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• Malnutrició es un estat en el que el cos d’una 

persona no obté els nutrients suficients.
(Advanced Medical Nutrition) 

• Dieta inadequada

• Trastorns digestius

• Problemes d’absorció

• Altres condicions mèdiques



• Poblacions de mes risc:

• Lactants y nens

• Embarassades

• Edat avançada, persones hospitalitzades

• Famílies amb ingressos baixos

• Malalts crònics  malaltia renal



Malaltia Renal Crònica (MRC)

• Malnutrició proteica - calòrica
• Associada a complicacions clíniques

• Major mortalitat 

C.M. Costa de Oliveira, M.Kubrusly, R.Salani Mota et als. Malnutrition in chronic kidney failure: 
what is the best diagnostic method to assess?J Bras Nefrol 2010;32(1):55-68

MC.Riella, M.Massaki Nihi, S.Carreira Ribeiro, J.Montenegro, R.Correa Rotter y 
cols.Tratado de Diálisis Peritoneal. Elsevier,2009: (25) 489 – 509

Pacients HD  23% al 76% 
Pacients en DP  18% al 50% 



Avaluació

• La avaluació del estat nutritiu dels pacients 
amb MRC te de formar part del seguiment 
als pacients en Diàlisi:

• Es fonamental per:

• Prevenir. 

• Diagnosticar

• Tractar la malnutrició

proteic calòrica

La identificació ràpida i el 
tractament de la 
malnutrició pot reduir:

• Risc d’infeccions

• Complicacions

• Mortalitat 



Mètodes

• Subjectius:
• Historia clínica 

• Examen físic de nutrició

• Objectius:
• Antropometria

• Exàmens bioquímics

• Bioimpedància



SGA

• Sistema d’avaluació, 
correlacionat íntimament 
amb altres mides 
objectives i subjectives:

• Historia clínica (60%)

• Exploració física (40%)

• Puntua c/paràmetre amb 
A,B,C.

• Si + B-C  malnutrició

• Si + A  ben nodrit



Historia 
clínica

• Pes (últims 6 mesos)

• Guanys

• Pèrdues 

• Ingesta 

• Canvi 

• Temps

• Tipus de canvi dieta

• Símptomes 
gastrointestinals 

• Mal Estat funcional

• Global

• Canvi en 2 ultimes set.





• Depressions 
al voltant 
dels ulls

• Clavícula 
prominent

• Espatlla 
quadrada



• Musculatura 
interòssia ma

• Quàdriceps



• Genoll

• Musculatura cama







Ausencia de pérdida 
de peso

Ausencia de pérdida 
de tejidos

Ausencia de factores 
de riesgo

Pérdida moderada de 
peso,(5-10%) sin 
recuperación ni 
estabilización

Pérdida leve de tejidos 
subcutáneo y 
muscular

Patrón de clasificación 
contradictorio

Pérdida de peso 
(>10%)

Reducción importante 
de la ingesta diaria

Pérdida de grasa 
subcutáneo

Reducción de la masa 
muscular

Existen edemas

Estat nutritiu 
correcta

Desnutrició 
moderada

Desnutrició severa



Mides antropomètriques

• Es tècnica simple, innòcua, pràctica i un 
mètode baix cost-efectivitat.

• Les determinacions:

• Alçada (cm)

• Pes corporal (Kg)

• Plec tricipital (TSF) en mm

• Circumferència del braç (MAC) en cm



acromión

olecranón



Inconvenients 
mides antropomètriques

• La falta de models s/ sexe, edat i ètnia, no son 

exactes per els pacients en diàlisi.

• No identifica alteracions nutritives a curt 

termini, ni la deficiència d'algun nutrient.

• L’estat d’hidratació pot influir significativament 

als valors. 



Paràmetres bioquímics

• L’albúmina:
• Baix índex de malnutrició davant malalties 

concomitants.
• Inflamació crònica:  síntesi d'albúmina i  el 

catabolisme  hipoalbuminèmia. 

•  en situació hipervolèmia 

• Es un marcador de malnutrició tardà:
• Llarga vida mitja (14-20 dies) 

• Gran distribució corporal

Tot i que aquest paràmetre està limitat, es un 
gran indicador de nutrició i mortalitat. 



Aplicació clínica de la 
Bioimpedància 

• Es mètode ràpid, no invasiu, 

indolor i  relativament barat per 

valorar els compartiments del 

cos.

• La impedància bioelèctrica (BIA) 

fa servir el principi de que els 

components corporals ofereixen 

diferent resistència al pas de una 

petita corrent elèctrica.

Teixit magra (aigua i electròlits)

 bon conductor

Teixit gras, pell i os  mal 

conductors



Model tricompartimental

Fluids intersticials 

Fibres de teixit conjuntiu
Col·lagen
Elastina

Parènquima

Massa muscular
Lípids

Ac grassos essencials
Teixit adipós

Substància òssia



• Posició estàndard 

del pacient:

• Posició supina

• EEII amb abducció 
de 45º

• EESS amb 
abducció de 30º

 



• Corrent elèctrica (500-800 μA i 50 kHz): s’introdueix  

pels elèctrodes distals (ma i peu) i es capturada pels 

elèctrodes proximals (turmell i canell) generant 

vectors de resistència i reactància. 



• Resistència (R): es la força que el cos fa al pas d’una corrent. 

• Quan mes líquids i electròlits contingui el cos, menor serà la R

• Reactància (Xc): o resistència capacitativa, es el valor de l’oposició 

al pas de corrent, sols alterna, que tenen els condensadors i les 

bobines. (Condensador  es dos o mes plaques conductives, separades per un 

gruix de material no conductiu)

• Mida en relació directa amb la quantitat i qualitat de les membranes 

cel·lulars que son els que formen BCM

Resistencia de Ohm: Volumen extracelular - Resistencia

Resistecia capacitiva : Volumen intracelular - Reactancia

Dielèctric



• L’angle de fase 

expressa la relació 

entre la R i la Xc

• En el cos humà 

representa la 

proporció intra i 

extracel·lular.
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Amb la identificació dels 

nivells de resistència i 

reactància del organisme, 

s’obtenen:

• FM (massa grassa)

• FFM (massa magra)

• BCM (massa cel·lular corporal)

• ECM (massa extracel·lular)







Malalt en HD



Malalt en HD





Conclusions

• El mètode ideal per a la valoració nutritiva dels malalts en 
diàlisi no està definit encara:

• La Valoració subjectiva global (SGA) és un mètode possible per fer 
un seguiment als pacients en Diàlisi.

• L’Índex de massa corporal (BMI) podria ser un mètode però amb un 
índex diferent al recomanat per la Wolrd Health Organization per a la 
població general

• La valoració de les mides antropomètriques és un mètode subjecte a 
errors dependent de l’ examinador

• La impedància bioelèctrica pot tenir un important paper a l’hora de 
valorar els pacients en diàlisi.




