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Introdução: O tempo de permanência hospitalar é comumente utilizado como um indicador de 
eficiência hospitalar e medida substitutiva de custos, sendo atrelado à qualidade do cuidado 
prestado. Objetivo: Analisar a associação entre o tempo de internação e o estado nutricional 
de pacientes cirúrgicos.  Metodologia: Estudo descritivo e transversal, envolvendo 100 
indivíduos com  ≥ 18 anos, de ambos os sexos, internados em um Hospital Universitário. Para 
caracterização da população, os dados foram coletados a partir  da aplicação de um formulário 
e consulta do tempo de internação no  prontuário. Para avaliação antropométrica, foram 
realizadas a aferição do peso, altura, circunferência do braço, circunferência da panturrilha e 
prega cutânea tricipital. Para análise estatística foi utilizado o Teste Exato de Fisher. A 
significância estatística foi considerada com o p < 0,05. 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 média geral correspondente ao tempo de 
internação hospitalar foi de 12,88 ± 14,66 com máximo de 73 dias, sendo 11,55 para o sexo 
feminino e 14,38 para o masculino, sem significância entre os sexos. Observou-se predomínio 
de pacientes com idade superior a 60 anos (41,0%) e 53,0% dos pacientes eram do sexo 
feminino. Analisando os dados obtidos, percebeu-se que dentre as medidas verificadas a 
circunferência da panturrilha foi a única que apresentou proporção de adequação diferentes 
entre os sexos (p=0,003), havendo diferença estatisticamente significativa. Realizando-se 
associação entre o tempo de internação e variáveis antropométricas, constatou-se que a 
circunferência da panturrilha foi a única que demostrou diferença estatisticamente significativa 
(p=0,003). Conclusão: O tempo de internação hospitalar dos pacientes cirúrgicos se mostrou 
mais elevado em comparação aos dados fornecidos pela literatura. Foi observada associação 
entre o tempo de internação e a CP, ressaltando-se o seu uso como método de escolha para 
prognóstico de internação hospitalar, pela simplicidade e facilidade de mensuração. Portanto, 
mais estudos  são necessários para investigar de maneira mais aprofundada a associação 
entre variáveis antropométricas e o tempo de internação de pacientes cirúrgicos. 
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