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Objetivo: Considerando o risco aumentado dos idosos se desnutrirem durante a
hospitalização e a necessidade de se avaliar comprometimento dos mesmos,
justifica-se a realização dessa pesquisa que tem como objetivo identificar o estado
nutricional de idosos hospitalizados segundo a MAN, IMC e exames bioquímicos.
 Metodologia: Participou da pesquisa, idosos de ambos os sexos internados no Hospital
Associação Beneficente de Saúde São Sebastião, Coronel Fabriciano-MG. Esses foram
escolhidos aleatoriamente entre dezembro de 2009 a fevereiro de 2010 com o critério
de inclusão o mínimo de 48 horas de internação. 
Analisou-se exames bioquímicos, coletados dos prontuários dos idosos (hemoglobina,
hematócrito e contagem total e linfócitos (CTL).
Aplicou-se o formulário da Mini Avaliação Nutricional (MAN). Resultados: Dos 61
idosos em estudo, 9 foram excluídos devido prontuários incompletos, sendo que  40%
(21) deles eram do sexo feminino e 60% do sexo masculino.
A avaliação do estado nutricional dos idosos pelo IMC, segundo a classificação
Lipschitz, 1994 classificou como magreza 38%, eutrofia 27% e sobrepeso
35%.Segundo a MAN os participantes foram classificados como 46% desnutridos,
35% em risco e 19% deles não apresentaram risco. 
Os valores de hemoglobina encontrados, segundo a classificação de Duarte (2007)
corresponderam a normais 19%, reduzidos a 35% e os muito reduzidos a 46%. Os
valores de hematócrito considerados normais corresponderam 17% dos participantes,
reduzidos 35% e muito reduzidos 48%.De acordo com os valores da CTL, 6% dos
participantes foram classificados em depleção grave, 21% em depleção moderada,
54% em depleção leve e sem depleção corresponderam a 19%.
Ao comparar os resultados de desnutrição pelos métodos IMC, MAN e CTL, tem-se
IMC 38% desnutridos, MAN 46% e CTL 56%.Ao analisar as três variáveis pelo teste
estatístico Qui-Quadrado observa-se que não houve associação entre os métodos
(p>0,05).

 Conclusão: O diagnóstico nutricional em sua maioria foi de desnutrição sendo o
exame de CTL o que detectou maior número.Quanto à comparação dos métodos IMC,
MAN e linfócitos não houve diferença significativa dos resultados.
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