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Introdução: O conhecimento acerca do perfil dos usuários das diferentes unidades de saúde é 
o ponto de partida para o dimensionamento do quantitativo de trabalhadores e melhorias no 
serviço de saúde. A caracterização dos pacientes é realizada com o intuito de oferecer dados 
consistentes que permitam o planejamento do processo de assistência à saúde. A importância 
disso está relacionada ao direcionamento da assistência prestada, com especial atenção ao 
prognóstico e fatores de riscos aos quais os pacientes estão expostos. Objetivo: Identificar as 
características clínicas e socioeconômicas de pacientes assistidos na Clínica Cirúrgica de um 
Hospital Universitário. Metodologia: Estudo descritivo e transversal, envolvendo 100 indivíduos 
com  ≥ 18 anos, de ambos os sexos, internados no setor da Clínica Cirúrgica de um Hospital 
Universitário. Para caracterização socioeconômica e clínica dos pacientes foi aplicado um 
formulário, composto por itens como: sexo, idade, estado civil, nível de escolaridade e motivo 
de internação. Os dados foram digitados em planilhas do Excel, os quais foram apresentados 
no formato de tabelas expressas em números e percentuais para as variáveis analisadas.  A 
pesquisa seguiu as determinações da resolução 466/2012 sendo submetido e aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa do HU-UFPI, CAAE: 85775418.20000.8050. Resultados: A 
maioria dos pacientes era do sexo feminino (53,0%), idade superior a 60 anos (41,00%) e 
casados (62,0%). No quesito escolaridade, destacaram-se os baixos níveis representados pelo 
ensino fundamental incompleto (35,00%). Os motivos para internação hospitalar foram 
diversos, com maior proporção para doenças cardiovasculares (32,0%). Conclusão: Neste 
estudo, os pacientes eram em sua maioria mulheres e idosos, de baixa escolaridade e com 
prevalência de distúrbios cardiovasculares. Conhecer o perfil dos usuários pode ser útil para 
facilitar o planejamento de ações de assistência integral, bem como aperfeiçoar a relação 
profissional-paciente.  
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