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“Aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa, 

nunca tem medo  

e nunca se arrepende”. 
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Resumo 

A ocorrência de distúrbios nutricionais tem sido descrita como evento nosológico 
comumente encontrado em pacientes hospitalizados, elevando significativamente o 
risco de  morbidade e mortalidade.  Este estudo teve como objetivo avaliar o estado 
nutricional de crianças e adolescentes admitidos na enfermaria pediátrica do Hospital 
das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, no período de janeiro de 2009 a 
janeiro de 2010, sendo os resultados apresentados na forma de dois artigos de 
divulgação científica (um artigo de revisão da literatura e um artigo original). O artigo 
de revisão teve delineamento metodológico do tipo descritivo, de base documental. Para 
o artigo original, foi utilizado estudo de corte transversal, onde foi acoplado uma 
variável de análise prospectiva (tempo de hospitalização). O artigo de revisão abordou a 
epidemiologia da desnutrição hospitalar além da definição, fisiopatologia, diagnóstico e 
formas de tratamento dos distúrbios nutricionais mais freqüentes nesse subgrupo 
populacional. O artigo original intitulado: “Estado nutricional de crianças e adolescentes 
admitidos em clínica pediátrica de um hospital universitário brasileiro”, foi baseado em 
um estudo com 740 pacientes acima de 1 mês de vida  e menor que 20 anos de idade, 
com o período de internamento superior a 24 horas. Os dados clínicos, antropométricos 
e dietéticos foram transcritos das fichas de avaliação nutricional do serviço de nutrição. 
A avaliação do estado nutricional foi realizada por meio dos índices altura/idade, e IMC 
para idade em Escore-z, segundo os pontos de corte estabelecidos pela Organização 
Mundial da Saúde em 2007. Os resultados evidenciaram que as maiores causas de 
internamento foram as doenças respiratórias (28,0%), seguidas das do sistema 
ortopédico (12,0%) e urinário (11,9%). O déficit estatural apresentou-se elevado 
(20,2%), assim como o excesso de peso (21,7%). De acordo com o IMC/Idade, o baixo 
peso predominou na faixa etária de 10 a 19 anos (21,0%) enquanto que o excesso foi 
mais freqüente nas crianças de 0 a 4 anos (28,0%). Não foi verificada associação entre o 
estado nutricional no momento da admissão e tempo de permanência hospitalar. A 
prevalência de distúrbios nutricionais  foi bastante preocupante nesta população, não 
exercendo influencia sobre o período de internamento. 

Palavras-chaves: Adolescente hospitalizado; criança hospitalizada; desnutrição; estado 
nutricional; tempo de internação  
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Abstract 

The occurrence of nutritional disorders has been described as a nosological event that is 
commonly found in hospitalized patients, significantly raising the risk of morbidity and 
mortality. This study aimed to evaluate the nutritional status of children and adolescents 
admitted to the pediatric ward of the Hospital das Clinicas, Federal University of 
Pernambuco, Brazil, between January 2009 and January 2010. The study results will be 
presented through scientific articles (one review article and one original article).  The 
review article was guided by a descriptive methodology based on documentary analysis. 
For the original article, a cross-sectional study, based on the analytical model was 
carried out, which was coupled with a variable prospectively (time of hospitalization). 
The review dealt with the epidemiology of hospital malnutrition beyond definition, 
pathophysiology, diagnosis and treatment modalities of nutritional disorders more 
frequent in this population subgroup. The original article entitled: "Nutritional status of 
children and adolescents admitted to the pediatric clinic of a Brazilian university 
hospital," was based on a study with 740 patients over 1 month of age and under 20 
years of age, the period of hospitalization than to 24 hours. Clinical data, 
anthropometric and dietary data sheets were transcribed nutritional assessment of food 
service. The assessment of nutritional status was evaluated by using the height / age 
index, and BMI for age in z-scores, according to cutoff points established by the World 
Health Organization in 2007. The results showed that the major causes of 
hospitalization were respiratory diseases (28.0%), followed by orthopedic system 
(12.0%) and urinary (11.9%). Height deficit presented higher (20.2%) and overweight 
(21.7%). According to BMI/age, low weight predominated in the age group 10 to 19 
years (21.0%) while the excess was more frequent in children aged 0 to 4 years 
(28.0%).There wasn’t association between nutritional status at admission and length of 
hospital stay. The prevalence of nutritional disorders in this population was quite 
disturbing, not influence the period of hospitalization.

 

Keywords: Adolescent Hospitalized, Child Hospitalized, Length of Stay; Malnutrition; 

Nutritional Status;  
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1. APRESENTAÇÃO 

 

O estado nutricional pode ser definido como o resultado entre a 

disponibilidade e o aproveitamento dos nutrientes e energia em nível celular (BATISTA 

FILHO, 2003). Quando há desequilíbrio desta relação pode ocorrer a desnutrição 

(NORMAN, 2007). 

Na vigência de processos infecciosos ocorre a debilitação do sistema 

imunológico, podendo favorecer a desnutrição, através de infecções intestinais capazes 

de alterar a absorção e a biodisponibilidade de nutrientes (OLIVEIRA et al, 2005). A 

desnutrição por sua vez, compromete o sistema imunológico facilitando assim a 

instalação de processos infecciosos, levando a formação de um ciclo vicioso (VALE, 

2009). Durante um processo febril, comum em um quadro infeccioso, ocorre aumento 

do requerimento energético, e nas infecções crônicas um aumento da glicogênese e da 

lipogênese, alterando o metabolismo de carboidratos, lipídeos, proteínas, níveis de 

micronutrientes e balanço eletrolítico, além de acarretar alterações hormonais que 

interferem no metabolismo de nutrientes (OLIVEIRA et al, 2005).  

 

As alterações no estado de saúde e nutrição se refletem no crescimento e 

desenvolvimento do organismo, e desse modo a avaliação do crescimento torna-se a 

melhor medida para avaliar estas condições, uma vez que ambos os fatores irão 

influenciar o ganho ponderal e estatural, independentemente de suas etiologias 

(SIGULEM et al, 2000). Sendo assim, a avaliação do crescimento também pode ser 

utilizada para averiguar o nível de qualidade de vida de uma população (SIGULEM et 

al, 2000; SOUZA, ARAÚJO, 2004).  

Dentre os principais métodos utilizados para avaliação do estado nutricional 

de crianças e adolescentes estão às medidas antropométricas, sendo bastante utilizadas 

principalmente por não serem invasivas e possuírem baixo custo (VITOLO, 2008; 

ZAMBON et al, 2001). A antropometria utiliza medidas de peso, altura/comprimento, 

perímetro braquial, perímetro cefálico, e dobras cutâneas, sendo a classificação desses 

valores e dos índices (Peso/estatura, estatura/idade, peso/idade e IMC/idade) realizada 

de acordo com a idade e o sexo (SIMÕES, 2010; VITOLO, 2008).  
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O desconhecimento do estado nutricional do indivíduo hospitalizado, pode 

implicar em conduta nutricional deficiente, ou mesmo iatrogênica, influenciando 

também negativamente a terapêutica farmacológica, além de contribuir para o aumento 

da morbidade e mortalidade no ambiente hospitalar, principalmente por infecções, como 

também pode elevar o tempo de internação. Assim, o comprometimento nutricional 

pode limitar a recuperação paciente hospitalizado (KANASHIRO et al, 2008; VIDAL, 

2008).  

Desse modo, o dados sobre o estado nutricional da criança e do adolescente 

admitidos em ambiente hospitalar, é de fundamental importância para que se possa 

traçar a melhor estratégia de intervenção nutricional. Através da conduta adequada é 

possível promover melhor recuperação do paciente, evitando o agravamento da sua 

condição nutricional, assim como contribuir para efetividade e/ou otimização da 

terapêutica a ser utilizada para patologia/motivo da internação (KANASHIRO et al, 

2008; OLIVEIRA et al, 2005; SILVA, 2010; VILLARES et al, 2005). A adequada 

intervenção também contribui para a redução do tempo de internamento, e dos custos 

relacionados a possíveis complicações como conseqüência do próprio desvio do estado 

nutricional. 

Embora estudos populacionais revelem que a prevalência de desnutrição 

aguda tenha sofrido redução e que o déficit estatural esteja sendo corrigido (BATISTA 

FILHO; RISSIN, 2003; III PESN, 2007;), a prevalência destes agravos em pacientes 

hospitalizados ainda é alarmante (MALAFAIA, 2010). 

De acordo com Sullivan (2010), a prevalência de desnutrição diagnosticada 

no momento da admissão é similar tanto em países desenvolvidos como a Holanda e os 

EUA, quanto em países em desenvolvimento, como o Brasil e a Turquia. No Brasil 

ainda são escassos os estudos que visam avaliar o estado nutricional de crianças e 

adolescentes hospitalizados, e os existentes são em sua maioria pesquisas realizadas em 

hospitais de referência, como os hospitais universitários (KANASHIRO, 2006; 

SIMÕES et al, 2010).  

Sendo assim, o presente trabalho foi delineado com o objetivo de verificar a 

prevalência dos distúrbios nutricionais de maior freqüência (déficit estatural, déficit 

ponderal e excesso de peso) em crianças e adolescentes e a relação do baixo peso com o 

tempo de permanência hospitalar. Objetivando também promover a conscientização por 
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parte dos profissionais de saúde para realização da avaliação do estado nutricional das 

crianças e adolescentes admitidos para internamento, visando que seja realizada a 

intervenção precoce e eficaz. É importante ressaltar que em virtude dos escassos 

trabalhos, especialmente envolvendo os adolescentes, esta pesquisa pretende corroborar 

com dados que mostrem a situação deste grupo em ambiente hospitalar, pois como já foi 

citado, são poucos os dados existentes sobre eles.  
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1.1 JUSTIFICATIVA 

 

O conhecimento do estado nutricional é de fundamental importância, já que 

é primordial para que se possa traçar uma intervenção nutricional eficaz, sendo 

determinante na melhora do quadro clínico do paciente, como também na redução: do 

tempo de permanência na unidade hospitalar, na incidência de infecções e nas taxas de 

morbidade e mortalidade.  

O aporte nutricional adequado também irá refletir no crescimento e 

desenvolvimento infantil, assim como no estirão pubertário, uma vez que neste período 

a nutrição é crucial para estes dois processos. 

Desse modo, o presente trabalho proverá o conhecimento do estado 

nutricional de crianças e adolescentes admitidos para internamento em um Hospital 

Universitário do Estado de Pernambuco, corroborando para que profissionais de saúde 

possam conhecer a realidade nutricional da população em estudo e assim intervir de 

forma adequada. Este estudo também visa conscientizar os profissionais de saúde sobre 

a importância do conhecimento do estado nutricional do paciente, e dessa forma 

contribuir para redução da desnutrição no ambiente hospitalar, e indiretamente, poderá 

contribuir para redução nos custos sociais. 

 

1) PERGUNTAS CONDUTORAS 

1. Qual é o estado nutricional das crianças e adolescentes admitidos para 

internamento no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco? 

2. O baixo peso diagnosticado na admissão hospitalar tem influencia sobre 

o tempo de internamento? 

  

2) HIPÓTESES  

• Crianças hospitalizadas apresentam prevalências mais elevadas de 

distúrbios nutricionais (baixo peso, sobrepeso e obesidade) do que as crianças 

pernambucanas de um modo geral. 

• Déficit ponderal na admissão hospitalar prolonga o tempo de 

internamento. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

 

1.2.1  Objetivo Geral 

Avaliar o estado nutricional de crianças e adolescentes admitidos na 

enfermaria pediátrica do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco.  

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Analisar o estado nutricional das crianças e adolescente através de 

métodos antropométricos; 

• Determinar as principais causas de admissão hospitalar;  

• Averiguar a associação entre déficit ponderal na admissão, tempo de 

internamento, sexo e faixa etária.  

• Avaliar a relação de adequação entre as necessidades de ingestão calórica 

e protéica, e as calorias e proteínas ofertadas através da dieta. 
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1.3. ESTRUTURAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

 

A dissertação será apresentada através de um artigo de revisão da literatura e 

um artigo original. O artigo de revisão que será enviado para a Revista Brasileira de 

Nutrição Clínica aborda a epidemiologia da desnutrição hospitalar além da definição, 

fisiopatologia, diagnóstico e formas de tratamento dos distúrbios nutricionais mais 

freqüentes nesse subgrupo populacional.  

A pesquisa para o artigo de revisão e a discussão do artigo original teve 

como base de dados, os artigos publicados em revistas científicas indexadas (Medline, 

Lilacs, entre outros), livros técnicos, teses e dissertações acadêmicas, publicações de 

organismos nacionais e internacionais, pesquisas na internet, utilizando-se das palavras 

chave (em inglês e em português): criança hospitalizada, adolescentes hospitalizados, 

estado nutricional da criança/adolescente hospitalizada(o), avaliação nutricional do 

paciente hospitalizado, estado nutricional e tempo de internamento, desnutrição em 

crianças/adolescentes hospitalizadas(os), excesso de peso em indivíduos hospitalizados, 

dentre outros termos.  

O artigo original intitulado: “Estado nutricional de crianças e adolescentes 

admitidos em clínica pediátrica de um hospital universitário brasileiro”, foi baseado em 

um estudo com 740 pacientes acima de 1 mês e menor que 20 anos de idade, com o 

período de internamento não inferior a 24 horas. Os dados clínicos, antropométricos e 

dietéticos foram transcritos das fichas de avaliação nutricional do serviço de nutrição. A 

avaliação do estado nutricional foi realizada por meio dos índices altura/idade, e 

IMC/Idade em escores-Z, segundo os pontos de corte estabelecidos pela Organização 

Mundial da Saúde em 2007. 
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2. ARTIGO DE REVISÃO 

 

Desnutrição em crianças e adolescentes hospitalizados: revisão 

da literatura 

 

 

Autores: 

 

Claudileide de Sá Silva1, Poliana Coelho Cabral2, Ilma Kruze Grande de 
Arruda2 

 

 

1. Nutricionista, Mestranda em Nutrição pela Universidade Federal de Pernambuco 
(UFPE), Recife, Brasil. 

2. Professora, Departamento de Nutrição, UFPE, Recife, PE, Brasil. Doutora em 
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Resumo:  

São escassos os estudos que visem demonstrar a situação nutricional da criança e 
principalmente do adolescente hospitalizado. O conhecimento do estado nutricional 
na admissão é fundamental, uma vez que a desnutrição diagnosticada neste 
momento está relacionada ao prolongamento do tempo de permanência do paciente 
no ambiente hospitalar, aumento da incidência de infecções e elevação do risco de 
morte. Os problemas de saúde e nutrição na infância, em sua maioria estão 
relacionados às infecções recorrentes e ao consumo alimentar inadequado. Devido 
às características próprias da idade, as crianças e os adolescentes são especialmente 
vulneráveis a desnutrição. Embora se reconheça os benefícios de uma triagem 
nutricional bem conduzida, evidencia-se que no dia a dia do ambiente hospitalar ela 
não é realizada, inviabilizando o manejo dietético adequado e contribuindo para o 
aumento da frequência e da gravidade da infecção. Alguns trabalhos realizados em 
países em desenvolvimento e desenvolvidos, mostram que a prevalência de 
desnutrição crônica neste público é elevada e bastante similar entre eles.  

Palavras-chaves: Adolescente hospitalizado; criança hospitalizada; desnutrição; 
estado nutricional; tempo de internação  
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Abstract:  
Studies aimed at demonstrating the nutritional status of children, especially 
adolescents hospitalized, are scarce. Knowledge of nutritional status on admission 
is important because malnutrition diagnosed at this time is related to prolonged 
hospital stay of patients in the hospital, increased incidence of infections and 
increased risk of death. The problems of health and nutrition in childhood, mostly 
related to recurrent infections and the inadequate food consumption. Due to the 
characteristics of age, children and adolescents are especially vulnerable to 
malnutrition. While recognizing the benefits of a nutritional screening conducted 
well, it is evident that on the day of the hospital environment it is not performed, 
preventing proper dietary management and contributing to the increased frequency 
and severity of infection. Some studies conducted in developed and developing 
countries, show that the prevalence of chronic malnutrition in public is high and 
quite similar between them.  

Keywords: Adolescent hospitalized, child hospitalized, malnutrition, nutritional 
status, Length of Stay 
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Resumen:  
Estudios destinados a demostrar el estado nutricional de los niños y adolescentes 
hospitalizados, son escasos. El conocimiento del estado nutricional en la 
internación es importante porque la desnutrición diagnosticados en este momento 
está relacionada con una prolongada estancia de los pacientes en el hospital, el 
aumento de la incidencia de infecciones y mayor riesgo de muerte. Los problemas 
de la salud y nutrición en la infancia, sobre todo relacionados con infecciones 
recurrentes y el consumo insuficiente de alimentos. Debido a las características de 
edad, los niños y adolescentes son especialmente vulnerables a la desnutrición. Si 
bien reconoce los beneficios de un cribado nutricional, en el día del ambiente 
hospitalario no se realiza, dificultando la intervención nutricional 
adecuada,contribuyendo al aumento de la frecuencia y la gravedad de la infección. 
Algunos estudios realizados en países desarrollados y en desarrollo, muestran que 
la prevalencia de desnutrición crónica en público es alto y muy similares entre 
ellos.  

Unitérminos: adolescente hospitalizado, niño hospitalizado, desnutrición, estado 
nutricional, duración de La hospitalizacíon 
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Introdução 

Apesar dos estudos envolvendo crianças hospitalizadas terem se iniciado há 

mais de duas décadas, eles ainda são pouco freqüentes, e quase não existem quando se 

trata de adolescentes. 

Foi na década de 1970 que surgiram os primeiros dados sobre a elevada 

prevalência de desnutrição em pacientes hospitalizados, sendo neste momento 

compreendida como uma conseqüência da insegurança alimentar que se prolonga no 

ambiente hospitalar e que é capaz de modificar a composição corporal1.  

No entanto informações sobre a prevalência de desnutrição em crianças 

hospitalizadas surgiram na década de 1980, nos Estados Unidos2. Nesta época a 

desnutrição moderada acometia 46% dessas crianças e a baixa estatura 48%2.  

No Brasil a forma mais comum de desnutrição é o comprometimento 

estatural3. De acordo com avaliações do crescimento realizadas nas Pesquisas Nacionais 

de Demografia e Saúde (PNDS) de 19964 e 20065, é possível verificar que os déficits de 

crescimento, sofreram uma grande redução, de 13 para 7%, na população geral, porém 

ainda superior ao 2,3% preconizado pela OMS (Organização Mundial de Saúde). 

Embora o déficit estatural e a desnutrição aguda venha sofrendo uma redução na 

população geral, em crianças e adolescentes hospitalizados as prevalências são ainda 

muito elevadas. 

De acordo com Norman e colaboradores, 20076, embora o tratamento de 

determinadas doenças tenha melhorado, a exemplo da AIDS, a prevalência de 

desnutrição no âmbito hospitalar não mudou nestes 15 anos. 

 É importante ressaltar que estas estimativas de desnutrição em pacientes 

admitidos para internação podem estar subestimadas, pois muitas vezes não são 

encontrados dados antropométricos e do estado nutricional no prontuário e nem nas 

certidões de óbito, o que dificulta o conhecimento da real magnitude do problema7.  

O estado de desnutrição pré-existente a hospitalização está relacionado ao 

prolongamento do tempo de estada do paciente no ambiente hospitalar, aumento da 

incidência de infecções e elevação do risco de morte6. Também pode ocorrer o 

agravamento do déficit, ou ainda, o desenvolvimento da desnutrição durante o período 

de internamento, devido a fatores que podem estar relacionados com a própria doença, 

como nos casos das afecções do trato digestivo, comprometendo assim a digestão, como 

pela alteração do anabolismo e catabolismo9. As dores, tipo de alimentação, local 
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estranho (ambiente hospitalar), e interação entre nutrientes e medicamentos, também 

podem contribuir para instalação dos déficits e desvios nutricionais. 

 Desse modo, este artigo tem como principal objetivo evidenciar a atual 

realidade da prevalência da desnutrição em crianças e adolescentes hospitalizados e suas 

conseqüências, a fim de conscientizar os profissionais de saúde sobre a importância da 

avaliação nutricional  na admissão e durante todo o período de internamento. 

 

Definição e classificação da desnutrição 

A desnutrição pode ter origem em inúmeros fatores, e é resultante das 

alterações fisiológicas ocorridas devido a tentativa do organismo se adaptar a escassez 

de nutrientes10.   

Dependendo da sua origem, a desnutrição pode ser classificada em primária, 

quando é advinda de uma oferta insuficiente de macro e micronutrientes, comum em 

países em desenvolvimento, e em secundária, sendo originária de uma inadequação no 

aproveitamento funcional e biológico dos nutrientes ou da elevação do gasto energético, 

quando há doenças associadas, tipo mais freqüente em países desenvolvidos 6 11 12.  

Dentre as doenças que comumente estão associadas ao desenvolvimento da 

desnutrição secundária, estão as cardiopatias congênitas, neuropatias, síndrome da 

imunodeficiência adquirida, pneumopatias crônicas, fibrose cística, entre outras3. Nestes 

casos, o aumento das necessidades energéticas e protéicas, a febre, a anorexia, e os 

distúrbios na absorção dos nutrientes, contribuem para instalação e agravamento do 

déficit nutricional. 

A desnutrição energético-protéica é considerada um problema de saúde 

pública que afeta milhões de pessoas no mundo1, possuindo maior prevalência em 

países em desenvolvimento e afetando principalmente as crianças menores de 5 anos, 

sendo uma das principais causas de morte para este grupo13 14. A possível explicação 

para maior chance de morte em crianças desnutridas deve-se ao fato desta população 

apresentar-se imunodeficiente, favorecendo a instalação de processos infecciosos13. 

Na vigência de um quadro de desnutrição grave, há uma redução do 

glicogênio e gorduras, que promove a degradação da massa protéica a fim de produzir 

energia para o funcionamento do organismo10. A deficiência de micronutrientes neste 
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quadro também está presente, o que contribui para deterioração do funcionamento do 

sistema imune, aumento dos radicais livres e redução da síntese de enzimas e 

proteínas10.  

 

Causas e fisiopatologia da desnutrição 

Os problemas de saúde e nutrição na infância, em sua maioria estão 

relacionados às infecções recorrentes e ao consumo alimentar inadequado, que são 

propiciados pelas condições do baixo padrão socioeconômico, que culminam com a 

dificuldade na aquisição de alimentos e acesso aos serviços de saúde, criando-se um 

ciclo vicioso que impedem que a situação de miséria seja revertida 16 17 18 19.  

Algumas patologias que cursam com mudanças fisiológicas, como anorexia, 

má absorção, depleção do glicogênio hepático, aumento da oxidação lipídica e 

desequilíbrio do metabolismo protéico nas hepatopatias, podem acarretar o 

desenvolvimento da desnutrição9.  

Muitas vezes, a resposta metabólica à infecção é independente da sua 

gênese, e a intensidade desta resposta vai variar de acordo com a virulência do agente 

infeccioso, situação do sistema imune, do estado nutricional, fatores genéticos e 

patologias pré-existentes e/ou associadas20 21. A desnutrição também pode ser provocada 

pela terapia farmacológica, uma vez que a utilização de fármacos por longo período 

pode apresentar ação anorexígena, interferindo na digestão, absorção e no metabolismo 

de nutrientes22. 

De acordo com Monte (2000)16 a prematuridade e o baixo peso ao nascer 

predispõe a desnutrição, pois estas crianças são mais expostas aos fatores ambientais e 

sociais desfavoráveis, aumentando assim o risco de adoecer e morrer. A renda per capta 

também esta relacionada com a desnutrição, uma vez que este problema de saúde está 

associado as condições ambientais e ao acesso aos serviços de saúde22. 

  

Grupos de risco 

Devido às características próprias da idade (crescimento, maturação dos 

órgãos e sistemas, e dependência familiar), as crianças são especialmente vulneráveis a 

desnutrição2. Os adolescentes por se encontrarem em um período de crescimento 
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acelerado (estirão pubertário) também são incluídos no grupo de risco para 

desenvolvimento de déficit ponderal e estatural. 

Alguns estudos 7 8 13 20 21  22 23 mostram que o grupo de crianças com idade 

igual ou menor a 24 meses são as mais vulneráveis ao distúrbio. Este dado pôde ser 

confirmado por Aceyedo e colaboradores (2005)24, em estudo realizado com menores de 

16 anos hospitalizados em centro de saúde materno-infantil da cidade de Asuncíon, 

Paraguai, em que 74% dos indivíduos hospitalizados eram lactentes.  

Em estudo realizado por Rocha e colaboradores (2006)8, com menores de 

cinco anos admitidos no Hospital Infantil Albert Sabin, em Fortaleza (Ceará), verificou-

se que  pelo menos 62% da amostra foi constituída por crianças menores de 24 meses de 

idade. Neste estudo 18,2% das crianças apresentavam desnutrição crônica.  

Na Argentina, resultado semelhante foi observado por Gomila e 

colaboradores (2009)20, analisando menores de 6 anos em um hospital de referencia de 

Córdoba, em que ao analisar os desnutridos em relação a idade, verificou que 49,9% 

deles tinham entre 0-23 meses.  

Estes achados refletem a maior vulnerabilidade da criança mais jovem, pois 

é mais dependente e exposta biologicamente em relação ao ambiente, sendo o período 

considerado crítico do nascimento aos 5 anos, apresentando maior risco de adoecer e 

morrer de acordo com as condições e qualidade de vida a que estejam expostos, e assim 

requerendo atenção especial 25. Dentre os fatores fundamentais para qualidade de vida 

da criança se destacam a alimentação em qualidade e quantidade suficientes, os 

cuidados de saúde e vacinação adequados, que eliminam ou reduzem a ocorrência de 

doenças, a moradia, o saneamento básico, a estimulação psicomotora e as relações 

afetivas25. 

A desnutrição pode ocorrer desde a vida intra-uterina, originando o baixo 

peso ao nascer, e frequentemente logo cedo na infância, estando relacionada a 

interrupção precoce do aleitamento exclusivo e alimentação complementar inadequada 

nos primeiros dois anos de vida26. Na maioria das vezes a desnutrição está associada à 

privação alimentar durante toda a vida e aos episódios recorrentes de doenças 

infecciosas diarréicas e respiratórias26.  
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A alta incidência de desnutrição em crianças pequenas pode ser justificada 

em parte, pela introdução da alimentação complementar de forma inadequada, em que 

os alimentos são preparados em condições higiênico-sanitárias precárias, levando aos 

quadros de diarréia, e preparações com baixa qualidade e quantidade de nutrientes, além 

de baixa freqüência e inadequada consistência, o que ocasiona o desenvolvimento não 

só da desnutrição como também da anemia. Uma outra possível explicação para os 

elevados percentuais de déficit estão relacionados as condições socioeconômicas que 

proporcionam um meio propício a instalações de infecções devido a falta de saneamento 

básico, difícil acesso ao serviço médico e a alimentação em quantidade e qualidade 

adequada para promoção e manutenção da saúde.  

Na Holanda, em estudo realizado por Joosten e colaboradores (2009)27, no 

qual participaram crianças de 1 mês de idade e adolescentes menores de 18 anos 

hospitalizados, observou-se a predominância do sexo masculino (63%) nas internações.  

Dados semelhantes também foram encontrados no Brasil, em que diversos estudos 

demonstram maior incidência do gênero masculino dentre as crianças e adolescentes 

hospitalizados 7 13 21 22 23.  

Em estudo realizado por Rocha e colaboradores 200822, evidenciou-se que 

dentre as crianças classificadas como desnutridas, 56% eram meninos, o que pode 

relacionar uma maior prevalência de desnutrição neste grupo do que no feminino.  

Resultado bastante similar foi observado na população geral, através da 

PNDS de 20065, em que crianças do sexo masculino apresentaram maior déficit 

estatural (8,1%) em relação ao feminino (5,8%), sendo acentuado principalmente 

naquelas crianças cuja mãe apresentaram escolaridade de 1 a 3 anos. Ainda segundo a 

PNDS (2006)5, a baixa estatura também se mostrou elevada no primeiro ano de vida e 

sofrendo correção ao longo das demais idades.  

De acordo com Simões e colaboradores (2010)23, uma possível explicação 

para um predomínio do sexo masculino nas hospitalizações, seria a maior exposição a 

agentes infecciosos e a traumas, pois existe maior liberdade de ações e brincadeiras 

quando comparados ao gênero feminino por razões socioculturais em nosso meio. 

No que diz respeito as causa para o internamento, alguns estudos mostram 

que as infecções do trato respiratório e as doenças do sistema digestivo (diarréias 

crônicas ou agudas) estão entre as principais patologias motivo de hospitalização7 20 22. 

Como pôde ser verificado por Oliveira e colaboradores (2005)21, analisando crianças de 
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3 a 36 meses de idade, admitidas na enfermaria de infectologia pediátrica do Hospital 

São Paulo, foram encontrados elevados percentuais (69,6%) de hospitalização devido a 

doenças agudas (broncopneumonias/pneumonias, celulites, dermatites). O citado estudo  

apresentou como segunda principal causa de internamento, as doenças crônicas, em que 

as mais prevalentes foram às neuropatias (31,3%).  

Em trabalho realizado por Péret filho e colaboradores (2005)28, no qual 

analisou crianças internadas em enfermaria geral de Pediatria da Fundação Hospitalar 

do Estado de Minas Gerais (Belo Horizonte), ao dividir as principais causas de 

internamento em três grupos: aparelho respiratório (pneumonia, asma, etc), doenças do 

aparelho digestivo (diarréia aguda e crônica) e doenças hematológicas, encontrou-se 

associação entre doença crônica e o estado nutricional, de modo que crianças cuja causa 

de internamento foram enfermidades do aparelho respiratório, 80,0% delas 

apresentavam-se desnutridas, indicado um grupo de maior risco nutricional. Resultado 

similar foi encontrado por Silveira e colaboradores (2008)29, em trabalho realizado com 

crianças (>1 mês) e adolescentes (com idade igual ou menor que 12 anos), admitidos na 

unidade de pediatria do Hospital das Clínicas de Porto Alegre (RS), no qual verificou-se 

que 50% das hospitalizações foram devido as doenças do aparelho respiratório.  

De acordo com Rocha e colaboradores (2008)22, as infecções respiratórias 

agudas, especialmente em crianças menores de cinco anos, têm apresentado altas taxas 

de mortalidade e sua incidência tem estreita associação com o estado nutricional. Esta 

relação pôde ser observada em resultados encontrados por Cruz e colaboradores 

(2009)13, cujos resultados da análise exploratória dos dados apontaram as doenças 

respiratórias (30%) como uma das principais causas de internação hospitalar e o risco 

nutricional relacionado ao diagnóstico em 55% dos pacientes avaliados. 

Sarni e colaboradores (2009)7, também verificaram em seu estudo que o 

principal motivo de hospitalização foi a pneumonia, seguida das doenças diarréicas, 

sendo considerada a principal causa de hospitalização e morte de indivíduos menores de 

5 anos.  

Em crianças e adolescentes com fibrose cística, o déficit estatural para idade 

está fortemente associado a sobrevida, devido a uma falha de crescimento  em período 

de ganho de estatura e desenvolvimento pulmonar 30. 

Em países em desenvolvimento, o difícil acesso aos alimentos e as infecções 

são os principais responsáveis pelo crescimento inadequado13. Durante a vigência de um 
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quadro infeccioso, há um aumento das necessidades nutricionais, associado à 

diminuição do apetite e, nos casos das diarréias e doenças parasitárias, há um menor 

aproveitamento biológico dos alimentos22. Nos processos febris, observa-se que para 

cada grau de temperatura acima de 38ºC, estima-se um aumento de 20% nas 

necessidades calóricas e protéicas da criança, além de causar perda acentuada de apetite, 

e assim as infecções repetidas podem levar ao retardo do crescimento e à desnutrição22. 

Estima-se que no Brasil pelo menos 5,4% das crianças menores de um ano e 

12,8% de 1 a 4 anos morrem devido a pneumonia7. 

Estes dados são preocupantes, uma vez que trabalhos referem associação 

entre a desnutrição em crianças menores de cinco anos e risco de evolução para o óbito 

por infecções respiratórias agudas e doença diarréica7 31. 

 

Epidemiologia da desnutrição hospitalar no Brasil e no mundo 

No Brasil são poucos os estudos que se prestam a avaliar o estado 

nutricional de crianças e adolescentes hospitalizados, sendo em sua maioria realizados 

em hospitais de referência32. 

De acordo com Puntis (2010)33, nestes últimos 30 anos alguns estudos 

tentaram estabelecer a prevalência de desnutrição do paciente admitido para internação 

na Europa e na América, utilizando diversos padrões baseados no crescimento 

(antropometria) como os de Waterlow e da WHO (World Health Organization). Ainda 

segundo este autor, devido as diferentes definições e padrões para classificar a 

desnutrição, foram encontrados valores que variam de 9% a 47% de desnutrição 

crônica, porém todos os estudos foram concordantes ao considerarem que esta 

prevalência é comumente alarmante e muitas vezes desconhecida.  

Uma das grandes dificuldades para o conhecimento da real magnitude do 

problema, é a falta de padronização para classificação do estado nutricional entre os 

diversos trabalhos, o que acaba limitando o conhecimento da dimensão da desnutrição 

em crianças e adolescentes hospitalizados e a comparação entre os resultados.  

Na Espanha, Vidal e colaboradores (2008)34, evidenciaram que 24,9% dos 

pacientes apresentavam desnutrição leve e 15,3% moderada, o que pode estar 

relacionado ao fato de se tratar de um país desenvolvido, em que a principal causa de 
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desnutrição deve-se a enfermidade de base. Menor percentual de desnutrição foi 

verificado em estudo realizado na Croácia, por Dropulic e colaboradores (2006)35, com 

pacientes de 3 a 20 anos de idade admitidos para internamento na clínica pediátrica do 

hospital universitário de Split, em que apenas 7,91% apresentou baixo peso de acordo 

com o IMC.  

Em trabalho realizado por Mácias-Rosales  e colaboradores (2009)36, 

avaliando crianças e adolescentes atendidos em ambulatórios ou internados na clínica 

pediátrica de 22 hospitais no México, verificou que 8% destes indivíduos apresentavam-

se com desnutrição aguda,  17,0% desnutrição crônica e 12,2% sobrepeso. O déficit de 

peso para estatura, neste estudo, foi maior entre os recém-nascidos e os adolescentes, 

13,9 % e 13,2%, respectivamente.  Os percentuais de desnutrição crônica também foram 

mais acentuados entre os lactentes (27,7%) e os adolescentes (18,4%). 

No Brasil, a prevalência de desnutrição verificada no momento da admissão 

hospitalar é alarmante, podendo atingir até 58,0% das crianças admitidas, como 

evidenciado por Péret Filho e colaboradores (2005)28, e  Guimarães e colaboradores 

(2007)43 ao utilizarem os critérios de Waterlow.  

Em trabalho realizado por Rocha e colaboradores (2006)8, com crianças de 

um hospital público de Fortaleza, observou-se que 6.9% possuíam baixo peso para a 

altura e 18.2% baixa altura para idade, ou seja, desnutrição crônica. Déficit estatural 

semelhante foi encontrado por Silveira e colaboradores (2008)29, em estudo realizado no 

Hospital das Clínicas de Porto Alegre envolvendo crianças e  adolescentes 

hospitalizados, cujo déficit de peso para estatura foi de 10%, enquanto o déficit estatural 

para idade foi de 21%, refletindo o caráter crônico da desnutrição no Brasil. 

Em estudo realizado por Cintra e colaboradores (2008)9 com adultos e 

adolescentes hospitalizados, constatou-se que 53% dos pacientes apresentaram algum 

distúrbio nutricional, sendo 35% de excesso de peso e 18% de déficit de peso, o que 

parece demonstrar que quando se aumenta a idade se reduz a prevalência de desnutrição 

e aumenta a de excesso de peso. 

Resultado interessante foi encontrado por Pereira e colaboradores (2008)38, 

avaliando crianças menores de 5 anos que estiveram internadas nos anos de 1995 e 2005 

no Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago, Florianópolis, em que 
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verificou uma redução significativa da desnutrição na admissão hospitalar, tendo sido 

registrado em 1995, 19,44% de desnutrição e 9,6% em 2005. 

A taxa de mortalidade entre as crianças hospitalizadas com desnutrição 

grave é aproximadamente 20% no Brasil, e ainda sendo mais preocupante o fato de que 

pacientes hospitalizados frequentemente podem apresentar piora do estado nutricional 39 

40. 

De acordo com Sarni e colaboradores.(2005)3 e Malafaia (2010)40, uma das 

razões mais coerentes para tentar explicar estes elevados índices, embora tenha ocorrido 

uma redução da desnutrição energético-protéica em diversos países, e também no 

Brasil, seria a falta  de conhecimento dos profissionais de saúde com relação à 

fisiopatologia da DEP grave e/ou administração de terapia nutricional inadequada que 

resulta em sérias complicações logo nos primeiros dias da internação hospitalar, 

podendo terminar com a morte do paciente. 

A desnutrição em ambiente hospitalar chama atenção pela sua alta 

prevalência, número expressivo de óbitos, pois é um fator independente de morte40. 

Com relação a desnutrição crônica, Simões e colaboradores (2010)23 em 

estudo realizado com 749 crianças e adolescentes de ambos os gêneros, acompanhados 

por equipe interdisciplinar na Enfermaria de Cirurgia Pediátrica do Hospital São Paulo, 

verificaram  déficit estatural ou risco para baixa estatura marcante em lactentes (39,9%), 

pré-escolares (34,8%) e adolescentes (32,3%).  

Péret Filho e colaboradores (2005)28 avaliando o estado nutricional de 81 

crianças internadas no Centro Geral de Pediatria de Belo Horizonte, em setembro de 

2003, verificaram que a prevalência de desnutrição foi de 58,0%, e destes 76,6% eram 

desnutridos crônicos. Neste estudo observou-se maior frequência de desnutrição entre 

pacientes com doença crônica do aparelho respiratório. 

A desnutrição crônica em indivíduos hospitalizados, tem sido relacionada à 

idade do paciente e a duração da patologia, com período superior a 30 dias36. 

De acordo com o Ministério da Saúde26, o déficit estatural é o melhor 

indicador em relação ao déficit ponderal para demonstrar as influências ambientais 

negativas sobre a saúde da criança, sendo o mais sensível de má nutrição, pois a baixa 

estatura é mais freqüente nas áreas de piores condições socioeconômicas e quatro vezes 

mais prevalente em crianças com baixo peso ao nascimento. 
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No estado de Pernambuco, é possível afirmar que houve uma redução na 

desnutrição crônica ao verificar a ocorrência da correção do déficit estatural nestes 

últimos 10 anos, em crianças menores de 5 anos, conforme pode ser verificado através 

da II PESN (Pesquisa Estadual de Saúde e Nutrição, 1996)41  e da III PESN (2006)42, 

onde  o déficit era de 16,2% e passou para 7,7%, respectivamente, ou seja, houve uma 

redução de 52%. Embora tenha ocorrido uma grande redução no déficit estatural, ainda 

não é possível afirmar que o problema está sob controle, pois ainda estamos muito 

acima dos 2,3% preconizado pela OMS. 

Por outro lado, a prevalência do diagnóstico de excesso de peso à admissão 

no internamento também é preocupante e varia de 2,5% como demonstrado em estudo 

realizado por Péret Filho e colaboradores (2005)28, chegando a 10,0% como observado 

por Oliveira e colaboradores (2005). Percentuais semelhantes foram encontrados por 

Kanashiro e colaboradores, (2008)32 em estudo com crianças internadas em diversos 

hospitais com unidade pediátrica em Belo Horizonte, no qual 9,6% delas apresentavam 

este distúrbio.  

Gomila e colaboradores (2009)20, analisando menores de 6 anos em um 

hospital de referencia em Córdoba, Argentina, também encontrou percentual similar, em 

que 7,2% das crianças apresentaram excesso de peso. 

É importante frisar que crianças com sobrepeso ou obesidade, também 

apresentam um tempo de permanência hospitalar elevado, e que se prolonga com o 

aumento da idade, sendo este fato explicado pela presença de co-morbidades 

relacionadas à obesidade, que contribui para piora da condição clínica32. 

 

Subnotificação da desnutrição hospitalar 

Embora se reconheça os benefícios de uma triagem nutricional bem 

conduzida, evidencia-se que no dia a dia do ambiente hospitalar ela pouco realizada, 

inviabilizando o manejo dietético adequado e contribuindo para o aumento da 

frequência e da gravidade da infecção.  

Durante um processo infeccioso a intervenção dietética pode modificar o 

curso e o desfecho da doença, através da ingestão adequada de alimentos durante este 

quadro1. 
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O não conhecimento do estado nutricional do paciente admitido implica em 

conduta nutricional deficiente ou mesmo iatrogênica, podendo comprometer a 

terapêutica farmacológica, como também contribuir para o aumento da morbi-

mortalidade no ambiente hospitalar, principalmente por infecções, assim como 

desfavorecer a rotatividade de leitos, diminuindo o acesso da população e elevando o 

custo social43 32. 

Em estudo multicêntrico brasileiro, realizado por Waitzberg e colaboradores 

(2001)44, com indivíduos adultos em ambiente hospitalar, ao analisar prontuários 

evidenciaram que em 81% deles não havia menção ao estado nutricional do paciente. 

Péret Filho e colaboradores (2005)28, em trabalho realizado com 81 crianças 

internadas no Centro Geral de Pediatria de Belo Horizonte, verificaram o registro do 

peso, estatura e avaliação nutricional subjetiva em 87,7%, 8,6% e 21,0% dos 

prontuários, respectivamente, e que a omissão do diagnóstico nutricional no primeiro 

dia de internação foi constatada em 79% dos casos. 

No Canadá, Cummings e colaboradores (2005)45 realizam trabalho com o 

objetivo de determinar a freqüência de registro dos parâmetros de crescimento nos 

prontuários de um hospital pediátrico terciário e constataram que dados além do peso 

quase não foram encontrado como o IMC/idade (35%), peso/estatura e a estatura/idade. 

Segundo Rocha e colaboradores (2008)22, a medicina terapêutica e 

preventiva tem negligenciado a nutrição por falta de reconhecimento dos profissionais 

de saúde do seu papel no processo saúde-doença, e como também à dificuldade no 

diagnóstico do paciente com distúrbios nutricionais, e de estabelecer relações com as 

diversas patologias. 

De acordo com estudo realizado por Kanashiro e colaboradores (2008)32, 

envolvendo crianças hospitalizadas em diversos hospitais de  Belo Horizonte, uma 

dificuldade encontrada para avaliação nutricional na admissão está relacionada à 

ausência de instrumentos que possibilitem a aferição de dados antropométricos, como 

balança ausente (18,6%), com defeito (23,4%), ausência de régua antropométrica e 

estadiômetro (33,4%) no andar em que o paciente se encontra. Neste estudo verificou-se 

que apenas 2,7% dos prontuários analisados possuíam informação sobre o estado 

nutricional do paciente, porém em 73,1% deles havia dados a respeito da coloração das 
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mucosas, registro de peso em 92,4%, e em apenas 5,9% deles havia anotação da estatura 

à internação, o que remete a concluir que estes dados refletem apenas a necessidade de 

informações a fim de prescrever medicação e não como forma de conhecer o estado 

nutricional do paciente. 

Sarni e colaboradores (2009)7, em estudo realizado com crianças menores 

de 5 anos internadas em hospitais universitários brasileiros, verificou que apesar do 

elevado percentual de desnutrição neste público, apenas 56,7% das crianças 

apresentavam a classificação do estado nutricional no prontuário médico. 

A falta de diagnóstico nutricional e dados antropométricos nos prontuários 

inviabilizam o conhecimento, monitoramento e análise sobre a situação alimentar e 

nutricional da população hospitalizada, não sendo possível compreender as tendências e 

modificações ao longo do tempo e suas causas, e impedindo a entrada de dados nos 

sistemas de Informações dificultando o planejamento de ações que garantam a oferta e o 

acesso às fórmulas alimentares em quantidade e qualidade, para a realização da terapia 

nutricional adequada46. 

De acordo com Puntis (2010)33, alguns pediatras alegam que o problema do 

sub-registro está na falta de capacidade institucional para pesar, medir e realizar um 

mapeamento de todas as crianças.  

Em meio a esta situação Acuña e colaboradores (2008)47 ao realizar um 

trabalho de intervenção educacional para profissionais e estudantes da área de saúde, 

verificou que após curso intensivo, os participantes melhoraram a sua habilidade em 

diagnosticar a o estado nutricional de pacientes hospitalizados. O que demonstra a 

necessidade de conscientizar e melhor capacitar estes profissionais a fim reduzir os 

desvios nutricionais em âmbito hospitalar. 

A falta de diagnóstico correto da desnutrição grave dificulta a correta 

condução para o referenciamento e o tratamento adequado, o que contribuiria para 

aumentar as chances de sobrevivência e otimizaria a reabilitação do paciente39. 

 

Fisiopatologia da desnutrição 

A desnutrição gera conseqüências para o organismo que vão variar de 

acordo com a intensidade da enfermidade e tempo de evolução, déficit ponderal e 
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idade20. Estas conseqüências podem afetar praticamente todos os sistemas e funções 

como a renal, hepática, endócrina, o metabolismo mineral e energético, a atividade 

imune, e gerar problemas na cicatrização, retardo do crescimento, distúrbio no 

desenvolvimento sexual e modificação na composição e atividade cerebral, que geram 

conseqüências irreversíveis para a função cognitiva 2 20 43 48. 

De acordo com Tieenbon (2002)49, cada molécula de proteína exerce pelo 

menos uma função no corpo humano, e conseqüentemente quando há perda de proteínas 

existe também à perda de função. 

Em pacientes com desnutrição grave, tanto a imunidade, funções dos 

linfócitos, bem como mecanismos inatos de defesa do hospedeiro, macrófagos e 

granulócitos são afetados50. 

Em recém-nascidos e crianças pequenas a desnutrição grave acelera a atrofia 

do timo, e posteriormente o desenvolvimento dos órgãos linfóides, o que leva a defeitos 

de longa duração no sistema imune, caracterizado por:  leucopenia, diminuição de CD4 

para CD8 e aumento do número de CD4/CD8 e das células T inativas, e, portanto, o 

aparecimento de células T imaturas na circulação periférica50. A desnutrição acarreta 

uma redução na resposta a antígenos polissacarídicos de bactérias encapsuladas, tais 

como Streptococcus pneumoniae e Haemophilus influenza, exacerbando a 

suscetibilidade a estes patógenos50.  

A imunodeficiência pode ser provocada pela desnutrição e envolve 

frequentemente macro (carboidratos, proteínas e gorduras) e micronutrientes (vitaminas 

e minerais), que incluem: fosfato, zinco, cobre, ferro, selênio e as vitamina A, E e as do 

complexo B, capazes de influenciar diretamente a suscetibilidade a diversas infecções 

humanas1. 

Em lactentes e crianças gravemente desnutridas ou com complicações 

(fístulas digestivas) ocorre um prolongamento do processo catabólico, em que há uma 

auto-degradação das proteínas corpóreas, e se não for estabelecido um suporte 

nutricional adequado, pode ocorrer a morte por inanição ou sepse49. 

O déficit estatural como conseqüência da desnutrição está relacionado a 

maior incidência de doenças crônicas não transmissíveis e baixo desempenho cognitivo 

na vida adulta3.  



Estado nutricional de crianças e adolescentes admitidos em enfermaria pediátrica de um hospital universitário             

 

SILVA, C.S. Dissertação de mestrado UFPE 2011 

36 

Segundo Monte (2000), o déficit estatural acontece quando há uma redução 

na ocorrência de eventos de crescimento ou diminuição da amplitude de crescimento 

devido a algum  fator estressante. Caso a criança continue exposta a estes fatores, ela 

não conseguirá recuperar a velocidade de crescimento rápido, própria da fase, para que 

possa atingir o seu potencial genético. Embora a criança consiga recuperar a velocidade 

de crescimento no caso melhora das condições ambientais,  o déficit cognitivo é 

irreversível35.  

De acordo com Malafaia (2009)1, a desnutrição além de reduzir o 

rendimento escolar pode também repercutir na redução da capacidade física para o 

trabalho. 

Averett e Stifel (2006)51,  analisando dados do National Longitudinal 

Survey of Youth, estudo de coorte iniciado em 1979 nos Estados Unidos, verificou que 

ao longo dos anos da realização da pesquisa, as crianças desnutridas conseguiram 

melhorar seus resultados em testes cognitivos, porém ás médias das notas ainda se 

mantiveram abaixo das de crianças eutróficas. Um dado interessante deste estudo, foi 

que a média das notas das crianças obesas também foram inferiores a de crianças 

eutróficas.  

 

Diagnóstico nutricional no paciente admitido para internamento 

O conhecimento do estado nutricional da criança e do adolescente admitido 

em ambiente hospitalar, é de fundamental importância para que se possa traçar a melhor 

estratégia de intervenção nutricional, objetivando promover melhor recuperação do 

paciente, através de uma conduta baseada na patologia principal que o acomete, e ao 

estado nutricional atual21 32 52 53.  

Para o diagnóstico nutricional é possível utilizar métodos bioquímicos 

(albumina, transferrina, pré-albumina, contagem de linfócitos, etc), clínicos, 

antropométricos, história pregressa, a anamnese alimentar, dentre outros 48 54 55.  

A escolha de métodos para avaliar o estado de nutrição de um indivíduo é 

baseada naquele que melhor detecta o problema ao qual se pretende verificar e corrigir, 

devendo ser considerado os custos inerentes a sua utilização, a necessidade de pessoas 

especializadas, a reprodutibilidade e tempo de execução17 55. 
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Nos exames laboratoriais geralmente se utilizam amostras de sangue e urina, 

a fim de verificar deficiências específicas, são invasivos, necessitam de laboratórios de 

boa qualidade, possuem custo relativamente elevado, e a detecção das alterações 

somente são possíveis nas formas de moderada a grave17 55. Já os dados de uma 

avaliação clínica geralmente são pouco úteis devido às diferentes formas e freqüências 

de aparecimento dos sinais, além do que são visíveis apenas nas formas moderadas ou 

graves55.  

A história pregressa e a anamnese alimentar são importantes e 

freqüentemente empregadas para analisar a possibilidade de risco nutricional, porém são 

pouco precisas, além de que devem ser consideradas  que as necessidades nutricionais 

variam bastante entre os indivíduos48. 

Dentre os principais métodos para avaliação do estado nutricional estão as 

medidas antropométricas. Por não ser invasiva, possuir baixo custo, permitir o 

diagnóstico precoce, de manuseio simples, apresentar objetividade na medida e prática 

comparação das medidas com padrões de referência, a antropometria é o método 

atualmente mais utilizado para avaliação nutricional17 29 48 55.  

Os valores antropométricos são o reflexo do grau de ajustamento entre o 

desenvolvimento do potencial genético de crescimento e a influência dos fatores 

ambientais2 17 25.    

A avaliação do crescimento é considerado um dos melhores indicadores de 

saúde da criança, em razão de sua estreita dependência de fatores ambientais, tais como 

alimentação, ocorrência de doenças, cuidados gerais e de higiene, condições de 

habitação e saneamento básico, e o acesso aos serviços de saúde, refletindo assim, as 

condições de vida, no passado e no presente25. Portanto, pode-se dizer que o 

crescimento sofre influências de fatores intrínsecos (genéticos, metabólicos, etc.) e de 

fatores extrínsecos, dentre os quais destacam-se a alimentação, a saúde, a higiene, a 

habitação e os cuidados gerais com a criança25. 

As medidas antropométricas básicas para avaliação da crianças são o peso, a 

altura ou comprimento, o perímetro cefálico (até os 3 anos de idade), a circunferência 

ou perímetro braquial e a medida das pregas cutâneas (tricipital e subescapular)2. 

Porém, pode se dizer que os parâmetros mais utilizados são o peso e a estatura, tanto 
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para acriança quanto para o adolescente, sendo a classificação desses valores realizada 

de acordo com a idade e o sexo, através dos índices peso/idade, peso/estatura, 

estatura/idade e IMC/idade17  47.  

A medida do peso, tem como objetivo determinar a massa corporal, 

podendo sofrer variações em curtos intervalos de tempo, sendo a relação peso/altura e 

peso/idade indicadores da situação de nutrição atual do paciente. Enquanto a estatura, 

com o intuito de verificar as medidas lineares, possibilita através da relação 

estatura/idade o diagnóstico da história nutricional pregressa. Em relação à composição 

corporal, as reservas de energia e de proteínas, podem ser estimadas através dos tecidos 

moles superficiais, da gordura subcutânea e da massa muscular, porém uma 

desvantagem da antropometria está em não identificar carências específicas17 55.  

O índice altura para idade expressa o crescimento linear da criança e, nessa 

medida, sintetiza a história do seu estado nutricional, do nascimento (ou mesmo antes) 

até o momento atual, refletindo o aporte de energia, de macronutrientes e de vitaminas e 

minerais, todos elementos essenciais para o crescimento5. 

O índice de massa corporal, é expresso pela fórmula IMC (kg/m²) = peso 

corporal em kg e altura2 (em metros), está correlacionado com a gordura corporal total. 

Em pacientes críticos, o peso pode estar drasticamente alterado, devido à déficit de 

volume, ou estar muito elevado, devido a retenção hídrica, resultante das alterações do 

balanço hídrico em um curto período de tempo, e assim o IMC pode estar 

superestimado nesses pacientes55. 

Em situações de desnutrição aguda, o peso é o primeiro a ser afetado, 

enquanto que a velocidade de crescimento se mantém. A cronicidade da desnutrição, irá 

dar inicio um efeito negativo para o comprimento, sendo assim as desnutrições crônicas 

são preocupantes nos períodos de crescimento rápido e na puberdade2.  

Dentre as classificações mais utilizadas para estabelecer comparações das 

medidas antropométricas com um padrão de referência, estão as realizadas em percentil 

e em escore Z, sendo o escore Z o número de desvios-padrão que o dado obtido está 

afastado da sua mediana de referencia21 48.  
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A classificação do estado nutricional pode ser realizada de acordo com os 

pontos de corte estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde58 59 e pelo Ministério 

da Saúde para os índices segundo o escore Z, conforme quadro 1. 

 

Desnutrição e tempo de internamento hospitalar 

O estado de desnutrição pré-existente a hospitalização pode prolongar o 

tempo de permanência do paciente no ambiente hospitalar, aumentar a incidência de 

infecções e elevar o risco de morte8. 

De acordo com Norman e colaboradores (2007)6, devido a morbidade 

aumentada, pacientes desnutridos possuem tratamento e permanência hospitalar 

prolongados. Em revisão realizada por este autor verificou-se que há um prolongamento 

de 40-70% da estada hospitalar em pacientes subnutridos na admissão para 

internamento. 

Correia e Waitzberg (2003)60, em estudo envolvendo indivíduos maiores de 

18 anos, que visava correlacionar o estado nutricional do paciente com a morbidade, 

mortalidade, tempo de internamento e os custos, encontrou que os pacientes desnutridos 

na admissão para internamento passaram mais tempo hospitalizados em relação aos 

eutróficos (em média: 9 dias x 6 dias), e que a despesa média diária de um indivíduo 

desnutrido foi 60,5% mais elevado do que o bem nutrido. Quando foi levado em 

consideração os gastos com medicamentos e testes em pacientes que apresentaram 

infecção respiratória, por exemplo,  os custos com os desnutridos subiu para 308,9% em 

comparação aos gastos com os eutróficos.  

Dado bastante interessante também foi encontrado em estudo realizado por 

Kyle e colaboradores (2004)61, analisando-se 1707 pacientes através da bioimpedância, 

em que verificou-se que mesmo aqueles indivíduos com classificação de IMC normal, 

em relação a massa gorda, mas que sofreram perda de massa magra, tiveram um tempo 

de estada hospitalar mais prolongada, o que sugere que talvez o IMC sozinho não 

consiga diagnosticar a depleção.   

A relação entre estado nutricional na admissão e tempo de internamento 

também foi explorada por Oliveira e colaboradores (2005)21, analisando crianças de 3 a 

36 meses de idade admitidas na enfermaria de infectologia pediátrica do Hospital São 

Paulo, em que a média de tempo de internamento foi de 10 dias (mínimo três dias e 
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máximo 120 dias), sendo observado que as crianças desnutridas permaneceram mais 

tempo internadas em relação às eutróficas.  

Péret Filho e colaboradores (2005)28, também verificaram associação entre 

estado nutricional e tempo de internamento em estudo com crianças de idade superior a 

29 dias, internadas em enfermaria geral de um hospital em Belo Horizonte, em que 

pacientes internados até dois dias, 50,0% deles eram eutróficos e naqueles com mais de 

sete dias apenas 25,0% eram eutróficos. Este resultado pode estar relacionado ao fato do 

maior tempo de internação ser associado a doenças graves e/ou complicações que são a 

causa, ou efeito da desnutrição.  

Rocha e colaboradores (2006)8, observaram em trabalho realizado com 

crianças menores de cinco anos admitidos no Hospital Infantil Albert Sabin, em 

Fortaleza (Ceará), que pacientes admitidos com pneumonia apresentaram tendência a 

perda de peso durante o período de internação, assim como tempo de hospitalização 

maior que 9 dias, e que 41,4% dos pacientes apresentaram tempo de internamento entre 

2 a 9 dias, e 58,6% de 10-67 dias, sendo registrado também que houve uma perda de 

peso durante o internamento maior entre as meninas (56,9%). Resultados semelhantes 

foram evidenciados por Rocha e colaboradores (2008)22, analisando crianças de 0 a 5 

anos em um hospital de referência de Santa Catarina, verificando que o tempo médio de 

internamento foi de 9 dias, porém não encontrou associação entre o estado nutricional 

inicial e o tempo de internamento.  

Cruz e colaboradores (2009)13 em estudo transversal com 387 crianças e 

adolescentes em um hospital universitário de atendimento terciário de Porto Alegre, 

evidenciou que pacientes classificados em risco nutricional foram os que permaneceram 

hospitalizados por maior tempo (17±16 dias), seguidos dos pacientes obesos (16±22 

dias). Pacientes classificados com sobrepeso ficaram, em média, menos tempo 

hospitalizados (11±6 dias). 

Em estudo conduzido por Simões e colaboradores (2010)23, ao relacionar o 

estado nutricional com o tempo de internação, constatou-se que os pacientes desnutridos 

permaneceram mais dias internados em relação aos obesos ou com sobrepeso. 

Goiburu e colaboradores (2006)62, em trabalho realizado com adultos 

admitidos em unidade de traumatologia, de um hospital paraguaio, evidenciaram que a 

desnutrição anterior a hospitalização foi um fator preditivo independente de 
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mortalidade, morbidade e prolongamento na permanência hospitalar em pacientes 

vítimas de trauma. 

Na Argentina, em estudo realizado por Gomila e colaboradores (2009)20, 

com crianças menores de seis anos em um hospital de referência em Córdoba, em que se 

verificou-se que a média de tempo de internamento foi de 4,5 dias, sendo que apenas 

4,7% da amostra permaneceram mais de 14 dias internados.  

Pichard e colaboradores (2004)63, em trabalho realizado com adultos de 

ambos os sexos hospitalizados em Genebra, Suiça, encontrou associação entre o baixo 

percentual de massa livre de gordura e tempo de internamento prolongado, sendo esta 

uma associação inédita. 

Vidal e colaboradores (2008)34, em estudo realizado na Espanha com 

adultos de serviços médicos e cirúrgicos de um hospital, verificaram que houve 

associação entre estado nutricional e tempo de internamento, em que indivíduos 

desnutridos tiveram tempo de hospitalização superior aos eutróficos, assim como 

apresentaram mais complicações durante este período.  

Na Itália estudo envolvendo 1274 adultos admitidos em hospital para 

atendimento médico ou cirúrgico, verificou-se que aqueles pacientes que se 

apresentavam desnutridos na admissão, tiveram 65% maior chance de ter tempo de 

internamento mais prolongado (7-22 dias) do que aqueles que não estavam desnutridos 

no momento da hospitalização (4-13 dias)64. 

Desse modo, o estado nutricional parece influenciar o tempo de 

internamento, e favorecer possíveis complicações no estado de saúde do indivíduo 

hospitalizado. Sendo assim, o conhecimento do estado de nutrição de cada paciente e a 

correta intervenção é determinante na recuperação de indivíduos enfermos e na redução 

dos custos hospitalares. 

 

Intervenção e estado nutricional durante o internamento 

Nas últimas décadas, acentuou-se o interesse acerca do estado nutricional de 

pacientes hospitalizados com doença aguda ou crônica pela possibilidade de oferecer 

uma terapia nutricional individualizada e efetiva, com melhora dos resultados 

terapêuticos. 
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A dieta a ser oferecida deve estar adequada as necessidades individuais, a 

fim de recuperar ou manter o estado nutricional adequado. Ela é primordial para evitar o 

agravamento da condição nutricional do paciente, contribuindo para efetividade e/ou 

otimização da terapêutica a ser utilizada para a patologia/motivo de internação, 

auxiliando desta forma para o tratamento da doença, e possibilitando também a redução 

de custos com possíveis complicações como conseqüência do próprio desvio do estado 

ponderal.  

A alimentação durante o internamento possui um papel muito importante, 

pois garante o aporte de nutrientes ao paciente preservando o seu estado nutricional e 

exercendo função co-terapêutica nas doenças crônicas e agudas22 65.   

O calculo das necessidades de macronutrientes, geralmente é realizado 

utilizando o método indicado pela DRI (Dietary Reference Intakes)66, 2005. Em 

crianças hospitalizadas, dependendo da patologia, se esta apresenta um aumento no 

gasto energético, são realizados ajustes na necessidade energética e protéica. 

No indivíduo com desnutrição grave de causa primária há uma evolução 

satisfatória nos resultados no ganho de peso e correção estatural após resolução do 

processo infeccioso ou metabólico, quando são realizadas intervenções nutricionais que 

levam em consideração a fisiopatologia de sua desnutrição10.  

Na criança com desnutrição secundária observa-se uma recuperação mais 

lenta, sendo necessário o uso de fórmulas infantis especiais, ou dietas enterais, ou até 

mesmo parenterais quando a causa da desnutrição não é estabelecida, apresentando 

assim uma evolução com maior tempo de internação e maior risco de 

morbimortalidade10. 

Os desvios nutricionais durante o internamento estão relacionados a 

ingestão insuficiente de nutrientes que pode ocorrer devido as rotinas hospitalares, em 

que os pacientes frequentemente tem de submeter a jejuns para realização de 

procedimentos ou exames, a ausência de atendimento nutricional adequado devido a 

falta de alimentos, sensibilidade e formação adequada da equipe hospitalar, as 

preparações serem consideradas desagradáveis, e ao  quadro de depressão que pode 

estar instalado.  
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Em estudo realizado por Rezende e colaboradores (2004)67, com indivíduos 

de ambos e sexos e de todas as idades, admitidos para internamento em um hospital 

filantrópico de Salvador, verificaram que a desnutrição hospitalar progride à medida que 

aumenta o período de internação, de modo que 46% dos pacientes ficaram desnutridos 

nos primeiros cinco dias, aumentando para 68% entre 5 e 15 dias e elevando-se ainda 

mais (83%) nos doentes internados há mais de 15 dias.  

A relação entre a oferta de macronutrientes e o estado nutricional na alta 

hospitalar, pôde ser observada por Oliveira e colaboradores (2005)21, ao analisar 

crianças de 3 a 36 meses de idade, em que a melhora do estado nutricional mostrou 

relação direta com a ingestão energética durante a internação, de modo que as crianças 

que ingeriram mais que uma vez a recomendação de energia por quilo de peso para 

idade durante a internação, foram as que apresentaram melhor evolução nutricional. 

Esta melhora pode estar relacionada ao fato de que nessa fase, o organismo sob um 

quadro infeccioso requer um maior aporte energético em virtude da febre e das 

alterações no metabolismo de macro e micro nutrientes em conjunto com a seqüestro de 

aminoácidos para a síntese de proteínas de fase aguda68 21.  

Leandro-Merhi e colaboradores (2006)37, analisando adultos de duas 

unidades hospitalares (uma pública e outra privada) em São Paulo, cujos pacientes 

portadores de neoplasias e de enfermidades do parelho digestivo não ingeriram 

quantidade suficiente de calorias para suprir as necessidades estimadas, porém com o 

consumo proteína adequado em ambos os hospitais, observou que o consumo de mais 

de 75% das necessidades energéticas parece ser fundamental para melhora do estado 

nutricional, uma vez que os pacientes cujo consumo foi inferior a 75% das necessidades 

estimadas apresentaram perda de peso. 

A adequação da dieta ao estado nutricional e patologia de base é crucial para 

recuperação ponderal do paciente durante o internamento, o que pode ser constatado por 

trabalho realizado por Almada e colaboradores (2007)69, avaliando as prescrições 

dietéticas de crianças internadas no Hospital das Clinicas da Universidade de São Paulo, 

em que crianças que apresentaram déficit de peso na admissão não conseguiram 

recuperá-lo durante o internamento, o que pode estar relacionado a baixa ingestão de 

energia em relação a necessidade, embora a oferta de proteína tenha sido maior que a 
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recomendada, o déficit energético comprometeu o metabolismo do excedente protéico 

como fonte de energia.  

Dado interessante foi revelado em estudo realizado por Silveira e 

colaboradores (2008)29, envolvendo crianças e adolescentes de até 12 anos de idade, o 

qual constatou que as crianças menores de cinco anos apresentaram melhora do estado 

nutricional mesmo quando permaneciam internadas por curto período de tempo (7 dias). 

Segundo os autores, este fato pode estar relacionado a resolução da fase aguda de 

algumas patologias ainda durante o internamento, a diminuição dos sintomas clínicos da 

infecção, disponibilidade de fórmulas nutricionais que fornecem tratamento dietético 

adequado, assim como o uso de um protocolo nutricional que permite o 

acompanhamento permanente do estado nutricional do paciente da admissão a alta. Esta 

melhora também pode estar relacionada a ingestão de proteínas maior que a 

recomendação, pois esta sobrecarga pode ter sido muito importante, uma vez que há um 

aumento nas necessidades nutricionais em situação de estresse metabólico. 
 

Em pacientes com fibrose cística a adequação da dieta apresenta forte 

relação com o estado ponderal e a estatura, como pode ser verificado em trabalho 

realizado por Simon e colaboradores (2009)30, do qual participaram as crianças e 

adolescentes atendidos em ambulatório de pneumologia do Hospital das Clínicas de 

Porto Alegre. Em crianças que as receberam calorias acima de 120% da RDA tinham 

mediana de percentil do IMC com valor de 56, em contra partida  os que ingeriam 

calorias abaixo dessas recomendações, mantinham uma mediana de IMC igual a 

percentil 34,9.    

Assim, avaliação nutricional deve fazer parte do acompanhamento do 

paciente durante todo o período de internação, uma vez que também é muito freqüente o 

declínio na sua condição nutricional durante o tempo internamento28 49 70. Desse modo, 

o diagnóstico da desnutrição energético-protéica precocemente permite intervenção 

rápida e assim permite diminuir o impacto de suas conseqüências, levando a benefícios 

clínicos mesmo que não haja um tratamento efetivo da patologia de base55. 
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Considerações finais 

Embora a desnutrição de causa primária tenha sofrido uma significativa 

redução, a de causa secundária ainda é bastante preocupante nos indivíduos 

hospitalizados. O que chama mais atenção é o fato de que apesar de ter se mantido 

praticamente constante durante anos, muitos profissionais da área da saúde 

desconhecem a sua magnitude, como também  suas consequências. 

Em relação a desnutrição crônica, esta parece não escolher a localização 

geográfica e nem o nível sócio-econômico, estando presente em países em 

desenvolvimento e desenvolvidos com prevalências bastante similares.  

Outra característica também em comum, entre estes países, é a negligência 

por parte dos profissionais do setor no diagnóstico da situação nutricional do paciente 

na admissão hospitalar, além de melhor emprego de métodos de avaliação do estado 

nutricional com a inclusão de parâmetros bioquímicos e antropométricos. 

Desse modo, faz-se necessário mais estudos que mostrem a realidade desta 

população específica, a fim de que se conheça mais a fundo a origem do problema e 

sejam traçadas políticas públicas com ênfase ao seu controle e erradicação. No entanto a 

conscientização dos profissionais de saúde parece ser uma peça chave para reduzir os 

desvios nutricionais em âmbito hospitalar, e assim reduzir a morbidade, mortalidade e 

os custos com a saúde. Sendo assim, é indispensável a realização de mais capacitações 

para este público e a instituição de protocolos mais rigorosas que estabeleçam como 

obrigatoriedade a realização da triagem e acompanhamento nutricional dos pacientes 

hospitalizados. 

 

 

 

 

 

 



Estado nutricional de crianças e adolescentes admitidos em enfermaria pediátrica de um hospital universitário             

 

SILVA, C.S. Dissertação de mestrado UFPE 2011 

46 

Referências  

1. Malafaia G. A desnutrição proteico-calórica como agravante da saúde de 
pacientes hospitalizados. Arq Bras Ciên Saúde 2009; 34(2): 101-7.  
 

2. Villares JMM, Leal LO, Giner CP. Desnutrición hospitalaria en niños. Acta 
Pediatr Esp 2005; 63: 63-69. 
 

3. Sarni ROS, Souza FIS, Catherino P, Kochi C, Oliveira FLC, Nóbrega FJ. 
Tratamento de Crianças com Desnutrição Grave Utilizando o Protocolo da 
OMS: Experiência de um Centro de Referência, São Paulo/Brasil Tratamento de 
crianças com desnutrição grave. ALAN 2005; 55(4): 336-344.  
 

4. Brasil. Pesquisa nacional de demografia e saúde. Rio de Janeiro: Sociedade Civil 
Bem-Estar Familiar no Brasil (BEMFAM); 1997. 
 

5. Brasil. Pesquisa nacional de demografia e saúde da criança e da mulher. Brasília: 
Ministério da Saúde; 2008. 

6. Norman K, Pichard C, Lochs H, Pirlich M. Prognostic impact of disease-related 
malnutrition. Clinical Nutrition 2008; 27: 5-15. 

7. Sarni RO, Carvalho MF, Monte CM, Albuquerque ZP, Souza FI. 
Anthropometric evaluation, risk factors for malnutrition, and nutritional therapy 
for children in teaching hospitals in Brazil. J Pediatr 2009; 85(3): 223-228. 

8. Rocha GA, Rocha EJ, Martins CV. The effects of hospitalization on the 
nutritional status of children. J Pediatr 2006; 82: 70-4. 
 

9. Cintra RMGC, Garla P, Bosio MC, Tognoli M, Soares AS, Matto MSR, et al. 
Estado nutricional de pacientes hospitalizados e sua associação com o grau de 
estresse das enfermidades. Rev Simbio-Logias 2008; 1(1): 145-156. 

 
10. Lima AM, Gamallo SMM, Oliveira FLC. Desnutrição energético-proteica grave 

durante a hospitalização: aspectos fisiopatológicos e terapêuticos Rev Paul 
Pediatr 2010; 28(3): 353-61. 

 
11. Ferreira HS, França A O.S. Evolution of nutritional status in hospitalized 

children. J Pediatr (Rio J) 2002; 78(6): 491-6. 
 

12. Sarni ROS, Souza FIS, Catherino P, Kochi C, Oliveira FLC, Nóbrega FJ. 
Tratamento da desnutrição em crianças hospitalizadas em São Paulo. Rev Assoc 
Med Bras 2005; 51(2): 106-12. 

 
13. Cruz LB, Rodrigues FO, Maksud M, Zambrano M, Raimundo F, Dornelles CTL. 

Estado nutricional e fatores de risco para desnutrição no atendimento nutricional 
pediátrico da admissão hospitalar. Rev HCPA 2009; 29(3): 194-199. 

 
14. Müller O, Krawinkel M. Malnutrition and health in developing countries. JAMC 

2005; 173(3): 279-286. 



Estado nutricional de crianças e adolescentes admitidos em enfermaria pediátrica de um hospital universitário             

 

SILVA, C.S. Dissertação de mestrado UFPE 2011 

47 

15. França TGD. Efeito da desnutrição protéico-calórica experimental na resposta 
imune e na susceptibilidade à infecção por Staphylococcus aureus [dissertação]. 
Botucatu (SP): Univ. Est. Paulista; 2009. 

 
16. Monte CMG. Desnutrição: um desafio secular à nutrição infantil. J pediatr 2000; 

76(Supl.3): 285-297. 
 

17. Sigulem DM, Devincenzi MU, Lessa AC. Diagnóstico do estado nutricional da 
criança e do adolescente. J pediatr 2000; 76(Supl.3): 275-284. 

 
18. Sousa FGM, Araújo TL. Avaliação nutricional de crianças de seis a sessenta 

meses. Rev Bras Enferm 2004; 57(5): 534-6. 
 

19. Weisstaub G, Soria R, Araya M. Desnutrición grave en un hospital pediátrico. 
Rev Soc Bol Ped  2006; 45(2): 90-4. 

 
20. Gomila AA, Grandis ES, Visconti GB, Montero SB, Bertero MI, Marietti G, et 

al. Estado nutricional en niños internados em Salas de Cuidados Mínimos. 
Hospital de Niños de la Santísima Trinidad. Arch Argent Pediatr 2009; 107(1): 
37-42. 

 
21. Oliveira AF, Oliveira FLC, Juliano Y, Ancona-Lopez F. Evolução nutricional de 

crianças hospitalizadas e sob acompanhamento nutricional. Rev Nutr 2005; 
18(3): 341-348. 

 
22. Rocha MF, Silva AA, Barbosa E, Azevedo LC, Lobo J, Damian F, et al. Perfil 

nutricional de crianças hospitalizadas e associação entre fatores de risco e estado 
nutricional Rev Bras Nutr Clin 2008; 23(2): 97-103. 

 
23. Simões APB, Palchetti CZ, Patin RV, Mauri JF, Oliveira FLC. Estado 

nutricional de crianças e adolescentes hospitalizados em enfermaria de cirurgia 
pediátrica. Rev Paul Pediatr 2010; 28(1): 41-7.  

 
24. Acevedo E, Sanabria M, Bellenzier A, Baruja D, Buongermini A, Meza R, et al. 

Evolución del estado nutricional de pacientes pediátricos hospitalizados.  Pediatr 
2005; 32(2): 12-18. 

 
25. Brasil. Ministério da Saúde. Saúde da criança: acompanhamento do crescimento 

e desenvolvimento infantil. Brasília: Ministério da Saúde; 2002. 
 

26. Brasil. Saúde da criança: nutrição infantil: aleitamento materno e alimentação 
complementar. Brasília : Ministério da Saúde; 2009. 

 
27. Joosten KF, Zwart  H, Hop WC, Hulst JM. National malnutrition screening days 

in hospitalized ch ildren in The Netherlands. Arch Dis Child 2010; 95: 141–145. 
 

28. Péret Filho LA, Cancela e Penna FG, Rodrigues FG, Santana DP, Hanan B, 
Oliveira GNM, et al. Avaliação nutricional de crianças internadas em enfermaria 
geral de um hospital público. Pediatria 2005; 27(1): 12-8. 



Estado nutricional de crianças e adolescentes admitidos em enfermaria pediátrica de um hospital universitário             

 

SILVA, C.S. Dissertação de mestrado UFPE 2011 

48 

29. Silveira CRM, Mello ED, Carvalho PRA. Evolution of nutritional status of 
pediatric in patients of a tertiary care general hospital in Brazil. Nutr Hosp 2008; 
23(6): 599-606. 
 

30. Simon M, Drehmer M, Menna-Barreto SS. Associação entre o estado nutricional 
e a ingestão dietética em pacientes com fibrose cística. J Bras Pneumol 2009; 
35(10): 966-972. 

 
31. Rice AL, Sacco L, Hyder A, Black RE. Malnutrition as an underlying cause of 

childhood deaths associated with infectious diseases in developing countries. 
Bulletin of the World Health Organization 2000; 78(10): 1207-1221. 

 
32. Kanashiro M, Péret Filho LA, Penna FJ, Fujii JB. Avaliação pondo-estatural e 

condições para esta aferição em crianças internadas em hospitais de Belo 
Horizonte. RMMG 2008; 18(3): 153-159. 

 
33. Puntis JWL. Malnutrition and Growth. JPGN 2010; 51(Supl 3): 125-126. 

 
34. Vidal A, Iglesias MJ, Pertega S, Ayúcar A, Vidal O. Prevalencia de malnutrición 

en los servicios médicos y quirúrgicos de un hospital universitario Nutr Hosp. 
2008; 23(3): 263-267. 

 
35. Dropulić N, MeštroVIĆ J, Krželj V, Šonjić M, Krcatović D.  Nutritional status 

of patients hospitalized at the clinic for children's diseases in split. Paediatria 
Croatica 2006; 50(4). 

 
36. Macías-Rosales R, Vásquez-Garibay EM, Larrosa-Haro A, Rojo-Chávez M, 

Bernal-Virgen A, Romo-Rubio H. Secondary Malnutrition and Overweight in a 
Pediatric Referral Hospital: Associated Factors. J Pediatr Gastroenterol Nutr 
2009; 48(2): 226-232. 

 
37. Leandro-Merhi VA, Diez Garcia RW, Mônaco DV, Oliveira MRM. 

Comparación del estado nutricional, consumo alimenticio y tiempo de 
hospitalización de pacientes de dos hospitales, uno público y otro privado Nutr 
Hosp. 2006; 21(1): 32-7. 

 
38. Pereira TP, Pires MMS, Wayhs MC, Stahelin L, Toyama RP. Avaliação 

nutricional de lactentes e pré-escolares hospitalizados no Hospital Universitário 
Polydoro Ernani de São Thiago em 1995 e 2005. Arquivos Catarinenses de 
Medicina  2008; 37(2): 77-84. 

 
39. Brasil. Ministério da Saúde. Manual de atendimento da criança com desnutrição 

grave em nível hospitalar. Brasília: Ministério da Saúde; 2005. 
 

40. Malafaia G.  A desnutrição energético-proteica: uma séria enfermidade que 
ainda assombra o contexto hospitalar.  Rev Paul Pediatr 2010; 28(3): 381-3. 

 
41. Pernambuco. Secretaria de Saúde. II Pesquisa Estadual de Saúde e Nutrição: 

Pernambuco. Recife: Secretaria de Estado de Saúde; 1997.  



Estado nutricional de crianças e adolescentes admitidos em enfermaria pediátrica de um hospital universitário             

 

SILVA, C.S. Dissertação de mestrado UFPE 2011 

49 

42. Departamento de Nutrição/Universidade Federal de Pernambuco/Instituto 
Materno Infantil Prof. Fernando Figueira/ Secretaria Estadual de Saúde de 
Pernambuco. III Pesquisa Estadual de Saúde e Nutrição (III PESN-2006). 
Síntese dos resultados. Recife, 2008. Disponível em: 
http://pesnpe2006.blogspot.com/2008/09/apresentao-da-pesquisa.html 
 

43. Guimarães RN, Watanabe S, Falcão MC, Cukier C, Magnoni CD. Prevalência 
da desnutrição infantil à internação em hospital geral. Rev Bras Nutr Clin 2007; 
22(1): 36-40. 

 
44. Waitzberg DL, Caiaffa WT, Correia MITD. Hospital Malnutrition: The 

Brazilian National Survey (IBRANUTRI): A Study of 4000 Patients. Nutrition 
Volume 2001; 17(7/8): 573-580. 

 
45. Cummings EA, John H, Davis HS, Mctimoney CAM. Documentation of growth 

parameters and body mass index in a paediatric hospital. Paediatr Child Health 
2005; 10(7): 391-394.   

 
46. Vale FC. Segurança alimentar e nutricional das crianças e adolescentes 

internados em hospitais vinculados ao sistema único de saúde (sus) em belo 
horizonte [Dissertação]. Universidade Federal de Mingas Gerais (MG); 2009. 

 
47. Acuña K, Pires C, Santos G, Hashimoto R, Pinheiro L, Mazuy N, et al. 

Detection of nosocomial malnutrition is improved in Amazon region by a 
standard clinical nutrition education program. Nutr Hosp  2008; 23(1): 60-67. 

 
48. Inaoka NPMM, Testa LO, Aquino TM, Naufel MFS, Oliveira IC, Carvalhaes JT 

A.Comparação de Três Métodos de Avaliação do Estado Nutricional em 
Crianças com Doença Renal Crônica:Escore-Z, IMCe Waterlow. J Bras Nefrol 
2008; 30(4): 239-44. 

 
49. Tienboon MD. Nutrition problems of hospitalised children in a developing 

country: Thailand. Asia Pacific J Clin Nutr 2002; 11(4): 258–262. 
 

50. Schaible UE, Kaufmann SHE. Malnutrition and Infection: Complex 
Mechanisms and Global Impacts. PLoS Medicine 2007; 4(5): 806-812. 

 
51. AVERETT SL, STIFEL DC. Food for Thought: The Cognitive Effects of 

Childhood Malnutrition in the United States. Mimeo:  Lafayette College; 2008. 
 

52. Falbo, AR, Alves, JGB. Desnutrição grave: alguns aspectos clínicos e 
epidemiológicos de crianças hospitalizadas no Instituto Materno Infantil de 
Pernambuco (IMIP), Brasil. Cad Saúde Pública 2002; 18(5): 1473-1477.  

 
53. Ozturk Y, Buyukgebiz B, Arslan N, Ellidokuz H. Effects of hospital stay on 

nutritional anthropometric data in Turkish children. J Trop Pediatr 2003; 49: 
189–90. 

 



Estado nutricional de crianças e adolescentes admitidos em enfermaria pediátrica de um hospital universitário             

 

SILVA, C.S. Dissertação de mestrado UFPE 2011 

50 

54. Raslan M, Gonzalez MC, Dias MCG, Paes-Barbosa FC, Cecconello I, Waitzberg 
DL. Aplicabilidade dos métodos de triagem nutricional no paciente 
hospitalizado. Rev Nutr 2008; 21(5): 553-561. 

 
55. Zambon MP, Belangero VMS, Ritto ACG DE B, Morcillo AM. Avaliação do 

estado nutricional de crianças e adolescentes com insuficiência renal crônica. 
Rev Ass Med 2001; 47(2): 137-40. 

 
56. SIGULEM, D.M.; DEVINCENZI, M.U.; LESSA, A.C. Diagnóstico do estado 

nutricional da criança e do adolescente. J pediatr 2000; 76 (Supl.3): p.275-284. 
 

57. Fontoura CSM, Cruz DO, Londero LG, Vieira RM. Avaliação Nutricional de 
Paciente Critico Revista Brasileira de Terapia Intensiva 2006; 18 (3): 298-306. 

 
58. World Health Organization. Child growth standards: length/height-for-age, 

weight-for-age, weight-for-length, weight-forheight and body mass index-for-
age: methods and development.Geneva: WHO; 2006. 

 
59. World Health Organization. de Onis M, Onyango AW, Borghi E, Siyam A, 

Nishida C, Siekmann J. Development of a WHO growth reference for school-
aged children and adolescents. Bulletin of the World Health Organization; 2007; 
85: 660-667. 

 
60. Correia MI, Waitzberg DL. The impact of malnutrition on morbidity, mortality, 

length of hospital stay and costs evaluated through a multivariate model 
analysis. Clin Nutr 2003; 22: 235–9. 

 
61. Kyle UG, Pirlich M, Schuetz T, Lochs H, Pichard C. Is nutritional depletion by 

Nutritional Risk Index associated with increased length of hospital stay? A 
population-based study. J Parenter Enteral Nutr 2004; 28: 99–104. 

 
62. Goiburu ME, Goiburu MMJ, Bianco H, Díaz JR, Alderete F, Palacios MC, et al. 

The impact of malnutrition on morbidity, mortality and length of hospital stay in 
trauma patients. Nutr Hosp. 2006; 21: 604-10. 

 
63. Pichard C, Kyle UG, Morabia A, Perrier A, Vermeulen B, Unger P. Nutritional 

assessment: lean body mass depletion at hospital admission is associated with an 
increased length of stay Am J Clin Nutr 2004;79:613–8. 

 
64. Caccialanza R, Catherine K, Emanuele C, Barbara C, Alberto B, Chiara B, 

Maurizia M, Paolo D. Nutritional parameters associated with prolonged hospital 
stay among ambulatory adult patients. CMAJ 2010; 182(17): 1843-1849. 

 
65. Botelho C, Correia AL, Silva AMC; Macedo AG, Silva COS. Fatores ambientais 

e hospitalizações em crianças menores de cinco anos com infecção respiratória 
aguda. Cad. Saúde Pública 2003; 19(6):1771-1780.  

 
66. Institute of medicine. Energy, carbohydrates, fiber, fat, protein anda mio acids. 

(book online). Whashington: National Academy Press, 2005. Disponível em: 
http://www.nap.edu/books/03090853473/htmal. Acesso em: 14/nov/2010. 



Estado nutricional de crianças e adolescentes admitidos em enfermaria pediátrica de um hospital universitário             

 

SILVA, C.S. Dissertação de mestrado UFPE 2011 

51 

67. Rezende IFB, Oliveira VS, Kuwano EA, Leite APB, Rios I, Dórea YSS, et al. 
Prevalência da desnutrição hospitalar em pacientes internados em um hospital 
filantrópico em Salvador (BA), Brasil. R Ci méd biol  2004; 3(2): 194-200. 

 
68. Menezes H, Bertola E. A inter-relação entre nutrição e imunidade. Nutrição em 

Pauta 2001; (49): 36-40. 
 

69. Almada MORV, Vilela LBF, Resende CMM, Monteiro JP. Avaliação da 
prescrição dietética de crianças hospitalizadas. Medicina, Ribeirão Preto2007; 
40(2): 255-9.  

 
70. Carney DE, Meguid MM. Assessment Current Concepts in Nutritional. Arch 

Surg 2002; 137 : 42-45. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estado nutricional de crianças e adolescentes admitidos em enfermaria pediátrica de um hospital universitário             

 

SILVA, C.S. Dissertação de mestrado UFPE 2011 

52 

Quadro1. Classificação do estado nutricional segundo os índices peso/idade, 

estatura/idade e IMC/idade, de acordo os valores do escore Z.  

 

 

 

 

 

 

 

CRIANÇAS (< 10 anos de idade) 

ESTATURA/IDADE 

< Escore-z -2 Baixa Estatura para a idade 

≥ Escore-z -2 Estatura adequada para a idade 

IMC/IDADE 

< Escore-z -2 Baixo IMC para idade 

> Escore-z -2 e < Escore-z +1 IMC adequado ou Eutrófico 

> Escore-z +1 e < Escore-z +2 Sobrepeso 

≥ Escore-z +2 Obesidade 

ADOLESCENTES (≥ 10 anos e < 20 anos de idade) 

IMC/IDADE 

< Escore-z -2 Baixo IMC para idade 

> Escore-z -2 e < Escore-z +1 IMC adequado ou Eutrófico 

> Escore-z +1 e < Escore-z +2 Sobrepeso 

≥ Escore-z +2 Obesidade 

ALTURA/IDADE 

< Escore-z -2 Altura Baixa para a idade 

≥ Escore-z -2 Altura adequada para a idade 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 Desenho e população do estudo 

Estudo transversal, com base no modelo analítico, no qual foi acoplado uma 

variável com caráter prospectivo (tempo de internamento). O estudo foi realizado com 

crianças e adolescentes admitidos para internamento na enfermaria de pediatria do 

Hospital das Clínicas (HC) da Universidade Federal de Pernambuco no período de 

janeiro de 2009 a janeiro de 2010. 

 

3.2 Critérios de elegibilidade 

 

3.2.1 Critérios de inclusão 

• Foram incluídos no estudo pacientes admitidos para internamento de 

ambos os sexos na faixa etária superior a 1 mês de idade e adolescentes com idade até 

19 anos, 11 meses e 29 dias.  

 

3.2.2 Critérios de exclusão 

• Pacientes que apresentaram edema significativo e crianças prematuras. 

• Pacientes cujas medidas antropométricas não puderam ser aferidas. 

 

3.3  Amostragem 

A amostra foi calculada pelo programa statcalc do software EPI INFO, 

versão 6.04. Estimando-se uma prevalência de 10% (excesso de peso), ou seja, com 

base na menor prevalência, relatada na literatura, para os agravos nutricionais a serem 

investigados, e nível de confiança de 95%, com uma margem de erro de 3%. Desse 

modo, a amostra ficou em torno de 384 crianças e adolescentes.  
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3.4 Operacionalização do Estudo 

 

3.4.1  Coleta de dados 

Os dados foram coletados a partir das informações presentes nas fichas de 

avaliação nutricional do serviço de nutrição da clínica pediátrica, devidamente 

preenchidas por nutricionistas responsáveis pelo citado serviço, e transcritos para um 

questionário elaborado para colher apenas as variáveis necessárias para realização do 

estudo. Estas variáveis foram compostas por: data de admissão, idade, sexo, diagnóstico 

principal, dados antropométricos (peso na admissão e o último peso registrado e altura),  

tempo de internamento, necessidades calóricas e protéicas, e calorias e proteínas 

ofertadas.  

 

3.5  Descrição das variáveis 

Este estudo teve o baixo peso como variável dependente, e como 

independentes: idade, sexo, diagnóstico principal, tempo de internamento e a adequação  

dietética.  

Para a avaliação antropométrica na admissão foram utilizadas as medidas do 

peso e da estatura registrado nas primeiras 24 horas da internação da 

criança/adolescente. O último peso registrado também foi colhido a fim de representar o 

peso da alta (PEREIRA et al, 2008). As crianças até dois anos foram pesadas sem 

roupas e descalças. Utilizou-se balança modelo BP Baby capacidade 15 kg (Baby 

Filizola®), em escala de cinco gramas. Crianças maiores de dois anos foram pesadas 

com mínimo de roupas e descalças. Utilizou-se balança mecânica, tipo plataforma, 

modelo 31, Filizola®, com capacidade máxima de 150 kg, com escala de 100 g, 

dispostas no centro da balança, com braços estendidos ao longo do corpo, ereto, imóvel 

e com os pés unidos.  Este procedimento também foi seguido para os adolescentes. Para 

aferição da estatura crianças com idade até dois anos foram medidas com régua 

pediátrica, sem sapatos ou adornos na cabeça. Foram deitadas em superfície plana ao 

lado de lâmina de madeira graduada até um metro com escala de 0,5 cm. Os ombros, 

nádegas e calcanhares foram colocados em posição de contato com a superfície plana. 

Com o apoio das mãos da nutricionista, os joelhos da criança foram apoiados para 
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ficarem estendidos. Os pés permaneceram unidos fazendo ângulo reto com as pernas. 

Os calcanhares foram apoiados firmemente à lâmina móvel, que foi deslizada até esse 

ponto pela examinadora, sendo aferido o valor do comprimento. Crianças maiores de 

dois anos de idade foram medidas sem sapatos ou adornos na cabeça, dispostas em pé, 

eretas, imóveis, com braços estendidos ao longo do corpo e com o olhar para o 

horizonte. Nuca, ombros, nádegas e calcanhares foram encostados na régua móvel da 

balança mecânica tipo plataforma, modelo 31, capacidade 150 kg (Filizola®) graduada 

em até 2,0 m, em escala de um centímetro. Para aferir o comprimento foi apoiada uma 

lâmina no topo da cabeça, efetuando-se a leitura. Para aferição da altura dos 

adolescentes seguiu-se os mesmos procedimento que as crianças maiores de 2 anos. 

O diagnóstico do estado nutricional foi realizado através da classificação 

dos índices (altura/idade (A/I) e IMC/Idade (IMC/I)) em Escores-z, segundo os pontos 

de corte estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde, que considera como baixo 

estatura e baixo peso as crianças e adolescentes situados abaixo do Escore-z  -2 nos 

índices A/I e IMC/I, respectivamente. E como excesso de peso aquelas situadas acima 

do Escore-z +1 no IMC/I (WHO, 2007).  

 

Os dados dietéticos foram coletados dos valores presentes nas fichas do 

serviço de nutrição, tendo sido calculados de acordo com a necessidade para sexo, idade 

e características patológicas de cada paciente. As calorias e proteínas ofertadas foram 

calculados de acordo com a dieta oferecida para cada paciente levando em consideração 

as necessidades previamente computadas. A fim de avaliar a adequação entre 

necessidade e prescrição, foram consideradas ajustadas às prescrições para calorias e 

proteínas quando representaram de 90 a 110% da recomendação, e deficitária com 

menos de 90% (SILVEIRA, MELLO, CARVALHO, 2008).  

Para avaliar o tempo de internamento utilizou-se a classificação em quatro 

categorias: de 1 a 3 dias, de 4 a 7 dias, de 8 a 10 dias e > 11 dias (RODRIGUES et al, 

2008).  
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3.6 Análise estatística 

A construção do banco de dados foi realizada no programa Epi-info versão 

6.04, com dupla entrada e utilização do modulo Validate. Os dados de peso, altura, sexo 

e idade foram transcritos para o programa padrão de referência atual adotado pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2007, software Anthro plus, 2007, para 

avaliação do estado nutricional. Na análise estatística foi utilizado o programa SPSS 

versão 13.0, primeiramente foi testada a normalidade e após certificada a distribuição 

normal dos dados, foram verificadas as associações entre as variáveis dicotômicas, 

tendo sido aplicado o teste do qui-quadrado, a comparação entre as médias foi realizada 

pelo teste “t” de Student, sendo adotado o nível de significância de 5% para rejeição da 

hipótese de nulidade.  

 

3.8 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

O projeto foi avaliado e aprovado pelo comitê de ética existente na 

Universidade Federal de Pernambuco, situado no Centro de Ciências da Saúde desta 

instituição, no dia 01 de dezembro de 2009, sob o protocolo de nº 300/09.  
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4. RESULTADOS 

 

Os resultados deste estudo estão apresentados sob a forma de um artigo 

científico original, conforme regulamentação do Colegiado da Pós-graduação do Centro 

de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Pernambuco. 

 

 

 

 

 

 

 

Artigo será enviado para publicação no periódico Acta Paediatrica, 
Suíça. 
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RESUMO 

Objetivo:  Avaliar o estado nutricional na admissão hospitalar e a influencia da baixa 

estatura e do baixo peso sobre o tempo de internamento de crianças e adolescentes. 

Métodos: Estudo do tipo transversal, realizado em um hospital universitário no 

Nordeste brasileiro, composto por 740 crianças e adolescentes de ambos os sexos. O 

tempo de hospitalização, foi categorizado em: de 1 a 3 dias, de 4 a 7 dias, de 8 a 10 dias 

e > 11 dias. A classificação para avaliação do estado nutricional foi realizada por meio 

dos índices altura/idade, e IMC/Idade em escores-Z. Resultados: As maiores causas de 

internamento foram as doenças respiratórias (28,0%), seguidas das do sistema 

ortopédico (12,0%) e urinário (11,9%). O déficit estatural apresentou-se elevado em 

ambos os sexos (20,2%), assim como o baixo peso (14,3%) e o excesso de peso 

(21,7%). De acordo com o IMC/Idade, o baixo peso predominou na faixa etária de 10 a 

19 anos (21,0%) enquanto que o excesso foi mais freqüente nas crianças de 0 a 4 anos 

(28,0%). Não foi verificada associação entre o estado nutricional no momento da 

admissão e tempo de permanência hospitalar. Conclusão: A prevalência de distúrbios 

nutricionais  foi bastante preocupante nesta população, não exercendo influencia sobre o 

período de internamento.  

Palavras-chaves: Adolescente hospitalizado; criança hospitalizada; desnutrição; estado 

nutricional; tempo de internação  
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INTRODUÇÃO 

Os dados sobre a prevalência de desnutrição em crianças e adolescentes 

hospitalizados são escassos. Joosten e cols., 2010(1) evidenciaram que na Holanda uma 

em cada cinco crianças admitidas para hospitalização são desnutridas. De acordo com 

Sullivan e cols., 2010(2) estes resultados são similares aos encontrados em outros países 

europeus, nos USA e no Brasil. Os achados de Joosten e cols. serviram de base para 

reabrir o debate sobre a necessidade de um adequado screening nutricional para as 

crianças admitidas nos hospitais europeus. 

Devido às características próprias da idade (maior necessidade na demanda 

de nutrientes para o crescimento, reservas limitadas de energia, maturação dos órgãos e 

sistemas, e dependência familiar), as crianças e os adolescentes são especialmente 

vulneráveis a desnutrição(1, 3, 4, 5). As conseqüências desse distúrbio nutricional, 

podem afetar praticamente todos os sistemas alterando diversas funções, como a renal, a 

hepática, a endócrina, provocar desequilíbrios no metabolismo mineral e energético, 

diminuir a atividade imune, ocasionar problemas na cicatrização, retardar o 

crescimento, o desenvolvimento sexual e modificar a composição e atividade cerebral, 

que provocam seqüelas irreversíveis para a função cognitiva (3, 5, 6).  

Embora o conhecimento do estado nutricional seja de fundamental 

importância para a adequada intervenção, e seus conseqüentes benefícios, verifica-se 

que muitos profissionais da área da saúde parecem desconhecê-los, pois há grande 

número de sub-registros(1, 2, 6, 7, 8, 9). Esta subvalorização do conhecimento do 

estado nutricional, implica em uma condução inadequada dos casos e piora do 

prognóstico clínico nutricional com conseqüente prolongamento do tempo de 

hospitalização e elevação dos custos com a saúde pública(8, 10, 11). 
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Desse modo, levando-se em consideração a elevada prevalência de 

desnutrição, bem como a insuficiência de dados que retratem a situação da criança e do 

adolescente do Nordeste brasileiro, a finalidade principal desse estudo foi descrever e 

analisar a situação nutricional desse subgrupo populacional admitido para internamento 

em um hospital universitário. 

 

MÉTODO 

Desenho do estudo e casuística: 

Trata-se de um estudo transversal, com base no modelo analítico, no qual 

foi acoplado uma variável com caráter prospectivo (tempo de internamento). O estudo 

foi realizado no Hospital das Clínicas (HC), da Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE), Nordeste do Brasil, no qual foram incluídas todas as crianças e adolescentes de 

ambos os sexos admitidos para internamento, no período de janeiro de 2009 a janeiro de 

2010, tendo sido excluídos os indivíduos que apresentavam edema ou impossibilidade 

de terem aferidas suas medidas antropométricas.  

 

Operacionalização do estudo: 

Os dados (idade, sexo, diagnóstico principal, peso na admissão, altura, 

tempo de internamento, necessidades calóricas e protéicas, e calorias e proteínas 

ofertadas) foram transcritos das fichas de avaliação nutricional do serviço de nutrição da 

clínica pediátrica, tendo sido as medidas do peso admissional e estatura registrados nas 

primeiras 24 horas da internação da criança/adolescente. 
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Para variável tempo de hospitalização, utilizou-se a divisão em quatro 

categorias: de 1 a 3 dias, de 4 a 7 dias, de 8 a 10 dias e > 11 dias (12). Na avaliação do 

estado nutricional utilizou-se o software anthro plus, e a classificação foi obtida por 

meio dos índices altura/idade (A/I), e IMC/Idade (IMC/I) em Escores-z, segundo os 

pontos de corte estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde (13, 14). A relação 

entre calorias e proteínas necessárias e a ofertada, foi avaliada considerando-se 

adequadas as prescrições que atenderam de 90 a 110% da recomendação (15), e 

deficitária com menos de 90% (15). Na definição da oferta calórica, foram utilizadas as 

informações dos fabricantes contidas nos rótulos das fórmulas prescritas e tabelas com 

os valores nutricionais das preparações padronizadas oferecidas pelo hospital. 

 

Análises estatísticas 

A construção do banco de dados foi realizada no programa Epi-info versão 

6.04, com dupla entrada e utilização do modulo Validate. Para a análise estatística foi 

utilizado o programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 13.0. 

As variáveis quantitativas foram testadas quanto à normalidade de distribuição pelo 

teste de Kolmogorov-Smirnov, e como apresentaram distribuição normal, foram 

apresentadas como média e desvio padrão e comparadas pelo teste “t” de Student. As 

associações entre as variáveis categóricas foram avaliadas pelo teste do qui-quadrado, 

sendo adotado o nível de significância de 5% para rejeição da hipótese de nulidade.  

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de 

Pernambuco, protocolo nº 300/09, em 01 de dezembro de 2009. 
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RESULTADOS 

A amostra (n=740) foi constituída basicamente por crianças na faixa etária 

de 0 a 4 anos (51,5%) (Tabela 1), com uma distribuição homogênea no que diz respeito 

ao gênero (56,2% do sexo masculino).  No diagnóstico principal, as maiores causas de 

internamento foram as doenças respiratórias (28,0%) seguidas das do sistema 

ortopédico (12,0%) e urinário (11,9%).  

Quanto ao tempo de internamento este ficou em torno de 1 a 3 dias em 

61,5% da amostra, com as meninas apresentando maior tempo de internamento 

(p=0,030) conforme pode ser visualizado na Tabela 1 .  O déficit estatural apresentou-se 

elevado em ambos os sexos (20,2%), assim como o excesso de peso (21,7%) (Tabela 1).  

Não foi evidenciado diferencial estatisticamente significante na análise do 

déficit estatural segundo a faixa etária, diagnóstico médico e tempo de internamento 

(Tabela 2). No entanto, ao se avaliar o estado nutricional pelo IMC/Idade (Tabela 3), 

constatou-se que o baixo peso predominou na faixa etária de 10 a 19 anos (21,0%), 

enquanto que o excesso foi mais elevado dentre aqueles de 0 a 4 anos (28,0%). Não foi 

evidenciado diferencial estatisticamente significante entre a ocorrência de baixo peso e 

as causas do internamento, assim como em relação ao tempo de permanência hospitalar. 

Em uma análise adicional, avaliando-se o índice IMC/idade na admissão e na alta 

hospitalar, constatou-se que 14,9% dos pacientes apresentaram baixo peso e 17,6% 

excesso no momento em que deixavam o hospital, não havendo assim alterações 

significativas nos dois momentos avaliados.  

A relação entre necessidade e oferta calórica e protéica foi adequada para 

todos os pacientes no estudo (tabela 4). 
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DISCUSSÃO  

Em indivíduos hospitalizados, a desnutrição está associada a maiores 

prevalências de morbidade e mortalidade, maior tempo de internamento, maiores custos 

hospitalares, assim como maior risco de infecções devido a baixa resposta imunológica 

(1, 4, 16, 17).  

Nesse estudo, 51,5% dos pacientes avaliados tinha menos de 5 anos de 

idade, o que talvez possa ser explicado pela maior vulnerabilidade biológica quando 

comparados as crianças de 5 a 9 anos e aos adolescentes. Embora tenha ocorrido uma 

distribuição homogênea no que diz respeito ao gênero, diversos estudos mostram uma 

predominância do sexo masculino dentre os pacientes hospitalizados (6, 8, 15). Entre as 

possíveis explicações para um maior predomínio de internações em meninos, estaria a 

maior exposição a agentes infecciosos e a traumas, pois há maior liberdade de ações e 

brincadeiras em comparação ao sexo feminino por razões socioculturais (18, 19). 

A maior causa de internamento ter sido doenças respiratórias foi um fato 

esperado, tendo em vista que a população estudada em sua maioria eram menores de 

cinco anos, demonstrando a vulnerabilidade as doenças infecciosas. Os resultados da 

análise dos dados foram concordantes com os achados de outros estudos que mostram 

as doenças respiratórias como uma das principais causas de internação hospitalar (3, 8, 

15). De acordo com Mulholend (1999) (20), a infecção pulmonar aguda é causa 

importante de hospitalização e óbito em indivíduos menores de 5 anos. 

São poucos os estudos que relatam a prevalência de desnutrição crônica em 

crianças hospitalizadas (4). Neste estudo, o comprometimento estatural foi elevado tanto 

em crianças quanto em adolescentes, ultrapassando bastante o limiar de referência da 

Organização Mundial de Saúde (OMS), que é de 2,3% (21). Percentual semelhante foi 
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encontrado por Mácias-Rosales e cols. (2009) (22) em trabalho realizado com crianças e 

adolescentes internados em um hospital pediátrico mexicano, em que 17,0% dos 

participantes apresentaram baixa estatura. Ferreira e França (2002) (7), em estudo com 

crianças menores de 10 anos internadas no Hospital Universitário da Universidade 

Federal de Alagoas, Brasil, encontraram que 18,4% das crianças apresentaram déficit 

estatural para idade. Resultado similar também foi encontrado em países desenvolvidos, 

como na Holanda, no qual um screening nutricional envolvendo crianças admitidas para 

internamento em 46 hospitais, evidenciou um percentual de baixa estatura para idade de 

19,0% (1). Prevalências ainda superiores foram descobertas por Sarni e cols (2009) (8), 

em estudo realizado com crianças menores de 5 anos, em enfermarias de pediatria geral 

de 10 hospitais universitários brasileiros, no qual a baixa estatura para idade foi de 30%. 

Rocha e cols (2006) (11), também encontraram percentuais elevados em trabalho 

realizado com crianças admitidas para internamento em hospital público de Fortaleza, 

Estado do Ceará, Brasil, cujo déficit estatural foi de 43,8%. Esses resultados sugerem 

que a desnutrição nessas crianças ultrapassa e muito os limites do agravo que originou 

essa internação hospitalar, pois a perda estatural reflete passado nutricional adverso.  Ou 

seja, em uma intercorrência aguda a criança perde peso, mas não estatura. A III 

Pesquisa Estadual de Saúde e Nutrição (III PESN) (23) realizada em 2006, com crianças 

menores de cinco anos do estado de Pernambuco, evidenciou prevalência de déficit 

estatural de 7,7%, bastante inferior a encontrada nesse estudo. Desse modo, a magnitude 

do déficit encontrado entre as crianças e adolescentes da amostra, pode estar relacionada 

às infecções recorrentes associadas ao consumo alimentar inadequado (24).  

Utilizando-se o índice IMC/idade, a prevalência de baixo peso encontrada 

foi elevada, predominando na faixa etária de 10 a 19 anos. Isso vem corroborar com os 

achados de desnutrição crônica citados acima, mostrando o efeito cumulativo desse 
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processo o que pode ser evidenciado pelo baixo peso na fase da adolescência. Além 

disso, os estudos envolvendo a avaliação do estado nutricional de adolescentes 

hospitalizados são escassos, e muitas vezes são utilizados diferentes critérios de 

classificação, o que dificulta a comparação entre os trabalhos. Esta dificuldade também 

foi relatada por Koen e cols., 2008 (4).  

Uma explicação plausível para o elevado percentual de excesso de peso 

encontrado nas crianças de 0 a 4 anos pode ser a introdução de alimentos 

industrializados precocemente em substituição ao aleitamento materno. Este resultado 

também foi encontrado por O'Connor e cols., (2004) (25), em estudo com pacientes 

maiores de 12 meses de idade atendidos na clínica médica e cirúrgica de um hospital 

australiano, cujo excesso de peso encontrado foi de 22,0%. Alguns autores referem que 

a alta taxa de sobrepeso e obesidade são dados importantes e que refletem um novo 

cenário, caracterizando a transição nutricional (22, 26). No entanto, os dados da III 

PESN (2006) (23) para crianças menores de 5 anos mostra uma prevalência de excesso 

de peso de 8,8%. Ou seja, a transição nutricional não explicaria os nossos resultados, 

sugerindo a influência de outros fatores que merecem ser melhor investigados. 

Concernente aos dados referentes ao adequado estado nutricional observado 

durante a hospitalização, pode ser explicado pela correta intervenção alimentar, uma vez 

que todas as prescrições dietéticas encontravam-se com elevados percentuais de 

adequação em relação as necessidades nutricionais dos pacientes. Sarni e cols, 2009(8), 

também encontraram pequena variação entre o estado nutricional na admissão e na alta 

dos indivíduos (admissão: 15,4%; alta: 16,3%). Oliveira e colaboradores, 2005(27) 

constataram em seu trabalho, que as crianças desnutridas na admissão tiveram melhora 

significativa na relação peso/estatura durante a internação. Alguns fatores podem 

explicar o ocorrido, como a maior permanência de tempo de internação (28, 29), 



Estado nutricional de crianças e adolescentes admitidos em enfermaria pediátrica de um hospital universitário             

 

SILVA, C.S. Dissertação de mestrado UFPE 2011 

67 

fazendo com que os indivíduos recebessem, portanto, maior acompanhamento 

nutricional, e o fato de o término da fase aguda da doença ocorrer durante a internação, 

acarretando aumento da ingestão alimentar ainda no período da hospitalização.  

O excedente calórico e protéico ofertado a esses pacientes não se torna 

prejudicial tendo em vista a amostra do presente estudo não incluir pacientes críticos, 

nos quais a oferta excessiva pode ocasionar hiperglicemia, desidratação, esteatose 

hepática, aumento da produção de CO2 e imunossupressão(30). Desse modo poder-se-ia 

conjecturar que a “dieta hipercalórica” forneceu certa segurança no que se refere a 

aceitação, a qual era avaliada diariamente pelos profissionais de nutrição.  

A média do tempo de internamento foi de 11 dias (DP= 4,7) similar a 

encontrada por Oliveira e cols (2005) (27),  cujo tempo médio de hospitalização foi de 

10 dias. Tempo menor, foi verificado por Sarni e cols (6,9 dias) (8) e Silveira e cols, 

2008(15) (8 dias). Este estudo não evidenciou associação entre o estado nutricional na 

admissão e tempo de internamento. No entanto, esta associação foi encontrada por 

Simões e cols. (2010) (19), avaliando 749 crianças e adolescentes do Hospital São 

Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, no qual os desnutridos tiveram período de 

internamento mais longo em relação aos obesos. Silveira, 2008 (15), também verificou 

que quando comparadas com crianças eutróficas, as desnutridas possuíam 41% maior 

chance de ter o seu tempo de hospitalização mais prolongado. Desse modo, embora o 

presente trabalho não tenha evidenciado relação de associação entre o estado nutricional 

na admissão e o tempo de permanência hospitalar, estudos demonstram que o estado de 

desnutrição pré-existente a hospitalização, pode prolongar o tempo de estada no 

ambiente hospitalar, aumentar a incidência de infecções e elevar o risco de morte (11). 
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CONCLUSÃO 

Esses achados demonstram a necessidade de maior conscientização por 

parte dos profissionais de saúde para realização do diagnóstico e o monitoramento do 

estado nutricional das crianças e adolescentes admitidos para internamento, a fim de que 

seja realizada a intervenção mais eficaz como forma de proporcionar uma melhor 

recuperação do estado de saúde, principalmente de crianças e adolescentes portadores 

de desnutrição. 
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Tabela 1. Características gerais segundo o sexo, de crianças e adolescentes admitidos 
para internamento em um hospital universitário, Recife, Pernambuco, Brasil, de janeiro 
de 2009 a janeiro de 2010. 

* teste qui-quadrado 

 

 Masculino  Feminino  Valor de 
p* Total  

Idade (anos) N  %  N  %  

0,822 

N  %  

0-4  211  50,7  170  52,4 381  51,5  

5-9  99  23,8 71  22,0 170  23,0  

10-19  106  25,5 83  25,6 189  25,5  

TOTAL  416  100 324  100 - 740  100  

Diagnóstico médico     

0,006 

  

aparelho respiratório  108 26,0 99  30,4 207 28,0  

sistema urinário  49  11,7 39  11,9 88  11,9  

sistema  ortopédico  44  10,6 45  14,0 89  12,0  

gastrointestinais  34  8,1 13  4,1 47  6,4 

dermatológicas  21  5,1 30  9,2 51  6,9  

outras  160 38,5 98  30,4 258  34,8  

TOTAL  416 100 324  100 - 740  100  

Tempo de hospitalização     

0,030 

  

1 – 3  273  65,6 183 56,6 456  61,5  

4 – 7  53  12,7 61  18,8 114  15,4  

8 – 10  26  6,3 17  5,2 43  6,0  

> 11  64  15,4 63  19,4 127  17,1  

TOTAL  416 100 324 100 - 740  100  

A/I (escore Z)     

0,932 

  

<-2 70 20,2 53 20,2 123 20,2 

≥ -2 277 79,8 209 79,8 486 79,8 

TOTAL  347 100 262 100 - 609 100 

IMC/I (escore Z)     

0,372 

  

< -2 50 14,4 37 14,1 87 14,3 

≥ -2 e < +1 215 62,0 175 66,8 390 64,0 

≥ +1 82 23,6 50 19,1 132 21,7 

TOTAL  347 100 262 100 - 609 100 
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Tabela 2. Déficit estatural segundo faixa etária, diagnóstico de saúde e tempo de 
hospitalização de crianças e adolescentes admitidos para internamento em um hospital 
universitário, Recife, janeiro de 2009 a janeiro de 2010. 

 Déficit estatural 
Sem déficit 

estatural 
Total 

 N % N % N 

Faixa etária      

0-4 63 20,3 247 79,7 310 

5-9 26 18,6 114 81,4 140 

10-19 34 21,4 125 78,6 159 

TOTAL 123 - 486 - 609 

Diagnóstico médico      

aparelho respiratório 33 21,0 126 79,0 159 

sistema urinário 9 12,0 67 88,0 76 

sistema  ortopédico 12 16,4 61 83,6 73 

Gastrointestinais 8 19,5 33 80,5 41 

Dermatológicas 10 26,3 28 73,7 38 

outras (n<5) 51 23,0 171 77,0 222 

TOTAL  123 - 486 - 609 

Tempo de Hospitalização      

      

1-3 73 20,0 288 80,0 361 

4-7 13 14,0 81 86,0 94 

8-10 13 32,0 28 68,0 41 

>11 24 21,2 89 78,8 113 

TOTAL 123 - 486 - 609 

* teste qui-quadrado 
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Tabela 3. Estado nutricional segundo IMC/idade, faixa etária, diagnóstico de saúde e 
tempo de internamento de crianças e adolescentes admitidos para internamento em um 
hospital universitário, Recife, janeiro de 2009 a janeiro de 2010. 

 Baixo peso Eutrófico Excesso de peso Total 

Faixa etária* † N % N % N %  

0-4 40 13,0 179 59,0 84 28,0 303 

5-9 12 8,0 106 75,0 24 17,0 142 

10-19 35 21,0 105 64,0 24 15,0 164 

TOTAL  87 - 390 - 132 - 609 

Diagnóstico Médico†        

aparelho respiratório 23 13,0 115 67,0 34 20,0 172 

sistema urinário 13 15,0 60 67,0 16 18,0 89 

sistema  ortopédico 14 18,0 46 60,0 17 22,0 77 

gastrointestinais 5 17,0 18 60,0 7 23,0 30 

Dermatológicas 4 10,0 24 58,0 13 32,0 41 

Outras 28 14,0 127 64,0 45 22,0 200 

TOTAL  87 - 390 - 132 - 609 

Tempo de hospitalização (dias) †        

1-3 55 14,3 244 63,7 84 22,0 383 

4-7 13 15,3 55 64,7 17 20,0 85 

8-10 6 16,2 24 64,8 7 19,0 37 

>11 13 12,5 67 64,4 24 23,1 104 

TOTAL 87 - 390 - 132 - 609 

*  Diferencial estatisticamente significante - Análise Estado nutricional X Faixa etária:  [(Baixo Peso) 
x (Eutrófico)]: p=0,0089)]; [(Eutrófico) x (Excesso de peso)]: (p=0,0020)] 
† teste qui-quadrado
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Tabela 4. Relação entre necessidade e oferta de calorias e proteínas, de acordo com o 
estado nutricional, segundo IMC/idade e altura/idade, de crianças e adolescentes 
admitidos para internamento em um hospital universitário, Recife, janeiro de 2009 a 
janeiro de 2010. 

 Calorias 
necessárias 

Calorias 

ofertadas 

Adequação Proteínas 

Necessárias 

Proteínas 
ofertadas 

Adequação 

Altura/idade*
a 

(escore Z) 

Kcal ± Kcal ± 

% 

g ± g ± 

% 

<-2 1.264 716 1.598 777 126 49,1 22,8 60,5 26,3 123 

> 2 1.714 626 1.853 626 108 48,9 23,0 61,5 27,0 126 

IMC/idade* b 

(escore Z) 
    

 
  

   

<-2 1521 839 1.652 635 109 52,3 26,5 67,5 29,6 129 

≥ -2 e < 1 1.728 769 1.813 640 105 48,2 25,7 62,8 27,8 130 

≥ 1 1.574 728 1.717 717 109 49,03 22,3 60,5 25,7 123 

*a teste t de Student; *b teste qui-quadrado 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 
 

Os resultados do presente estudo demonstram que a desnutrição e o déficit 

estatural são bastante elevados em pacientes hospitalizados, e que de acordo com a 

literatura, estes valores são similares tanto em países desenvolvidos quanto em 

desenvolvimento.  Por outro lado também foi encontrado um número elevado de 

pacientes com excesso de peso. O que alguns estudos sugerem uma característica de 

uma transição nutricional, porém o elevado percentual de desnutrição aguda e crônica 

descaracterizam este processo.  

Este trabalho também evidenciou a associação entre o estado nutricional na 

admissão e o tempo de internamento, dado este que reforça a importância da avaliação 

do estado de nutrição do paciente admitido, como forma de melhor intervir e 

conseqüentemente corroborar na redução da morbidade e mortalidade, e no tempo de 

internamento, e assim reduzindo também os gastos com a saúde pública. 

A inserção do profissional de nutrição nas equipes multiprofissionais de 

saúde na atenção básica, secundária e terciária, é crucial para a prevenção, diagnóstico e 

intervenção nos desvios nutricionais em crianças e adolescentes, especialmente por 

estes indivíduos apresentarem maior vulnerabilidade, devido  ao próprio período de 

crescimento e desenvolvimento. 

Espera-se que os resultados descritos neste estudo contribuam para a 

conscientização dos profissionais de saúde quanto a importância da realização do 

diagnóstico nutricional e da intervenção adequada, como também que políticas públicas 

sejam estabelecidas para a realização de screening nutricionais,  a exemplo do que 

ocorreu na Holanda, a fim de identificar os pacientes mais críticos e assim reduzir as 

complicações relacionadas aos desvios do estado de nutrição. 
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FORMULÁRIO PARA COLETA DE DADOS 

 

 

Nº do formulário :_______ 

Sexo:    1.            2. 

Idade: ____ 

Data de admissão:____/____/_______ 

Data da alta:____/_____/_________ 

Tempo de internamento:_________ 

Diag. Principal:________________ 

Peso na admissão:_______ 

Peso na alta:________ 

Altura:_______ 

Necessidade calórica:____________ 

Necessidade protéica:_________ 

Caloria oferecida:_________ 

Proteína oferecida:_________ 
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APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA PARA A 

REALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 


