I, finalment, es va optar per incloure 
l’escala MUST, perquè obtenia bons resultats en 
la revisió sistemàtica i era una escala molt curta, 
de només tres preguntes, que podia tenir una 
bona acceptació. A continuació, es descriuen 
cada una d’aquestes escales escollides:

'&=Fef9g&S5QTV&S)##$B&TVH&$-&!*1I)&>$-0*+!)&$#&
l’apartat 2.4.2.3. Forma part de la versió total 
de l’MNA. Consta de sis ítems amb un rang de 
0 a 14. Si s’obté de 12 a 14 punts, indica nor-
malitat; entre 8 i 11, risc de desnutrició, i entre 
0 i 7, desnutrició.
'&c7?7h=OF7&S5`QV&S)##$B&5VH&$-&!*1I)&>$-0*+!)&
en l’apartat 2.4.2.5. Consta de deu preguntes 
que, si són afirmatives, se’ls atribueix una pun-
tuació. Si la puntuació total obtinguda va de 0 
a 2, no hi ha risc de desnutrició; de 3 a 5, risc 
moderat, i igual o superior a 6, risc alt. 
'&=i9?& S_UV& S)##$B& 4VH& $-& !*1I)& >$-0*+!)& $#&
l’apartat 2.4.2.4. Només consta de tres pregun-
tes. Si el total obtingut és 0, es considera que 
hi ha risc baix de desnutrició; si és 1, risc mitjà, 
i 2 o més, risc alt. 

També es va recollir l’escala MNA, la qual va ser 
utilitzada com un dels criteris en les anàlisis de 
validesa concurrent, perquè són molts els es-
tudis que l’han emprat per comparar i validar 
altres escales nutricionals (216, 251–253):

'&=Fe&S5QQV&S)##$B&TVH&01#-!)&>$&>+ZA+!&"!$(-&
i la puntuació total és de 30. La seva catego-
rització és la següent: puntuació superior a 24 
indica bon estat nutricional; de 17 a 23,5, risc 
de desnutrició, i inferior a 17, desnodrit.

5.5.2. Variables recollides en la 
fase transversal

Ja és ben sabut que l’envelliment va acom-
panyat de certs canvis fisiològics, psicològics, 
mèdics, socials i econòmics que posen en risc 
la població d’edat avançada que pugui ser vul-
nerable a una alimentació inadequada (20, 22, 
77–81).

Tenint en compte aquests aspectes, per escollir 
les variables recollides en la fase transversal, es 
van seleccionar els factors que podien estar as-
sociats al risc de desnutrició més destacats en 
la bibliografia.

Variables sociodemogràfiques

En les últimes dècades, diverses investigacions 
han informat que alguns factors sociodemo-
gràfics tenen un impacte directe o indirecte 
sobre la nutrició de la gent gran (46, 254, 255).
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Les característiques sociodemogràfiques selec-
cionades per a aquest estudi van ser: l’edat, el 
sexe, l’estat civil, el nivell d’estudis, la convivèn-
cia i els ingressos mensuals. Aquestes mateixes 
variables també van ser les escollides per altres 
estudis que avaluaven l’estat nutricional de la 
gent gran (256–259).

L’augment de l’edat produeix certs canvis en 
la composició de l’organisme que poden con-
tribuir a la gènesi de la desnutrició (82). Amb 
relació al sexe, diversos estudis han confirmat 
que les dones tenen una major prevalença de 
risc de desnutrició (260–262). 

L’estat civil també és una característica impor-
tant associada al risc de desnutrició. Hi ha di-
versos estudis que associen la viudetat amb la 
predisposició de tenir una mala nutrició (20, 
263, 264), ja que els cònjuges actuen com a su-
port social i proporcionen la cooperació a llarg 
termini associada amb el menjar, incloent-hi la 
preparació d’aliments i la companyia durant les 
menjades (263). Aquests mateixos autors tam-
bé van mostrar que les persones d’edat avança-
da canviaven la ingesta d’aliments o menjaven 
menys com a resultat de la mort de les seves 
parelles; en els casos dels qui no havien estat 
responsables de les compres i la cuina, la situa-
ció podia empitjorar. En aquest sentit, viure sol 
també s’ha associat negativament a l’estat nu-
tricional (265, 266).

El baix nivell d’estudis i de recursos econòmics 
també han estat reconeguts com a predictors a 
la ingestió dietètica de la gent gran (267–271), 
perquè les persones d’aquestes característiques 
tenen menys recursos per a comprar aliments, i 
també tendeixen a gastar els diners en aliments 
que siguin menys costosos i, per tant, menys 
nutricionals (272).

Les variables sociodemogràfiques escollides es 
detallen a continuació:

'&7ce?H&$#&)#j-/
'&97k7H&W1($&+&>1#)/
'&79?e?&CObOMH&-1;!$*l)K&0)-)!l)>)K&)(I&@)*$;;)&
(però no casat/ada), separat/ada o divorciat/
ada (sense parella actualment) i viudo/a.
'& FOb7MM& cN79?icO9& S#+Z$;;& (GB+(& >N$-!A>+-&
aconseguit per l’enquestat al moment de l’en-

trevista): analfabet (no sap llegir ni escriure), 
sense estudis (no va acabar els estudis pri-
maris), estudis primaris, secundaris de primer 
grau, secundaris de segon grau i universitaris.
'& CRFbObmFCOe& S)(I& XA+& Z+A& W)I+!A);($#!VH&
sol/a, amb marit/muller, fills/es, marit/muller i 
fills/es i altres.
'& OFnh799R9& =7F9ieM9& S!1!);& >N+#.*$--1-&
que, sumats els conceptes, entren a la llar men-
sualment): menys de 400€, de 400  a 600€, 
de 600 a 900€, de 900 a 1.200€, de 1.200 a 
1.800€ o més de 1.800€. També hi havia l’op-
ció de prefereix no contestar.

Estat de salut

Entre les persones grans que viuen en la comu-
nitat, diverses malalties associades (153, 182, 
273), l’afectació de la funció cognitiva (274), 
els símptomes depressius (257, 275, 276) i la 
dependència funcional (275, 277) estaven as-
sociats amb un augment del risc de desnutrició.
Com se suggereix en diversos estudis (22, 255, 
278), les condicions de salut desfavorables s’as-
sociaven amb un augment del risc de desnutri-
ció. En primer lloc, la malaltia va acompanyada 
d’un augment de l’activitat dels mecanismes de 
defensa de l’organisme, cosa que significa un 
augment de les necessitats nutricionals; però 
la malaltia també s’associa sovint amb una dis-
minució del desig pel menjar. En segon lloc, la 
gent gran pateix múltiples malalties cròniques 
que forcen a prendre diversos medicaments, 
i que probablement contribuiran a reaccions 
adverses que influiran en la desnutrició (279), 
com la pèrdua de gana i la dificultat en l’ab-
sorció de nutrients, el metabolisme i l’excreció.
La reducció de la funció cognitiva es descriu 
com un factor que augmenta el risc de patir 
desnutrició (66, 280). Les persones amb de-
mència, per exemple, poden desenvolupar pèr-
dua de gana, menys capacitat per a reconèi-
xer els aliments, i poden tenir problemes per a 
mastegar i empassar, la qual cosa pot portar a 
la desnutrició (281).

Estudis previs indiquen que els símptomes de-
pressius estan fortament associats amb el risc 
nutricional (256, 280, 282–286), ja que dismi-
nueixen la disposició a menjar, cosa que condu-
irà a un risc nutricional (287–291).
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La ingesta també es pot veure compromesa 
per la incapacitat d’una persona per a adqui-
rir, preparar o consumir el menjar (292). Per 
tant, el deteriorament en qualsevol activitat de 
la vida diària bàsica o instrumental podria ser 
perjudicial per a l’estat nutricional (129, 280, 
289–291, 293, 294).

En aquest sentit, i tenint en compte aquestes 
premisses, les variables recollides per avaluar 
l’estat de salut van ser:

'&CR=Rh:OcO?e?H&Z)&-$*&($-A*)>)&(+!d)#J)#!&
l’índex de Charlson (295), que té en compte di-
nou factors de comorbiditat, i assigna a cada 
un d’ells un valor en funció del risc relatiu de 
mort. En general, es considera absència de co-
morbiditat de 0 a 1 punt; comorbiditat baixa, 2 
@A#!-K&+&);!)K&P&4&@A#!-/&7#&$;-&-$.A+($#!-&0A*!-&
(< 3 anys), la predicció de mortalitat és: índex 
de 0, 12% mortalitat/any; índex 1–2, 26%; ín-
dex 3–4, 52%; índex > 5, 85%. En seguiments 
prolongats (> 5 anys), la predicció de morta-
litat s’haurà de corregir amb el factor edat, i 
s’haurà d’afegir un punt a l’índex per cada dè-
cada a partir dels 50 anys.
'& c7?7hORhe=7F?& CRnFO?OiH& $-& Z)& )Z);A)*&
amb el test de Pfeiffer (248). Consta de deu pre-
guntes i es tenen en compte els errors comesos. 
Aquesta escala inclou un factor de correcció se-
gons del nivell cultural de l’individu. Si el total 
obtingut és de 0 a 2 errors, l’estat cognitiu és 
normal; de 3 a 4, hi ha un deteriorament cog-
nitiu lleu; de 5 a 7, un deteriorament cognitiu 
moderat, i de 8 a 10, un deteriorament sever. 
'&9o=E?R=79&c7Eh799Oi9H&$-&Z)&$(@*)*&;N$--
cala The Center for Epidemiologic Studies De-
pression Scale (CES-D) (296) per mesurar-los. 
És un qüestionari de vint ítems que se centra, 
fonamentalment, en els components cognitiu i 
conductual de la simptomatologia depressiva. 
La puntuació total de l’escala té un rang de 0 a 
60. Si el valor total obtingut és de 0 a 15, l’indi-
vidu no presenta simptomatologia depressiva; 
perquè en tingui el valor total haurà de ser igual 
o superior a 16. 
'&cO9CeEeCO?e?&:p9OCeH&-NW)&>$L+#+!&01(&;)&>+-
ficultat per a realitzar les activitats bàsiques de 
la vida diària (ABVD). Per valorar-la es va utilit-
zar l’índex de Katz (297), que avalua sis ABVD. 
Per a cada activitat de la vida diària la resposta 
pot ser independent o dependent. Es considera 

independent quan realitza les activitats sense 
supervisió, direcció o ajuda personal activa, 
amb les excepcions que s’indiquen en cadas-
cuna de les activitats de la vida diària. Es pot 
puntuar de dues maneres: d’una banda, consi-
derant els ítems individualment, de manera que 
es donin 0 punts quan l’activitat és fa de mane-
ra independent i 1 punt si l’activitat es realitza 
amb ajuda o no es realitza; de l’altra, la descrita 
pels autors en la versió original, considerant els 
ítems agrupats per obtenir graus A, B, C, etc., 
d’independència. Atenent a l’ordre jeràrquic de 
l’índex de Katz, en comparar ambdues puntua-
cions, s’observa que 0 punts equival al grau A; 
1 punt, al grau B; 2 punts, al grau C; 3 punts, 
al grau D, i així successivament. D’una mane-
ra convencional es pot assumir la classificació 
en: grau A o 0 punts, absència de discapaci-
tat; graus B–C o 1–2 punts, discapacitat lleu; 
graus D–E o 3–4 punts: discapacitat moderada, 
i graus F–G o 5–6 punts, discapacitat severa.
'& cO9CeEeCO?e?& OF9?hi=7F?eMH& -NW)& >$L+#+!&
com la dificultat per a realitzar les activitats 
instrumentals de la vida diària (AIVD), utilitzant 
l’índex de Lawton & Brody (298), que avalua 
vuit AIVD. Si podia realitzar les 8, era considerat 
autònom; de 4 a 7, dependència moderada, i 3 
o menys, dependència severa.

Paràmetres antropomètrics

Són molts els estudis que empren els paràme-
tres antropomètrics com a factors associats al 
risc de desnutrició (299, 300). Per aquest mo-
tiu, es va escollir la pèrdua de pes (261, 301, 
302), l’IMC (66,261,303), la CP i la CB (151, 
303, 304). En aquest sentit, la bibliografia in-
dica que la pèrdua de pes està associada al risc 
de desnutrició (305–307), igual que uns valors 
inferiors de l’IMC (280, 307). Un estudi realitzat 
per Cuervo (151) va revelar que els subjectes 
amb una CP < 31 cm presentaven una preva-
lença de risc de desnutrició major (2,4 vegades 
les dones i 2,9 vegades els homes) que els qui 
!$#+$#&A#)&CE&P&4T&0(/

A continuació, es detallen cada un d’aquests 
paràmetres antropomètrics:

'& E79&Ye:O?ieM& $#& XA+;1.*)(-H& 01**$-@1#& );&
pes que tenia l’individu els 2–6 mesos previs.
'& E79& eC?ieM& $#& XA+;1.*)(-H& $-& Z)& A!+;+!%)*&
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una balança i es va mesurar amb la persona 
vestida, però sense jaqueta, abric, etc., i també 
sense sabates.
'&q&c7&E79& E7hci?H& $-& 0);0A;)&(+!d)#J)#!& ;)&
següent fórmula:
- TALLA en metres: es va mesurar amb la per-
sona sense sabates i amb els talons en contacte 
amb el pla vertical del tallímetre.
- IMC: es va construir combinant el pes i la talla: 
IMC=pes (kg)/talla2.
- CP (en centímetres): es va mesurar en la zona 
més desenvolupada del panxell, amb una cinta 
mètrica, sense comprimir els teixits tous. La lec-
tura es feia en el lloc on la cinta es juxtaposava 
sobre si mateixa. 
- CB (en centímetres): els passos que es van dur 
a terme per mesurar-la van ser els següents:
 

1. Doblegar el colze fins que formés 
un angle de 90º amb l’avantbraç. / 
2. Amb l’ajuda d’un  metre, calcular 
i assenyalar el punt mitjà entre  la 
distància de l’acròmion de l’espatlla i 
l’olècran del colze. / 3. Estirar el braç 
al llarg del cos i rodejar amb la cinta 
mètrica el punt assenyalat, sense com-
primir-lo. / 4. En persones enllitades, 
mantenir el braç estirat al llarg del cos 
amb el palmell de la mà cap amunt.

Finalment, es va decidir no incloure-hi els pa-
ràmetres bioquímics com a factors associats al 
risc de desnutrició, atès que s’estava avaluant el 
risc de desnutrició i, per tant, aquests paràme-
tres no haurien de trobar-se alterats. A més, són 
complexos, consumeixen temps i són costosos 
(63) i, també, sovint resulten difícils d’interpre-
tar en aquesta població, sobretot, en presència 
de processos inflamatoris crònics, cosa que els 
fa poc fiables com a indicadors nutricionals.

Per exemple, en el cas de l’albúmina, sovint 
ha estat utilitzada com un indicador de l’estat 
nutricional (25), però aquesta interpretació ha 
estat qüestionada, ja que té una llarga vida 
mitjana i és un índex nutricional particularment 
pobre, encara que pot indicar un mal pronòstic, 
perquè pot reflectir la severitat de la malaltia. 

Tanmateix, fins i tot en els casos més greus 
d’anorèxia nerviosa, els nivells sèrics d’albú-
mina romanen normals (308), com també en 
la desnutrició causada per la ingesta insufici-
ent de nutrients, en què aquests nivells poden 
mantenir-se normals durant molt de temps, fins 

i tot després de la pèrdua de pes considerable 
(309). (% de pes perdut [en kg] = 
[pes habitual - pes actual / pes habitual] x 100.

En aquest sentit, molts autors afirmen que 
l’hipoalbuminèmia és freqüentment el resultat 
de la tensió inflamatòria d’una malaltia subja-
cent aguda o crònica, però no de la desnutrició 
(104, 310–313).

5.5.3. Variables recollides en la 
fase longitudinal

Per recollir les dades de la fase longitudinal, es 
van seleccionar els efectes adversos de desnu-
trició, és a dir, la mortalitat, els ingressos hospi-
talaris, les caigudes i l’aparició de discapacitat, 
totes elles conseqüències d’un estat nutricional 
deficient i que, per tant, servirien com a valide-
sa predictiva de les escales.

Diverses investigacions han demostrat que les 
complicacions de salut associades a la desnutri-
ció són greus: l’augment de les visites a atenció 
primària, els ingressos hospitalaris amb estades 
més perllongades, la institucionalització i un 
augment del 30% en la incidència de la morta-
litat durant el primer any (4, 20, 57, 314).

La desnutrició també està associada amb el risc 
de caigudes en la població de més edat (315–
317), ja que els qui pateixen caigudes tendei-
xen a tenir un estat nutricional més baix que els 
qui no cauen (315, 318).

L’estat nutricional també influeix en l’estat fun-
cional a través del seu impacte sobre la massa 
muscular, el metabolisme i les funcions endocri-
nes i immunitàries (319–322). 

Per tant, les variables que es van recollir van ser 
les següents: 

'&=Rh?eMO?e?H&-+&;)&*$-@1-!)&$*)&)L+*()!+Z)K&0)-
lia fer-hi constar la data en què s’havia produït.
'&OFnh799R9&YR9EO?eMehO9H&$-&!$#+)&$#&01(@-
te si durant l’últim any n’havia requerit algun i, 
en cas afirmatiu, calia fer-hi constar el nombre 
d’ingressos.
'&CeOnic79H&!)(I[&L$+)&*$L$*8#0+)&);&L$!&XA$K&
durant l’últim any, se n’hagués produït alguna 
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i, en cas afirmatiu, calia fer-hi constar el nom-
bre de caigudes.
'&cO9CeEeCO?e?&:p9OCeH&Z)&-$*&*$01;;+>)&>$&;)&
mateixa manera que en la fase transversal, mit-
jançant l’índex de Katz (297).

5.6. RECOLLIDA DE DADES

Per a la recollida de dades del projecte es va 
dissenyar un qüestionari (enquesta FRALLE) que 
va ser omplert a partir d’una entrevista perso-
nal realitzada per les infermeres de les diferents 
àrees bàsiques de salut de Lleida i per estudi-
ants d’infermeria. Tots ells van ser entrenats 
mitjançant un programa dissenyat pels investi-
gadors del projecte, amb la finalitat de garan-
tir que se seguissin els mateixos procediments 
en la recollida de dades. Aquesta homogeneï-
tat en la presa dels registres ajudava a assolir 
l’adequada consistència interna dels resultats, 
i reduïa al mínim l’error sistemàtic en aquest 
tipus d’estudis (150). Prèviament, es va realitzar 
un estudi pilot amb quaranta entrevistes per tal 
d’avaluar l’accessibilitat a la població, la taxa de 
resposta i la comprensió del qüestionari. A par-
tir d’aquí s’hi van dur a terme, posteriorment, 
les modificacions pertinents.

La captura d’individus es va realitzar a partir de 
la targeta sanitària, a través de la infermera del 
centre de salut. Se’ls citava perquè acudissin al 
centre al qual estiguessin adscrits i es realitzava 
l’entrevista. En aquells casos en què el subjecte 
no pogués desplaçar-se, es realitzava l’entre-
vista al seu domicili. En el cas que un individu 
seleccionat aleatòriament no fos localitzat, no 
s’hi tingués accés o no desitgés participar en 
l’estudi, era reemplaçat per un altre individu, 
de manera que es mantenia la mida mostral 
establerta. 

Si l’individu presentava deteriorament cognitiu 
–tres errors o més en el test de Pfeiffer (275)–, 
el qüestionari l’havia de contestar un acompa-
nyant (familiar o cuidador) i les preguntes sub-
jectives del qüestionari en restaven excloses.

A mesura que s’estaven recollint les dades en 
format paper, eren gravades per tractar-les in-
formàticament; per això es va dissenyar una 
base de dades específica per a aquest fi. Una 
vegada gravada la informació es va efectuar 

una sèrie de controls per depurar els possibles 
errors existents en les dades.

Després d’una mitjana de seguiment de dos 
anys, es va recollir les dades de la fase longitu-
dinal, realitzades per via telefònica.

5.7. CONSIDERACIONS ÈTIQUES

Prèviament a l’inici de l’estudi, el Comitè Ètic 
d’Investigació Clínica (CEIC) de l’Hospital Uni-
versitari Arnau de Vilanova va informar favora-
blement sobre la sol·licitud del projecte. Abans 
d’iniciar l’entrevista, el subjecte era informat 
de la finalitat i els objectius del projecte (se’ls 
explicava i se’ls entregava un full informatiu). 
Posteriorment, donaven la seva conformitat a 
participar-hi mitjançant la signatura del con-
sentiment informat. En cada format d’entre-
vista s’hi especificava un codi d’identificació i, 
en una cartolina a part, hi constaven les dades 
del pacient amb el mateix codi d’identificació. 
Només l’investigador principal podia relacio-
nar aquestes dades; per tant, es preservava la 
confidencialitat dels individus participants en 
l’estudi.

5.8. ANÀLISI DE DADES

A continuació, es mostren els mètodes estadís-
tics emprats en funció dels objectius plantejats. 

Característiques de la mostra 

Es va realitzar una anàlisi descriptiva de la mos-
tra utilitzant mesures de tendència central i de 
dispersió o mesures de distribució de freqüèn-
cies, en funció de la naturalesa de les variables. 
Els resultats van ser presentats mitjançant el to-
tal de la mostra i en relació amb el sexe. 

Estimació de prevalences

Les prevalences es van especificar mitjançant el to-
tal de la mostra i en relació amb el sexe. Totes les 
estimacions es van expressar en % i anaven acom-
panyades de l’interval de confiança del 95%.

La fiabilitat

La fiabilitat va ser determinada mitjançant l’alfa 
de Cronbach.
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La validesa concurrent

Per tal de dur a terme la validesa concurrent de 
les escales, d’una banda, es van escollir com a 
criteris els factors que s’associessin de manera 
independent al risc de desnutrició repetits en 
les tres escales i que obtinguessin unes OR més 
elevades, i de l’altra, l’escala MNA. 

Per tal de poder escollir com a criteris els factors 
que s’associessin de manera independent al risc 
de desnutrició segons les tres escales, primera-
ment, es van realitzar anàlisis bivariants, trans-
formant prèviament les variables descriptives 
de resposta múltiple en variables dicotòmiques 
(vegeu annex 4). Les anàlisis estadístiques que 
es van utilitzar, segons la naturalesa de les va-
riables, van ser la t-student o xi-quadrat, o els 
seus equivalents en els casos en què no es com-
plissin els criteris d’aplicació d’aquestes anàlisis. 
Seguidament, es van realitzar anàlisis de regres-
sió logística multivariant mitjançant el procedi-
ment d’incorporació pas a pas. Per seleccionar 
les variables que s’introduirien en el model 
multivariant, es van seguir les recomanacions 
de Hosmer i Lemeshow (323), és a dir, que tota 
variable independent que obtenia un grau de 
significació inferior a 0,25 en les anàlisis bivari-
ants era introduïda en els models multivariants. 
En aquests models, el nivell de significació ac-
ceptat era de p < 0,05.

Aquells factors, que coincidien en les tres esca-
les de cribratge nutricional als models multiva-
riants, associant-se de manera independent al 
risc de desnutrició i amb unes OR més elevades, 
juntament amb l’escala MNA completa, van ser 
els criteris per a dur a terme la validesa con-
current. Amb aquests criteris es van realitzar 
els càlculs de sensibilitat i especificitat, valors 
predictius i corbes ROC de les tres escales de 
cribratge nutricional.

La validesa predictiva

Amb les dades recollides en la fase longitudi-
nal, van dur-se a terme anàlisis per tal de poder 
verificar si les diferents escales eren capaces de 
predir els efectes adversos de la desnutrició, és 
a dir, la mortalitat, els ingressos hospitalaris, les 
caigudes i l’aparició de discapacitat. En el cas 
de les caigudes i la discapacitat, es van consi-

derar positius aquells individus que en la fase 
transversal no havien presentat l’efecte (no ha-
vien caigut o no presentaven discapacitat bàsi-
ca), i en la fase longitudinal, sí (havien caigut o 
presentaven discapacitat bàsica). 

Per tal de poder esbrinar quines escales de cri-
bratge nutricional eren capaces de predir els 
efectes adversos de desnutrició, primerament 
es van analitzar totes les escales nutricionals i 
els diferents factors associats a la desnutrició 
amb els efectes adversos, mitjançant anàlisis 
bivariants. Les anàlisis estadístiques que es van 
utilitzar, segons la naturalesa de les variables, 
van ser la t-student o xi-quadrat, o els seus 
equivalents en els casos en què no es complis-
sin els criteris d’aplicació d’aquestes anàlisis. 

Seguidament, es van realitzar anàlisis de re-
gressió logística per veure quines escales de 
cribratge nutricional s’associaven de manera 
independent als efectes adversos de desnutri-
ció (el criteri per a la selecció de les variables 
va ser el mateix que per als factors associats a 
risc de desnutrició, és a dir, que tota variable 
independent que obtenia un grau de signifi-
cació inferior a 0,25 en les anàlisis bivariants 
era introduïda als models multivariants). Per tal 
d’ajustar les diferents variables significatives, es 
va seguir el procediment d’incorporació pas a 
pas, amb la creació de diferents models. En el 
model 1 s’hi introduïa l’escala de cribratge nu-
tricional a analitzar; en el model 2, les variables 
sociodemogràfiques; en el model 3, les escales 
que mesuraven l’estat de salut, i en el model 
4, els paràmetres antropomètrics. En aquests 
models, el nivell de significació acceptat era de 
p < 0,05.

Per tal de comparar el temps de supervivència 
entre els individus que presentaven risc de des-
nutrició i els qui tenien un bon estat nutricio-
nal segons les diferents escales, es van realitzar 
corbes de supervivència mitjançant el mètode 
de Kaplan-Meier. Seguidament, es van dur a 
terme regressions de Cox per observar la capa-
citat predictiva del risc de mortalitat al cap de 
dos anys de les tres escales. Per dur a terme les 
regressions, es van crear els mateixos models 
que en la predicció d’efectes adversos, i només 
hi van ser incloses les variables i escales nutrici-
onals que havien obtingut un nivell de signifi-
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cació inferior a 0,25 en les anàlisis bivariants de 
mortalitat. En aquests models el grau de signi-
ficació acceptat era de p < 0,05.

Avaluació global de les escales

Finalment, amb els resultats obtinguts en les 
anàlisis anteriors, es va realitzar una avalu-
ació global de les tres escales de cribratge 
nutricional.

La informació va ser introduïda i analitzada 
amb el programa Statistical Package for the So-
cial Science, versió 20, a excepció dels càlculs 
de sensibilitat, especificitat i valors predictius, 
que es van realitzar amb el programa per a anà-
lisi epidemiològica de dades tabulades. La base 
de dades va ser revisada mitjançant un estudi 
de freqüències extremes i una anàlisi d’incon-
sistències. El nivell de significació acceptat en 
totes les anàlisis va ser de p < 0,05.

6. resultats
6.1. DESCRIPCIÓ DE LES CARACTERÍSTI-
QUES DE LA MOSTRA

La mostra total estudiada va ser de 640 indivi-
dus, dels quals 254 eren homes (39,7%) i 386 

eren dones (60,3%), amb una mitjana d’edat 
de 81,5 anys (cal tenir en compte que un criteri 
d’inclusió en l’estudi era tenir 75 anys o més). 
En la fase longitudinal de l’estudi, la taxa d’in-
dividus perduts va ser inferior al 10%. 

Taula 8.
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Taula 9.

Taula 10.

6.1.1. Característiques 
sociodemogràfiques

Fent referència a les característiques sociodemo-
gràfiques de la mostra (taula 8), la majoria d’indi-
vidus estaven casats, tenien estudis primaris, con-
vivien amb la seva parella i tenien uns ingressos 
mensuals entre 400–600 €. Amb relació al sexe, 
cal destacar que les dones tenien una situació 
més desafavorida, perquè n’hi havia més de ví-
dues, amb un nivell d’estudis més baix, convivien 
més soles i tenien menys ingressos mensuals que 
els homes. [Taula 8. Característiques sociodemo-
gràfiques de la mostra i amb relació al sexe: re-
compte (n) i freqüència (%)].

6.1.2. Característiques de l’estat de salut

Més de la meitat dels individus de la mostra 

presentaven un bon estat de salut. Ara bé, pel 
que fa a les diferències entre el sexe, persistia 
l’estat desfavorable en les dones, en aquest cas 
de salut, ja que presentaven més símptomes 
depressius i més discapacitat bàsica que els ho-
mes [Taula 9. Estat de salut de la mostra i amb 
relació al sexe: recompte (n) i freqüència (%)].

6.1.3. Característiques dels paràmetres 
antropomètrics

Com es mostra en la taula 10, la mitjana dels 
resultats de l’antropometria dels individus de la 
mostra es trobava dins els paràmetres de nor-
malitat. Amb relació al sexe, només cal destacar 
que la mitjana de la CP era superior en homes 
que en dones. [Taula 10. Paràmetres antropo-
mètrics de la mostra i amb relació al sexe: mit-
jana i desviació estàndard (DE)].
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Taula 11.

Taula 12.

Taula 12.

6.1.4. Característiques dels efectes 
adversos de desnutrició

En una mitjana de seguiment de dos anys, no-

més un 5% havia mort, malgrat que la morta-
litat va ser superior en homes que en dones. 
El 25% havia tingut algun ingrés hospitalari el 
darrer any, i al voltant del 20% havia caigut, la 
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qual cosa s’havia produït de manera més fre-
qüent en dones. Només en un 7% de la mos-
tra va aparèixer discapacitat bàsica [Taula 11. 
Descripció dels efectes adversos de desnutrició: 
recompte (n) i freqüència (%)].

6.2. PREVALENÇA DE RISC 
DE DESNUTRICIÓ SEGONS LES 
DIFERENTS ESCALES

6.2.1. Prevalença de risc de desnutrició 
del total de la mostra

En la taula 12 s’hi mostren les prevalences 
de risc de desnutrició de les diferents escales 
de cribratge nutricional. Es pot observar que 
aquestes prevalences divergeixen molt en fun-
ció de l’escala emprada, obtenint l’MNA-SF, el 
DETERMINE i el MUST un risc de desnutrició 
del 19,8%, del 26,6% (risc moderat) i del 12,2, 
respectivament. Segons l’MNA-SF hi havia un 
1,9% d’individus desnodrits; un 9,5% d’indivi-
dus amb un risc alt de desnutrició, segons el 
DETERMINE, i en el cas del MUST, cap individu 
no va presentar un risc alt de desnutrició. [Taula 
12. Prevalences de risc de desnutrició segons 
les diferents escales: recompte (n), freqüència 
(%) i intervals de confiança (IC)].

6.2.2. Prevalença de risc de desnutrició 
segons el sexe

Amb relació a les prevalences de risc de desnu-
trició en funció del sexe, segons l’MNA-SF i el 
DETERMINE, les dones tenien més risc de des-
nutrició que els homes; ara bé, segons l’MNA-
SF, els homes estaven més desnodrits [Taula 13. 
Prevalences de risc de desnutrició segons les di-
ferents escales i amb relació al sexe: recompte 
(n), freqüència (%) i intervals de confiança (IC)].

6.3. LA FIABILITAT DE LES ESCALES

La consistència interna de les escales es va 
avaluar mitjançant el coeficient d’alfa de 
Cronbach. Els resultats que va obtenir l’MNA-
SF, el DETERMINE i el MUST van ser 0,51, 0,50 i 
0,05, respectivament (Taula 14. Fiabilitat i nom-
bre d’ítems de cada una de les escales).

6.4. LA VALIDESA CONCURRENT 
DE LES ESCALES

Per tal de dur a terme la validesa concurrent de 
les escales, d’una banda, es van escollir com a 
criteris els factors que s’associessin de manera 
independent al risc de desnutrició repetits en 

Taula 13.

Taula 14.
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les tres escales i que obtinguessin unes OR més 
elevades i, de l’altra, l’escala MNA. 

6.4.1. Factors associats al risc de 
desnutrició segons les diferents escales

Per tal de poder escollir els criteris que s’associ-
essin de manera independent al risc de desnu-
trició segons les tres escales, primerament es va 
dur a terme la dicotomització de les categories 
de les escales i els factors (annex 4). Seguida-
ment, per analitzar l’associació de cada factor 
amb les diferents escales de cribratge nutrici-
onal, es van dur a terme anàlisis bivariants i, 
posteriorment, aquelles variables amb un nivell 
de significació < 0,25 es van incloure en les 

anàlisis de regressió logística.

6.4.1.1. Factors associats al risc de 
desnutrició segons les diferents escales: 
anàlisi bivariant

Segons l’escala MNA-SF

Segons l’MNA-SF (taula 15), els factors soci-
odemogràfics que es van associar de manera 
significativa al risc de desnutrició van ser els 
individus de més edat, el sexe femení, el fet 
de no tenir parella, no tenir estudis i tenir uns 
+#.*$--1-&($#-A);-&a& 2QQ& r/& ?)(I[& -NW+& Z)#&
associar significativament els qui presentaven 
pitjor estat de salut segons totes les variables 

Taula 15.
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analitzades. Pel que fa a les variables antropo-
mètriques, tenien més risc de desnutrició els qui 
havien perdut pes i els qui obtenien mitjanes 
més baixes en l’IMC, CP i CB. [Taula 15. Factors 
associats al risc de desnutrició segons l’MNA-
SF: recompte (n) i freqüència (%)].

Segons l’escala DETERMINE

Pel que fa als factors associats al risc de des-
nutrició segons el DETERMINE (taula 16), va 
obtenir significació el fet de tenir més edat, ser 
dona, no tenir parella i no tenir estudis. Els qui 
presentaven pitjor estat de totes les variables 
analitzades també presentaven més risc de 
desnutrició. Dels paràmetres antropomètrics, 

només va obtenir significació els qui tenien 
una mitjana de la CP inferior. [Taula 16. Factors 
associats al risc de desnutrició segons el DETER-
MINE: recompte (n) i freqüència (%)].

Segons l’escala MUST

Finalment, en la taula 17, s’hi mostren els fac-
tors associats al risc de desnutrició segons el 
MUST. Pel que fa als factors sociodemogràfics, 
només van obtenir significació els individus que 
!$#+$#& ([-& $>)!& +& A#-& +#.*$--1-& ($#-A);-& a&
900 €. En canvi, el pitjor estat de salut segons 
totes les variables analitzades, haver perdut 
pes i obtenir mitjanes més baixes en la resta de 
paràmetres antropomètrics es va associar sig-

Taula 16.
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Taula 17.

nificativament al risc de desnutrició. [Taula 17. 
Factors associats al risc de desnutrició segons el 
MUST: recompte (n) i freqüència (%)].

6.4.1.2. Factors associats al risc de 
desnutrició segons les diferents escales: 
anàlisi multivariant

Després d’ajustar les diferents variables significati-
ves a les anàlisis bivariants de cada una de les eines 
de cribratge nutricional, en la taula 18 s’hi mostren 
els factors associats de manera independent al risc 
de desnutrició segons les diferents escales. [Taula 
18. Regressió logística dels factors associats al risc 
de desnutrició segons les diferents escales: odds 
ratio (OR) i interval de confiança (IC)].

Segons aquests resultats, hi havia dos factors 
que coincidien en les tres escales i, alhora, ob-
tenien les OR més elevades. Aquest factors eren 
la presència de símptomes depressius i la dis-
capacitat instrumental. En el cas de l’MNA-SF, 
els individus amb símptomes depressius tenien 
cinc vegades més de risc de tenir risc de desnu-
trició, i dues vegades més els qui tenien disca-
pacitat instrumental. Segons el DETERMINE, en 
ambdues variables el risc de desnutrició era del 
doble, i en el cas del MUST, del triple.

Per tant, els criteris que es van emprar per a la 
validesa concurrent de les escales, segons aquests 
resultats, van ser l’escala CES-D, que valorava els 
símptomes depressius, i l’escala de Lawton & 
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Brody, que avaluava la discapacitat instrumental, 
ja que van ser els factors que es van associar de 
manera independent a les tres escales i amb un 
risc més alt de tenir risc de desnutrició. 

6.4.2. Validesa concurrent segons els 
factors associats al risc de desnutrició

Per a la validació concurrent de les escales 

mitjançant els factors associats de manera 
independent al risc de desnutrició en les tres 
escales (símptomes depressius i discapacitat 
instrumental), es va dur a terme els càlculs de 
sensibilitat, especificitat i valors predictius.         
Prèviament, en les taules 19 i 20, es mostren 
el nombre d’individus detectats en cada escala 
nutricional i en comparació amb l’escala CES-D 
(símptomes depressius) i la de Lawton & Brody 

Taula 18.

Taula 19.
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Taula 20.

Taula 21.

(discapacitat instrumental). [Taula 19. Nombre 
d’individus detectats en cada escala nutricional 
i en comparació amb l’escala CES-D: recompte 
(n)]. [Taula 20. Nombre d’individus detectats en 
cada escala i en comparació amb l’escala de 
Lawton & Brody: recompte (n)].

Seguidament, es van dur a terme els diferents 
càlculs de sensibilitat, especificitat i valors pre-
dictius (taula 21), dels quals destaca que els 
individus amb símptomes depressius tenien un 

50% de possibilitats de tenir risc de desnutri-
ció, segons el DETERMINE, enfront d’un 40% 
i 20% de l’MNA-SF i el MUST, respectivament. 
En canvi, eren més capaces de detectar els sans, 
ja que quan un individu no presentava símp-
tomes depressius, les diferents escales tenien 
la possibilitat de detectar una persona sense 
risc nutricional d’entre el 70% i el 90%. Dels 
individus amb risc de desnutrició, segons les 
tres escales de cribratge nutricional, al voltant 
d’un 20% tenien probabilitats de patir símpto-
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mes depressius, i finalment, la probabilitat que 
un subjecte sense risc nutricional no presentés 
símptomes depressius era d’un 90% en les tres 
escales.

D’altra banda, segons les escales MNA-SF, DE-
TERMINE i MUST, els individus tenien una pro-
babilitat del 38%, 52% i 19% respectivament 
de tenir risc de desnutrició quan presentaven 
discapacitat instrumental. En canvi, la probabi-
litat augmentava per detectar els qui no tenien 
risc nutricional quan no presentaven discapaci-
tat, la qual oscil·lava entre el 70% i el 90%. Dels 
individus detectats amb risc nutricional segons 
l’MNA-SF, el 61% tenien probabilitats de tenir 
discapacitat instrumental, enfront d’un 50% 
aproximadament en les altres dues escales. 
Tanmateix, la probabilitat que un subjecte sen-
se risc nutricional no tingués discapacitat era, 
aproximadament, del 70% en les tres escales de 
cribratge nutricional. [Taula 21. Càlculs de sen-
sibilitat, especificitat i valors predictius de cada 

escala segons els factors associats al risc de des-
nutrició: valors i intervals de confiança (IC)].

Finalment, es van realitzar les corbes ROC de 
cada una de les escales de cribratge nutricional 
amb els dos factors associats al risc de desnu-
trició.

Tal com s’observa en les figures 3, 4 i 5, l’àrea 
sota la corba de les diferents escales amb re-
lació a l’escala CES-D, que mesura símptomes 
depressius, era superior en l’MNA-SF, seguida 
pel DETERMINE i el MUST, malgrat que aques-
ta última no va obtenir significació estadística. 
[Figura 3. Corba ROC de l’MNA-SF (segons l’es-
cala CES-D)].
[Figura 4. Corba ROC del DETERMINE (segons 
l’escala CES-D)].
[Figura 5. Corba ROC del MUST (segons l’escala 
CES-D)].

Pel que fa a les corbes ROC de les tres escales 

Figura 3. Figura 4.

Figura 5. Figura 6.
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en relació amb l’escala de Lawton & Brody (fi-
gures 6, 7 i 8), les que tenien més capacitat 
per a detectar discapacitat instrumental eren 
l’MNA-SF i el DETERMINE, ja que la corba del 
MUST tampoc no va obtenir significació. [Figu-
ra 6. Corba ROC de l’MNA-SF (segons l’escala 
Lawton & Brody)].
[Figura 7. Corba ROC del DETERMINE (segons 
l’escala Lawton & Brody)].
[Figura 8. Corba ROC del MUST (segons l’escala 
Lawton & Brody)].

6.4.3. Validesa concurrent segons l’MNA

Finalment, el darrer criteri emprat per a la va-
lidesa concurrent de les escales va ser l’escala 

MNA. Prèviament, les seves categories van ser 
dicotomitzades (annex 4). En la taula 22 s’hi 
mostra el nombre d’individus detectats en cada 
escala en comparació amb l’MNA. [Taula 22. 
Nombre d’individus detectats en cada escala i 
en comparació amb l’MNA: recompte (n)].

Seguidament, es van realitzar els càlculs de sen-
sibilitat, especificitat i valors predictius de cada 
escala segons l’MNA (en la taula 23 s’hi mos-
tren els resultats). Cal destacar que el que mi-
llors resultats va obtenir va ser l’MNA-SF, ja que 
la probabilitat que detectés risc de desnutrició 
en els individus amb risc era d’un 80%, enfront 
del 63% i el 27% del DETERMINE i el MUST, res-
pectivament. També tenia una probabilitat més 

Figura 7. Figura 8.

Taula 22.
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elevada de detectar els individus sense risc de 
desnutrició; en aquest cas, el MUST també va 
assolir un resultat similar. Amb relació als valors 
predictius, 78 individus de cada 100 detectats 
amb risc segons l’MNA-SF tenien la probabi-
litat de tenir risc de desnutrició; en canvi, en 
les altres dues era només d’un 40% aproxima-
dament, i dels identificats sense risc en les tres 
escales tenien una probabilitat d’entre el 80% 
i el 95% de no tenir-ne. [Taula 23. Càlculs de 
sensibilitat, especificitat i valors predictius de 
cada escala segons l’MNA: valors i intervals de 
confiança (IC)].

Finalment, es van realitzar les corbes ROC de 
cada escala segons l’MNA (figures 9, 10 i 11). 
Tal com s’observa en les figures, qui tenia més 
capacitat de detectar risc de desnutrició era 
l’MNA-SF, perquè el valor de l’àrea sota la corba 
era molt proper a 1. Tanmateix, les altres dues 
escales, DETERMINE i MUST, també van obtenir 
resultats significatius. [Figura 9. Corba ROC de 
l’MNA-SF (segons l’escala MNA)].
[Figura 10.Corba ROC del DETERMINE (segons 
l’escala MNA)].
[Figura 11. Corba ROC del MUST (segons l’es-
cala MNA)].

6.5. LA VALIDESA PREDICTIVA 
DE LES ESCALES

Per dur a terme les diferents anàlisis per a la 
predicció dels efectes adversos de desnutrició 
es van emprar les variables recollides en la fase 
longitudinal de l’estudi. Aquestes variables eren 
la mortalitat, els ingressos hospitalaris, les cai-
gudes i l’aparició de discapacitat bàsica. 

6.5.1. Associació de les escales de 
cribratge nutricional i els factors 
associats al risc de desnutrició amb els 
efectes adversos de desnutrició 
(anàlisi bivariant)

Per tal de poder esbrinar quines escales de cri-
bratge nutricional eren capaces de predir els 
efectes adversos de desnutrició, primerament 
es van analitzar totes les escales i els diferents 
factors associats a la desnutrició amb els efectes 
adversos (anàlisis bivariants).

Figura 9.

Figura 10.

Figura 11.
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Taula 23.

6.5.1.1. Associació de les escales 
de cribratge nutricional i els factors 
associats al risc de desnutrició 
amb la mortalitat

El risc de desnutrició mesurat mitjançant les 
escales MNA-SF i DETERMINE es va associar 
significativament amb la mortalitat; no es va 
associar, en canvi, mitjançant l’escala MUST. Pel 
que als factors sociodemogràfics (l’edat, el fet 
de ser home, no tenir estudis i viure acompa-
nyat), tenien una associació significativa amb la 
mortalitat. També morien més els individus que 
tenien pitjor estat de salut, a excepció dels que 
presentaven símptomes depressius, que no van 
obtenir significació. Cap paràmetre antropo-
mètric no es va associar de manera significativa 
amb la mortalitat. [Taula 24. Associació de les 
escales de cribratge nutricional i els factors as-
sociats al risc de desnutrició amb la mortalitat: 
recompte (n) i freqüència (%)]. 

6.5.1.2. Associació de les escales 
de cribratge nutricional i els factors 
associats al risc de desnutrició amb 
els ingressos hospitalaris

En la taula 25 s’hi mostren els factors associats 
als ingressos hospitalaris. [Taula 25. Associació 
de les escales de cribratge nutricional i els fac-
tors associats al risc de desnutrició amb els in-
gressos hospitalaris: recompte (n) i freqüència 
(%)].

Caldria destacar que el risc de desnutrició se-
gons les escales MNA-SF i DETERMINE es va 
associar de manera significativa amb els ingres-
sos hospitalaris. També va fer-ho l’edat, no te-
nir parella i viure acompanyat. El pitjor estat de 
salut també era un risc d’ingressos hospitalaris, 
amb excepció dels símptomes depressius, en 

què succeïa al contrari: ingressaven més els qui 
no en presentaven. El fet de tenir valors inferi-
ors als paràmetres antropomètrics també es va 
associar significativament als ingressos hospita-
laris, a excepció de la pèrdua de pes, que no va 
obtenir significació.

6.5.1.3. Associació de les escales 
de cribratge nutricional i els factors 
associats al risc de desnutrició amb 
les caigudes

Un altre efecte advers de la desnutrició són 
les caigudes. En aquest sentit, només l’escala 
DETERMINE s’hi va associar significativament: 
els qui tenien risc de desnutrició eren els qui 
presentaven més risc de caigudes. Pel que fa 
als factors sociodemogràfics, queien més les 
dones, els qui no tenien parella, els qui tenien 
estudis, els qui vivien sols i els qui tenien uns in-
.*$--1-&($#-A);-&a&2QQ&r/&7;-&XA+&@*$-$#!)Z$#&
un estat de salut millor eren els qui queien més, 
ja que es va associar significativament al fet de 
tenir un índex de comorbiditat baix, no pre-
sentar deteriorament cognitiu ni discapacitat 
bàsica. Dels paràmetres antropomètrics només 
tenien més risc de caure els qui presentaven 
una inferior CP i CB. [Taula 26. Associació de les 
escales de cribratge nutricional i els factors as-
sociats al risc de desnutrició amb les caigudes: 
recompte (n) i freqüència (%)].

6.5.1.4. Associació de les escales 
de cribratge nutricional i els factors 
associats al risc de desnutrició amb 
l’aparició de discapacitat

El darrer efecte advers que es va analitzar va ser 
l’aparició de discapacitat bàsica. En aquest cas, 
el risc de desnutrició no s’hi va associar signifi-
cativament. Sí que van fer-ho els de més edat, 
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Taula 24.

el sexe masculí, la no-presència de símptomes 
depressius i els individus que presentaven va-
lors superiors d’IMC. [Taula 27. Associació de 
les escales de cribratge nutricional i els factors 
associats al risc de desnutrició amb l’aparició 

de discapacitat bàsica: recompte (n) i fre-
qüència (%)].

6.5.2. Associació de les escales 
de cribratge nutricional i els factors 
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Taula 25.

associats al risc de desnutrició amb 
els efectes adversos de desnutrició 
(anàlisi multivariant)

Una vegada analitzada l’associació de les esca-

les de cribratge nutricional i els diferents factors 
associats al risc de desnutrició amb els efectes 
adversos de desnutrició, es van realitzar anàlisis 
de regressió logística per veure quines escales 
de cribratge nutricional s’associaven de mane-
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Taula 26.

ra independent als efectes adversos. Per a se-
leccionar les variables que s’introduirien en les 
anàlisis, el criteri que es va seguir va ser obtenir 
un grau de significació inferior a 0,25 en les 
anàlisis bivariants. Per tal d’ajustar les variables 
significatives, es van crear diferents models. En 
el model 1 s’hi introduïa l’escala de cribratge 
nutricional; en el model 2 s’hi incorporaven les 
variables sociodemogràfiques; en el model 3, 
les escales que mesuraven l’estat de salut, i en 
el model 4, els paràmetres antropomètrics. En 
aquests models, el nivell de significació accep-
tat era de p < 0,05.

6.5.2.1. Associació del risc de 
desnutrició segons l’MNA-SF i el 
DETERMINE amb la mortalitat

En la taula 28 s’hi mostra l’associació de 
risc de desnutrició segons l’MNA-SF amb la 
mortalitat. Com es pot observar, tot i que el 
grau de significació anava disminuint, el risc 
de desnutrició segons l’MNA-SF es mantenia 
significatiu en els tres models, tenint, els 
qui patien risc de desnutrició, el doble de 
possibilitats de morir. També es van associar 
significativament als diferents models l’edat, el 
sexe (en aquest cas, tenien més risc de morir els 
homes que les dones) i els qui no tenien estudis. 
Aquest últim factor va perdre la significació en 
el tercer model. Val a dir que el pitjor estat de 
salut no es va associar amb la mortalitat. [Taula 
28. Regressió logística del risc de desnutrició 
segons l’MNA-SF i la mortalitat: odds ratio (OR) 
i interval de confiança (IC)].
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Taula 27.

En el cas de l’associació del risc de desnutrició 
segons el DETERMINE amb la mortalitat, anava 
perdent significació a mesura que s’anaven in-
troduint els diferents models construïts, sense 
obtenir, finalment, significació estadística. Tan-
mateix, van ser les mateixes variables que van 
obtenir significació amb l’MNA-SF, és a dir, els 
qui tenien més edat i els homes, els qui es van 
associar de manera independent a la mortalitat 
i, per tant, tenien més risc de morir. [Taula 29. 

Regressió logística del risc de desnutrició segons 
el DETERMINE i la mortalitat: odds ratio (OR) i 
interval de confiança (IC)]. Atès que l’escala de 
cribratge nutricional MUST no va obtenir signifi-
cació estadística amb la mortalitat en les anàlisis 
bivariants, aquesta escala no va ser analitzada.

6.5.2.2. Associació del risc de desnutrició 
segons l’MNA-SF i el DETERMINE amb els 
ingressos hospitalaris. 
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En aquest cas, en les anàlisis bivariants només va 
obtenir significació amb els ingressos hospitala-
ris el risc de desnutrició mesurat mitjançant les 
escales de cribratge nutricional MNA-SF i DETER-

MINE, com va succeir en el cas de la mortalitat.
Tanmateix, en ambdues escales, a mesura que 
s’anaven introduint les variables dels diferents 
models, aquestes escales anaven perdent sig-

Taula 28.

Taula 29.
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nificació, tal com es pot observar en les taules 
30 i 31. Per tant, el risc de desnutrició no es 
va associar de manera independent amb el risc 
d’ingressos hospitalaris. Les variables que sí que 
van fer-ho van ser l’edat i el fet de viure en pa-
rella; no obstant això, van perdre la significació 
amb la introducció de les variables que avalu-
aven els paràmetres antropomètrics. [Taula 30. 
Regressió logística del risc de desnutrició se-
gons l’MNA-SF i els ingressos hospitalaris: odds 
ratio (OR) i interval de confiança (IC)]. [Taula 31. 
Regressió logística del risc de desnutrició se-
gons el DETERMINE i els ingressos hospitalaris: 
odds ratio (OR) i interval de confiança (IC)]. 

6.5.2.3. Associació del risc de desnutrició 
segons el DETERMINE amb les caigudes

Pel que fa a la predicció de caigudes, només va 
obtenir significació estadística en les anàlisis bi-
variants l’escala de cribratge nutricional DETER-
MINE. En la taula 32, s’hi mostren els resultats. 
Com es pot observar, a mesura que s’anaven 
introduint les variables, aquesta escala perdia 
significació; per tant, el risc de desnutrició no 
era un factor de risc en l’aparició de caigudes. 
Qui sí que va obtenir-ne va ser el sexe femení, 
que presentava una associació molt forta amb 
el risc de caigudes, ja que les dones tenien cinc 

Taula 30.
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Taula 31.

vegades més de possibilitats de caure que els 
homes. També s’hi va associar de manera signi-
ficativa el fet de tenir una CB més baixa. [Taula 
32. Regressió logística del risc de desnutrició 
segons el DETERMINE i les caigudes: odds ratio 
(OR) i interval de confiança (IC)].

Finalment, cap escala de cribratge nutricional 
no es va associar amb el risc d’esdevenir dis-
capacitat bàsica en les anàlisis bivariants, mo-
tiu pel qual no van ser analitzades mitjançant 
la regressió logística. Per tant, segons aquests 
resultats es pot constatar que el risc de desnu-
trició no és un factor predictor de discapacitat.

6.5.3. Anàlisi de supervivència segons 
les diferents escales

Per tal de poder saber les diferències en el 
temps de supervivència entre els individus que 
presentaven risc de desnutrició i els qui tenien 
un bon estat nutricional es van realitzar anàli-
sis de supervivència. Tal com es mostra en les 
figures 12, 13 i 14, els individus que presen-
taven risc de desnutrició obtenien una mitjana 
de supervivència en mesos inferior als que no 
en presentaven. Tanmateix, aquestes diferèn-
cies només van obtenir significació quan eren 
avaluades mitjançant l’MNA-SF: els qui es tro-
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Taula 32.

baven en risc nutricional obtenien una mitjana 
de supervivència de 38 mesos, enfront dels 42 
mesos dels que no estaven en risc. [Figura 12. 
Kaplan-Meier segons l’MNA-SF]. [Figura 13.Ka-
plan-Meier segons el DETERMINE]. [Figura 14. 
Kaplan-Meier segons el MUST]. 

6.5.4. Predicció del risc de mortalitat al 
cap de dos anys de les diferents escales

Per tal d’esbrinar si el risc de desnutrició mesu-
rat mitjançant les escales de cribratge nutricio-

Figura 12.
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nal era un factor pronòstic de mortalitat al cap 
de dos anys, es van realitzar regressions de Cox. 
Per dur-les a terme, es van crear els mateixos 
models que en la predicció d’efectes adversos 
i només van ser incloses les variables que havi-
en obtingut un nivell de significació inferior a 

0,25 en les anàlisis bivariants de mortalitat. En 
aquests models el grau de significació acceptat 
era de p < 0,05. En la taula 33 s’hi mostren els 
resultats segons l’MNA-SF. [Taula 33. Regressió 
de Cox segons l’MNA-SF: hazard ratio (HR) i in-
tervals de confiança (IC)]. 

Taula 33.

Taula 34.
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Com es pot observar en la taula, el risc de des-
nutrició mesurat amb l’MNA-SF mantenia la 
significació estadística en els tres models. Els 
subjectes que estaven en risc de desnutrició 
segons l’MNA-SF tenien tres vegades més de 
possibilitats de morir al cap de dos anys que 
els individus que no es trobaven en risc. Tam-
bé van ser factors predictors de mortalitat tenir 
més edat i el sexe masculí. Pel que fa al risc de 
desnutrició mesurat amb el DETERMINE, anava 
perdent significació a mesura que s’anaven in-
troduint les variables dels diversos models; per 
tant, els individus en risc nutricional segons el 
DETERMINE no tenien més risc de morir-se al cap 
de dos anys que els bens nodrits. Tanmateix, i 
igual que en l’MNA-SF, tenir més edat i ser home 
eren factors predictors de mortalitat. [Taula 34. 
Regressió de Cox segons el DETERMINE: hazard 
ratio (HR) i intervals de confiança (IC)].

Finalment, atès que l’escala de cribratge MUST 
no havia obtingut significació estadística en les 
anàlisis bivariants de mortalitat, no va ser ava-
luada.

6.6. Avaluació global de les eines 
de cribratge nutricional

Després de dur a terme les diferents anàlisis per 
tal d’identificar, entre les escales MNA-SF, DE-

Taula 35.

Figura 13.

Figura 14.
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TERMINE i MUST, la més adequada com a eina 
de cribratge per a detectar risc de desnutrició 
en la població més gran de 75 anys que viu al 
seu domicili a la ciutat de Lleida, es va realitzar 
una avaluació global de les diferents eines.

L’escala MUST va obtenir una valoració pobra, 
perquè la seva fiabilitat era quasi nul·la i no era 
capaç de predir cap efecte advers de desnu-
trició, malgrat que els resultats de les anàlisis 
de validesa concurrent van ser correctes. En el 
cas del DETERMINE, la valoració global va ser 
correcta. Va ser capaç de predir els efectes ad-
versos de desnutrició en les anàlisis bivariants, 
a excepció de la discapacitat. El resultat de la 
consistència interna de l’escala va ser baix, però 
la validesa concurrent va ser acceptable.

Ara bé, el que va obtenir resultats més significa-
tius va ser l’MNA-SF. El resultat de la fiabilitat va 

ser baix, però els de la validesa concurrent van 
ser bons. I, tot i que no va ser capaç de predir 
els efectes de les caigudes ni la discapacitat, sí 
que va fer-ho amb els ingressos hospitalaris en 
les anàlisis bivariants i, sobretot, amb la mor-
talitat. En aquesta, va obtenir significació esta-
dística en les diferents anàlisis, amb les quals es 
pot afirmar que el risc de desnutrició mesurat 
a través d’aquesta escala és un factor predictor 
de mortalitat.

En la taula 35 s’hi mostra un resum de l’avalu-
ació global de les diferents escales de cribratge 
nutricional. [Taula 35. Avaluació global de les 
escales de cribratge nutricional].

Per tant, a partir dels resultats obtinguts es po-
dia concloure que l’escala més adequada per 
al cribratge nutricional de la gent gran de la 
comunitat era l’MNA-SF. 

7. discussió
7.1. CARACTERÍSTIQUES DE LA MOSTRA

Un dels motius que va conduir a realitzar l’estu-
di amb persones de 75 anys o més va ser que és 
a partir d’aquesta franja d’edat que el cribratge 
nutricional ha de ser incorporat de manera ru-
tinària en els exàmens anuals d’aquestes per-
sones (247). 

Les característiques sociodemogràfiques de 
la població objecte d’estudi indicaven que ser 
dona suposa una situació més desfavorable en 
la vellesa. Aquestes dades són comparables a 
les que presenta la població de gent gran es-
panyola i europea en relació amb la distribució 
de la població per sexe, estat civil, nivell d’es-
tudis, tipus de convivència i nivell d’ingressos 
(324–326).

En aquest sentit, hi havia més casos de dones 

vídues que d’homes, la qual cosa podia asso-
ciar-se al fet que fossin aquestes les qui vivien 
més soles. Aquest mateix resultat també ha 
estat trobat en altres estudis (299, 327, 328). 
Aquesta situació podria explicar-se perquè, tal 
com afirmen Sherina i col·l. (329), les dones 
vídues tendeixen a seguir vivint soles, en com-
paració amb els homes, i tenen menys probabi-
litats que ells de tornar-se a casar.

També eren les qui tenien un nivell educatiu 
més baix i menys ingressos mensuals (258, 299, 
327). Si tenim en compte la mostra estudiada, 
aquestes dones van viure l’etapa de postguerra, 
durant la qual la majoria d’elles no estudiava 
ni tenia una feina remunerada, sinó que tenia 
cura de la casa i els fills, fet que podria tradu-
ir-se, en la vellesa, a tenir uns ingressos més 
baixos que els homes, tal com afirmen altres 
autors (270).
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En el cas de l’estat de salut, persistia l’estat 
desfavorable de les dones. D’una banda, pre-
sentaven més símptomes depressius que els 
homes, aspecte destacat en molts altres estudis 
(79, 258, 262, 284, 330, 331). Aquestes dife-
rències de gènere podrien explicar-se per la si-
tuació social i econòmica més desfavorida que 
presenten. Tanmateix, Koenig i col·l. (332) ho 
associaven a la possibilitat que els homes no 
declaressin els símptomes depressius. I, de l’al-
tra, presentaven més discapacitat bàsica que els 
homes, igual que els resultats d’altres investiga-
cions (327). En aquest sentit, les dones tenen 
més risc de presentar incontinència urinària, as-
pecte avaluat en la discapacitat bàsica. Aquest 
podria ser el motiu, per tant, pel qual es trobés 
més present en dones.

La mitjana dels resultats dels paràmetres antro-
pomètrics dels individus de la mostra es trobava 
dins els paràmetres de normalitat (147). Fins i 
tot, en el cas del percentatge de pes perdut, els 
individus havien guanyat pes. Concretament, 
aquest aspecte és comú en la gent gran, tant 
per l’envelliment fisiològic com pels canvis en la 
dieta; tot i això, aquest augment de pes també 
podria produir-se perquè la fórmula que ho cal-
cula inclou el pes habitual, fet que suposa una 
dada totalment subjectiva de l’individu avaluat; 
per tant, pot ser que sigui molt distant del seu 
pes actual. La mitjana de l’IMC era > 25 kg/
m2, dada també referenciada per altres autors 
(258). En el cas de la CP, era superior en homes, 
aspecte també destacat en altres estudis (299), 
perquè, generalment, la zona del panxell la te-
nen més desenvolupada que les dones.

En relació amb els efectes adversos de desnu-
trició recollits en la fase longitudinal de l’es-
tudi, un 4,5% del total de la mostra va morir. 
En un estudi realitzat per Deschamps i col·l. 
(333), aquesta xifra era molt superior, del 13%. 
Aquesta diferència podria ser deguda al temps 
d’espera per a la recollida de dades longitudi-
nal, que en el nostre cas era de dos anys, i en 
l’estudi citat, de cinc.

Els ingressos hospitalaris durant l’últim any es 
van produir en un 25% dels individus. Aquests 
resultats són similars als de Lee i Tsai (334), que 
van trobar una prevalença d’ingressos hospita-
laris del 21,9% en els darrers dotze mesos. 

En el cas de l’aparició de discapacitat bàsica, 
només va aparèixer en un 7% de la mostra, re-
sultat molt inferior al reportat per altres autors. 
Per exemple, en un estudi realitzat a França per 
Deschamps i col·l. (333), un 18% dels individus 
va presentar discapacitat bàsica al cap de cinc 
anys de seguiment. Aquestes diferències podri-
en produir-se, d’una banda, perquè, tal com 
es mostra en les anàlisis de la fase transversal, 
gairebé el 80% de la mostra no presentava dis-
capacitat, fet que podia condicionar la dificul-
tat que al cap de dos anys es produís aquest 
efecte, i, de l’altra, pel temps de seguiment, 
perquè, en comparació amb el nostre estudi, 
el seguiment d’aquest va fer-se al cap tres anys, 
fet que pot augmentar la possibilitat d’aparició 
de discapacitat.

Pel que fa a les caigudes, la bibliografia afirma 
que les dones cauen més que els homes fins als 
75 anys i, a partir d’aquesta edat, la freqüència 
és similar en ambdós sexes (335). No obstant 
això, tant els nostres resultats com els d’altres 
autors (336) han registrat que les dones pre-
senten més caigudes que els homes. En aquest 
sentit, aquest fet podria explicar-se perquè, tal 
com mostraven els resultats de les característi-
ques de la mostra, les dones es troben en una 
situació de salut més desfavorable que els ho-
mes, fet que podia desencadenar un risc supe-
rior de caigudes. 

7.2. PREVALENÇA DE RISC 
DE DESNUTRICIÓ

Els resultats de les prevalences de risc de des-
nutrició variaven molt en funció de l’escala de 
cribratge nutricional utilitzada. 

Segons l’MNA-SF, el risc de desnutrició era del 
19,8%; aquesta xifra era similar a la trobada en 
l’estudi que va dur a terme amb anterioritat el 
nostre grup de recerca a la mateixa població 
d’estudi (31), la qual va ser del 15,2%, mesu-
rada amb la versió completa de l’MNA. Altres 
autors també van trobar prevalences semblants 
(68, 69, 280). 

Altres estudis, en canvi, divergeixen molt del 
resultat obtingut. Per exemple, en un estudi re-
alitzat a Palma de Mallorca (54), la prevalença 
de risc de desnutrició segons l’MNA-SF va ser 
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del 9%; en canvi, en un estudi realitzat a gent 
gran turca (276), la prevalença era del 28%. 
Aquestes diferències podrien ser degudes a les 
condicions de salut que presentaven els indivi-
dus, perquè en el primer estudi les entrevistes es 
duien a terme en un casal d’avis (amb trucada 
telefònica prèvia), fet que pressuposa l’autono-
mia dels individus avaluats. En el segon, en can-
vi, en què la prevalença era molt superior, les en-
trevistes eren realitzades a individus que acudien 
a una consulta externa de geriatria i, per tant, 
tenien algun motiu de salut per anar-hi.

En relació amb els resultats obtinguts segons el 
DETERMINE, la prevalença de risc de desnutri-
ció era del 36,1%. Aquests resultats coincidei-
xen amb els d’altres investigacions. Per exem-
ple, Lee i col·l. (66) van trobar una prevalença 
de risc de desnutrició del 33,8%, i en un estudi 
realitzat per MacLellan i Van Til (74) va ser del 
37,1%.

Pel que fa a l’escala MUST, el risc de desnutri-
ció era del 12,2%, amb prevalences similars en 
altres estudis. Per exemple, en un estudi realit-
zat a Gal·les, Harris i col·l. (68) van trobar una 
prevalença de risc de desnutrició del 12%, com-
binant les categories de risc mitjà i risc alt de 
desnutrició. En el cas de l’estudi de Margetts 
i col·l. (261), la prevalença de risc alt de des-
nutrició era del 6,9%, i de risc mitjà, del 6,7%; 
amb la combinació d’ambdues, s’obtindria una 
prevalença de risc de desnutrició del 13,6%, 
molt similar també a l’obtinguda en el nostre 
estudi. No obstant això, en els nostres resultats, 
el MUST no va detectar cap individu amb un 
risc alt de desnutrició. 

En el cas de les diferències entre el sexe, es fa 
evident que les dones tenien més risc de desnu-
trició que els homes, la qual cosa també van re-
portar molts altres autors (258, 260–262, 337). 
Aquest fet podria explicar-se per la situació més 
desfavorida que presentaven les dones en com-
paració amb els homes, perquè aquests factors 
negatius són tots ells factors associats al risc de 
desnutrició.

Amb aquests resultats es fa palès que en fun-
ció de l’escala de cribratge nutricional empra-
da, els resultats de risc de desnutrició són molt 
diferents. Són molts els autors (26, 70, 300) 

que, quan comparen les prevalences obtingu-
des segons els seus resultats amb els d’altres 
estudis, manifesten que les diferències poden 
ser atribuïbles als canvis demogràfics o socioe-
conòmics i a l’ús de diferents criteris d’inclusió. 
Tanmateix, en el nostre cas, la mostra objecte 
d’estudi era la mateixa per a les tres escales de 
cribratge nutricional avaluades i, tot i això, hi 
continuava havent variàncies entre els resultats 
de prevalença obtinguts.

Per tant, es fa evident que el problema no rau 
en els canvis geogràfics de la mostra ni els crite-
ris d’inclusió utilitzats, sinó en el criteri emprat 
per avaluar el risc de desnutrició. En aquest sen-
tit, cal assegurar que l’escala de cribratge nutri-
cional que es faci servir designi una precisió dels 
resultats, mesurant el que ha de mesurar, és a 
dir, que l’escala sigui fiable i vàlida. Per això, 
es va fer necessari avaluar aquestes tres escales 
mitjançant criteris de fiabilitat i validesa, per tal 
de poder identificar-ne la més adequada per al 
cribratge nutricional de la gent gran de la co-
munitat objecte d’estudi.

7.3. LA FIABILITAT DE LES ESCALES

La fiabilitat de les escales, mesurada a través de 
l’alfa de Cronbach, va ser baixa (0,51 en l’MNA-
SF, 0,50 en el DETERMINE i 0,05 en el MUST), 
tenint en compte que el rang preferible per as-
segurar una correcta consistència interna ha de 
ser entre 0,70 i 0,85 (224).

No es va trobar evidència científica sobre la fi-
abilitat de les escales DETERMINE i MUST, fet 
que impossibilita poder contrastar els resultats 
obtinguts. Tanmateix, sí que se’n va trobar amb 
relació a l’escala MNA-SF.

Nykänen i col·l. (280) van avaluar la consistèn-
cia interna de l’MNA-SF, i van obtenir un valor 
d’alfa de 0,36, valor inferior al que s’ha acon-
seguit en el nostre estudi. Aquests autors, tot 
i trobar que la puntuació de la distribució de 
cada ítem de l’MNA-SF diferia significativament 
entre la taxa de risc de desnutrició i els ben 
nodrits, atribuïen aquesta baixa consistència 
interna al fet que podria ser necessari desen-
volupar i validar més alguns dels seus ítems per 
tal de ser més aplicables a la gent gran de la 
comunitat (338). Per exemple, i segons els seus 



2014  MARÇ  inf 85

re
c
e
rc
a

ESTUDI COMPARACIÓ DE TRES ESCALES DE CRIBRATGE NUTRICIONAL PER A LA GENT GRAN  (Per Teresa Botigué)

resultats, cap participant havia experimentat 
una pèrdua de gana o disminució de la ingesta 
d’aliments. En la pregunta sobre els problemes 
neuropsicològics, els registres no estaven to-
talment d’acord amb els resultats de la prova 
d’avaluació cognitiva que havien utilitzat. Tam-
bé esmenta que els intervals de l’IMC podrien 
reconsiderar-se, perquè un IMC < 20 havia es-
tat utilitzat per avaluar i definir la desnutrició 
(339); a més, la pèrdua d’alçada vertebral i els 
canvis en la postura són comuns entre la gent 
gran, en les dones en particular, fet que condu-
eix a una sobreestimació de l’IMC (257).

No obstant això, aquests valors tan baixos en 
la fiabilitat de les escales també podrien ser de-
guts al nombre d’ítems de les escales, perquè 
com més ítems presenta una escala més fiable 
és. En aquest cas, les escales MNA-SF, DETER-
MINE i MUST només tenen sis, deu i tres ítems, 
respectivament. El fet de tenir més ítems pro-
dueix un augment de la variància de la prova 
i, a més, la fórmula del coeficient de fiabilitat 
es calcula en funció d’aquest nombre; per tant, 
aquesta podria ser l’explicació que els valors de 
la consistència interna de les escales fossin tan 
baixos.

7.4. LA VALIDESA CONCURRENT 
DE LES ESCALES

A partir d’estudis de validació, diversos autors 
han analitzat la validesa de criteri correlacio-
nant les escales amb estàndards (criteris), com 
són els paràmetres antropomètrics (251), i amb 
altres escales de valoració geriàtrica que ava-
luen les activitats de la vida diària (299, 340) 
i els estats depressius i cognitius (66), tots ells 
factors associats al risc de desnutrició. És per 
aquest motiu que es va decidir escollir com a 
criteris els factors associats al risc de desnutrició 
que en la regressió logística es repetissin en les 
tres escales com a factors associats de manera 
independent al risc de desnutrició i que, a més, 
tinguessin una OR més elevada. En aquest sen-
tit, els factors que van complir aquests requisits 
i que, per tant, van ser emprats com a criteris 
de la validesa concurrent van ser els símptomes 
depressius, mesurats mitjançant l’escala CES-D, 
i la discapacitat instrumental, analitzada amb 
l’índex de Lawton & Brody.

Són molts els estudis que associen la presèn-
cia de símptomes depressius amb un risc més 
elevat de desnutrició (79, 256–258, 275, 284). 
Aquesta associació podria ser deguda al fet que 
la presència de símptomes depressius disminu-
eix la disposició a menjar, cosa que afectarà els 
patrons d’ingesta alimentària (284) i, per tant, 
conduirà a un risc nutricional (287–291).

La dependència instrumental influeix també 
sobre el risc de desnutrició, a causa de la limi-
tació de la disponibilitat i accessibilitat a la die-
ta. Callen i Wells (278) van determinar que a la 
gent gran de la comunitat amb més capacitat 
instrumental els era més fàcil mantenir l’estat 
nutricional correcte; en canvi, la dificultat en el 
transport era una barrera significativa, perquè 
obstaculitzava la possibilitat d’anar a comprar. 
En aquest sentit, McCormack (290) i Wylie i 
col·l. (263) van associar la incapacitat d’utilitzar 
el transport amb la repercussió sobre la interac-
ció social i l’impediment de participació en la 
socialització dels hàbits alimentaris, la qual cosa 
podria resultar un deteriorament de les xarxes 
socials i repercutir indirectament en la ingesta 
d’aliments. La manca d’accés a tecnologies de 
comunicació, com ara el telèfon, o la capacitat 
de viatjar de manera independent també po-
dien exacerbar el sentiment d’aïllament social 
i soscavar, encara més, els patrons nutricionals 
(341). De totes maneres, hi ha més autors que 
han reportat aquesta associació en els seus es-
tudis (275, 276, 280, 299, 303, 342).

En un estudi recent, realitzat per Nykänen i 
col·l. (280) seguint la mateixa metodologia que 
la del present estudi quant a la validesa con-
current, van trobar com a factors associats de 
manera independent al risc de desnutrició de 
la gent gran de la comunitat el deteriorament 
cognitiu, mesurat amb l’escala Mini-Mental 
State Examination (MMSE), i la discapacitat 
instrumental, mesurada amb l’escala Lawton & 
Brody, paràmetres que van emprar per validar 
l’MNA-SF. En la taula 36 s’hi poden veure les 
comparacions entre els resultats d’aquest es-
tudi i el nostre, utilitzant els diferents criteris. 
[Taula 36. Comparació dels dos estudis emprant 
com a criteris factors associats al risc de desnu-
trició].
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Com es pot observar en la taula anterior, ba-
sant-nos en el criteri coincident en els dos es-
tudis, és a dir, l’escala de Lawton & Brody, la 
sensibilitat de l’MNA-SF era inferior, i la del DE-
TERMINE, similar a l’estudi de Nykänen i col·l, 
en canvi, el MUST obtenia un valor molt per 
sota d’aquests. En general, l’especificitat i el 
VPP eren més alts en totes les escales utilitzades 
en el nostre estudi. En l’estudi de Nykänen, no 
es va calcular el VPN, el qual en el nostre estudi 
va ser del 93% en les escales MNA-SF i DETER-
MINE i del 91% en l’escala MUST.  

Segons el que s’ha exposat anteriorment, podrí-
em dir que en els dos estudis, tenint en compte 
els factors associats de manera independent al 
risc de desnutrició com a criteri concurrent, les 
escales van mostrar ser poc sensibles i més es-
pecífiques, la qual cosa es veia reforçada amb 
els resultats que van obtenir en les corbes ROC, 
ja que tot i ser resultats significatius (MNA-SF i 
DETERMINE), aquests valors eren molt propers 
a 0,5. Pel que fa als valors predictius, els po-
sitius eren molt baixos; en canvi, els negatius 
eren més alts. En aquest sentit, això podria ser 
degut a les baixes prevalences que presentava 
l’escala CES-D, fet que s’associa a un baix VPP 
i un alt VPN, perquè, com s’observa en l’escala 
Lawton & Brody, en què la prevalença era més 
alta, els resultats dels VPP són superiors i els 
VPN disminueixen lleugerament.

De vegades, també ha estat elegida una eina 
de cribratge nutricional específica per actuar 
com a referència o estàndard “d’or”, per clas-
sificar altres eines dissenyades (253, 343). Això 

sembla un procediment de risc, especialment 
perquè sovint no es presenta evidència per do-
nar suport a l’afirmació que l’estàndard d’or és 
millor que les eines alternatives que s’avaluen 
(344). Tanmateix, es va decidir emprar l’MNA 
complet com un altre criteri de validació, atès 
que aquesta escala mesurava el mateix concep-
te que s’estava avaluant. A més, és la que reco-
mana l’ESPEN per a utilitzar en gent gran (204), 
i molts estudis l’han emprat per comparar i va-
lidar altres escales nutricionals (216, 251–253).

Així, emprant com a criteri l’MNA complet per 
a la validesa concurrent de les tres escales ava-
luades en el nostre estudi, aquestes van obtenir 
millors resultats que amb els dos criteris ante-
riors. En aquest sentit, cal tenir en compte que 
aquesta escala mesura el mateix concepte que 
les escales avaluades, fet que pot explicar la mi-
llora en els resultats. 

A més, hi ha altres estudis que han emprat com 
a criteri l’MNA per a la validació d’aquestes 
escales en la població de gent gran comuni-
tària. En la taula 37 s’hi mostren els resultats 
d’aquests estudis en comparació amb els nos-
tres. [Taula 37. Comparació dels estudis em-
prant com a criteri l’MNA].

Com s’observa en la taula, l’MNA-SF va obte-
nir molt bons resultats a l’emprar com a criteri 
l’MNA. De totes maneres, no s’ha d’oblidar que 
l’MNA-SF forma part de la versió completa de 
l’MNA, fet que pot condicionar aquesta millo-
ra dels resultats. Tanmateix, l’escala MNA és el 
mateix criteri que es va utilitzar en la valida-

Taula 36.
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ció inicial de la forma abreviada (202) i, com 
mostra la taula, els resultats obtinguts van ser 
molt similars. Ara bé, pel que fa al DETERMI-
NE, i comparant-ho amb l’estudi que també va 
emprar com a criteri l’MNA, es fa palès que la 
sensibilitat i el VPP eren més baixos; en canvi, 
l’especificitat i el VPN eren més alts. En el cas 
del MUST, només detectava correctament el 
27% dels individus en risc de desnutrició; mal-
grat això, la capacitat per a detectar els qui no 
tenien risc de desnutrició era molt alta.

Després d’analitzar la validesa concurrent amb 
els diferents criteris emprats en el nostre estudi, 
es fa evident la pobra comparació dels resultats 
amb altres autors. Aquest fet és degut a la di-
ficultat per a trobar evidències que haguessin 
emprat els mateixos criteris per a la validesa i, 
sobretot, a la dificultat de trobar estudis que 
estiguessin desenvolupats en l’àmbit comunita-
ri. No obstant això, sí que hi ha altres autors 
que han validat o comparat aquestes escales 
amb altres criteris en l’àmbit hospitalari. 

Per exemple, en el cas de l’MNA-SF, Neelemaat 
i col·l. (307), van validar-la mitjançant paràme-
tres antropomètrics, i van obtenir bons resultats 
de sensibilitat i del VPN; en canvi, l’especificitat 
i el VPP eren baixos. De totes maneres, cal te-
nir en compte que dos dels criteris emprats en 
aquest estudi eren ítems de la mateixa escala, 
l’IMC i el pes perdut. En un altre estudi (345), 
segons un criteri creat amb la correlació de les 
diferents escales avaluades, van aconseguir uns 
bons resultats, a excepció de l’especificitat. 
Shahar i Hussain (299), en un estudi realitzat 
en la població comunitària, van emprar com a 
criteri paràmetres antropomètrics, i van obtenir 
bons resultats de sensibilitat i especificitat, però 

els VPP eren baixos; tanmateix, dos dels criteris 
utilitzats estaven presents com a ítems de l’es-
cala, l’IMC i la CP. 

Del MUST només se n’han trobat evidències en 
l’àmbit hospitalari. En aquest sentit, són diver-
sos els estudis que l’han validat mitjançant l’es-
cala nutricional SGA, i s’hi han obtingut bons 
resultats (300, 343, 346). Neelemaat i col·l. 
(307) van validar-la mitjançant paràmetres an-
tropomètrics, i van assolir bons resultats, de 
totes maneres. Dos dels criteris emprats eren 
l’IMC i el pes perdut, ambdós inclosos com a 
ítems de l’escala. I, fins i tot, el MUST ha estat 
usat com a criteri, juntament amb l’MNA, en 
la validació d’una nova escala per emprar-la en 
l’àmbit hospitalari (253).

Tanmateix, en el cas del DETERMINE, només es 
va trobar l’article citat anteriorment, en el qual 
se n’havia avaluat la validesa concurrent.

7.5. LA VALIDESA PREDICTIVA 
DE LES ESCALES

En absència d’un estàndard de referència gene-
ralment acceptat per a la validació de les esca-
les de cribratge nutricional, s’han fet intents per 
classificar-les en funció de la seva capacitat per 
predir resultats reals, com ara mort o compli-
cacions de la malaltia. Essencialment, aquests 
resultats s’han utilitzat com l’estàndard d’or, 
amb l’objectiu de facilitar la selecció de les ei-
nes de detecció (347). És per aquest motiu que 
es va decidir avaluar la capacitat predictiva de 
les escales de cribratge nutricional mitjançant 
els efectes adversos de desnutrició al cap de 
dos anys de seguiment. Els efectes adversos de 
desnutrició avaluats van ser: la mortalitat, els 

Taula 37.
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ingressos hospitalaris, les caigudes i l’aparició 
de discapacitat.

La institucionalització, tot i ser també un efecte 
advers de desnutrició, es va decidir no incloure-
la, atès que aquest efecte només es va produir 
en tres individus de la mostra total estudiada.

LA MORTALITAT

Diversos estudis donen suport als nostres resul-
tats segons els quals el risc de desnutrició en 
gent gran augmenta el risc de mortalitat (62, 
169, 348–351).

Com van reportar les anàlisis de supervivència, 
els individus que presentaven risc de desnu-
trició tenien una mitjana de supervivència en 
mesos inferior als individus que no presentaven 
risc nutricional. En aquest sentit, es pot afirmar 
que la presència de risc de desnutrició augmen-
ta la probabilitat de morir.

En la revisió de la literatura que van realitzar 
Green i Watson el 2006 (132), van afirmar que 
l’estat nutricional no era l’únic factor de risc de 
mortalitat de la gent gran, i que el fracàs en la 
predicció de mortalitat de les eines de cribratge 
suggeria que mancaven de validesa predictiva 
per a la seva identificació. De totes maneres, 
posteriorment han estat diversos els autors que 
han avaluat la capacitat predictiva de mortalitat 
d’aquestes escales de cribratge nutricional (62, 
244, 352).

Segons l’MNA-SF

En els nostres resultats, l’escala MNA-SF ha es-
tat l’única eina de cribratge nutricional que ha 
mostrat que s’associa de manera independent 
a la mortalitat, després d’ajustar-la per diversos 
factors associats al risc de desnutrició recollits 
en la fase transversal. Fins i tot, en les regres-
sions de Cox, ajustada per aquests mateixos 
factors i incloent-hi la variable temps, va de-
mostrar tenir la capacitat de predir mortalitat 
al cap de dos anys. 

Altres autors també han reportat aquests re-
sultats. Tsai i col·l. (352) van demostrar que 
l’MNA-SF mostrava relativament bona capaci-
tat per a predir la mortalitat en un seguiment 

de quatre anys. En l’àmbit hospitalari, Gentile i 
col·l. (353) van afirmar que els individus detec-
tats amb risc de desnutrició segons l’MNA-SF 
tenien més probabilitats de morir al cap de tres 
mesos, i Persson i col·l. (348) ho van afirmar en 
un període de seguiment de tres anys.

Segons el DETERMINE

El DETERMINE s’associava a la mortalitat; no 
obstant això, quan s’hi incloïen les altres pos-
sibles variables de confusió, deixava d’obtenir 
significació. Tanmateix, els nostres resultats te-
nien el suport d’un estudi de validació anterior 
(62), en el qual el resultat del DETERMINE tam-
poc no va ser un predictor de mortalitat en el 
model de Cox.

En aquest sentit, Sahyoun i col·l. (244) també 
van demostrar que l’obtenció d’una puntuació 
alta de l’escala era un predictor dèbil de mor-
talitat. No obstant això, van trobar que diverses 
de les preguntes (la núm. 10, dificultat en les 
compres i cuinar, i la 7, menjar sol) tenien una 
forta associació amb la mortalitat. 

Segons el MUST

Aquesta escala no va demostrar tenir la capaci-
tat de predir mortalitat de la gent gran comu-
nitària, ni tampoc no s’hi van trobar evidències 
que permetessin contrastar aquests resultats. 
Tanmateix, igual que succeïa amb la validesa 
concurrent, la validesa predictiva de mortalitat 
de l’escala MUST sí que havia estat avaluada en 
l’àmbit hospitalari.

En un estudi de Henderson i col·l. al Regne Unit 
(33), van poder comprovar que el MUST era 
capaç de predir l’augment de mortalitat dels 
individus ingressats, la qual cosa també va ser 
afirmada per l’estudi de Stratton i col·l (34). 
Fins i tot, en estudi realitzat a individus insti-
tucionalitzats (354), els qui presentaven un risc 
alt de desnutrició tenien més risc de morir-se.
Aquests resultats indiquen que el MUST, mal-
grat no tenir la capacitat de predir mortalitat en 
l’àmbit comunitari, sí que és capaç de predir-lo 
en individus hospitalitzats i institucionalitzats.
No obstant això, tot i trobar poca evidència ci-
entífica sobre la capacitat predictiva de morta-
litat en les escales de cribratge nutricional ana-
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litzades, aquesta sí que ha estat avaluada per 
molts autors en la versió completa de l’MNA. A 
més, s’ha demostrat que aquesta escala prediu 
el risc de mortalitat de la gent gran que viu en 
diversos entorns. 

En l’àmbit hospitalari, Nes i col·l. (355) van 
observar que els pacients més grans amb 
mal estat nutricional, segons la classificació 
de l’MNA, se’ls va associar amb estades més 
llargues i amb un augment de la mortalitat 
hospitalària. De manera similar, Donini i col·l. 
(349) van observar que una baixa puntuació de 
l’MNA predeia una incidència superior d’efec-
tes adversos clínics durant l’hospitalització i de 
mortalitat més elevada en el seguiment dels 
pacients d’edat avançada. En un estudi pros-
pectiu de seguiment, Persson i col·l. (348) van 
observar que l’MNA va ser capaç de predir, al 
cap de tres anys, el risc de mortalitat en paci-
ents geriàtrics. En un estudi que comparava di-
ferents instruments de valoració nutricional en 
l’àmbit hospitalari (309), la capacitat de l’MNA 
de predir la mortalitat va ser de les més altes de 
tots els instruments i variables estudiades (HR: 
1,64), en termes d’una forta associació entre 
els subjectes desnodrits i la mortalitat.

En individus institucionalitzats, Cereda i col·l. 
(40) van reportar una HR de 1,21 durant el se-
guiment de tres anys. No obstant això, altres 
autors han informat encara de taxes superiors 
de risc de mort en els individus desnodrits en 
residències, amb HR que oscil·laven entre 3,03–
3,93 (350, 356). 

En l’àmbit comunitari, Beck i col·l. (62) van ob-
servar que la gent gran amb risc de desnutrició 
segons l’MNA morien més que els qui tenien un 
bon estat nutricional. En un estudi recent (336), 
s’ha demostrat que el risc relatiu de mortalitat 
és aproximadament 7 vegades per als individus 
que estan desnodrits, i 2,5 vegades per als que 
estan en risc de desnutrició, en comparació 
amb aquells qui són classificats en un bon estat 
nutricional segons l’MNA. Ferreira i col·l. (357) 
també van afirmar que el risc de desnutrició era 
un factor de risc de mortalitat en les persones 
grans residents a la comunitat avaluades mit-
jançant l’MNA, i que tels individus desnodrits 
tenien un risc de morir d’un 1,73 (1,67–1,78). 
En un estudi realitzat en dones de la comunitat 

durant deu anys de seguiment (358), les par-
ticipants amb risc de desnutrició van tenir el 
doble de probabilitats de morir en comparació 
amb les qui presentaven un bon estat nutricio-
nal segons l’MNA.

ELS INGRESSOS HOSPITALARIS

Una altra de les conseqüències de la desnutrició 
és un risc d’hospitalització més elevat. En un es-
tudi noruec de 311 persones grans ingressades 
en un hospital, es va constatar que el 65% dels 
homes i el 69% de les dones havien tingut una 
ingesta insuficient d’energia el mes abans de 
l’hospitalització (115). Els autors van concloure 
que la reducció en la ingesta d’energia podia 
augmentar la incidència de la desnutrició, amb 
un risc d’hospitalització més elevat. 

En aquest sentit, tant l’MNA-SF com el DETER-
MINE van obtenir significació en les anàlisis bi-
variants, malgrat que, quan van ser ajustades 
pels diversos models, van perdre significació, la 
qual cosa indica que, tot i tenir certa associació 
amb el risc d’hospitalització, no tenen la capa-
citat de predir-lo. Aquests mateixos resultats, 
segons aquestes escales, van ser reportats per 
altres autors (62), que constaten que aquestes 
escales no van ser capaces de predir els ingres-
sos hospitalaris.

LES CAIGUDES

La principal causa de caigudes en les persones 
grans es deu, especialment, a la pèrdua de for-
ça muscular per una inadequada alimentació, 
sobretot en la quantitat de proteïnes, fet que 
els produeix una desnutrició moderada, però 
de conseqüències fatals. 

Són molts els autors que associen la desnutri-
ció amb el risc de caigudes en la població de 
més edat (315–317), perquè els qui pateixen 
caigudes tendeixen a tenir un estat nutricional 
més baix que els qui no cauen (315, 318). Per 
exemple, en l’estudi de Keller sobre gent gran 
institucionalitzada (116), el grup de desnodrits 
amb pèrdua de pes durant el període de segui-
ment va tenir més freqüència de caigudes.

Tanmateix, cap de les escales avaluades en 
aquest estudi no va ser capaç de predir el risc de 
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caigudes. I, en aquest sentit, tampoc no s’han 
trobat evidències científiques que avaluïn la ca-
pacitat predictiva d’aquest efecte en escales de 
cribratge nutricional en l’àmbit comunitari.

L’APARICIÓ DE DISCAPACITAT

La pèrdua de pes també es correlaciona amb la 
disminució de força muscular entre les perso-
nes grans i, per tant, suposa un risc considera-
ble de discapacitat (117). Un estudi prospectiu 
de 426 dones grans sanes va indicar que les 
qui van perdre el 5% o més del seu pes cor-
poral van tenir el doble de risc de discapacitat, 
en comparació amb les qui van mantenir el pes 
estable (118). Això va ser confirmat en un altre 
estudi de 474 dones grans sanes, en què van 
trobar un risc més elevat per a la discapacitat 
entre les persones que van perdre més del 3% 
del seu pes corporal (119). En una revisió siste-
màtica de 78 estudis longitudinals en persones 
grans (121), una disminució de l’IMC indicava 
que era un factor de deteriorament funcional. 

No obstant això, tot i l’associació entre el risc 
de desnutrició i l’aparició de discapacitat, cap 
de les tres escales avaluades en el nostre estudi 
no va ser capaç de predir-la, la qual cosa indi-
ca que no tenen capacitat predictiva d’aquest 
efecte en la nostra població. 

Tot i no trobar evidències de la capacitat pre-
dictiva de discapacitat de les altres dues esca-
les, sí que se’n va trobar de l’escala MNA-SF. 
En l’àmbit comunitari, Lee i Tsai (334) van re-
portar que els individus amb risc de desnutrició 
segons l’MNA-SF tenien gairebé 5 vegades més 
de possibilitats de patir discapacitat bàsica. En 
l’àmbit hospitalari, Salvi i col·l. (359), integrant 
el resultat de l’albúmina en l’MNA-SF, van con-
cloure que els qui presentaven risc nutricional 
tenien 16 vegades més de possibilitats de pre-
sentar discapacitat. Una recent revisió sistemà-
tica (360) sobre la capacitat predictiva d’escales 
de cribratge nutricional en gent gran resident 
a la comunitat o institucions va afirmar que les 
escales MNA i MNA-SF tenien una associació de 
baixa a moderada amb la predicció de discapa-
0+!)!&SEEb&�&QK4UV/&7#&)XA$-!&-$#!+!K&!)(I[&$#&
altres estudis s’ha avaluat la capacitat de predir 
discapacitat en la versió completa de l’escala 
MNA. Per exemple, Tsai i col·l. (336) van trobar 

que l’escala MNA es correlacionava amb l’ín-
dex de Katz de manera significativa al cap de 
quatre anys de seguiment de gent gran de la 
comunitat.

Tanmateix, com ja s’ha esmentat anteriorment, 
en el nostre estudi només un 7% de la mos-
tra va desenvolupar discapacitat al cap de dos 
anys, la qual cosa pot ser un motiu per a expli-
car la dèbil associació entre l’aparició de disca-
pacitat i les escales de cribratge nutricional en 
la nostra població d’estudi.

7.6. AVALUACIÓ GLOBAL DE LES ESCALES

Hi ha molts estudis que validen i comparen di-
verses escales nutricionals, però divergeixen pel 
que fa als criteris emprats. A més, la majoria es 
desenvolupen en l’àmbit hospitalari (27, 252, 
300, 307, 343, 345, 346), fet que suposa una 
gran dificultat per a poder comparar i extreure 
hipòtesis del significat dels resultats. 

A més, Shahar i Hussain (299) van afirmar que 
era molt difícil establir els valors exactes de 
sensibilitat i especificitat i dels valors predictius 
de les eines de cribratge nutricional, perquè 
no existia una definició universal acceptada o 
un estàndard d’or de referència per avaluar el 
risc de desnutrició. En aquest sentit, Tsai i col·l. 
(336) van esmentar que la capacitat de predir a 
llarg termini risc de mortalitat podria conside-
rar-se una prova contundent per a la validació 
d’un instrument de cribratge nutricional. 

Pel que fa a les escales de cribratge nutricional 
avaluades en el nostre estudi, cada una d’elles 
presenta unes peculiaritats que les poden fer 
útils per a usar-les; no obstant això, serà neces-
sari tenir en compte els resultats de la validació 
per a establir quina és la més adequada.

En el cas de l’escala DETERMINE, és una eina 
que només consta de deu ítems i, a més, no in-
clou la mesura de paràmetres antropomètrics, 
fet que en facilita l’ús a la comunitat. A més, 
és una escala que, actualment, s’està utilitzant 
com a eina de cribratge nutricional als centres 
d’atenció primària objecte d’estudi. Tanmateix, 
tot i aconseguir una moderada validesa con-
current, la no-capacitat de detecció dels efec-
tes adversos de la desnutrició fa que sigui una 
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eina dèbil de cribratge nutricional. Ja en altres 
estudis s’han reportat les pobres propietats psi-
comètriques que presenta aquesta escala (59, 
62).

L’escala MUST, tot i ser una escala senzilla, de 
només tres ítems, la qual cosa en facilitaria l’ús 
a la comunitat, no va obtenir bons resultats ni 
de fiabilitat ni de validesa. Cal tenir en compte 
que al començament aquesta escala va ser de-
senvolupada per a la gent adulta, cosa que im-
plica que utilitzi punts de tall que s’apliquen a 
aquesta població i que, per tant, probablement 
són inadequats per a la població de gent gran 
(361). A més, ha estat molt emprada i validada 
en l’àmbit hospitalari, tot i que va ser construï-
da per usar-la en la comunitat. 

Tanmateix, obté millors resultats de validació 
concurrent i predictiva en aquest nivell assisten-
cial, la qual cosa pot indicar que és una escala 
més adequada per a ser utilitzada en l’àmbit 
hospitalari en lloc del comunitari. Un dels mo-
tius que pot desencadenar l’obtenció de millors 
resultats en aquest àmbit podria ser el fet que 
un dels seus ítems inclou l’afectació de l’estat 
nutricional a causa de la severitat de la malaltia, 
cosa que és més difícil de trobar en la comuni-
tat, però, en canvi, es troba amb més facilitat 
en l’àmbit hospitalari.

Finalment, la que més bons resultats va obtenir 
va ser l’escala MNA-SF, tant per la seva validesa 
concurrent com per la seva capacitat predictiva 
de la mortalitat. A més, es tracta d’una eina 
que proporciona un procediment no invasiu, 
simple, barat, fàcil d’usar i és altament ràpida 
per a identificar fàcilment la gent gran desno-
drida o en risc d’estar-ne (31, 78). El fet d’as-
sociar-se amb la mortalitat era un motiu per a 
seleccionar-la com l’escala més adequada, la 
qual cosa posa de manifest l’acord amb la re-
visió sistemàtica de Phillips i col·l. (197) i amb 
altres autors (78, 299, 362) que l’MNA-SF és 
l’escala idònia per al cribratge nutricional de la 
gent gran en la comunitat.

7.7. LIMITACIONS DE L’ESTUDI

Una de les limitacions d’aquest estudi era que 
la captura dels subjectes de la mostra es va re-
alitzar mitjançant la targeta sanitària, motiu pel 

qual no es cobria tota la població, perquè hi 
podia haver persones que no estiguessin inclo-
ses en el sistema. No obstant això, atès l’ori-
gen demogràfic de la mostra, era previsible 
que aquestes pèrdues serien mínimes. A més, 
aquest estudi s’acostava a la població des del 
centre d’atenció primària al qual pertanyia el 
subjecte, fet que permetia un grau més elevat 
d’acceptació per part dels individus inclosos en 
la mostra, la qual cosa va redundar en una ma-
jor proporció de seguiment de la cohort.  

La segona limitació era que en aquestes edats 
és relativament freqüent l’aparició de proble-
mes cognitius que poden dificultar la resposta 
del qüestionari. Per aquest motiu, la primera 
pregunta del qüestionari avaluava l’estat cog-
nitiu (test de Pfeiffer), i en el cas que l’indivi-
du presentés tres errors o més (deteriorament 
cognitiu lleu o greu), el qüestionari l’havia de 
contestar un acompanyant. En aquesta situa-
ció eren excloses les preguntes subjectives del 
qüestionari. Per tal de garantir la contesta del 
qüestionari, quan se citava el pacient se li reco-
manava que vingués acompanyat.

Una altra limitació podria ser la manca d’adap-
tació transcultural de les escales DETERMINE i 
MUST al nostre context. No obstant això, en 
el cas del DETERMINE, es va utilitzar la versió 
emprada als centres d’atenció primària de l’Ins-
titut Català de la Salut. I, en el cas del MUST, el 
qual és usat en altres centres sanitaris de l’Estat 
espanyol, es va utilitzar la versió inclosa en les 
valoracions tant de l’àmbit d’atenció primària 
com hospitalari d’Andalusia. A més, ambdues 
versions són les que molts autors han usat com 
a eines de cribratge nutricional en estudis rea-
litzats a la població espanyola. 

I, per acabar, l’anàlisi de les dades transversals 
no permet clarificar la direcció de la relació en-
tre el risc de desnutrició i els factors que hi ha 
associats. De fet, no es pot descartar l’existèn-
cia que es produeixi la relació inversa, és a dir, 
que sigui el risc de desnutrició allò que afavo-
reixi l’aparició d’aquests factors. 

És per aquest motiu que, en tot l’estudi, s’ha 
parlat de factors associats al risc de desnutrició, 
i no de factors de risc.
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8. conclusions
1. Les característiques de la mostra indicaven 
que ser dona suposava una situació més des-
favorable en la vellesa. D’una banda, n’hi havia 
més de vídues, tenien un nivell d’estudis més 
baix, vivien més soles i tenien uns ingressos 
mensuals més baixos que els homes. De l’altra, 
també tenien un pitjor estat de salut que ells, 
perquè presentaven més símptomes depres-
sius, més discapacitat bàsica i més risc de des-
nutrició.

2. En aquest estudi s’ha trobat que les pre-
valences de risc de desnutrició segons l’escala 
MNA-SF, el DETERMINE i el MUST van ser del 
21,7%, 36,1% i del 12,2%, respectivament. 
Amb aquests resultats es fa palès que, en fun-
ció de l’escala de cribratge nutricional empra-
da, els resultats de risc de desnutrició eren molt 
diferents, la qual cosa fa necessària identificar-
ne la més adequada per al cribratge nutricional 
de la gent gran comunitària, quant a la seva 
fiabilitat i validesa.

3. La consistència interna de les escales de cri-
bratge nutricional va ser baixa. 

4. La validesa concurrent de les tres escales de 
cribratge nutricional segons els criteris de símp-
tomes depressius i de discapacitat instrumental 
va mostrar alts VPN i d’especificitat; en canvi, 
les sensibilitats i els VPP van ser baixos. Tan-
mateix, quan s’emprava com a criteri l’escala 
MNA, les escales nutricionals obtenien millors 
resultats que amb els criteris anteriors.

5. La capacitat predictiva dels ingressos hospi-
talaris, les caigudes i l’aparició de discapacitat 
no va manifestar-se en cap de les tres escales 
nutricionals. No obstant això, l’MNA-SF va ser 
l’única escala capaç de predir mortalitat, i va 
mostrar que:
'&7;-&+#>+Z+>A-&XA$&@*$-$#!)Z$#&*+-0&>$&>$-#A-
trició obtenien una mitjana de supervivència 
inferior als que tenien un bon estat nutricional. 

En els primers era de 38 mesos, enfront dels 42 
mesos dels qui no es trobaven en risc.
'& 7;& *+-0& >$& >$-#A!*+0+\& ($-A*)!& (+!d)#J)#!&
l’escala MNA-SF era un factor pronòstic de 
mortalitat.

6. Segons l’avaluació global de les escales, es 
pot constatar que l’MNA-SF era l’instrument 
més adequat per al cribratge nutricional de la 
gent gran comunitària.

IMPLICACIONS SANITÀRIES

La societat actual s’enfronta a dos reptes en els 
pròxims temps: d’una banda, a l’envelliment 
poblacional; de l’altra, al desafiament de man-
tenir amb un bon estat de salut aquesta pobla-
ció cada vegada més envellida.

En aquest sentit, és important poder fer ac-
tuacions preventives i de promoció de la salut 
en aquest col·lectiu d’edat, i és en l’atenció 
primària on es desenvolupen la major part 
d’aquestes activitats. També és on existeix la 
capacitat de detectar de manera precoç malal-
ties o situacions que requereixen una posterior 
intervenció, entre les quals es troba la desnu-
trició, considerada una de les grans síndromes 
geriàtriques. 

És per aquest motiu que el fet de disposar 
d’una eina de cribratge nutricional fiable i vàli-
da permetria poder detectar a temps aquells 
individus amb risc nutricional i establir-los la 
pauta dietètica més adequada.

Per tant, es farà necessari incorporar, en les ava-
luacions rutinàries de les persones més grans 
de 75 anys que viuen a la comunitat, l’escala 
MNA-SF, per al cribratge nutricional, atès que, 
després de les diverses avaluacions de fiabilitat i 
validesa, ha demostrat ser la més adequada per 
a utilitzar en aquest entorn.[]
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de los problemas más comunes y con frecuen-
cia el más importante al que deben enfrentarse 
los profesionales de la salud. A su vez, constitu-
yen una de las principales preocupaciones en la 
población de edad avanzada debido al impacto 

significativo sobre su estado de salud y su cali-
dad de vida. 

Quizás sea el Síndrome Geriátrico del que más 
se conoce sobre la existencia de factores de 
riesgo específicos, y por tanto, donde más ren-
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table pueden resultar las diferentes estrategias 
preventivas. Como se desprende de los nume-
rosos estudios observacionales realizados hasta 
la actualidad, la mayoría de las caídas en las 
personas mayores tienen un origen multifac-
torial. Si bien, en la bibliografía publicada, se 
aprecia carencia de estudios que arrojen rela-
ción de causalidad en personas de la comuni-
dad pues gran parte de ellos han sido realiza-
dos en personas ancianas institucionalizadas o 
con pluripatología; sin embargo, es mucho más 
numerosa la población mayor de 65 años que 
vive en su domicilio y en buen estado de salud. 
Esta última consideración resulta imprescindi-
ble para abordar personas que todavía son fun-
cionalmente autónomas y poder así combatir 
los factores que pueden llevar a una situación 
de dependencia. A pesar del avance en el co-
nocimiento epidemiológico y preventivo de las 
caídas a nivel mundial, las publicaciones exis-
tentes indican que en España no hay tendencia 
lineal que apunte hacia la disminución de la in-
cidencia de caídas en los últimos años. 

Los números denuncian que la evidencia cien-
tífica de intervenciones preventivas de caídas 
necesita ser implantada, mejorada o adaptada 
a la realidad de nuestra población. Se aprecia 
la necesidad de estudios con información más 
completa,  que hagan énfasis en la información 
cuantitativa descriptiva y se destaca la necesidad 
de evaluar profundamente las consecuencias a 
largo plazo de este Gigante de la Geriatría.

Las características de las caídas en la población 
mayor requieren intervenciones en el ámbito 
de la sanidad, pero también resulta necesario 
implicar a otros sectores públicos implicados 
como el urbanismo, el consumo, los servicios 
sociales o jefaturas de tráfico. Como en cual-
quier otro problema de salud, el papel de los 
profesionales sanitarios es fundamental para 
controlarlo y prevenirlo. Las caídas son, en 
nuestro medio, el tipo de lesión accidental más 
frecuente en las personas mayores. Por otro 
lado, tanto las lesiones producidas como las 
secuelas que conllevan generan consecuencias 
económicas para la colectividad que, a pesar de 
que no se conocen con precisión por falta de 
estudios específicos, se estima que representan 
unos costes bastante elevados, pues los datos 
de un reciente estudio europeo muestran que 

el coste de las caídas en la población representa 
un 2% del total de la atención sanitaria global, 
porcentaje que aumenta hasta el 2,5% en la 
población mayor. 

A pesar de que las caídas han sido intensa-
mente investigadas en los últimos 25 años, 
continúan siendo causa de pérdida funcional, 
de institucionalización precoz y de una eleva-
da morbimortalidad y por consiguiente, resulta 
una prioridad para los profesionales de enfer-
mería al cuidado de este grupo poblacional 
tan vulnerable, los adultos mayores. Adicional-
mente, sabiendo de la relevancia de adaptar las 
intervenciones preventivas a cada población y 
por la escasez de estudios en torno a las con-
secuencias indirectas de las caídas en ancianos, 
es relevante abordar esta cuestión para propi-
ciar nuevos conocimientos de cara a elaborar 
métodos de cribado específicos y programas de 
prevención y gestión de riesgo eficaces. 

En este sentido, el objetivo principal de esta 
tesis fue estimar la evolución de las caídas  en 
la población mayor comunitaria, y en la que el 
síndrome postcaída juega un papel determi-
nante.  Identificar las características propias de 
las caídas en mayores y sus factores predictores 
complementó la evidencia que, aún en estos 
tiempos, resulta inconclusa en nuestro medio. 
Además, observar cómo se comporta el miedo 
a caer en aquellos mayores sin antecedentes de 
caídas también permitió aclarar la controversia 
subyacente.    

Así, de manera global e idealista, esta tesis pre-
tende aportar evidencia científica que contribu-
ya a la mejora de la salud y la calidad de vida de 
las personas mayores, facilitando un envejeci-
miento digno y saludable, en ese denominado 
“aprendizaje más largo y difícil de la vida”.

RESUMEN 

Objetivo: Estimar la evolución de las caídas en 
los adultos mayores de 75 y más años de edad 
que residen en la comunidad, en la ciudad de 
Lleida. 
Métodos: Estudio descriptivo, prospectivo 
y longitudinal (una primera fase transversal y 
una segunda fase longitudinal con una media 
de seguimiento de dos años). La muestra total 
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fue 640 individuos de 75 y más años de edad, 
residentes en la comunidad en la ciudad Lleida. 
Las variables dependientes fueron la historia 
de caída en el último año, el miedo a caer y el 
síndrome postcaída en el icicio, y la aparición 
de caídas durante la fase de seguimiento. Entre 
las variables independientes encontramos los 
factores sociodemográficos, del equilibrio y la 
marcha, del estado de salud, de la calidad de 
vida relacionada con la salud y las relaciones 
sociales, con instrumentos de medida valida-
dos. Los datos fueron obtenidos a partir de la 
encuesta FRALLE. Se procedió a un análisis des-
criptivo y analítico (bivariado y multivariado) de 
las variables recogidas en la valoración inicial, y 
en el seguimiento.  
Resultados: La prevalencia de caídas en el 
último año fue 25,0% (IC95%:24,8-25,1), de 
síndrome postcaída 57,5% (IC95%:57,2-57,7) 
y de miedo a caer 41,5% (IC95%:41,3-41,6). 
Diversos factores sociodemográficos, del equi-
librio y la marcha, del estado de salud y de la 
CVRS y las relaciones sociales fueron asociados 
a estos tres fenómenos. 

Finalmente, para la regresión logística se obtu-
vo como factores independientes a las caídas 
los problemas de audición, los síntomas depre-
sivos y la discapacidad básica; para el síndro-
me postcaída el sexo femenino, los menores 
de 85 años, la discapacidad instrumental y el 
componente físico de la CVRS, y para el miedo 
a caer en toda la población mayor la discapa-
cidad básica, el componente físico de la CVRS, 
las caídas y la depresión. En la fase longitu-
dinal, se obtuvo una incidencia de caídas del 
35,5% (IC95%:34,9-35,4) y fueron predictores 
de caídas el sexo, el vivir solo, un deterioro en 
la calidad de vida relacionada con la salud, los 
problemas de audición, el estado nutricional y 
el miedo a caer. Tras el análisis multivariante, 
el miedo a caer, los problemas de audición y 
un deterioro de la calidad de vida, se constitu-
yeron como factores independientes. Además, 
sólo el miedo a caer aun sin antecedentes de 
caída al inicio, conduce a caída y discapacidad.  
Conclusiones: Las caídas y el miedo a caer en 
los adultos mayores que viven en la comuni-
dad constituyen un problema frecuente y con 

El miedo a caer
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efectos no deseados para la salud del mayor, 
incluyendo importantes consecuencias psico-
lógicas. Los resultados advierten la necesidad 
de profundizar en el tema a fin de establecer 
estrategias preventivas efectivas.   
Palabras clave: Caídas, síndrome postcaída, 
miedo a caer, factores asociados y personas 
mayores. 

CONCLUSIONES

La  prevalencia de caídas fue del 25% en los 
mayores incluidos en la presente investigación 
siguiendo un comportamiento similar al pre-
sentado por otros autores, e identificándose 
como factores independientemente asociados 
a las mismas los problemas de audición, los 
síntomas depresivos y la discapacidad básica. 
El síndrome postcaída, principal consecuencia 
psicológica de este gigante de la geriatría re-

presentó una prevalencia del 57,5%, resultan-
do factores asociados  de forma independiente 
al mismo el ser mujer y la incapacidad para las 
actividades instrumentales de la vida diaria. Son 
pocos los trabajos que han dedicado una espe-
cial atención al  síndrome postcaída por lo que 
la frecuencia de su aparición en la población 
mayor comunitaria es todavía una gran des-
conocida y es difícil contrastar los datos. Estos 
resultados suscitan el desarrollo de nuevas lí-
neas de investigación que permitan una mayor 
comprensión de este fenómeno.

Más de la mitad de los adultos mayores que 
sufrieron al menos una caída anual, desarro-
llaron miedo a volver a caer, una de las prin-
cipales características del síndrome postcaída. 
Junto al miedo a volver a caer, la restricción 
de la actividad por dicho miedo es otro de los 
elementos fundamentales que dan consistencia 
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más de la tercera parte de los adultos mayores 
que habían sufrido al menos una caída en los 
12 meses previos a la recogida de datos, habían 
restringido su actividad  cotidiana, siempre re-
lacionado con una pérdida de confianza en 
su desempeño por miedo a experimentar una 
nueva caída.

La prevalencia de miedo a caer en toda la mues-
tra estudiada fue del 41,5%, de acuerdo al in-
tervalo establecido por diferentes revisiones. La 
experiencia de caídas es una causa conocida 
para desarrollar temor a caer; sin embargo, di-
cho miedo también prevalece en aquellas per-
sonas mayores que no cuentan con una caída 
anterior.

Los datos recogidos en el seguimiento arrojan 
una incidencia de caídas del 35,2%, acorde a lo 
publicado en investigaciones previas, e indican 
que los adultos mayores que presentan cierto 
grado de deterioro en el componente mental 
de la calidad de vida relacionada con la salud, 
problemas de audición y sentimiento de miedo 
a sufrir una caída son más propensos a experi-
mentar una caída.

Así, con el avance de la investigación, se ha 
podido establecer que el miedo a caer puede 
ser independiente de la experiencia previa de 
caídas y al mismo tiempo constituirse como un 
factor de riesgo de las mismas.

El presente trabajo no sólo aporta evidencia 
científica sobre la evolución de las caídas en 
las personas mayores que residen en la co-
munidad, sobre su epidemiología y sobre sus 
factores predictores; sino que también trata de 
esclarecer la controversia en torno a las con-
secuencias psicológicas de las caídas y que no 
están tan exploradas en nuestro medio, defi-
nidas bajo el epígrafe “síndrome postcaída”; 
permitiendo también valorar la importancia 
que representa el miedo a caer en la población 
mayor, pudiendo comprometer su salud tanto 
o más que la propia caída. 

Estos hallazgos pueden ser de utilidad para in-
vestigaciones futuras a fin de desarrollar nuevas 
estrategias preventivas de caídas, ante el sín-

drome postcaída y el miedo a caer en la pobla-
ción mayor que reside de forma independiente 
en la comunidad. 

IMPLICACIONES SANITARIAS 

El proceso de investigación presentado has-
ta el momento, supone la confirmación de la 
evidencia que sugiere las caídas como un Gi-
gante de la Geriatría con múltiples factores ín-
timamente imbricados capaces de condicionar 
y repercutir en términos de calidad de vida y 
bienestar de la persona, la familia y la sociedad, 
consolidando las caídas como un Síndrome Ge-
riátrico importante. 

La elevada incidencia de caídas en la pobla-
ción mayor comunitaria se traduce en la rele-
vancia de ampliar el conocimiento en torno a 
este síndrome, pues su seguimiento permitirá 
el estudio de nuevas estrategias preventivas y 
de tratamiento adecuados; siendo, el profundo 
conocimiento de su epidemiología y su etiolo-
gía, un paso previo a adoptar ante cualquier 
intervención posterior. 

Destacando la elevada frecuencia de aparición 
de miedo a volver a caer y de restricción en el 
desarrollo de las actividades cotidianas por di-
cho miedo, la conocida prevalencia de síndro-
me postcaída en aquellos mayores con historia 
previa de caídas accidentales y el abordaje de 
sus factores asociados son de gran relevancia 
para el diseño e implementación de programas 
preventivos, con gran aplicabilidad en ámbitos 
sanitarios y sociosanitarios. 

Este estudio que presenta la evolución de las 
caídas en la población mayor que reside en la 
comunidad, ayuda a comprender la especial  
atención que merece este colectivo y contri-
buye al desarrollo de la ciencia enfermera, 
pudiendo sensibilizar a los profesionales de 
enfermería responsables del cuidado y atención 
de las personas mayores. A su vez, constituye 
la oportunidad de desvelar el cuidado integral 
que requiere este grupo poblacional tan vulne-
rable, y no es más que una manera de mostrar, 
revelar y valorar el trabajo que día tras día nos 
esforzamos por mejorar.[]
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ta més de deu anys dedicats a la investigació 
clínica en l’especialitat de Malaltia Respira-
tòria Crònica. Va iniciar-se en aquest camp a 
l’Hospital Clínic de Barcelona l’any 2003 des-
prés de diplomar-se en Infermeria a la Univer-
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l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de 
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lla a l’Institut de Recerca de la Vall d’Hebron. 
Una trajectòria en el món de la recerca infer-
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responsable de la coordinació, gestió i moni-
torització dels projectes d’investigació a nivell 
nacional i internacional. El seu dia a dia inclou 
tasques com l’elaboració i redacció de projec-
tes d’investigació i presentació a les principals 
convocatòries públiques d’investigació a ni-
vell autonòmic, nacional o europeu. També 
treballa en la posada en marxa i coordinació 
d’estudis multicèntrics nacionals o europeus, 
monitorització dels centres i dades recopi-
lats, gestió econòmica dels projectes, anàlisis 
d’estadístiques i elaboració d’informes de re-
sultats, elaboració de manuscrits i enviament 
a revistes científiques, presentació de resultats 
a congressos d’àmbit nacional i internacional. 
Cristina Esquinas ha col·laborat en diferents 
projectes d’investigació, molts dels quals com 
a investigadora principal, entre els què desta-

quen els que provenen del ISCIII (FIS PI080472 
y FIS PI12/01499). Tota aquesta feina de recerca 
s’ha plasmat en un total de vint-i-cinc publica-
cions científiques fins al moment (www.ncbi.
nlm.nih.gov/pubmed/?term=esquinas+c).

ACTIVITAT DOCENT

Va entrar en el món de la docència el 2010 im-
partint l’assignatura de “Bioestadística” dins el 
Grau d’Infermeria de la UB com a professora as-
sociada. També, des del 2012, imparteix classes 
a la Universitat de Lleida on dóna l’assignatura 
de “Comunicació de resultats” dins del Màster 
d’Investigació en Salut i la de “Metodologia de 
la investigació” dins del Grau de Fisioteràpia. 
La seva tasca docent es completa amb les as-
signatures “Metodologia de la investigació” i 
“Bioestadística avançada” que imparteix des del 
passat setembre dins del Màster d’Investigació 
en Odontologia de la Universitat Internacional 
de Catalunya. Esquinas realitza a més, treballs 
com a freelance d’assessoria estadística i meto-
dològica de qualsevol especialitat per diferents 
empreses.

Infermera des del 1999, la seva formació 
acadèmica va continuar amb la diplomatura 
de Disseny i Estadística en Ciències de la Sa-
lut (UAB-2008). Màster en Salut Pública per la 
Universitat Pompeu Fabra al 2009 i Màster en 
Metodologia de la Investigació en Ciències de 
la Salut per la UAB al 2010, des del passat se-
tembre és també Doctora en Salut per la UdL 
amb la Tesi “Síndrome de Apnea-Hipopnea del 
Sueño y Factores de Riesgo Cardiovascular”.

BREVE RESEÑA DE LA TESIS

Título: Síndrome de Apnea-Hipopnea del Sueño y 
Factores de Riesgo Cardiovascular

texto Cristina Esquinas

7M& 9oFchR=7& c7& eEF7efYOEREF7e& >$;& -A$-
ño (SAHS) es una enfermedad muy prevalente 
que afecta al 4-6% de los varones y al 2-4% de 

las mujeres en la población general adulta de 
edades medias. Los pacientes que padecen este 
síndrome tienen episodios repetidos de colapso 

112  inf  MARÇ 2014  

m
ó
n
 a
c
a
d
è
m
ic



2014  MARÇ  inf 113

m
ó
n
 a
c
a
d
è
m
ic

Cristina Esquinas 
porta més de deu 
anys dedicada a la 
investigació clínica 
en l’especialitat 
de Malaltia 
Respiratòria Crònica
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de la vía aérea superior (VAS) durante el sue-
ño que da lugar a episodios de hipoxia-reoxi-
genación, despertares  transitorios (arousals), 
incremento de la actividad neurovegetativa y 
cambios en la presión intrapleural. Todo este 
conjunto de fenomenos fisiopatológicos dan 
lugar  a diversas comorbilidades cardiovascula-
res, neurológicas y metabólicas. La enfermedad 
cardiovascular es la mas notoria, y se ha rela-
cionado con los episodios de hipoxia/normoxia 
o con la actividad del sistema neurovegetativo. 
Los aspectos metabólicos no son tan conocidos 
en la actualidad.

El objetivo principal de los trabajos presentados 
en esta tesis es doble: por una parte, analizar 
aspectos básicos de la relación existente en-
tre el SAHS y la enfermedad cardiovascular y 
metabólica; por otra en pacientes con SAHS se 
desarrolla y diseña detalladamente un protoco-
lo que tiene como objetivo estudiar el impacto 
del tratamiento con presión positiva continua 
en la vía aérea (CPAP) sobre la aparición de 
nuevos eventos cardiovasculares en pacientes 
con SAHS y síndrome coronario agudo (SCA). 
Se han realizado cuatro estudios: tres de ellos 
de mecanismos e investigación básica,  y por 
último, un cuarto de carácter clínico.
El primer estudio (Bonsignore MR, et al. Eur Res-
pir J. 2012) incluyó un total de 529 pacientes 
con SAHS, y mostró que en los pacientes con 
SAHS la prevalencia de síndrome metabólico 
(SM) es muy elevada. Además, el 38,2% de los 
pacientes restantes presentaba al menos uno o 
dos componentes del SM. El número de com-
ponentes del SM correlacionó positivamente 
con la presencia de resistencia a la insulina (RI). 
El segundo estudio (Barceló A, et al. Eur Respir 
J. 2011), incluyó un total de 119 pacientes con 
SAHS y de 119 controles con una distribución 

similar de sexo, edad e índice de masa corporal 
(IMC). Este estudio mostró una elevada concen-
tración plasmática de ácidos grasos (AG) libres 
en los pacientes con SAHS, existiendo una co-
rrelación positiva entre diversos  índices de gra-
vedad del SAHS y la concentración plasmática  
AG. El tercer estudio (Barceló A, et al. Respi-
ration. 2012), incluyó 826 sujetos con nuevo 
diagnóstico de SAHS. 

El estudio reveló una alta prevalencia de déficit  
de vitamina D en los pacientes con SAHS. Se 
observó una relación inversa entre la concen-
tración plasmática de vitamina D y la presencia 
de SM y diabetes. Una concentración plasmá-
tica elevada de hormona paratiroidea (PTH) se 
relacionaba con un aumento de la prevalencia 
de obesidad e hipertensión. 

En el cuarto estudio (Esquinas C, et al. Clin Car-
diol. 2013), se detalla en profundidad el dise-
ño y metodología de un estudio multicéntrico, 
prospectivo, aleatorizado, abierto y controlado, 
en el que se incluyen, de forma consecutiva, los 
pacientes con diagnóstico de SCA y sin som-
#1;$#0+)&>+A*#)&S$-0);)&>$&7@v1*!W&a&TQV&XA$&
son ingresados en las Unidades Coronarias de 
15 hospitales universitarios en España. Los pa-
cientes son sometidos a un estudio del sueño 
mediante poligrafía cardiorrespiratoria (PCR). 
Aquellos con un índice de apnea-hipopnea 
SOeYV&P&T`lW& -1#&);$)!1*+%)>1-&)& !*)!)(+$#!1&
con CPAP (grupo 1: 632 pacientes) o a trata-
miento conservador (grupo 2: 632 pacientes). 
Los pacientes con IAH <15/h (Grupo 3: 632 
pacientes) son monitorizados como grupo de 
referencia. Se realizan visitas de seguimiento al 
mes y a los 3, 6 y 12 meses tras la aleatori-
zación, y posteriormente cada 6 meses tras el 
primer año de seguimiento.[]
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clínica de Ponent
Un referent de la salut a Lleida



116  inf  MARÇ 2014  

c
lín
ic
a
 d
e
 p
o
n
e
n
t

text Sara Bobet

foto Bàrbara Chalamanch

MISSATGES/ARXIU CLÍNICA DE PONENT
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LA CLÍNICA DE PONENT és un centre sanitari 
que vetlla per la salut dels lleidatans des de fa 
gairebé seixanta-sis anys. Amb un equip humà 
integrat per 250 professionals, entre els què 
trobem unes, aproximadament, setanta infer-
meres. El centre ha patit una recent remodela-
ció que fa que l’emblemàtic edifici de Prat de la 
Riba llueixi una façana moderna que exposa a 
l’exterior una petita mostra de l’autèntic canvi 
que s’ha produït a dins. Renovació de la zona 
d’urgències (ara hi ha cinc espais equipats i 
monitoritzats, dos dels quals atenen específica-
ment els serveis de traumatologia i pediatria), 
de l’entrada principal, la tercera planta, instal-
lació d’un muntacàrregues de lliteres, ascensors 
i remodelació de la zona d’hospitalització (que 
consta de cinc plantes amb 56 habitacions indi-
viduals, 18 de dobles, 2 sales de part i cinc qui-
ròfans). Una modernització d’instal·lacions que 
culminarà pròximament amb la millora de les 
zones comunes i les consultes externes. Millo-
res dutes a terme perquè aquest centre sanitari 
de Lleida amb un major volum d’activitat doni 
un millor servei. I és que cada any la Clínica de 
Ponent, que forma part del Grup Aliança-Divina 
Pastora, realitza 75.000 visites externes, atén 
unes 14.000 urgències, fa 7.000 intervencions 

i dóna 6.500 altes. Unes xifres importants per 
un centre que concentra 29 especialitats mè-
diques per satisfer les necessitats i expectatives 
no només dels socis d’entitats d’assegurança 
lliure i pacients privats, sinó també de molts 
pacients del Servei Català de la Salut gràcies al 
concert establert amb el CatSalut del Departa-
ment de Salut de la Generalitat de Catalunya. I 
és que el centre forma part de la Xarxa Hospi-
talària d’Utilització Pública (XHUP) de manera 
que gairebé el 40% dels seus usuaris entren per 
aquesta via. Precisament la clínica es troba ara 
en procés d’acreditació a través d’una auditoria 
externa per seguir formant part de la XHUP. Cal 
dir que, des del 2008, el centre supera aques-
ta acreditació amb una alta qualificació. I en 
aquest fet hi tenen part important de respon-
sabilitat els equips d’infermeres i infermers que 
fan una tasca important en la resolució d’indi-
cadors i estàndars.

La Clínica de Ponent consta d’un edifici princi-
pal on es troben les urgències, el laboratori, el 
TAC i la radiologia, els quiròfans, els gabinets 
d’endoscòpia, l’hospitalització de les especi-
alitats mèdiques i quirúrgiques i l’àrea mater-
noinfantil. Hi ha també un espai annex destinat 

DOLORS CABAU, DIRECTORA D’INFERMERA
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a les consultes externes de les especialitats i a 
la realització de proves complementàries i de 
ressonància magnètica. L’activitat del centre 
gira sempre entorn a oferir el millor servei al 
ciutadà, posant èmfasi en la minimització al 
màxim del temps d’espera, prestant uns serveis 
sanitaris que satisfacin les expectatives de l’usu-
ari i posant tots els recursos perquè l’estada 
a l’hospital sigui el més còmoda possible. Pel 
que fa a la gestió, el centre té un enfocament 
basat en els processos de manera que s’ana-
litzen i gestionen de forma transversal les di-
ferents seqüències d’activitats. Cada procés té 
un responsable que assegura la disponibilitat 
de recursos, la informació necessària per la seva 
operació i seguiment i la implementació d’acci-

ons per aconseguir els resultats, així com també 
la seva millora. Un dels punts més rellevants del 
funcionament de l’hospital és la seva política de 
qualitat gestionada a través d’un òrgan creat 
expressament que s’anomena Nucli Promotor 
de la Qualitat (NPQ). El NPQ és un grup plu-
ridisciplinari que identifica i promociona eines 
de millora continua i de gestió de qualitat. 
Precisament dues infermeres, la Dolors Cabau 
i la Iolanda Buixadera, es troben dins d’aquest 
grup. Així, de manera consensuada amb la res-
ta de professionals responsables, elaboren cada 
any objectius de millora amb el corresponent 
pla d’accions i alhora estableixen quins ele-
ments de mesura (indicadors) s’utilitzaran per 
fer seguiment del seu grau de consecució. Dins 

ANNA QUINTANILLA
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dels equips multidisciplinars implicats en l’asso-
liment del millor nivell d’atenció, hi ha diverses 
infermeres que hi treballen com a propietàri-
es de procés, que avaluen les activitats que es 
duen a terme al centre, guiant i impulsant la 
millora de la qualitat de la institució. 

La Clínica de Ponent disposa de diferents òr-
gans d’assessorament i treball que estan vincu-
lats a la direcció, encapçalada actualment per 
en Carles Tobar. Es tracta de diversos Comités 
que tenen competències sobre diferents àmbits 
en què basen la seva activitat. En total hi ha 
onze comitès anomenats Comissions que ver-
sen sobre Documentació, Farmàcia i Terapèuti-

ca, Mortalitat, Bioètica, Salut Laboral, Quirúrgi-
ca, Hemovigilància, Patologia Mamària, Colon, 
Infeccions, Gestió de Residus i Seguretat del Pa-
cient. Precisament en aquesta darrera comissió 
el paper de les infermeres és fonamental. 

COMISSIÓ PER A LA 
SEGURETAT DEL PACIENT

Aquest comitè lidera les polítiques en matèria 
de seguretat del pacient a la Clínica de Ponent 
d’acord amb el Pla de Salut 2011-2015 del De-
partament de Salut de la Generalitat de Cata-
lunya. És una comissió integrada en gran part 
per infermeres que gestionen les diferents àrees 
d’actuació. En aquest sentit, les línies estratè-
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giques d’aquesta comissió es desenvolupen en 
vuit Unitats Funcionals de seguretat pel pacient 
que són: 
'&Y+.+$#$&>$&=)#-/&M)&A#+!)!&!*$I);;)&@$*&@*$-
venir les infeccions nosocomials, aconseguir 
Bacterièmia i Pneumònia zero i acompleix el 
programa sistemàtic de prevenció de la infecció 
de les ferides quirúrgiques. Les infermeres Anna 
Quintanilla i Blanca Loriente són les responsa-
bles d’aquesta unitat. La Blanca s’encarrega 
també dels processos d’anatomia patològica i 
tota la gestió de residus. 
'&w-&-$.A*&>$&($>+0)($#!-&>N);!&*+-0&+&Y$(1-
vigilància en col·laboració amb el BST. Aquesta 
unitat funcional és responsabilitat de la infer-
mera Àngels Soliva.
'&b$*+L+0)0+\&>$&;)&-$.A*$!)!&$#&0+*A*.+)/&M)&A#+-
tat se centra en aplicar el llistat de comprovació 
per verificar la realització de les intervencions, 
assegurant la realització correcta de totes les 
activitats. La infermera responsable és la Mont-
se Casadellà.
'&O>$#!+L+0)0+\&+#$XA"Z10)&>$&@)0+$#!-/&MN1Id$0-
tiu principal és evitar confusions per evitar ris-
cos d’errors en l’atenció diagnòstic terapèutica. 
Per aconseguir-ho es promou la utilització de 
braçalets i altres sistemes d’identificació de pa-
cients, així com la millora de l’ús dels sistemes 
d’identificació de pacients entre els professio-
nals sanitaris. La infermera responsable és la 
Dolors Cabau que porta, a més, l’àrea de gestió 
del coneixement.
'&E*$Z$#0+\&>$&0)+.A>$-/&91!)&;)&*$-@1#-)I+;+!)!&
de la infermera Àngels Soliva, la unitat treballa 
per unificar criteris a l’hora de fer la valoració 
de risc de caigudes del pacient hospitalari i 
instaurar les mesures preventives per dismi-
nuir la seva incidència en pacients ingressats. 
També avalua i identifica els pacients amb riscs 
de caigudes, estimula l’aplicació de mesures 
preventives, treballa per augmentar la segu-
retat dels pacients, per promoure la mobilitat 
i independència del malalt, establir polítiques 
més restrictives d’immobilització de pacients o 
estandaritzar els plans d’actuació d’infermeria 
davant una caiguda, entre altres.
'&E1;"!+0)&>$&01(A#+0)0+\&1#&01;D;)I1*)&;)&+#L$*-
mera Anna Quintanilla, havent realitzat el Pla 
de Comunicació del Centre. 
'&E*$Z$#0+\&>Nx;0$*$-&@$*&@*$--+\/&M)&A#+!)!&!*$-
balla bàsicament en la prevenció i recollida de 
dades dels pacients amb riscs. La infermera res-
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'&E*$Z$#0+\&>N+#L$00+1#-&#1-101(+);-& SibCOFf
i#+!)!&>$&b+.+;G#0+)&+&C1#!*1;&>$&;$-&+#L$00+1#-&
#1-101(+);-V/& g1*()& @)*!& >$;& @*1.*)()& bOF-
C)!&Sb+.+;)#0+)&>$&;$-&+#L$00+1#-&#1-101(+);-&)&
Catalunya) que es va constituir l’any 2006 i al 
2007 va instaurar un sistema estandarditzat de 
vigilància de la infecció nosocomial que actual-
ment comprèn 66 hospitals públics, concertats 
o privats d’arreu de Catalunya. L’objectiu prin-
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cipal de la infermera és vigilar estrictament l’as-
sitència sanitària per assegurar els estàndards 
d’excel·lència infermera, el 100% de compli-
ment del Pla d’actuació i el màxim exponent en 
els indicadors dins dels hospitals d’aguts de Ca-
talunya. La infermera responsable de la unitat, 
que es multidisciplinar, és l’Anna Quintanilla.

CONSULTES INFERMERES 
A LA CLÍNICA DE PONENT

El centre disposa de Consultes Infermeres que pre-
tenen fomentar l’autoresponsabilitat dels pacients 
i cuidadors en el procés de prevenció o també en 
el postassistencial. Hi ha dotze consultes de les què 
en són responsables diferents infermeres. 

'&e!$#0+\&)&;)&0*1#+0+!)!/&M)&01#-A;!)&-$&0$#!*)&
en la cura de diabetis, HTA, IC, MPOC... entre 
altres qüestions i és responsabilitat de la infer-
mera Tere Gesé.

'&E*1Z$-&LA#0+1#);-&*$-@+*)!<*+$-/&C1#>Ay>)&@$*&
la infermera Rosa Torrelles, en aquesta consulta 
es fan estudis de proves d’esforç o de diagnòs-
tic cardiològic ambulatori.
'&E$>+)!*+)&+&0);$#>)*+&Z)0A#);&-+-!8(+0/&C1#-A;-
ta portada per la infermera Conchita Sanz.
'&=)!$*#1+#L)#!+;&+&@*$@)*)0+\&);&@)*!/&M)&;;$Z)-
>1*)&b$*<#+0)&C)I+-01;&.$-!+1#)&)XA$-!)& 01#-
sulta amb la resta de l’equip de llevadores.
'&C1#-A;!)&>$&?eR/&h$-@1#-)I+;+!)!&>$&;)&+#L$*-
mera Silvia Eizmendi.
'&E*$1@$*)!1*+-/&M)&01#-A;!)&1L$*$+B&A#)&)!$#0+\&
personalitzada per confirmar la seguretat del 
pacient durant tot el procés quirúrgic, a través 
de la infermera Iolanda Buixadera, que fa el se-
guiment pre i postoperatori que inclou l’aten-
ció telefonica del servei d’UCSI (cirurgia sense 
ingrès) i per un altra línia la dels pacients ingres-
sats, portada per les infermeres Cristina Ribes 
i Fernanda Pérez en el torn de matí i Rosario 
Pérez en el torn de tarda. El procés d’hospita-

REUNIÓ DE L’EQUIP DE GESTIÓ
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lització i dret a la intimitat i confort del pacient 
es troba sota la responsabilitat de Judith Mata. 
'& C1#!+#Ay!)!& )--+-!$#0+);/& C1#-A;!)& 01#>Ay>)&
@$*& ;N+#L$*($*& u1-$@& b+0$#!$& Y$*#z#>$%& XA$&
s’encarrega de l’hospitalització a domicili.
'&9$*Z$+&>$&h)>+1>+).#<-!+0/&C1#-A;!)&1#& ;N+#-
fermer Joan Ros i la infermera Montse Canut 
realitzen, entre d’altres, serveis de diagnòstic 
per la imatge com Rx, RMN o TACs i escrining 
de càncer de mama.
'& 9$*Z$+& >N$#>1-0<@+$-/& M)& +#L$*($*)& O1;)#>)&
Buixadera s’encarrega de l’escrining de càncer 
de colon o gàstric.
'& 9);A!& ;)I1*);/& M)& 01#-A;!)& +#0;1A& ;N)!$#0+\&
emocional als professionals, els indicadors de 
malaltia, accidents laborals, etc... i està sota la 
responsabilitat de la infermera Silvia Eizmendi.
'&h$$>A0)0+\&>$;&-<;&@8;Z+0/&M)&+#L$*($*)&e##)&
Quintanilla treballa en aquesta consulta per la 
prevenció i atenció de la incontinència d’orina 
masculina i femenina.

'&e!$#0+\&)&1-!1(+$-/&C1#-A;!)&*$-@1#-)I+;+!)!&
de la infermera Àngels Herrada.
 
CONVENIS I INVESTIGACIÓ

Clínica de Ponent té un conveni laboral amb 
l’Associació Down Lleida per incorporar joves 
amb sindrome de down per realitzar pràctiques 
formatives dins del centre. Així doncs, cada any, 
4 joves del programa Integra XXI de Down Llei-
da aprenen a realitzar tasques com el trasllat 
de documentació i/o mostres clíniques, atenció 
a l’usuari o realització de treballs administratius 
bàsics sempre sota la tutela d’infermeres. 

El centre té també un conveni amb la Universi-
tat de Lleida, la Universitat Internacional de Ca-
!);A#j)&+&;)&i#+Z$*-+!)!&>$&b+0&@$*&L1*()*&$-!A>+-
ants d’infermeria oferint pràctiques i docència 
de pregrau.
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nica de Ponent té en projecte la col·laboració 
amb la Universitat de Lleida (UdL) pel doctorat 
en infermeria que permetrà la seva participa-
ció en una línea d’investigació conjunta en la 
millora de la qualitat de vida dels pacients. La 
tutora del projecte és la infermera Anna Quin-
tanilla Sanz.

EQUIP D’INFERMERES
DE CLÍNICA DE PONENT

Format per unes setanta infermeres on l’equip 
de gestió es composa per:
'&c+*$0!1*)&>NO#L$*($*+)H&
Dolors Cabau Bobet.
'&9A@$*Z+-1*$-H&
Blanca Loriente i Montse Casadellà.
'&C11*>+#)>1*$-H&
Àngels Soliva, Judith Mata, Pepita Garcia Pey 
i Esther Call.[]
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curs COILL

ABORDATGE INTEGRAL 
DEL PACIENT AMB DIABETIS

OBJECTIUS

Conèixer el maneig del pacient diabètic en fun-
ció del tipus de diabetis:

'&O>$#!+L+0)*&$;-&!*$!-&>+L$*$#0+);-&>$&;)&(););!+)&
de la diabetis en funció del tipus DM 1 o DM 2

'& e@*$#>*$& ;$-& $+#$-& +& !80#+XA$-& >N$#-+#+-!*)-
ment em la DM 1 i DM 2.

CONTINGUTS

'&?$()&TH&n$#$*);+!)!-&>$&;)&(););!+)
'&?$()&5H&7>A0)0+\&c+)I$!1;<.+0)
'&?$()&4H&FA!*+0+\&+&c+)I$!+-
'&?$()&U&H&E$A&c+)I8!+0
'&?$()&`H&?);;$*&@*G0!+0&F1Z$-&?$0#1;1.+$-
'&?$()&_H&?);;$*&E$A&c+)I8!+0/[]

Per a més informació: 
infermerialleida@lleida.org

Dirigit a: 
Infermers/es interessats/des de qualsevol àmbit.

Docents: 
Cristina Domínguez Gadea
Montse Doria Cervós
Pilar Ibars Moncasi
Magda Mateu Amorós

Durada: 
4Q&W1*$-/
 
Dates i horaris: 
5s&>N)I*+;K&`fT4fT2f5_&>$&()+.&
i 2 de juny de 2014
T_f5Q/4QW

Lloc: COILL

INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

'&C1;D;$.+)>$-&CROMM&TQQ&$A*1-&
(Curs parcialment subvencionat pel COILL, es 
retornarà el 50% de la matrícula a totes aque-
lles persones que compleixen amb els criteris 
d’assistència, puntualitat i superin el curs). 
O#.*8-&);&0l0&79Q5f5TQQfQ4QTfTUfQ5QQTUUU22&
(cal que hi consti nom i cognoms). Es retorna-
rà el 80% de la matrícula a les col·legiades en 
situació d’atur.
'&E$*-1#$-&#1&Z+#0A;)>$-&);&CROMMK&
preu únic de 150 euros. 
O#.*[-&);&0l0&79Q5f5TQQfQ4QTfTUfQ5QQTUUU22&
(cal que hi consti nom i cognoms).

Es demana confirmació de l’assistència i efectu-
ar l’ingrés de la matrícula del 24 de març al 15 
>N)I*+;K&I[&@$*&!$;8L1#&);&234&5U&43&_Q&1&I[&@$*&
correu electrònic a:
infermerialleida@lleida.org.
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curs COILL

INTRODUCCIÓ A LA 
INVESTIGACIÓ EN INFERMERIA

Dirigit a: 
Infermers/es interessats/des en desenvolupar 
competències en investigació i en metodologia 
científica.

Coordinadora: 
Teresa Botigué Satorra

Durada: 
60 hores.
 
Dates i horaris: 
O#+0+&>$;&0A*-H&4T&>$&()*J&>$&5QTU
Fi del curs: 25 de maig de 2014
La durada del curs és de 2 mesos: el Mòdul 1 i 
2 són d’una durada de 2 setmanes cadascun i 
$;&=<>A;&4&[-&>$&U&-$!()#$-/

Lloc: COILL

INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

'&E*$A&x#+0&TQQ&$A*1-&
(Curs parcialment subvencionat pel COILL, es 
*$!1*#)*G&$;&4Qq&>$&;)&()!*"0A;)&>$&;)&()!*"0A;)&
al superar el curs en les dates previstes). 
O#.*8-&);&0l0&79Q5f5TQQfQ4QTfTUfQ5QQTUUU22&
(cal que hi consti nom i cognoms). 

Es demana confirmació de l’assistència i efectu-
ar l’ingrés de la matrícula del 6 al 21 de març, 
I[&@$*&!$;8L1#&);&234&5U&43&_Q&1&I[&@$*&01**$A&
electrònic a:
infermerialleida@lleida.org []

OBJECTIUS

Formar a professionals d’infermeria perquè pu-
guin iniciar-se en el camp de la investigació des 
d’una perspectiva infermera:
'&E*1@1*0+1#)*&$;-&01#$+B$($#!-&IG-+0-&+&.$#8-
rics per a iniciar activitats d’investigació.
'&E$*($!*$&;)&L)(+;+)*+!%)0+\&)(I&$;-&01#0$@!$-&
d’identificació i priorització de problemes d’in-
vestigació, formulació d’hipòtesis i en la meto-
dologia quantitativa.
'&g1($#!)*&;)& +#Z$-!+.)0+\&01(&)&$;$($#!&W)-
bitual de l’activitat assistencial de la infermera.

CONTINGUTS

'&={ciM& O/& M)& O#Z$-!+.)0+\& $#& O#L$*($*+)H& ;)&
pregunta d’investigació
'&={ciM&OO/&h$Z+-+\&>$&;)&;+!$*)!A*)&+&$;)I1*)0+\&
del marc teòric
'&={ciM&OOO/&Y+@<!$-+&+l1&1Id$0!+A-/&c+--$#j&>$&
l’estudi

METODOLOGIA

La modalitat d’aquest curs serà on-line. Cada 
mòdul tindrà una part teòrica i una part pràc-
tica. La part teòrica consistirà en la lectura dels 
continguts i de material addicional i la part 
pràctica en la resolució d’activitats relacionades 
amb la matèria. S’inclouran fòrums de discus-
sió a través de la plataforma. Tot aquest pro-
cés serà supervisat i avaluat per la professora. 
També es realitzaran dues sessions presencials a 
l’inici i a la meitat del curs.

AVALUACIÓ
Per tal de superar el curs s’hauran de realitzar 
les activitats referents al Mòdul I, II i III dins el 
període que consta al cronograma. 

Per a més informació: 
infermerialleida@lleida.org
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MASTER UNIVERSITARI

RECERCA EN SALUT
ANTIC MÀSTER EN CIÈNCIES 

DE LA INFERMERIA

El Màster Universitari en Recerca en Salut està 
format per dos mòduls. El primer, de caràcter 
obligatori, esta destinat a la formació en me-
todologia científica i aquelles eines que són 
necessàries en la recerca avançada en salut. El 
segon mòdul el conforma l’optativitat, on es 
pot escollir entre tres opcions: 
'&7-@$0+);+!)!&eH&7#Z$;;+($#!&-);A>)I;$/
'&7-@$0+);+!)!&:H&h$0$*0)&0;"#+0)&+&$@+>$(+1;<.+0)/
'&7-@$0+);+!)!&CH&h$0$*0)&0*"!+0)&$#&-);A!/

A QUI VA DIRIGIT
Titulats de l’àmbit de ciències de la salut o al-
tres titulats que vulguin investigar en al camp 
de la salut.

DOCENTS
El professorat està format per professors de la 
Universitat de Lleida (UdL) i professors-inves-
tigadors externs, nacionals i internacionals de 
reconegut prestigi, que col·laboren amb nosal-
tres i que aporten la seva experiència en inves-
tigacions a altres països i amb els projectes que 
han desenvolupat o fan actualment.

MODALITAT 
Semi presencial:
'&MN)--+-!8#0+)&@*$-$#0+);& -A@1-)&$#!*$&A#&5Qf
4Qq&>$&;)&0G**$.)&!1!);&>$;-&0*8>+!-&>$;&=G-!$*/&
'&M)&L1*()0+\&Z+*!A);&XA$&*$@*$-$#!)&$;&3QfsQq&
restant, es realitzarà mitjançant la plataforma 
SAKAI.

DURADA
'&e;A(#$-&)&!$(@-&01(@;$!H&
   60 ECTS en un curs* 
'&e;A(#$-&)&!$(@-&@)*0+);H&
   60 ECTS repartits en dos cursos*
*El màster ofereix la possibilitat de realitzar 75 
ECTS (en lloc dels 60 inicials) el que permetria 
accedir directament al Programa de Doctorat 
en Salut de la Universitat de Lleida als diplo-
mats/des en infermeria.

REQUISITS D’ACCÉS
Títol de grau, diplomat o llicenciat.

PLACES 
20 alumnes

PREINSCRIPCIÓ
'&E*+($*&!$*(+#+H&&>$&;NT&>$&()*J&);&4Q&>$&dA#j
'&9$.1#&!$*(+#+&S$#&$;&-A@<-+!&>$&XA$&;$-&@;)0$-&
no s’hagin cobert en el primer termini de ma-
triculació): del 28 de juliol al 21 de setembre
'& ?$*0$*& !$*(+#+& S-+& XA$>$#& @;)0$-& Z)0)#!-& 1&
existeixen renúncies): del 26 de setembre a l’11 
d’octubre

Més informació i preinscripcions:
Per tal de formalitzar la preinscripció és neces-
sari omplir el formulari al web de la UdL: 
www.udl.cat/estudis/poficials.html. 
Un cop omplert el formulari, s’haurà d’entregar 
la documentació requerida per a l’admissió al 
servei de Gestió Acadèmica. Per a més informa-
ció podeu enviar un correu electrònic a recerca.
salut@infermeria.udl.cat o visitar el web:
www.udl.cat/estudis/poficials.html []





seminari 2014
En col·laboració amb el Màster de Recerca en Salut de la Universitat de Lleida

8, 9 i 10 d’abril

“Disseny d’estudis d’intervenció en geriatria”

Dra. Katherine S. Mc Gilton. Universitat de Toronto (Canadà)

Per a més informació: 
infermerialleida@lleida.org
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DEL 5 AL 7 DE JUNY, la ciutat de Lleida aco-
llirà el 8è Congrés Mundial de Recerca 
de les Associacions Europees de Cures 
Pal·liatives (EAPC). Aquest congrés ha es-
devingut el punt de trobada més important 
per als investigadors en cures pal·liatives i 
un aparador de la recerca d’avantguarda 
en aquest camp. A més, el Centre Euro-
peu d’Investigació de Cures Pal·liatives 

(PRC) i l’Associació Europea per a la Xarxa 
d’Investigació de Cures Pal·liatives (EAPC 
RN) organitzaran un seminari precon-
.*[-& $;-& >+$-& 5& +& 4& >$& dA#jK& )& C$;;$*-K& -1-
bre l’enfocament interactiu dels aspectes 
teòrics i metodològics en el disseny i plani-
ficació de projectes d’investigació.

[www.eapcnet.eu/research2014/]

8è Congrés Mundial de Recerca 
de les Associacions Europees 
de Cures Pal·liatives. Lleida

REUNIÓ DE MEMBRES DEL COMITÈ ORGANITZADOR A LA SEU DEL COL·LEGI.





ANUNCI UNICARS PONENT
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