
E-mail para contato: nayara.pereirasoares@gmail.com IES: ESTÁCIO FATERN

Autor(es): Ana Louise Nogueira da Rocha; Isabelly Catherine Saldanha Teixeira; Thais Araújo de Medeiros Borges; Nayara Pereira 
Soares

Palavra(s) Chave(s): Desnutrição Hospitalar, Idoso, Triagem Nutricional

Título: TRIAGEM NUTRICIONAL COMO PREDITOR DE RISCO NUTRICIONAL DE IDOSOS INTERNADOS EM UM HOSPITAL DE 
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA ESTADUAL

Curso: Nutrição

Saúde

RESUMO

A desnutrição hospitalar é um problema que atinge muitos países do mundo. Em idosos, a desnutrição pode ter prejuízos ainda maiores na 
qualidade de vida devido às alterações fisiológicas, anatômicas e funcionais naturais do envelhecimento, além dos aspectos socioeconômicos e 
emocionais que já comprometem o seu estado nutricional e podem precipitar a morte ou ao aparecimento da sarcopenia. Atualmente, existem 
algumas ferramentas para a realização da triagem nutricional que visa à detecção de risco nutricional em pacientes hospitalizados, selecionando 
as prioridades para avaliação nutricional completa. Uma dessas ferramentas de triagem nutricional é a Mini Avaliação Nutricional (MAN), do 
inglês Mini Nutritional Assessment, questionário composto por perguntas objetivas relacionadas ao consumo alimentar, perda de peso e 
mobilidades, além de dados sobre o Índice de Massa Corporal (IMC). O nutricionista tem um papel fundamental na detecção precoce do risco 
nutricional desses pacientes, para que seja possível aplicar uma intervenção com a devida terapia nutricional, a fim de preservar o estado 
nutricional do paciente e garantir a sua qualidade de vida. Com isso, o objetivo desse estudo foi avaliar o risco de desnutrição em pacientes idosos 
internados em um hospital estadual de urgência e emergência, através da aplicação da triagem nutricional pela MAN. Os dados foram tabulados 
no programa de Microsoft® Excel e analisados no programa de estatística SPSS versão 2.0. A amostra foi composta por 286 idosos, de ambos os 
sexos, com idade média de 74,8 ± 9 anos. Foram observados maior prevalência de pacientes internados com idade entre 66 a 75 anos 38,5%, 
seguido por pacientes com idade entre 75 a 86 29,4%, 60 a 65 17,5% e > 85 14,7%. Dos idosos avaliados, 47,6% eram mulheres e 52,4% homens. 
Com relação ao estado nutricional 58,4% dos pacientes encontravam-se com risco nutricional grave, 35,3% com risco nutricional moderado e 
6,3% estavam sem risco nutricional. A prevalência de risco grave foi maior em pacientes com idade entre 66 a 75 anos 41%; de 76 a 85 anos 25%; 
60 a 65 anos 22% e >85 anos 12%. Os resultados também relataram que das pacientes do sexo feminino 1,4% estavam sem risco nutricional, 
14,7% risco moderado e 31,2% risco nutricional grave. E em pacientes do sexo masculino, 4,9% estavam sem risco nutricional, 20,3% risco 
moderado e 27,3% estavam com risco nutricional grave. Quando identificado o motivo da internação, 40,6% devido a doenças cardiovasculares; 
18,9% por diabetes e suas complicações; 13,3% por fraturas ósseas e outras doenças como cirrose, sepse, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 
(DPOC), colelitíase, hepatite e doença renal crônica. O tipo de indicação da dieta de acordo com o estado nutricional do paciente ficou da seguinte 
forma: dos pacientes que estavam com dieta oral 4,5% estavam sem risco nutricional, 29,1% estavam sob risco moderado e 42,4% estavam com 
risco nutricional grave. Pacientes com indicação de dieta oral/suplementação estavam representando 1% encontravam-se sem risco nutricional; 
3,1% estavam com risco moderado e 3,8% estavam com risco nutricional grave. E pacientes com indicação de dieta enteral 0,7% estavam sem 
risco nutricional; 2,8% com risco moderado e 12% com risco nutricional grave. A periodicidade da visita foi avaliada de acordo com o risco 
nutricional do paciente, que foi dividia em três classes, sendo, visita primária (visita a cada 10 dias) 5,9% pacientes sem risco e 0,3% dos pacientes 
com risco nutricional grave. Visitas secundárias (a cada 7 dias), 35% pacientes com risco moderado, e visitas terciárias (visita diária) somente os 
pacientes com risco nutricional grave 58,5%. Assim a aplicação da triagem nutricional no idoso é fundamental para identificar seu risco nutricional 
e antecipar sua terapia nutricional afim de evitar a desnutrição e/ou sarcopenia, fatores que agravam o estado de saúde e podem levar a uma 
morte precoce.
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