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Introdução: A associação entre alimentação e doenças crônicas não transmissíveis é
cada vez mais documentada pela literatura científica. Este fato acarretou problemas de
saúde pública tanto nos países desenvolvidos como nos países em desenvolvimento e
fez aumentar a procura por atendimento clínico e nutricional, pois representa a
possibilidade de diagnosticar precocemente as doenças crônicas e identificar as
necessidades nutricionais dos organismos dos indivíduos que, se não forem corrigidas,
podem ocasionar desnutrição, obesidade e/ou agravo de outro distúrbio quando já
instalado. Para o diagnóstico nutricional, o Índice de Massa Corporal (IMC) é um
indicador antropométrico muito utilizado e torna-se mais eficaz para indicar as
condições de saúde dos indivíduos quando relacionado às condições socioeconômicas,
à avaliação clínica e ao estilo de vida. Neste sentido, as orientações para a melhoria
das práticas alimentares e hábitos de vida dos indivíduos ou da população devem
incluir a avaliação nutricional e a detecção de problemas na alimentação,
possibilitando o acesso ao conhecimento por parte do indivíduo, favorecendo que o
mesmo faça escolhas mais corretas em relação à sua saúde. Objetivo: O objetivo deste
trabalho será avaliar a associação entre o perfil socioeconômico, o estado nutricional, a
prevalência de doenças e comportamentos de risco de pacientes adultos atendidos no
Laboratório de Avaliação Nutricional de um centro universitário do interior de Minas
Gerais.  Conclusão: A metodologia prevê que a pesquisa será do tipo descritivo,
observacional, transversal com abordagem quantitativa e a análise das variáveis será
por meio dos prontuários do primeiro atendimento realizados no referido laboratório
no período de agosto de 2007 a dezembro do ano de 2010.
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