
Influencia da readmissão no estado nutricional e na mortalidade de pacientes 
cirúrgicos em cuidados intensivos. 
 
Introdução: Os pacientes críticos idosos ocupam mais de 50% dos leitos das unidades 
de terapia intensiva. Muitos desses idosos são readmitidos nas unidades e essa 
readmissão contribui para a piora na condição nutricional com aumento de 
complicações, tempo de internação, óbito e dos custos hospitalares. Objetivo: 
Investigar a taxa de readmissão e a sua influencia na condição nutricional e na 
ocorrência de óbito em pacientes idosos cirúrgicos críticos. Método: Estudo clínico 
retrospectivo onde foram inicialmente selecionados 1315 prontuários de pacientes 
idosos, dos quais 307 (23,4%) eram de pacientes cirúrgicos e fizeram parte do estudo. A 
variável principal foi determinar a taxa de reinternação e a sua associação e ou 
comparação com a condição nutricional, marcadores inflamatórios, tempo de internação 
(dias) e mortalidade. A condição nutricional foi verificada pela avaliação subjetiva 
global (ASG) na internação e no desfecho (alta ou óbito). Como marcador inflamatório 
foi utilizado as seguintes variáveis: albumina sérica (g/dl), Proteína C reativa (PCR; 
mg/dl), e a razão PCR/albumina. Resultados: A idade média foi 72±8,5 anos, sendo 
169 (55%) idosos do sexo feminino. A terapia nutricional oral foi a mais prescrita 
associada ou não a suplementação oral 252 (82,4%) e a necessidade calórico proteica 
prescrita foi de 25,8±4,3kcal/kg e 1,22±0,17g/kg. A avaliação nutricional mostrou que 
71(23,3%) idosos internaram eutróficos, 222 (72,8%) em risco nutricional ou desnutrido 
moderado e apenas 12 (3,9%) estavam desnutridos graves. A taxa de reinternação foi de 
17,6% (n=54), com um tempo médio de internação de 5,3±8,3 dias e 19 (6,2%) idosos 
foram a óbito. Os resultados mostraram que os pacientes que reinternaram apresentaram 
maior risco, na admissão, de estarem desnutridos grave (15,1vs1,6%;OR9,5 IC95% 2,3-
30,5; p<0,001) e ainda, esses pacientes apresentaram risco aumentado de evoluir, 
durante o tempo de permanência na UTI, para desnutrição grave (30,2vs2,4%; OR12,8 
IC95% 5,2-31; p<0,001). O risco de óbito também foi maior para os pacientes que 
reinternaram (12,3 vs 4,7%; OR2,73 IC95% 1,1-6,62, p=0,023). Além disso, esses 
pacientes foram os que apresentaram maior resposta inflamatória sistêmica marcada 
pela razão PCR/albumina (49,1±40,3 vs 30,2±30,6; p=0,009) e maior tempo de 
internação (9,6±13,9 vs 4,4±6,1 dias; p<0,001). Conclusão: a taxa de readmissão foi de 
aproximadamente 18% e os pacientes readmitidos, foram aqueles que apresentaram 
maior risco de desnutrição grave na admissão e no desfecho e ainda maior risco de 
óbito.  
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