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OBJETIVO: O objetivo do presente estudo foi avaliar a associação entre o estado nutricional e 

inflamatório com a presença de complicações pós-cirúrgicas e tempo de hospitalização em 
crianças submetidas a cirurgia. MÉTODOS: Série de casos realizada com crianças e 

adolescentes internados na clínica de Cirurgia Pediátrica de um Centro de referência do Nordeste 

brasileiro (Recife/PE), entre março e outubro de 2015. Coletaram-se dados antropométricos e 

bioquímicos pré-cirúrgicos, onde após as cirurgias, foi feita a associação das complicações pós-

cirúrgicas. Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos, sob 

o número 4553. RESULTADOS: Amostra foi composta por 21 pacientes, sendo a maioria do 

sexo masculino 11 (52,4%). Através das variáveis clínicas, observou-se que a maioria internou 
devido cirurgia no trato gastrointestinal (52,4%) e média de tempo de internamento foi de 7,76 

dias. Na avaliação dos indicadores antropométricos e bioquímicos, evidenciou-se baixa 

frequência de déficit nutricionais, devido a maioria dos parâmetros demonstrarem eutrofia para 

Altura/Idade, circunferência do braço, prega cutânea triciptal, circunferência muscular do braço 

e níveis séricos de albumina.  Na análise dos indicadores de inflamação, encontrou-se 19% da 

amostra com níveis de proteína C reativa elevados. A maioria apresentou algum tipo de 

complicação (57,1%), sendo as maiores frequências de complicações infecciosas (52,4%) 

seguida de complicações no trato gastrointestinal (23,8%) e não infecciosas (19%), cerca de 60% 
da amostra realizou antibioticoterapia pós-cirurgia. O tempo de hospitalização foi maior entre 

aqueles com complicações (p=0,012).  CONCLUSÃO: O estado nutricional e a resposta 

inflamatória inadequados podem influenciar no desfecho pós-operatório, aumentando as 

chances de desenvolver complicações pós-cirúrgicas e elevando o tempo de internamento 

hospitalar. Porém, o reduzido tamanho amostral do presente estudo pode ter restringido o poder 

do mesmo. Portanto, sugere-se a realização de outros estudos que avaliem esta metodologia 

entre pacientes cirúrgicos pediátricos. 
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