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Objetivos: O envelhecimento é um processo fisiológico, colaborando para que haja a perda 
progressiva da capacidade funcional, alteração do estado nutricional e a composição corporal do 
idoso expondo-o a condições de maior vulnerabilidade (SOARES et al 2012; INZITARE et al 
2011). Com isso a avaliação nutricional se torna uma variável importante em pacientes idosos 
internados, pois pode haver intervenções e prevenção da sarcopenia. (MARZETTI et al., 2017).  
Os pacientes sarcopênicos possuem um risco de até 4 vezes maior de mortalidade, e uma 
redução de 3 vezes a mais na funcionalidade do que o idoso não sarcopênico. 
Consequentemente, um maior número de quedas, fraturas e duração de internação (BEAUDART 
et al, 2017). O estado nutricional corrobora com uma boa recuperação cirúrgica, bem como na 
prevenção e minimização da piora da sarcopenia ou até mesmo, no contexto geral do paciente 
internado. Diante do exposto, este estudo buscou verificar o estado nutricional de pacientes 
idosos sarcopênicos em tratamento cirúrgico. Métodos: Trata-se de um estudo transversal. 
Participaram da pesquisa 93 idosos (com idade a partir de 60 anos), internados em um hospital 
escola da cidade de Cuiabá, Mato Grosso. O período da coleta de dados ocorreu entre junho de 
2018 a janeiro de 2019. Os idosos foram submetidos a uma avaliação antropométrica, no qual 
foram aferidos peso e altura. Para os idosos que não podiam sair do leito o peso e a altura foram 
estimados a partir da circunferência do braço (CB), da panturrilha (CP) e altura do joelho (AJ). 
Foi realizado o cálculo de Índice de Massa Corporal (IMC), tendo como referência para 
diagnóstico a Organização Pan Americana de Saúde (OPAS, 2002). A Mini Avaliação Nutricional 
(MAN), foi utilizada para classificar o estado nutricional dos indivíduos. Para avaliar sarcopenia 
utilizou-se a dinamometria, o teste de marcha de 8 metros e a CP. Resultados: Foram 
selecionados 93 pacientes idosos sarcopênicos. Segundo a MAN os pacientes foram 
classificados da seguinte forma: 82,05% dos pacientes apresentaram desnutrição ou com risco 
nutricional e 17,95 % eutróficos. Conclusões: Esse estudo demonstra a alta prevalência de risco 
nutricional e desnutrição em pacientes sarcopênicos em tratamento cirúrgico. Esses pacientes 
tem um comprometimento  maior de saúde, consequentemente, podendo levar a maiores 
complicações cirúrgicas, tempo de internação e morbimortalidade. Dessa forma a utilização de 
um protocolo de triagem, avaliação nutricional e de sarcopenia se faz importante nas instituições 
de saúde a fim de adotar estratégias de intervenção e acompanhamento mais efetivo. 
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