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Objetivos: No envelhecimento ocorrem alterações importantes na composição corporal e dessa 
forma indivíduos idosos possuem uma expectativa maior de apresentar riscos de deficiência 
nutricional, perda generalizada e progressiva da força e massa muscular em momento de 
estresse ou de cuidados da saúde (DITEN, 2011; MAGNONI et al 2017). O processo de 
envelhecimento aumenta as chances do indivíduo idoso ser acometido por doenças crônicas não 
transmissíveis entre elas as doenças cardiovasculares, doenças respiratórias e metabólicas. 
Apresentam maior probabilidade de desenvolverem síndromes geriátricas como a sarcopenia, 
demência, declínio da capacidade funcional que leva dependência da ajuda de terceiros no 
cotidiano. (AIRES et al 2008). A sarcopenia tem sido indicada como uma síndrome geriátrica e 
definida como diminuição global e progressiva da massa e força muscular, podendo causar 
grandes prejuízos à funcionalidade do idoso. (Cruz-Jentoft AJ et al, 2010). Diante desse contexto, 
o risco de internação desses pacientes é alto (CORRAL, FP; et al 1995; CREDITOR MC. Et al 
1993; GORZONI. ML. Et al 1995). Dessa forma, o presente estudo tem como objetivo, avaliar o 
tempo de internação de idosos sarcopênicos em tratamento cirúrgico. 

Métodos: Trata-se de um estudo transversal, realizado em um hospital beneficente da cidade 
de Cuiabá, Mato Grosso. A coleta de dados foi realizada no período de junho de 2018 a janeiro 
de 2019. Para esse estudo foi considerado idosos, indivíduos com 60 anos ou mais (MS, 2016). 
Foi realizado avaliação de sarcopenia em todos os idosos. Para a avaliação de força da pressão 
manual foi realizado dinamometria, para avaliar a equilíbrio, utilizou-se teste de velocidade de 
marcha de 8 metros e para interpretação da circunferência de panturrilha (CP) conforme os 
critérios de Cruz-Jentoft AJ et al (2010) classificando 33 centímetros (cm) em mulheres e 34 cm 
em homens como marcador de sarcopenia.  Foram excluídos os idosos da Unidade de Terapia 
intensiva. O tempo de internação foi verificado pelo prontuário. 

Resultados: Foram avaliados 93 pacientes em tratamento cirúrgico. Destes 63,44 % são do 
sexo masculino e 36,56 % são do sexo feminino. Desses, 41,9% pacientes foram diagnosticados 
sacorpenicos e 58,07% não sarcopênicos. O tempo de internação dos pacientes utilizados para 
essa pesquisa foi em média 7,5 dias, onde os sacorpenicos permaneceram internados em média 
9,5 dias e os não sarcopênicos 6,1 dias. 

Conclusões: Pode observar que a média do tempo de internação de pacientes idosos 
sacorpenicos foi de 9,5 dias, ou seja, um tempo maior comparado aos pacientes não 
sarcopênicos. Dessa forma podemos concluir que a presença de sarcopenia leva os idosos a 
terem um maior tempo de internação e com isso uma exposição maior a riscos e complicações 
de saúde. Sugere-se novos estudos para maior compreensão e associações nestas populações. 
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