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Para mais informações: www.mna-elderly.com    

Através dos financiamentos EEA Grants e Norway Grants, a Islândia, o Liechtenstein e a Noruega contribuem para a redução das disparidades 
sociais e económicas e para o reforço das relações bilaterais com os países beneficiários na Europa. Os três países cooperam estreitamente 
com a UE através do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu (EEE). Para o período de 2009-14, os EEA Grants e Norway Grants contribuí-
ram com o valor de € 1790 milhões. A Noruega contribui com cerca de 97% do financiamento total. O financiamento está disponível para as 
ONGs, instituições de pesquisa e académicas, e setores público e privado nos 12 novos estados membros da UE, e na Grécia, Portugal e 
Espanha. Há uma ampla cooperação com entidades estatais de doadores e as atividades podem ser executadas até 2016. As principais áreas 
de apoio são: a proteção do ambiente e as alterações climáticas; a investigação e bolsas de estudos; a sociedade civil; a saúde e as crianças; 
a igualdade de género; a justiça e o património cultural.  

 

Apelido: 

Nome: 

Sexo:    Idade: 

Peso, Kg:  Altura, cm: 

IMC, Kg.cm-2:  Data:  

Responda à secção “triagem”, preenchendo as 

caixas com os números adequados. 

Some os números para obter a pontuação final 

da triagem. 

O MNA
® 

é uma ferramenta nutricional de 

monitorização e avaliação que identifica 

estados de desnutrição ou risco de      

desnutrição em pacientes geriátricos com 

65 ou mais anos. 

O MNA
® 

é uma ferramenta validada     

especificamente para a população idosa. 

Altamente sensível, específica e fiável na 

monitorização e avaliação da desnutrição. 

Método de monitorização da desnutrição 

mais usado em todo o mundo, sendo    

recomendado por organismos clínicos e 

científicos nacionais e internacionais. 

Método não intrusivo. 

Não necessita de treino ou formação    

específicos. 

Preencha a ficha de dados pessoais e 

complete a tabela fornecida. 

Para auxílio da monitorização de peso, 

pode usar os Registos Semanais de Peso 

do Nutrition UP 65. 

http://www.mna-elderly.com

