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Sgons la Dra. Julia Álvarez, cap d’En-
docrinologia i Nutrició de l’hospital 
universitari Príncipe de Asturias 
d’Alcalá de Henares, la paraula 

“valor” engloba diversos conceptes, però pro-
bablement sigui la importància que donem a 
una cosa i la seva utilitat. En el cas que ens 
ocupa és donar valor a la utilitat de la teràpia 
nutricional. L’economia de la nutrició o “nutri-
economia”, nova disciplina “dedicada a inves-
tigar i caracteritzar els resultats econòmics i 
de salut de la nutrició per beneficiar la societat, 
ha d’ajudar a crear valor en nutrició clínica, 
mitjançant l’avaluació econòmica en investi-
gació”. En aquest sentit són importants els 
estudis de cost de la malaltia, de cost-efecti-
vitat i d’impacte pressupostari. S’ha de con-
siderar el finançament de la nutrició clínica tant 
en l’àmbit hospitalari com fora d’ell. La creació 
de valor en nutrició clínica ha de ser una tas-
ca de tots els actors implicats: professionals 
sanitaris, gestors, pacients i indústria.

Prevalença de la desnutrició
En un estudi realitzat a Catalunya, publicat el 
2012, que recollia dades de quasi 800 pacients 
d’onze hospitals de Catalunya, se’n va avalu-
ar l’estat nutricional. Un 29 % dels pacients 
estaven desnodrits o presentaven risc de des-
nutrició. El major risc de desnutrició es dona-
va en pacients grans, treballadors no manuals 
i els admesos a urgències amb malalties. El 
temps d’estada hospitalària fou de 10,5 dies 
en els pacients malnodrits versus 7,7 dies en 
pacients sense desnutrició. En sortir de l’hos-
pital, els desnodrits necessitaven més ajut 
domiciliari i tenien un major risc de mortalitat 
(8,6 % en front de l’1,3 % en els no desnodrits).

En un altre estudi, publicat el 2019, amb un 
centenar de pacients crònics amb necessitats 
complexes, en els hospitals universitaris Vall 
d’Hebron de Barcelona i Germans Trias i Pujol 
de Badalona, més d’un 80 % d’ells estaven 
desnodrits o tenien risc de desnutrició. Els 
pacients desnodrits van necessitar més aten-
ció domiciliària que els no desnodrits en sor-
tir de l’hospital (42 % versus 23 %) i van tenir 
uns índexs de mortalitat molt més alts tant en 
l’admissió hospitalària (17 % i 2 % respecti-
vament) com al cap de 5 mesos (30 % i 10 % 
respectivament). Les autores d’aquest estudi, 

les doctores Rosa Burgos i Clara Joaquim, 
caps dels respectius serveis hospitalaris de 
nutrició, conclouen: “Aquestes dades posen 
la desnutrició —una condició reversible— i 
l’estat nutricional com elements centrals en el 
maneig de pacients amb complexitat clínica, 
destacant el rol d’una efectiva i ràpida identi-
ficació de la desnutrició i un enfocament efec-
tiu basat en la comunitat; desafortunadament, 
aquest problema continua sense ésser abor-
dat pel nostre sistema sanitari”.

Cost de la malnutrició: 
estudi PREDyCES®

L’estudi PREDyCES®, publicat el 2016, realit-
zat a escala estatal sota la coordinació de la 
Dra. Álvarez, va incloure prop de 1.600 paci-
ents de 31 hospitals del sistema nacional de 
salut. En l’ingrés hospitalari, un 23 % estaven 
desnodrits, i en l’alta hospitalària, un 23,4 %. 
Això s’explica perquè un 72 % dels pacients 
que hi van ingressar amb desnutrició seguien 
desnodrits en rebre l’alta, mentre que un 9,6 % 
dels pacients que no mostraven risc de des-
nutrició en l’ingrés van desenvolupar desnu-
trició durant l’hospitalització. La prevalença de 

desnutrició augmentava notablement amb 
l’edat. Els pacients desnodrits van utilitzar 
més medicaments i van tenir més infeccions.

Dels 31 hospitals participants en l’estudi, 9 
van facilitar els costos de la desnutrició amb 
dades del 2009. El cost mitjà hospitalari 
dels pacients no desnodrits en algun 
moment de l’estada hospitalària fou de 
6.400 euros, i augmentà fins a 8.200 euros 
en els pacients que estaven desnodrits tant 
en l’ingrés com en l’alta hospitalària, a 8.300 
euros en els pacients desnodrits en l’ingrés 
però no pas en l’alta, i en 12.200 euros en 
els pacients no desnodrits en l’ingrés però 
sí en l’alta.

Extrapolant aquestes dades a tots els hos-
pitals, el cost de la desnutrició hospitalària 
a Catalunya fou de 166 milions d’euros, que 
suposava un 1,8 % del pressupost del Sis-
tema Nacional de Salut, percentatge similar 
a la mitjana espanyola. Caldria sumar-hi el 
cost de la desnutrició extrahospitalària. n

ANToNI GARCIA GABARRA
Economista i Vicepresident de la Comissió d’Economia 
Agroalimentària del Col·legi d’Economistes de Catalunya
antoni@ggabarra.com

El valor de la nutrició clínica

Mobilitat  

Cicatrització ferides 

Infeccions 

Complicacions 

Convalescència 

Mortalitat 

Tractament 

Durada de 

l’hospitalització 

DESNuTRICIó

quALITAT DE VIDA   CoST


