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PREVALÊNCIA DO REGISTRO DE PESO CORPORAL NAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO DE UM HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO: RESULTADO DA AUDITORIA DE UMA ROTINA.. Assis MCS , Beghetto MG , Mello ED . Comissão de 
Suporte Nutricional; Departamento de Pediatria / Faculdade de Medicina/UFRGS. HCPA - UFRGS. . HCPA. 
Fundamentação:A aferição e acompanhamento do peso é fundamental para a avaliação do paciente internado, subsidiando a 
conduta de diferentes profissionais no manejo clínico e nutricional. Nesse sentido, a verificação semanal do peso nos pacientes 
internados faz parte das rotinas de enfermagem. Ainda assim, conforme verificado, em 2002, no estudo “Desnutrição em um 
hospital universitário: Um estudo de prevalência” (in press), cerca de 25% dos pacientes adultos das unidades de internação do 
Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) não têm registro do peso no momento da internação.Objetivos:Verificar o percentual de 
aferição de peso corporal dos pacientes hospitalizados nas diferentes unidades de internação no HCPA.Causistica:Durante o mês de 
junho de 2003, foi realizado um estudo transversal que incluiu os pacientes hospitalizados nas unidades de internação de clínica 
médica, cirúrgica, terapia intensiva adulto e das especialidades pediátricas do HCPA. Pela especificidade dos pacientes, não foram 
incluídos pacientes internados no alojamento conjunto, transplante de medula óssea, psiquiatria, CTI (Centro de Tratamento 
Intensivo) cardíaco e cuidados mínimos. Foram estabelecidas datas aleatórias para avaliação do registro corporal nestas unidades, 
sendo que cada unidade foi avaliada exclusivamente um uma data. Foram relacionados os leitos ocupados e separados e revisados 
os prontuários dos pacientes por uma das pesquisadoras (MCSA). Foram calculados os percentuais de registro do peso na data, 
considerando o total de pacientes com o registro de peso divididos pelo número de leitos ocupados, na data da avaliação. Também 
foram revisados os prontuários para identificar a ocorrência de paciente sem registro há mais 7 dias.Resultados:Foram avaliados 
427 prontuários: 40,5% na clínica médica, 32,3% na cirúrgica, 22,5 nas unidades pediátricas e 4,7% no CTI. O percentual de 
registro de peso corporal está descrito nas tabelas anexas.Conclusões:Embora existam equipamentos disponíveis para verificação 
de peso corporal para os diferentes tipos de pacientes estudados e da rotina de enfermagem para verificação de peso corporal 
estabelecida, em um percentual elevado de pacientes não houve registro semanal do peso. Os pacientes internados no CTI adulto e 
nas unidades pediátricas (10°N e 10°S) tiveram maior percentual de registro registro corporal. A auditoria de rotinas permite a 
identificação de falhas na sua execução e a intervenção precoce junto às equipes assistenciais.  
 




