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Introdução: O estado nutricional influi diretamente na evolução peri-operatória dos pacientes, 

podendo afetar significativamente o resultado da cirurgia. A resposta ao trauma cirúrgico pode 

desencadear o aparecimento ou o agravamento da desnutrição, com consequente queda na 
qualidade da resposta imunológica, cicatrização e aparecimento de infecções. Assim, a terapia 

imunomoduladora nos períodos peri-operatório pode gerar benefícios para pacientes que são 

submetidos à cirurgia. Objetivo(s): Caracterizar o estado nutricional de pacientes cirúrgicos em 

uso de terapia nutricional oral com suplemento imunomodulador de um hospital de alta 

complexidade do sul do Brasil, bem como identificar, doenças crônicas associadas, tempo de 

internação e o desfecho clínico dos mesmos. Métodos: Trata-se de um estudo transversal, 

descritivo e retrospectivo de abordagem quantitativa. A coleta de dados foi realizada em 

prontuários de pacientes internados no mês de janeiro 2019 em uso de terapia nutricional oral 
imunomoduladora. Para classificação da albumina foi utilizado o método proposto por 

Blackburn e Harvey sendo que níveis menores que 3,5 mg/dL, sugerem desnutrição e nível 

menores que 3 mg/dL representa depleção significativa. Resultados: A amostra foi composta 

por 29 pacientes, com idade média de 61anos. Com predominância de idosos (62%) e gênero 

feminino (66%). Ao analisar a causa da internação foi possível constatar que as neoplasias 

(73%) foram a maior causa de internação, seguida por doenças do trato gastrointestinal (12%). 

Com relação as doenças crônicas associadas 34,4% não apresentaram comorbidades, 48% 

apresentaram uma comorbidade e apenas 17,24% apresentaram duas ou mais comorbidades. 
Quanto aos procedimentos cirúrgicos realizados, retosigmoidectomia e gastrectomia foram os 

mais frequentes, sendo 32% e 14%, respectivamente. Ao classificar o estado nutricional dos 

adultos segundo o Índice de Massa Corporal (IMC), 18% eram baixo peso, 45% peso 

adequado, 36% sobrepeso e obesidade. Entre os idosos 11% apresentaram baixo peso, 56% 

peso adequado e 33% sobrepeso. No que se refere a classificação da albumina, encontrou-se 

depleção em 67%, e destes, 11% apresentaram depleção significativa. O tempo médio de 

internação hospitalar foi de 16 dias de internação. Em relação ao desfecho, 97% dos pacientes 
receberam alta hospitalar. Conclusão: Na amostra estudada, segundo o IMC houve 

prevalência do estado nutricional adequado, entretanto, ao classificar os níveis séricos de 

albumina foi possível constatar um alto nível de depleção. No que se refere as comorbidades, 

neste estudo, encontramos uma baixa prevalência de comorbidades associadas. Já em relação 

ao desfecho positivo encontrado, não foi possível associa-lo ao uso de terapia nutricional oral 



imunomoduladora. Desta forma se faz necessário que novos estudos avaliem a correlação 

entre terapia nutricional oral imunomoduladora e o desfecho.     
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