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INTRODUÇÃO: Apesar dos avanços da terapia nutricional nas últimas décadas, a desnutrição
hospitalar, com prevalência variando entre 30% e 65% nos diferentes estudos, configura-se como
um dos principais fatores responsáveis pelos maiores índices de mortalidade e complicações,
podendo estar presente no momento da admissão ou desenvolver-se no decorrer da internação
(LEITE et al., 2005; DETREGIACHI et al., 2011; BRASIL, 2016).A desnutrição hospitalar
representa um importante problema de saúde pública, uma vez que acarreta aumento da morbidade
e da mortalidade daqueles pacientes que não apresentam adequado estado nutricional no momento
da internação (GARCIA et al., 2012). Mostra-se associada à maior permanência hospitalar (VIDAL
et al., 2008, EDINGTON et al., 2000), implicando em maiores custos hospitalares (MIDDLETON
et al., 2009). O custo da internação hospitalar aumenta em cerca de 68% em pacientes malnutridos,
em função do maior tempo de internação, dos maiores gastos com medicações para tratar
complicações (principalmente infecciosas) e também do maior custo de suporte nutricional para
tratar a desnutrição instalada (PÉREZ DE LA CRUZ et al., 2001). A desnutrição, apesar de
prevalente, é frequentemente não reconhecida na prática clínica(MEIJERS et al., 2009). Estudos
revelam que menos de 50% dos pacientes desnutridos receberam tratamento nutricional adequado,
devido ao fato de não terem seu estado nutricional adequadamente reconhecido(LAMB et al., 2009;
ELIA et al., 2005). Para melhorar a abordagem e a identificação dos pacientes em risco nutricional,
aqueles mais propensos à desnutrição durante sua internação hospitalar, o uso rotineiro de
procedimentos simples de rastreamento é recomendado. Estima-se que 36 a 78% dos pacientes
internados apresentam desnutrição (YABUTA et al., 2006). Essa estimativa é reforçada em outro
estudo, que através do Inquérito Brasileiro de Avaliação Nutricional Hospitalar (IBRANUTRI),
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revelou 48,1% de desnutrição em pacientes internados e uma progressão durante a internação,
chegando a 61,0% quando a permanência no hospital foi maior que 15 dias (GARCIA, 2006).
Portanto, o objetivo deste estudo foi comparar a presença de risco nutricional ou não, ao tempo de
internação hospitalarde pacientes do Sistema Únicode Saúde (SUS).MATERIAL E MÉTODOS:
Este estudo foi realizado com base na análise do risco nutricional dos pacientes adultos e idosos
internados e sua relação come o tempo de internação.A análise ocorreu em um hospital escola, em
setores que atendem somente o SUS. O risco nutricional foi identificado com base na triagem
nutricional (Nutritional Risk Screening 2002) realizada nas primeiras 48 horas de internação. O
tempo de internação foi verificado desde a baixa até a alta, controlado pelas visitas diárias e
conferidas pelo sistema hospitalar.RESULTADOS E DISCUSSÃO: O aumento do risco
nutricional esteve associado ao tempo de permanência hospitalar de forma bastante significativa.
Foi verificado no presente estudo pela triagem nutricional que dos 72 pacientes internados, 11
apenas apresentaram risco nutricional. Destes foi verificado que a média de internação foi mais
elevada (> 9 dias) em comparação com os pacientes que não apresentaram nenhum risco
nutricional, tendo um tempo médio de internação de 4 a 5 dias. No Brasil, o
IBRANUTRI(WAITZBERG et al., 2001) relata mediana de permanência hospitalar de 6 dias para
pacientes bem nutridos,9 dias para pacientes moderadamente desnutridos/em risco de desnutrir, e 13
dias para pacientes severamente desnutridos. Em estudo multicêntrico em diversos países da
América Latina, observaramque pacientes mal nutridos tem permanência hospitalar >14 dias, em
relação aqueles bem nutridos (CORREIA et al., 2003).CONCLUSÃO: Conclui- se com o presente
estudo que pacientes com risco nutricional apresentam maior tempo de internação quando
comparados aos pacientes sem risco. Portanto, o estado nutricional adequado do paciente faz com
que sua recuperação tenha efeitos mais positivos e de melhor bem estar, assim proporcionando um
melhor resultado no tratamento do mesmo.
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