
Risco de óbito e desnutrição em pacientes cirúrgicos idosos readmitidos em unidades 
de cuidados intensivos 

Introdução: O aumento da expectativa de vida é uma realidade brasileira e mundial. Com o 
envelhecimento há uma maior prevalência de desnutrição, doenças crônicas e degenerativas e 
uma maior demanda por leitos hospitalares e unidades de cuidados intensivos.  Além disso, a 
maioria das doenças crônicas de tratamento cirúrgico ocorrem em idosos.  

Objetivo: Determinar a taxa de reinternação na unidade de terapia intensiva (UTI) e a sua 
associação com o risco de óbito e com o estado nutricional de pacientes cirúrgicos idosos 
readmitidos para cuidados intensivos.  

Método: Estudo clínico retrospectivo, realizado inicialmente com 1315 pacientes idosos dos 
quais 307 (23,4%) eram cirúrgicos que fizeram parte do estudo. As variáveis de desfecho foram 
à taxa de reinternação na UTI, o estado nutricional e a ocorrência de óbito. Foi avaliado 
também os dados demográficos, a razão PCR/albumina, a necessidade de terapia nutricional 
(TN) e o tempo de internação na UTI. Para avaliação do estado nutricional foi utilizado a 
Avaliação Subjetiva Global (ASG).  

Resultados: A idade média dos idosos cirúrgicos foi 72±8,5 anos, sendo 169 (55%) do sexo 
feminino. Em relação ao estado nutricional, 73 (23,3%) pacientes internaram com diagnóstico 
de eutrofia, 234 (76,7%) em risco nutricional ou desnutrido moderado e 12 (3,9%) com 
desnutrição grave. O marcador de gravidade, ou seja, a razão PCR albumina foi de 33,6±33,2. 
A necessidade calórica/proteica foi de 25,8±4,3 kcal/kg e 1,22±0,17g/kg e 36 (11,8%) pacientes 
necessitaram de algum tipo de TN. Os pacientes ficaram em média na UTI 5,3±8,3 dias e 19 
(6,1%) idosos foram a óbito. A taxa de reinternação foi de 17,6% (n=54) e os pacientes que 
reinternam, apresentam maior risco de óbito quando comparado aos que internam pela 
primeira vez (13,5 vs 4,8%, RR 2,81 IC95%1,16-6,8; p=0,019). Os pacientes que reinternaram 
também eram mais desnutridos (90,6%vs9,4%; RR1,22 IC95% 1,09-1,37; p=0,009) e 
precisaram mais de terapia nutricional (29,6 vs 7,9%; RR 3,73 IC95% 2,07-6,72; p<0,001). 

 Conclusão: A taxa de reinternação foi de aproximadamente 18% e os pacientes que 
reinternaram apresentaram maior risco de óbito e eram mais desnutridos que os que internam 
pela primeira vez. 

 


