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RESUMO 

Trata-se de um estudo de caso típico, retrospectivo e descritivo com abordagem 
metodológica quantitativa a partir dos relatórios dos atendimentos realizados no 
serviço de orientação de alta do Hospital Estadual do Rio de Janeiro no período de 
junho a dezembro de 2011. Os dados foram coletados em fontes primárias de 
informação do serviço de orientação de alta e também no banco de dados 
secundário de informatizado do hospital. Com objetivo de analisar o perfil das 
readmissões hospitalares após implantação do serviço de orientação de alta do 
hospital estadual do Rio de Janeiro, relacionando com as com as ações 
desenvolvidas no serviço. Para tanto primeiro caracterizou-se a demanda de 
pacientes atendidos no serviço, sendo a maternidade a clínica com maior 
prevalência. Com relação aos dados demográficos dos pacientes readmitidos, 
observa-se que há um predomínio de mulheres e a com média de idade dos 
pacientes readmitidos de 66,4 anos e DP± 14,0065. Com relação ao bairro onde 
residem constatou-se que 58,67% eram moradores pertencentes a área 
programática 5.1 do Programa Saúde da Família referencia na região. Os dados de 
diagnóstico principal na readmissão não foram significativos, não se pode afirmar a 
relação dessas doenças apresentadas com a readmissão e as ações desenvolvidas 
no serviço. No que se refere ao tempo entre a alta e readmissão evidenciou-se que a 
média de dias igual a 63,4138 e o DP± 52,6074, com tempo mínimo de 0 dias e 
tempo máximo de 153 dias. Quanto as ações do serviço de orientação de alta, 
demonstro-se que 65,52% dos pacientes readmitidos aguardavam a marcação da 
consulta pelo SISREG, no entanto, com a demora foram readmitidos a unidade. 
Apontando uma grande lacuna entre a alta e a continuidade do tratamento na 
atenção primária de saúde, sendo as especialidades de cardiologia e neurologia as 
que representam o maior número de encaminhamentos.As intervenções de 
enfermagem evidenciaram que todos os pacientes readmitidos receberam no 
mínimo 3 orientações no entanto, essas são a nível geral não sendo especificados 
os cuidados orientados. Os resultados dessa investigação fornecem subsídios para 
prática dos enfermeiros no planejamento da alta, visto que o perfil de readmissão da 
unidade é o mesmo apontado na literatura, idade avançada e doenças crônico-
degenerativas, no entanto a falta de registro impossibilitou maiores 
aprofundamentos, demonstrando também a necessidade de capacitação dos 
funcionários no preenchimento do impresso do serviço.  
 

Descritores: Alta do Paciente, Readmissão do Paciente, Enfermagem, Avaliação de 
Serviços de Saúde. 



ABSTRACT 

This is a typical study of an especific, retrospective and descritive case, with a 
quantitative approach from reports of care accomplished for the service orientation of 
dischard of the State Hospital in Rio de Janeiro from June to December 2011. The 
data was collected from primary researches from the service discharge orientation  
and also from the secondary hospitals’s computerized database. Aiming to analyze 
the profile of hospital readmissions after the implementation of orientation service of 
discharge hospital in Rio de Janeiro, relating to the developed in the service. For that, 
first it characterized the demand of patients care through the service, with maternity 
as prevalence clinic type. As far as the demographics data of readmitted patients are 
concerned, it realized the majority of them is made by women and the avage age of 
readmitted patient is 66.4 years and PD ± 14.0065. Related to the district where the 
live, it was verified that 58.67%, were living in the programatic area 5.1 of the Health 
Family Program of that area. The main diagnostic datas were not significant, we can 
not state the relationship between the presented diseases and readmission and 
developed actions in the service. Regarding to the time gap between the discharge 
and readmission, it was showed that the average number of days equal to 63.4138 
and PD ±52,6074, with a minimum of 0 days and maximum of 153 days. Regarding 
to the actions of the service and discharge orientation, it was showed  that 65.52% of 
the readmitted patients would wait for the arangement of the appointment through 
SISREG, however, it tooke a long time for them to be readmitted to te unit. Pointing a  
hupe gap between discharge and the continuation of the treatment in the primary 
attention health, with the especialities of cardiology and neurology as the ones which 
represent the biggest number of routings. The nursing intervention showed that all 
the readmitted patients received at last 3 orientations, however, these were about 
general issues not specific to the routed cares.The results of these investigation give 
subsidy to the nurses in the planning of the  discharge, since the profile of 
readmission of the unit is the same appointed in the literature, advanced ages and 
chronic-degenerative diseases, however, the absence of records forbid a closer 
deepening study about the subjective, also demonstrating the need for training of 
employees in filling in the form of service. 
 
Descriptors: Discharge Patient, Patient Readmission, Nursing, Health Services 

Evaluation. 



RESÚMEN 

Se trata de un estudio de caso típico, retrospectivo y descriptivo enfoque cuantitativo 
de los informes de las visitas realizadas a la orientación de servicio del Hospital 
Estatal de alta en Río de Janeiro, de junio a diciembre de 2011. Los datos fueron 
obtenidos a partir de fuentes primarias de información de guía de alta servicio y 
también en la base de datos secundaria del hospital informatizado. Con el objetivo 
de analizar el perfil de los reingresos hospitalarios después de implementar la 
orientación de servicio del hospital de Río de Janeiro, en relación con las acciones 
llevadas a cabo con el servicio. Por primera clínica se caracteriza la demanda de los 
pacientes atendidos en el servicio, y la maternidad frecuente. En cuanto a las 
características demográficas de los pacientes readmitidos, se observa que existe un 
predominio de las mujeres y la edad media de los pacientes readmitidos de 66,4 
años, DE ± 14,0065. En lo que respecta al distrito en el que residen se encontró que 
58,67% eran residentes pertenecientes al área del programa 5.1 del Programa de 
Salud de la Familia en el área de referencia. Los datos de diagnóstico en la 
readmisión principal no fueron significativas, no podemos establecer la relación de 
estas enfermedades se presentan por la readmisión y las acciones desarrolladas en 
el servicio. Por lo que respecta al tiempo entre la descarga y la readmisión mostró 
que el número promedio de días igual a 63,4138 y 52,6074 ± SD, con un mínimo de 
0 días y un máximo de 153 días. Como las acciones del servicio de orientación de 
alto, demuestran que 65,52% de los pacientes en espera readmitido a los 
nombramientos en SISREG, sin embargo, fueron readmitidos en la unidad de 
retardo. Señalando una gran brecha entre la alta y la continuidad de los cuidados en 
la atención primaria de salud, con especialidades en cardiología y neurología los que 
representan el mayor número de intervenciones de enfermería. As mostró que todos 
los pacientes fueron reingresados al menos 3 pautas sin embargo estos son el nivel 
general no se especifica cuidado orientado. Los resultados de esta investigación 
proporcionan subsidios para la práctica de enfermería en la planificación del alta, ya 
que la unidad de readmisión perfil es el mismo que el identificado en la literatura, la 
edad avanzada y enfermedades degenerativas crónicas, sin embargo, la falta de 
registro impide penetraciones más grandes, demostrando también la necesidad de 
formación del personal al rellenar el formulario de servicio. 
 
Descriptors: Paciente de alta, Readmisión del Paciente, Enfermería, Salud y 
Evaluación de Servicios 
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1 INTRODUÇÃO 

Atualmente, estamos vivendo uma desestruturação do sistema de saúde em 

diversas esferas, e não diferente dos demais segmentos, o serviço de enfermagem 

tem sido penalizado com a deficiência de recursos materiais e humanos, resultando 

em falta de condições adequadas para realização das práticas assistenciais, 

principalmente no Estado do Rio de Janeiro como se tem evidenciado nos meios de 

comunicação em geral. Em contrapartida, destaca-se a preocupação com a 

qualidade da assistência a saúde, de modo que esta possa reconfigurar o cenário de 

atenção à saúde, estando pautada em padrões que possam ser alcançáveis, e que 

representem um diferencial na realidade que ora se apresenta. 

Essa crise ficou evidenciada em 2005 quando a situação de saúde do 

município do Rio de Janeiro foi considerada de “calamidade pública” e por decreto 

presidencial, o Ministério da Saúde requisitou a gestão de seis hospitais públicos 

municipais. As equipes que intervieram nos hospitais municipais adotaram o modelo 

gerencial e assistencial com base nos pressupostos definidos no programa 

QualiSUS1: (a) Implantar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192); 

(b) instalar a Central de Regulação de Urgência; (c) organizar e melhorar a 

qualidade de atendimento nos hospitais de urgência, em especial com duas 

medidas: implantar o acolhimento e classificação de risco na porta de entrada e 

instituir as equipes horizontais de atendimento nas salas de emergência; (d) 

organizar a rede não hospitalar de urgência (BITTENCOURT, 2010). 

Segundo Menegon (2008), a situação de crise noticiada mostra que os 

pressupostos defendidos para avançar o Sistema Único de Saúde (SUS) por meio 

da integralidade e da humanização em saúde estão ausentes tanto nas micro-

relações, que ocorrem nos serviços de saúde, como nas macro-relações, 

especialmente quando envolve a centralização e a descentralização de recursos e 

de decisões. 

O princípio de integralidade do SUS propõe-se a organizar as políticas e 

serviços de saúde, articulando promoção, prevenção, tratamento e reabilitação 

através das ações integradas dos serviços de saúde. Assim, ampliando a noção de 

integralidade, Cecílio (2001) propõe duas dimensões centradas nas necessidades 

                                            
1
 O Projeto QualiSUS-Rede que teve sua norma operacional formalizada em 2011, deve contribuir 
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de saúde. A primeira, “integralidade focalizada”, traduz o esforço da equipe 

multiprofissional, localizada espacialmente nos serviços de saúde (Unidades Básicas 

de Saúde, Programa Saúde da Família, Hospital, etc.). Já na segunda dimensão, o 

autor propõe a integralidade macro, que pressupõe articulações de cada serviço de 

saúde com uma rede mais complexa de serviços e instituições, não 

necessariamente do “setor saúde”. 

Para tanto, a busca pela integralidade está atrelada à proposta de 

humanização que segundo o Ministério da Saúde é a reorganização dos processos 

de trabalho, formação e qualificação dos trabalhadores, garantia dos direitos e da 

cidadania dos usuários por meio do controle e da participação da população e ainda, 

instituição de práticas fundadas na integralidade (SPINK & MATTA, 2007). 
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2 MOTIVAÇÃO 

Diante desse contexto, buscando a melhoria da qualidade e integração, e 

observada a necessidade da população, criou-se em maio de 2010 um serviço 

pioneiro no âmbito da saúde estadual, de orientação de alta aos usuários internados 

na qual esses usuários no momento da alta são encaminhados ao serviço e 

orientados por uma equipe multidisciplinar a fim de otimizar os cuidados domiciliares. 

Além disso, os usuários são encaminhados para acompanhamento médico na rede 

de atenção primária no intuito de dar continuidade ao tratamento iniciado 

emergencialmente durante a internação. 

O serviço de orientação de alta surgiu da necessidade de diminuir as 

readmissões hospitalares, apesar de não haver estudos na unidade hospitalar, a 

realidade da unidade mostrava que muitos pacientes eram readmitidos por causas 

tratáveis em nível primário de atenção a saúde, e como enfermeira da unidade de 

clínica médica presenciei várias reinternações pelos mesmos diagnósticos 

anteriores, além disso, havia a dificuldade do planejamento da assistência da alta 

por falta de recurso humano da área de enfermagem, sendo assim, após articulação 

do gestor da unidade com representantes de saúde do município, optou-se pela 

criação do serviço, fora do setor de internação, no térreo do hospital, com o intuito 

de orientar esses usuários sobre os cuidados domiciliares, prevenir os agravamentos 

das doenças, promover a saúde e reabilitar esse paciente. 

Para atender essa clientela o serviço funciona todos os dias da semana no 

turno diurno, no qual todas as altas são concentradas, contando com profissionais 

de nível superior das áreas de enfermagem, serviço social, fisioterapia, psicologia, 

além do técnico administrativo treinado para utilizar o sistema de regulação de vagas 

do município do Rio de Janeiro. Esses profissionais atuam de modo interdisciplinar a 

fim de discutir as situações de saúde de cada usuário e atuar de forma conjunta 

adequando cada necessidade para realidade exposta. 

Nesse serviço de junho a setembro de 2010 foram atendidos 1.318 

pacientes e no mesmo período de 2011 foram atendidos 3.170 pacientes, sendo 

assim, observa-se que a demanda vem aumentando e crescendo a necessidade de 

avaliação do serviço. 
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Atuando como enfermeira, após a criação desse novo serviço de orientação 

de alta, surgiu o interesse em desenvolver esse estudo, pois nessa ocasião pude 

perceber o quanto as praticas desenvolvidas contribuíram para um melhor cuidado 

em domicílio dos usuários de alta. 

Considerando o exposto, entende-se que o serviço de orientação de alta é 

uma alternativa para minimizar a problemática das readmissões e contribui para 

melhorar a qualidade dos cuidados domiciliares. 
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3 OBJETIVOS 

Nesta pesquisa foi definido como o objeto de estudo o serviço de orientação 

de alta do hospital estadual do Rio de Janeiro. 

Objetivo Geral 

 Analisar o perfil das readmissões hospitalares após implantação do 

serviço de orientação de alta do hospital estadual do Rio de Janeiro, 

relacionando com as intervenções de enfermagem. 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar a frequência das clínicas de origem dos pacientes 

atendidos no serviço de orientação de alta no período de junho de 2011 

a novembro de 2011; 

 Descrever as características demográficas, situação de saúde e 

utilização do serviço de orientação de alta dos pacientes readmitidos na 

unidade; 

 Caracterizar as ações de enfermagem fornecidas aos pacientes 

readmitidos no período do estudo. 

A escolha do recorte temporal do estudo justifica-se pela melhor organização 

do serviço após um ano de implantação, pelo treinamento dos profissionais 

envolvidos no serviço e pelo maior acervo de dados do sistema de informação 

primário do serviço. 
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4 JUSTIFICATIVA 

Nos últimos anos observa-se um aumento crescente na discussão sobre as 

reinternações hospitalares. Dados do Ministério da Saúde/DATASUS mostram que 

no período de 2008 na região metropolitana do Rio de Janeiro o número total de 

internações na Clínica Médica foi de 59.214 representando 27,68% de todas as 

internações na região, gerando um custo total de R$ 41.772.422,1 de acordo com 

SUS (AIH) e valor médio de cada internação R$ 705,45. Esses dados demonstram 

alto número de internações e custo elevado desse serviço, necessitando de políticas 

públicas que diminuam esses custos, principalmente no que diz respeito às 

reinternações evitáveis. 

Contudo, um estudo mineiro realidade em Betim por Castro (2004) apontou 

que 18% das internações eram readmissões, já o estudo realizado por Borges 

(2008) em Porto Alegre apontou que 50% das internações nos últimos 3 meses eram 

pelos mesmos diagnósticos e há também dados internacionais que em média 25% 

das internações são readmissões de idosos (ALVARENGA, 2000). Esses dados de 

readmissões hospitalares evitáveis e elevados custos somados a realidade pelo qual 

perpassa a saúde no Brasil requerem um olhar mais atento a fim de buscar 

alternativas que modifiquem e melhorem a situação exposta. 

Essa preocupação com custos de saúde vem aumentando muito, 

principalmente na questão ao planejamento da alta, e com isso, os estudos nessa 

área vêm também crescendo como constatado na busca realizada nas bases de 

dados LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde); e 

MEDLINE (National Library of Medicine) entre os anos de 2001-2011 que abordavam 

a temática, conforme pesquisa realizada com os descritores: alta do paciente e 

readmissão hospitalar, fato que contribui para fomentar as questões que essa 

pesquisa busca esclarecer. 
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5 RELEVÂNCIA 

Assim, este estudo contribui com a prática de enfermagem pelas discussões 

acerca das características de readmissões hospitalares, visto que esse é um 

indicador de qualidade do serviço. Espera-se, também, dar visibilidade a um projeto 

pioneiro no âmbito da saúde estadual, podendo ampliá-lo para outras instituições da 

rede estadual de saúde. 

Com o desenvolvimento do estudo, pretende-se ainda fornecer subsídios 

para o ensino na área de Gestão dos Serviços de Enfermagem e Saúde, através dos 

quais podem ser aprofundadas as informações sobre o tema Avaliação em saúde, o 

que contribui a formação e/ou atualização do enfermeiro e outros profissionais de 

saúde por meio da transmissão de informações inerentes a questões referentes as 

mudanças provocadas por novos serviços de atenção a saúde. Desta forma este 

estudo poderá enfatizar a necessidade de conhecimentos específicos à enfermagem 

no gerenciamento do cuidado de enfermagem. 

Além disso, a pesquisa em questão pode indicar uma contribuição para as 

clientes que se encontram nessa condição de saúde, uma vez que terão a 

possibilidade de receber uma assistência de melhor qualidade, já que os resultados 

pode embasar um novo planejamento da assistência por parte da equipe. 

Essa pesquisa acrescenta conhecimentos à linha de pesquisa de cuidados 

coletivos em enfermagem e saúde nos seus processos educativos e de Gestão do 

Mestrado em Ciências do Cuidado em Saúde da Escola de Enfermagem Aurora de 

Afonso Costa, além de estar vinculada ao Núcleo de Estudos e Pesquisas em 

Cidadania e Gerência na Enfermagem (NECIGEN). 
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6 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

6.1 READMISSÃO HOSPITALAR 

O Brasil sofre atualmente com sérios problemas na área da saúde, essa 

realidade é observada principalmente nas grandes instituições públicas de saúde, 

esse fato fica evidenciado no índice de desempenho do SUS (IDSUS) divulgado no 

mês inicio de março de 2012 no qual mostra uma realidade marcada por baixos 

índices principalmente no Rio de Janeiro que obteve um índice de 4,33 numa escala 

de 0 a 10. 

O Índice de Desempenho do SUS (IDSUS) é um indicador síntese, que faz 

uma aferição contextualizada do desempenho do Sistema Único de Saúde (SUS) 

quanto ao acesso e à efetividade da Atenção Básica, das Atenções Ambulatorial e 

Hospitalar das Urgências e Emergências, a partir da análise e do cruzamento de 

uma série de indicadores simples e compostos de todo país (IDSUS, 2011). 

Figura 1 - Mapa do IDSUS no território brasileiro 

 

Fonte: BRASIL, Ministério da Saúde, março de 2012. 

O mapa aponta para regiões onde o IDSUS ficou entre 4 a 4,99 e nele 

observamos que o Rio de Janeiro tem a mesma nota que regiões como Pará e 

Rondônia, estados menos desenvolvidos. 

Apesar da proposta do SUS para atendimento hierarquizado e regionalizado, 

os serviços de emergência de hospitais terciários encontram-se lotados e com 

longas filas de espera. A busca por esse tipo de serviço não necessariamente 

relaciona-se à complexidade dos problemas de saúde da clientela e sim reflete a 

baixa resolutividade dos serviços de atenção primária à saúde (CASTRO, 2002). 
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Um agravante as dificuldades do serviço terciário em atender a alta 

demanda de pacientes é o número crescente de pacientes readmitidos. Essas 

readmissões hospitalares são importantes indicadores dos resultados dos cuidados 

de saúde porque caracterizam a efetividade dos cuidados prestados durante a 

permanência hospitalar e recebidos no período imediato após a sua alta hospitalar e 

identificam a extensão na qual os pacientes são submetidos aos riscos e custos de 

repetidas hospitalizações (LAGOE et al., 1999). 

Reinternação pode ser definida como admissão do paciente para um 

hospital dentro de um certo período após a alta do mesmo hospital. O intervalo de 

tempo varia na literatura entre 30 dias a vários anos. A readmissão precoce em até 7 

dias pode caracterizar uma alta prematura ou outros problemas relacionados a 

qualidade do cuidado hospitalar, já intervalos de tempo mais longos são mais 

frequentemente associados a doenças crônicas, condições socioeconômicas e 

acesso limitado a atendimento ambulatorial (CASTRO, 2004). 

Castro (2004) descreveu em seu estudo sobre reinternações de um hospital 

regional de Betim, entre 1996 a junho de 2000, que 18% das admissões eram 

reinternações e ainda 15% desses pacientes tinham pelo menos uma readmissão. 

De fato precisamos melhorar essa qualidade de cuidado prestado a fim de diminuir o 

custo para saúde e o ônus para o usuário. 

Borges et al (2008) apontou em seu estudo, desenvolvido no Hospital de 

Clínicas de Porto Alegre no período de janeiro a março de 2007, a idade elevada foi 

um fator preditor de reinternação, além da elevada prevalência de múltiplas 

comorbidades, quase 3 por paciente, e principalmente, internações prévias em 50% 

dos pacientes nos últimos 3 meses e 60% no último ano, sendo quase metade pelo 

mesmo diagnóstico. Essa realidade vai ao encontro de outros estudos 

internacionais, demonstrando que as reinternações na população adulta se deveram 

a pacientes portadores de doenças crônicas, na sua maioria doenças 

cardiovasculares, doença do trato gastrointestinal, patologias pulmonares e 

neoplasias (BORGES et al., 2008). 

Borges (2008, p.152) também aponta que o investimento em cuidados 

domiciliares, uma política de integração com a rede primária, retorno ambulatorial 

precoce e a possibilidade de desenvolvimento de Hospital Dia possam ser 

alternativas para evitar as reinternações hospitalares. 
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Em função do exposto, destacamos a grande relevância do serviço de 

orientação de alta que caracteriza uma alternativa para melhorar a qualidade do 

serviço prestado e também para melhorar a qualidade de vida do cidadão. 

6.2 PLANEJAMENTO DA ALTA HOSPITALAR 

O planejamento da alta é um aspecto complexo da assistência e faz parte do 

processo de Enfermagem, tendo o enfermeiro um papel fundamental na 

identificação das necessidades do paciente, na educação dos familiares, e na 

coordenação do planejamento da alta (SUZUKI, 2011). Assim, a alta hospitalar é a 

transferência do cuidado ao paciente e ao cuidador da unidade de saúde para o 

contexto domestico. 

Como disposto na (Lei nº 7.498/86) incumbe ao enfermeiro como membro 

integrante da equipe de saúde a participação na elaboração, execução e avaliação 

dos planos assistenciais de saúde. 

O contexto do planejamento da alta tem mudado significativamente nas 

últimas décadas, visto que existe um movimento para que o tempo de internação 

seja o menor possível, para prevenir infecções hospitalares e diminuir custos na 

assistência à saúde, além disso, há um grande avanço tecnológico e farmacêutico 

que tem ajudado a diminuir a mortalidade e aumentar a expectativa de vida dos 

pacientes portadores de doenças crônicas degenerativas (SUZUKI, 2011). 

Entende-se que o planejamento sistemático da alta hospitalar do paciente 

requer um trabalho interdisciplinar, uma interação entre os profissionais envolvidos 

no processo saúde-doença, para superar a fragmentação do cuidado, permitindo a 

discussão sobre a resolução de problemas, com vistas à compreensão da realidade 

vivida pelo paciente. 

Neste contexto, a interdisciplinaridade, tem como característica incorporar os 

conhecimentos das múltiplas especialidades, instrumentos, métodos de assistência 

e articular os saberes que estão voltados para satisfação das necessidades do 

paciente no domicílio (MEIRELLES; ERDMANN, 1999). 

Para assegurar a implementação eficaz do plano de alta hospitalar, pode ser 

utilizado um roteiro sistematizado, constituído de atividades de ensino e avaliação do 

entendimento do paciente para uma vida independente. Um sumário de alta pode 
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ser preparado pelo enfermeiro, contendo um resumo conciso e instrutivo sobre as 

condições do paciente, com ênfase na aprendizagem prévia do mesmo e da família. 

Uma cópia deste sumário pode ser dada para o paciente ou cuidado para ser 

utilizado como guia ou lembrete dos cuidados a serem realizados na vida diária. 

A alta precoce é uma estratégia dos sistemas de saúde para enfrentar o alto 

custo dos tratamentos que necessitam hospitalização que, entretanto, responsabiliza 

o próprio paciente e seus familiares, ou cuidadores, o encargo da continuidade do 

cuidado ao paciente. Como estratégia de preparo do paciente para assumir a 

responsabilidade pela continuidade do seu cuidado, a Organização Mundial de 

Saúde destaca o planejamento da alta (PA) do paciente. O PA foi desenvolvido em 

decorrência das novas diretrizes básicas dos sistemas de saúde, como o Sistema 

Único de Saúde (SUS), que tem como base os valores da integralidade das ações e 

serviços de saúde (ZAGO, 2008). Sua finalidade é prover uma transferência segura, 

evitando dificuldades para o paciente e seus cuidadores, reinternações e, 

conseqüentemente, contenção dos custos para o sistema de saúde (ZAGO, 2008). 

Autores concordam de que a alta deve ser planejada pela equipe 

multiprofissional responsável pelo cuidado, e sua implementação deve iniciar logo 

após o estabelecimento da terapêutica (ANTHONY, 2004). Ganzella (2006) mostra 

que o fornecimento de informações é a intervenção básica no PA, que os pacientes 

e seus cuidadores são capazes de identificar suas necessidades de informação e 

que estas dependem das suas condições de saúde e dos tipos de cuidados 

necessários após a alta. Entretanto, a forma como as informações são fornecidas e 

os recursos usados podem ajudar na apreensão dos seus conteúdos e favorecer a 

satisfação com o processo. 

Acredita-se que o plano de alta é uma ferramenta para garantir a 

continuidade do cuidado após a hospitalização. O ensino no plano de alta é parte 

integrante do processo educativo, incluindo orientações ao paciente e à família 

acerca do que necessitam saber e compreender, considerando-se os aspectos 

biopsicosocioespirituais. 

As orientações aos pacientes nos aspectos relacionados ao autocuidado 

podem ser iniciadas em quaisquer níveis de cuidado, desde que o paciente tenha 

condições físicas e emocionais para recebê-las. 
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A assistência de enfermagem não se restringe à unidade de internação, 

sofrendo continuidade com consultas de enfermagem realizadas em nível 

ambulatorial com o objetivo de avaliar a incorporação das orientações recebidas 

sobre o autocuidado e o grau de dependência do cliente em relação às 

necessidades humanas básicas ainda afetadas. 

Em função do exposto, destacamos a grande relevância desse serviço e 

para seu aprimoramento a necessidade da avaliação dos resultados que emergiram 

nesse período de funcionamento, para tal embasamos a revisão de literatura 

também na gestão da qualidade na avaliação em saúde. 

6.3 GESTÃO DA QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM 

Observa-se em vários países nas últimas décadas o aumento da 

preocupação na aplicação de medidas que aprimorem a qualidade nas organizações 

hospitalares, com o objetivo de incrementar seu gerenciamento e melhorar a 

eficiência destes serviços (GURDEL; VIERA, 2002, p.326). Para tanto, alguns 

instrumentos oficiais de avaliação da performance das organizações hospitalares 

utilizam um conjunto de critérios a serem avaliados a partir de padrões 

preestabelecidos, tendo por base a aplicação de conceitos e técnicas. 

Esses conceitos foram difundidos primeiramente em outras esferas, 

principalmente no setor industrial (D’INNOCENZO; ADAMI; CUNHA, 2006, p. 85) os 

quais forneceram subsídios para a utilização de ferramentas da qualidade. Contudo, 

a evolução desta nos serviços de saúde, embora com sua discussão recente, possui 

seus antecedentes desde a metade do século XIX. 

A avaliação desses serviços e programas de saúde tem potencial de 

produzir informação, tanto para a melhoria das intervenções em saúde como para o 

julgamento acerca da sua cobertura, acesso, equidade, qualidade técnica, 

efetividade, eficiência e percepção dos usuários a seu respeito. (OLIVEIRA, 

GONÇALVES, 2010, p.1003) 

Por meio destes registros (COSTA et al, 2009), Florence arquivava os dados 

dos pacientes e utilizava seus conhecimentos de matemática e estatística, para 

realizar nas suas avaliações de práticas sistematizadas e manuseio de arquivos e 

através da utilização de gráficos, apresentava os dados em uma forma clara para 
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favorecer exposição. Criou um diagrama e o utilizou para representar graficamente 

as taxas de mortalidade durante a Guerra da Criméia, mostrando assim o resultado 

de suas intervenções. 

Na avaliação de programas e serviços para Hartz e Silva (2005, p.42), as 

estratégias de mensuração devem contemplar não apenas o monitoramento das 

características essenciais do programa, mas, especialmente, as relações de causa-

efeito presumidas no modelo lógico, incluindo os supostos fatores conceituais que 

na implantação interagem. 

A implementação da avaliação de um programa requer o desenho de uma 

matriz que apresente os critérios/ indicadores e parâmetros que serão utilizados, 

bem como as respectivas fontes de informação consideradas (HARTZ, SILVA, 

2005). 

Além disso, a contribuição na ampliação do conceito de qualidade é 

expandida pelo uso dos chamados sete pilares: eficácia, efetividade, eficiência, 

otimização, aceitabilidade, legitimidade e eqüidade. 
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Quadro 1 - Os sete pilares da qualidade segundo Donabedian 

EFICÁCIA 

 

Capacidade de a arte e a ciência produzirem melhorias na saúde e no bem-
estar. Significa o melhor que se pode fazer nas condições mais favoráveis, 
dado o estado do paciente e mantidas constantes as demais circunstâncias. 

EFETIVIDADE 

 

Melhoria na saúde, alcançada ou alcançável nas condições usuais da 
prática cotidiana. Ao definir e avaliar a qualidade, a efetividade pode ser 
mais precisamente especificada como sendo o grau em que o cuidado, cuja 
qualidade está sendo avaliada, alça-se ao nível de melhoria da saúde que 
os estudos de eficácia têm estabelecido como alcançáveis. 

EFICIÊNCIA 

 

É a medida do custo com o qual uma dada melhoria na saúde é alcançada. 
Se duas estratégias de cuidado são igualmente eficazes e efetivas, a mais 
eficiente é a de menor custo. 

OTIMIZAÇÃO 

 

Torna-se relevante à medida que os efeitos do cuidado da saúde não são 
avaliados em forma absoluta, mas relativamente aos custos. Numa curva 
ideal, o processo de adicionar benefícios pode ser tão desproporcional aos 
custos acrescidos, que tais “adições” úteis perdem a razão de ser. 

ACEITABILIDADE 

 

Sinônimo de adaptação do cuidado aos desejos, expectativas e valores dos 
pacientes e de suas famílias. Depende da efetividade, eficiência e 
otimização, além da acessibilidade do cuidado, das características da 
relação médico-paciente e das amenidades do cuidado. 

LEGITIMIDADE 

 

Aceitabilidade do cuidado da forma em que é visto pela comunidade ou 
sociedade em geral. 

EQÜIDADE 

 

Princípio pelo qual se determina o que é justo ou razoável na distribuição do 
cuidado e de seus benefícios entre os membros de uma população. A 
eqüidade é parte daquilo que torna o cuidado aceitável para os indivíduos e 
legítimo para a sociedade. 

Fonte: Malik e Sciesari (1996) 

O primeiro problema enfrentado por aqueles que procuram tratar a avaliação 

de forma sistemática é a enorme diversidade terminológica, tanto no que diz respeito 

às possíveis abordagens quanto no que concerne aos seus atributos ou 

componentes. 

Um passo fundamental para a avaliação dos indicadores é o 

estabelecimento de padrões de desempenho, que definem o que se pretende 

alcançar com a execução da ação, devendo ser definidos desde o inicio da 

avaliação, de forma a permitir determinar se a atividade foi executada com sucesso 

ou se foi eficaz (HARTZ; SILVA, 2005, p.43) 

Assim, qualidade em saúde é considerada o grau, segundo o qual os 

cuidados ao usuário aumentam a possibilidade da desejada recuperação e reduzem 
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a probabilidade da ocorrência de eventos indesejados, dado o atual estado de 

conhecimento (JOIN COMMISSION ON ACREDITATION OF HELTHCARE,1989). 

Para viabilizar o processo de qualidade é fundamental que as instituições 

reconheçam a sua dimensão conceitual e que ao implementarem uma política de 

qualidade atrelem as atividades, a um continuo monitoramento, possibilitando 

serviços com maior uniformidade, menores custos e ausência de trabalho (BITTAR, 

2001, p.23). 

O indicador é uma unidade de medida de um evento ou atividade, 
geralmente construído segundo uma expressão matemática, que pode ser 
utilizado de guia para monitorar e avaliar a qualidade da assistência aos 
clientes ou às atividades de um serviço.Logo, é um sinalizador que identifica 
ou dirige a atenção para assuntos específicos de resultados em uma 
organização, devendo ser periodicamente revisto.(BITTAR, 2001, p.23) 

Sob essa ótica, se por um lado, os indicadores tornam-se instrumentos que 

implicam no conhecimento prévio da clientela, ajustando-os as suas necessidades 

de saúde, por outro lado, permitem direcionar os serviços para que esses atinjam 

níveis de excelência na assistência prestada e aumentem a sua produtividade com 

redução de custos. (TEIXEIRA et al., 2006, p.145) 

Em termos gerais, os indicadores são medidas-síntese que contém 

informação relevante sobre determinados atributos e dimensões do estado de 

saúde, bem como do desempenho do sistema de saúde. Vistos em conjuntos, 

devem refletir a situação sanitária de uma população e servir de para a vigilância das 

condições de saúde. A construção de um indicador é um processo cuja 

complexidade pode variar desde a simples contagem direta de casos de 

determinada doença, até o cálculo de proporções, razões, taxas ou índices mais 

sofisticado, como a esperança de vida ao nascer (ORGANIZAÇÃO PAN 

AMERICANA DE SAÚDE, 2002). 

Esses conceitos constituem um alicerce para embasar um a proposta de 

analise do serviço de orientação de alta do hospital estadual do Rio de Janeiro. 
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7 METODO 

7.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

Trata-se de um estudo de caso único representativo ou típico, retrospectivo 

e descritivo com abordagem metodológica quantitativa a partir dos relatórios dos 

atendimentos realizados no serviço de orientação de alta do Hospital Estadual do 

Rio de Janeiro no período de junho a novembro de 2011. Os dados foram coletados 

em fontes primárias de informação do serviço de orientação de alta e também no 

banco de dados secundário de informatizado do hospital. 

Os estudos de caso são investigações detalhadas de uma única entidade ou 

de um pequeno número de entidades, e essas podem ser um indivíduo, família, 

instituição, comunidade ou outra unidade social. Nesses estudos podemos obter 

uma riqueza de informações descritivas e podem examinar relações entre 

fenômenos diferentes ou tendências ao longo do tempo (POLIT, 2011). 

O objetivo do estudo de caso representativo ou típico segundo Yin (2010) é 

captar as circunstâncias de uma situação diária ou de um lugar comum. 

Alem disso, o uso de banco de dados secundários para pesquisa tem 

vantagens, como, por exemplo, baixo custo; possibilitam usar amostras maiores, 

proporcionando maior força para detectar diferenças pequenas ou eventos raros; 

apresentam maior validade externa, possibilidade de examinar as condições na vida 

real; tem maior flexibilidade metodológicas (EIDI NITA, 2010, p. 85). 

Devido dificuldades de preenchimento do instrumento para a analise da 

resolutividade do serviço, o título foi modificado para ações do serviço de orientação 

de alta do hospital estadual do Rio de Janeiro: estudo de caso. 

7.2 CAMPO DO ESTUDO 

O Hospital Estadual Albert Schweitzer (HEAS) é uma unidade de grande 

porte, pertence à rede própria da Secretaria de Estado de Defesa Civil (SEDEC). 

Atualmente sua orientação de atendimento está respaldada dentro da Política de 

acolhimento e classificação de risco para as situações de médio e alto risco (eixos 

amarelo e vermelho). 
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Oferece atendimento de emergência nas especialidades, clinica medica, 

ortopedia, pediatria, maternidade, berçário, CTI adulto e CTI pediátrico, odontologia, 

cirurgia geral. Geralmente esses atendimentos evoluem para internação nas clinicas, 

gerando para o paciente e seus familiares, situações de angustia, ansiedade, 

incertezas, desinformação ente outros transtornos. 

A Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS aposta na 

indissociabilidade entre os modos de produzir saúde, que geram as situações 

citadas acima, e os modos de gerir os processos de trabalho, entre atenção e 

gestão, entre clínica e política, entre produção de saúde e produção de 

subjetividade. Tem por objetivo provocar inovações nas práticas gerenciais e nas 

práticas de produção de saúde, propondo para os diferentes coletivos/equipes 

implicados nestas práticas o desafio de superar limites e experimentar novas formas 

de organização dos serviços e novos modos de produção e circulação de poder. 

Operando com o princípio da transversalidade, o HumanizaSUS lança mão de 

ferramentas e dispositivos para consolidar redes, vínculos e a corresponsabilização 

entre usuários, trabalhadores e gestores. Ao direcionar estratégias e métodos de 

articulação de ações, saberes e sujeitos, pode-se efetivamente potencializar a 

garantia de atenção integral, resolutiva e humanizada. (MS, Política Nacional de 

humanização e gestão em saúde). 

7.2.1 O projeto sala de alta 

Mediante a orientação do Programa HumanizaSUS, o Diretor Geral do 

HEAS lançou a proposta para os representantes da Equipe Multiprofissional, da 

elaboração e criação de um espaço onde os familiares e usuários, no momento da 

internação tivesse contato com uma equipe multiprofissional constituída de 

enfermagem, psicólogo, assistente social, fisioterapeuta e um agente administrativo, 

a fim de acolhê-los e informar a rotina hospitalar. 

Este tipo de dispositivo favorece o fortalecimento de redes de saúde e o 

processo de humanização e o estabelecimento de novos arranjos e pactos 

sustentáveis, envolvendo trabalhadores e gestores, provocando inovações na 

pratica de cuidado e de gestão. 
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Para atender essa clientela o serviço funciona de segunda a domingo no 

turno diurno, no qual todas as altas são concentradas, contando com profissionais 

de nível superior das áreas de enfermagem, serviço social, fisioterapia, psicologia, 

além do técnico administrativo treinado para utilizar o sistema de regulação de vagas 

do município do Rio de Janeiro. Esses profissionais atuam de modo interdisciplinar a 

fim de discutir as situações de saúde de cada usuário e atuar de forma conjunta 

adequando cada necessidade para realidade exposta. 

O serviço de orientação de alta fica disposto em uma sala dentro do Hospital 

Estadual Albert Schweitzer e é composto por uma equipe multidisciplinar composta 

por quatro enfermeiras fixas coordenadoras da equipe, que trabalham em escala de 

12 X 60h, além de dois administrativos fixos, que trabalham em escala de 12 X 36h, 

os demais profissionais não são fixos no setor e trabalham em escala de 24 X 120h 

sendo eles: assistente social, fisioterapeuta e psicóloga. 

A sala fica localizada no térreo do hospital, e após alta, na saída, os 

pacientes de alta e seus acompanhantes são encaminhados a sala a fim de 

receberem as orientações da equipe multidisciplinar acerca do seu processo saúde-

doença. Então, as enfermeiras orientam sobre cuidados que deverão ter em seus 

domicílios, com relação às patologias, as medicações em uso, aos curativos e aos 

cuidados gerais, além disso, quando solicitado pelo médico os pacientes são 

encaminhados para o atendimento ambulatorial na rede municipal de saúde, sendo 

essas vagas reguladas pelo sistema informatizado chamado SISREG, na qual os 

administrativos da sala fazer a solicitação on line no sistema e aguarda a regulação 

pela central. 

O administrativo ao entrar no sistema diariamente recebe as informações 

sobre dados da consulta, data, hora e local, então os pacientes são informados por 

meio de telefone ou telegrama, quando não tem sucesso o contato telefônico 

segundo os dados fornecidos pelos próprios usuários, sobre a marcação da sua 

consulta, retornando ao hospital no período anterior a consulta para fornecimento da 

guia do SISREG com a autorização da consulta. 

A central de marcação de consulta (CMC) se destina ao gerenciamento das 

ações de saúde no nível secundário da assistência médica, isto é, no 

encaminhamento dos pacientes que necessitam de consultas com especialistas ou 

de exames especializados.  
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Para garantir aos pacientes a melhor alternativa terapêutica, mesmo em 

situações de demanda reprimida ou de escassez de recursos do município, a CMC 

introduz a figura do médico regulador. O regulador avalia a necessidade do caso 

pelo laudo médico, consulta limites físicos e financeiros de unidades de saúde mais 

próximas e autoriza a execução dos procedimentos necessários, baseados nas 

evidências clínicas e na Programação Pactuada Integrada (PPI), se o caso envolver 

referências intermunicipais. 

A gestão municipal pode nomear coordenadores para a Central de 

Regulação, a fim de se dedicarem exclusivamente a sua operação. Sejam chamados 

de gestores ou coordenadores, o fato é que são esses profissionais os responsáveis 

pela administração dos serviços da Central. Isto inclui desde a negociação com os 

prestadores de serviço, a relação com os profissionais de saúde, até aspectos 

epidemiológicos da sua região. 

 Além dos gestores, estão envolvidos na administração das Centrais de 

Regulação profissionais com os conhecimentos tecnológicos necessários para seu 

funcionamento. Cabe aos administradores a manutenção de servidores e da 

conexão à Internet, a extensa configuração do SISREG, CIH e CMC, a criação dos 

perfis de acesso e problemas técnicos referidos pelos usuários. O funcionamento 

adequado da Central de Regulação depende de uma boa parceria entre os gestores 

(e seus conhecimentos sobre gestão do SUS) e os administradores da central (e 

seus conhecimentos de tecnologia e computação). 

No serviço de orientação de alta existe uma estatística atualizada 

diariamente sobre todos os pacientes atendidos no setor contendo informações 

sobre o tipo de orientação, data da orientação, o setor de encaminhamento e o 

andamento da marcação da consulta pelo SISREG. 
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Figura 2 - Fluxograma de atendimento da sala de alta 
Paciente chega ao serviço de orientação de alta

Acolhimento

Encaminhamento para Atenção Primária

Sim Não

Alta com orientação fornecida pela equipe 
multidisciplinar

O administrativo do serviço cadastra 
o usuário no sistema de regulação

A consulta é marcada e o serviço 
de orientação pós-alta informado

O usuário é contactado via telefone ou telegrama 
informando a data e horário da consulta

O paciente retorna 
a unidade 

para buscar a
 guia de atendimento

Tempo de espera

 

Fonte: Batista (2011) 

7.2.1.1 Objetivos do Serviço 

Destacamos como objetivos do serviço: continuidade do tratamento após 

alta; redução da reincidência das internações; resolutividade dos encaminhamentos, 

corresponsabilidade do usuário e seus familiares no processo de tratamento. 

7.2.1.2 Atividades desenvolvidas 

Para tanto são realizadas atividades de orientação na admissão e na alta 

dos usuários, sendo essas atividades específicas: 

 Na admissão prestar orientação aos familiares, fornecendo uma cartilha 

contendo informações sobre a rotina e normas da instituição; 

 Na alta orientação quanto os procedimentos pertinentes a cada caso, 

nos casos de tratamento ambulatorial, serão encaminhados a rede 

municipal via SISREG, orientação quanto a aquisição de medicação 

gratuita ou indicação para farmácia popular. 
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 Orientação fornecida pela Equipe multiprofissional de acordo com sua 

especificidade. 

7.2.1.3 Recursos 

Para o funcionamento do serviço são utilizados os seguintes recursos 

materiais: uma sala, mesas, cadeiras, um computador, uma linha telefônica, 

aparelho de ar condicionado, armários e impressos do serviço e uma impressora. 

Além dos recursos humanos entre eles: enfermeiro, psicólogo, assistente social, 

fisioterapeuta, funcionário administrativo. Um profissional por cada especialidade por 

dia. 

7.2.1.3.1 Repasses Financeiros do SUS 

Os repasses financeiros ainda não foram efetivados, pois estamos em fase 

de ajustes, logo esses ajustes sejam realizados pelo faturamento, serão pagos os 

atendimentos como consultas das especialidades que registrem o atendimento em 

impresso do serviço e o valor será regido pela tabela de consulta ambulatorial do 

SUS. 

7.3 COLETA DOS DADOS 

Para atender os objetivos propostos foi realizado o levantamento estatístico 

em fonte primária do serviço de orientação (figura 3) nos meses de junho a 

novembro de 2011, sendo, nesse momento identificada a demanda dos pacientes de 

alta do serviço no período citado. Após esse levantamento os dados foram 

correlacionados ao banco de informação secundário do hospital Klinikos (figura 4) no 

tempo de 3 e 6 meses após a alta, sendo essa correlação realizada pelo 

administrativo do serviço, visto que esse é o único profissional treinado pela 

secretaria de saúde do Estado a buscar informações no sistema.Não foram 

excluídos os pacientes que evoluíram a óbito na readmissão. Os dados foram 

descritos no instrumento de coleta de dados (APENDICE A) a fim caracterizar o 

perfil dos pacientes readmitidos na unidade, quando ao gênero, faixa etária, local de 
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residência, e diagnóstico na readmissão segundo CID 10, além de mensurar o 

tempo entre a alta e a readmissão. 

Os dados de intervenção de enfermagem foram coletados do impresso 

utilizado pela equipe multidisciplinar no atendimento (ANEXO A) e descritos no 

instrumento criado para pesquisa (APENDICE A). 

Quadro 2 - Banco de dados primário do serviço de orientação de alta. Rio de 
Janeiro, HEAS, 2011 

DATA Prontuário  Clinica de 
origem  

ÁREA FÍSICA/ 
ENCAMINHAMENTO 
PARA  

UNIDADE DO 
ENCAMINHAMENTO  

1/9/2010 91834 Clin. cirúrgica  S/ ENCAMINHAMENTO  -  

1/9/2010 918675 Pediatria  AMB. PEDIATRIA  Fila de espera (SISREG)  

1/9/2010 918234 Pediatria S/ ENCAMINHAMENTO  -  

1/9/2010 918432 Clin. Médica  SAÚDE DO IDOSO  Própria unidade  

1/9/2010 918567 Clin. Médica  AMB. CARDIOLOGIA  POLICLINICA CARLOS 
A. NASICMENTO  

1/9/2010 918765 Maternidade  AMB. CLÍNICA MÉDICA  HOSP DE ACARI  

1/9/2010 918679 Ortopedia REVISÃO ORTOPEDIA  Própria unidade 

1/9/2010 918321 Ortopedia  REVISÃO ORTOPEDIA  Própria unidade 

1/9/2010 918763 Clin. Médica  AMB. CLÍNICA MÉDICA  HOSP DE ACARI  

1/9/2010 918769 Ortopedia  REVISÃO ORTOPEDIA  Própria unidade 

1/9/2010 918987 Clin. Cirúrgica S/ ENCAMINHAMENTO  -  

1/9/2010 918348 Ortopedia  REVISÃO ORTOPEDIA  Própria unidade 

1/9/2010 918236 Ortopedia  REVISÃO ORTOPEDIA  Própria unidade  

1/9/2010 918276 Ortopedia  REVISÃO ORTOPEDIA  Própria unidade  

1/9/2010 918367 Maternidade  S/ ENCAMINHAMENTO  -  

1/9/2010 918769 Ortopedia  REVISÃO ORTOPEDIA  Própria unidade 

Fonte: Heas (2011) 

O sistema de informação Klinikos é uma ferramenta tecnológica de web que 

une sistemas e funcionalidades de registro eletrônico em saúde que integram todos 

os níveis da assistência, envolvendo o aspecto clínico, operacional, administrativo e 
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gerencial, desde a atenção básica, atendimento ambulatorial especializado, 

atendimento de emergência e hospitalar até a regulação de recursos. 

Os sistemas que compõem a ferramenta são especificamente adequados 

aos padrões institucionais do Ministério da Saúde, no que tange a tabelas, tipo de 

dados e informações compulsórias, além das interfaces com os sistemas nacionais 

de processamento de informações em saúde. 

Esse sistema também oferece apoio das atividades de documentação e 

arquivo médico, o módulo possui forte integração com os módulos de emergência e 

internação. Oferece recursos de controle de abertura e movimentação de 

prontuários, automação de solicitações baseada em eventos – consultas, 

internações etc. A visualização do histórico assistencial é outro diferencial de apoio à 

documentação médica, onde é possível consultar os resumos dos atendimentos, 

resguardando informações sigilosas Além dos relatórios, o sistema oferece recursos 

de impressão de declarações e atestados, pré-definidos e customizáveis por 

unidade. 

Figura 3 - Janela de representação do Klinikos. Rio de Janeiro, HEAS, 2011 

 

Fonte Heas (2011) 

Para pesquisa não foi necessário o termo de consentimento livre e 

esclarecido por se tratar de dados de bancos de dados não sendo expostas as 

identidades dos pacientes que utilizam o serviço no período estudado. 
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7.4 ORGANIZAÇÃO E ANALISE DOS DADOS 

Dessa forma, os dados encontrados nos registros do serviço foram 

descritos, com clareza, e organizados sistematicamente, visando uma interpretação 

coerente sobre o perfil de utilização do serviço, atendendo assim aos objetivos 

propostos. 

Segundo Brevidelli e Domenico (2006), a descrição dos resultados implica a 

apresentação dos dados obtidos, de maneira imparcial, isto é, sem nenhum 

julgamento de valor. 

Os dados que caracterizam a demanda dos pacientes atendidos foram 

agrupados por meses e no final apresentadas tabelas do relatório global e da 

readmissão hospital. Para tanto, foi utilizada distribuição da frequência absoluta e 

percentual para a comparação das informações encontradas nas frequências de 

altas por clinicas, nas frequências de readmissões hospitalares, nas frequências dos 

pacientes readmitidos aguardando marcação de consulta no atendimento 

ambulatorial na rede primária de atenção à saúde, frequência de encaminhamentos 

por especialidades dos pacientes readmitidos e média de dias entre alta e 

readmissão. 

Já os dados de readmissão hospitalar foram organizados e codificados da 

seguinte maneira: para a variável sexo foi atribuído valor 1 para o sexo feminino e 

valor 2 para o sexo masculino, para a variável especialidade, foi atribuído valor 1 

para clinica cirúrgica e 2 para clinica médica, para a variável diagnóstico deu-se 

valor 1 para os pacientes sem dados, 2 para os que obtiveram óbito, 3 para os 

problemas do aparelho circulatório, 4 para sistema nervoso central e 5 para 

neoplasias e para a variável bairro deu-se valor 1 para o bairro Anchieta, 2 

Realengo, 3 Magalhães Bastos, 4 Santa Cruz, 5 Pavuna, 6 Jardim América, 7 Barros 

Filho, 8 Santa Terezinha, 9 Ricardo de Albuquerque, 10 Piabeta e 11 Santíssimo, e 

também, para a variável tempo atribuiu-se valor 1 para tempo de 0 a 7 dias, 2 para 8 

a 30 dias e 3 para a partir de 31 dias, tais modificações foram feitas pelas variáveis 

serem qualitativas exceto a variável tempo, que foi modificada por pedido do 

contratante, essas transformações são necessárias, pois sem a padronização não é 

possível realizar as análises solicitadas. Essa codificação reduz possíveis erros na 
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identificação das respostas e diminui o tempo despendido na digitação dos mesmos 

no banco de dados. 

Os dados relativos às intervenções de enfermagem foram descritos e 

analisados conforme descritos nos registros de atendimento aos usuários do serviço. 

Sendo relacionados com autores referenciados na temática apresentada. 

Após codificação foi realizada realizado o teste de normalidade Shapiro-Wilk 

em software Bioestatic® 5.0, pois a amostra é menor que 50 pacientes, seguido da 

análise descritiva, utilizando o software SAS® System, versão 9.3.1. para Windows 

(SAS Institute, Inc., Cary, North Carolina) na forma de tabelas os dados observados, 

expressos pela frequência (n) e percentual (%) para os dados categóricos e média e 

± DP (ou mediana ± AIQ) para dados numéricos. 

A análise dos 29 pacientes, primeiro verificou se há correlação entre as 

variáveis sexo, idade, especialidade, diagnóstico segundo CID 102, bairro e tempo 

de readmissão, para isso, aplicou-se o teste de Correlação de Pearson, sendo 

adotado critério de significância maior ou igual a 5%. 

A pesquisa descritiva expõe características de determinada população ou 

fenômeno, não tendo o compromisso de explicá-los, embora sirva de base para tal. 

(VERGARA, 2003). Este tipo de pesquisa observa, registra, correlaciona e descreve 

fatos ou fenômenos de uma determinada realidade sem manipulá-los. Procura 

conhecer e entender as diversas situações e relações que ocorrem na vida social, 

política, econômica e demais aspectos que ocorrem na sociedade. (VALENTIN, 

2005). 

7.5 ASPECTOS ETICOS DA PESQUISA 

O projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética do Hospital Universitário do 

município de Niterói para aprovação, atendendo a resolução 196/96, sendo este 

aprovado em março de 2012 nº CAAE: 0268.0.258.000-11 e sendo iniciada a coleta 

dos dados no campo. (ANEXO B). 

                                            
2
 A Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, frequentemente 

designada pela sigla CID (em inglês: International Statistical Classification of Diseases and Related Health 

Problems - ICD) fornece códigos relativos à classificação de doenças e de uma grande variedade de sinais, 

sintomas, aspectos anormais, queixas, circunstâncias sociais e causas externas para ferimentos ou doenças. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Doen%C3%A7a
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Por medida de segurança os instrumentos serão guardados pela 

pesquisadora por cinco anos, quando então serão destruídos. 

Os resultados deste estudo serão divulgados através desta dissertação de 

mestrado e, posteriormente, publicados, integralmente ou em parte, em periódicos, e 

divulgados em eventos científicos nacionais e internacionais. 
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8 RESULTADOS 

Este capítulo traz os resultados coletados em fontes de informação do 

serviço de orientação e do banco de dados do hospital (Clinikos) no período de 

junho a novembro de 2011, a fim de responder os objetivos propostos no estudo. 

8.1 DEMANDA DOS PACIENTES DE ALTA ATENDIDOS NO SERVIÇO DE 

ORIENTAÇÃO DE ALTA 

Tabela 1 - Prevalência mensal de altas por clínicas. Rio de Janeiro, 2011 
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 Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro 

Maternidade 36,35% 41,92% 37,01% 46,25% 39,53% 38,02% 

Ortopedia 27,96% 23,57% 25,36% 20,99% 18,44% 16,34% 

Clínica Médica 17,58% 16,65% 18,40% 16,69% 16,34% 15,39% 

Pediatria 9,45% 7,07% 10,91% 5,62% 11,59% 14,32% 

Outras clínicas 8,66% 10,79% 8,32% 10,45% 14,1% 15,93% 

 

Total 100% 

Fonte: Batista (2011) 

Observa-se que no serviço de orientação de alta a clínica mais prevalente de 

atendimento é a maternidade, correspondendo ao maior percentual em todos os 

meses de junho a novembro. As outras clínicas Ortopedia e Clinica Médica 

mantiveram o segundo e o terceiro lugar em prevalência em todos os meses 

estudados. E a Pediatria nos meses de julho, setembro, outubro de novembro teve 

um percentual abaixo que de outras clínicas, no entanto, seu valor absoluto de 

atendimento representou em todos os meses o quarto mais prevalente. 

8.2 CARACTERÍSTICAS DAS READMISSÕES HOSPITALARES 

Ao caracterizar as readmissões hospitalares, identificamos que dos 3.170 

pacientes que tiveram alta no período de junho a novembro de 2011, apenas 29 
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foram readmitidos no hospital, desses 24 equivalente a 83% representam as 

readmissões na clínica médica e 5 (17%) representam as readmissões hospitalares 

na clínica cirúrgica e quatro (04) do total de pacientes evoluíram ao óbito na 

readmissão, não sendo excluídos do estudo. 

Tabela 2 - Distribuição das readmissões segundo as características demográficas 
(n= 29), HEAS. Rio de Janeiro, junho-novembro de 2011. 

 

Variáveis Frequência (n) Porcentagem (%) 

Faixa etária 
 

34-45 2 6,9% 

45-56 4 13,7% 

56-67 9 31,0% 

67-78 9 31,0% 

78-89 4 13,7% 

89-100 1 3,4% 

MÉDIA 66,4 DP ± 14,0065 

Bairro onde reside
 

Bangu 9 31,03% 

Anchieta 3 10,34% 

Realengo 7 24,14% 

Magalhães Bastos 1 3,45% 

Santa Cruz 1 3,45% 

Pavuna 1 3,45% 

Jardim America 1 3,45% 

Barros Filho 1 3,45% 

Santa Teresinha 1 3,45% 

Ricardo de 
Alburqueque 

1 3,45% 

Piabeta 1 3,45% 

Santíssimo 2 6,90% 

Fonte: Batista (2012) 

Observamos que a maior parte das readmissões foi do sexo feminino 

65,52% (19) ficando o sexo masculino com 34,48% (10), também houve predomínio 
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de pacientes adultos e idosos, com média de idade de 66,4 anos e desvio padrão de 

14,0065. A maior parte da demanda espontânea era proveniente da área circunscrita 

de atendimento regionalizado e hierarquizada do hospital. 

Tabela 3 - Distribuição das readmissões hospitalares segundo características da 
situação de saúde relacionados aos diagnósticos médicos (n=10), HEAS. Rio de 
Janeiro, junho-novembro de 2011. 

VARIÁVEIS   

Diagnóstico Principal CID-10 
 

Frequência (n) Porcentagem (%) 

Doenças Endócrinas Nutricionais e Metabólicas 1 10% 

Doenças do SNC 2 20% 

Neoplasias (tumores) 1 10% 

Doenças do Aparelho Circulatório 6
* 

60% 

 TOTAL 100% (10) 

* 4 pacientes após readmitidos evoluíram a óbito. 

Fonte: Batista (2012) 

Tabela 4 - Distribuição das readmissões hospitalares segundo características do 
tempo de readmissão (n=29) HEAS. Rio de Janeiro, junho-novembro de 2011. 

VARIÁVEIS   

Tempo de Readmissão  Frequência (n) Porcentagem (%) 

0-7 dias 3 10,34% 

8-30 dias 7 24,14% 

31 dias até 12 meses 19 65,52% 

 MÉDIA 63,4138 DP ± 52,6074 

TOTAL 100% (29) 

Fonte: Batista (2012) 

Para o tempo de readmissão a média de dias de readmissão foi igual a 

63,4138 e o desvio padrão igual a 52,6074, com tempo mínimo de 0 dias e tempo 

máximo de 153 dias, após foi realizado teste de Pearson para amostras 

paramétricas e encontrado o valor de p= 0,0089, ou seja, para a amostra estudada o 

tempo de readmissão tem valor significativo. 

Cerca de 60% dos pacientes apresentaram como diagnóstico principal de 

readmissão hospitalar doenças relacionadas ao Aparelho circulatório, seguido das 
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doenças do SNC. No entanto, a frequência percentual não é representativa devido 

ao número pequeno da amostra. 

8.3 AÇÕES DO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO DE ALTA 

Os pacientes de alta do hospital em estudo são orientados individualmente 

no momento que saem da unidade de internação em uma outra sala situada no 

térreo do hospital, acompanhados de familiar. Não há grupos de orientação, nem 

outra orientação sobre o processo-saúde doença no período de internação. 

Quadro 3 - Frequência dos pacientes readmitidos que aguardavam consulta na 
atenção primária HEAS. Rio de Janeiro, junho-novembro de 2011. 

Pacientes readmitidos aguardando consulta  Frequência Porcentagem 

19 65,52% 

Fonte: Batista (2012) 

Observa-se que 65,52% (19) dos pacientes aguardavam a marcação de 

consulta na atenção primária pelo SISREG e foram readmitidos nesse período, não 

sendo possível a continuidade do tratamento na atenção primário devido demora na 

marcação, necessitando assim de uma nova internação. Sendo as especialidades 

de cardiologia e neurologia representando 26,84% (7) as que representam o maior 

número de pacientes encaminhados aguardando na fila do SISREG. 
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Quadro 4 - Intervenções de Enfermagem. HEAS. Rio de Janeiro, junho-novembro de 
2011. 

INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM NA SALA DE ORIENTAÇÃO DE 
ALTA AOS PACIENTES READMITIDOS 

PERCENTUAL DAS 
ORIENTAÇÕES 
FORNECIDAS 

Administração de medicamentos (Horário e Dose) 100% 

Curativos 3,4% 

Farmácia popular
3
 100% 

Sinais de hipoglicemia para os pacientes diabéticos 3,4% 

Monitorização da Pressão Arterial 3,4% 

Orientação sobre encaminhamentos para atenção primária 65,52% 

Cuidados com alimentação 100% 

Fornecimento de cartilha explicativa para cuidados domiciliares 100% 

Fonte: Batista (2012) 

Para os pacientes readmitidos foram identificadas as orientações de 

enfermagem descritas no quadro acima sendo que apenas 1(um) 3,4% identificou-se 

orientação sobre cuidados com curativo, no entanto não havia a descrição da 

orientação, 1(um) 3,4% recebeu orientação quanto a percepção dos sinais de 

hipoglicemia e 1(um) 3,4% recebeu orientação sobre monitarização da pressão 

arterial, sendo 89,8% recebendo orientações sobre administração de medicações, 

onde conseguir a medicação gratuita farmácia popular para os idosos, cuidados com 

alimentação baseados em cartilha explicativa (ANEXO C). Desses pacientes 65,52% 

foram orientados sobre os encaminhamentos, sendo colhidos os dados pessoais 

para fornecimento de autorização pelo SISREG e também orientados a aguardar o 

telefonema do serviço de orientação de alta, retornar a unidade e buscar a guia de 

autorização e dar continuidade ao tratamento a nível de atenção primária, visto que 

já havia sido estabilizada a situação principal da doença na internação. Não há 

registros sobre a participação do familiar. 

                                            
3 Programa do Governo Federal por meio de parceria o setor privado farmacêutico varejista 
disponibiliza medicações e insumos essenciais a baixo custo ou gratuitamente a idosos com mais de 
60 anos. 
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As intervenções descritas representam as orientações fornecidas no serviço 

pela enfermeira. Contudo, há outras orientações que não foram descritas por parte 

de outros membros da equipe multidisciplinar. 
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9 DISCUSSÃO 

Salienta-se que esta pesquisa não permite extrapolar seus achados a todos 

os casos de readmissão hospitalar, devido às diferenças entre as instituições de 

saúde do Brasil. Além disso, algumas variáveis nos casos de readmissão hospitalar 

não foram suficientes para realizar correlação entre as mesmas, pois os registros 

inadequados e incompletos no sistema informatizado inviabilizaram, por muitas 

vezes, o preenchimento completo de todo o instrumento de coleta de dados. 

Entretanto os resultados encontrados poderão fornecer informações acerca 

da utilização do serviço de orientação de alta do hospital estudado que servirão de 

subsídios para melhoria continua do programa de orientação de alta da unidade. 

Logo, apresenta-se a demanda dos pacientes atendidos no serviço de 

orientação de alta entre os meses de junho a novembro de 2011 e o perfil das 

readmissões utilizando variáveis demográficas, de situação de saúde e as ações do 

serviço de orientação de alta. Tais características foram relacionadas as 

intervenções de enfermagem e as ações do serviço fornecidas para esses pacientes. 

Constata-se que as quatro clínicas com maior prevalência de altas estão 

descritas na tabela (Tabela 1). Sendo a maternidade a clínica com maior prevalência 

obtendo uma porcentagem de 39,82%. Essa porcentagem pode ser explicada pela 

alta rotatividade (número de saídas/ número de leitos), pois segundo estudo de 

Cavalli o tempo médio de internação é de 2 dias, tanto para partos vaginais como 

cesárea (CAVALLI, 2005). 

Em outro estudo transversal envolvendo duas maternidades, uma particular 

e outra pública de Belo Horizonte, Minas Gerais, constatou que o tempo médio de 

internação é de 2,2 dias, sendo que na maternidade pública o tempo de internação 

em 60,7% é de 1 a 2 dias (PERINI, 2005). 

A Maternidade do Hospital Estadual Albert Schweitzer funciona como 

referência para gestantes de alto risco, atendendo residentes do município na qual 

está inserida e gestantes de outros municípios da Região Metropolitana I e do 

Estado, aberta à livre demanda. No ano de 2011, a produção foi de 4.427 partos e o 

percentual de partos normais foi de 68,83%. Existem quatro Salas de Pré Parto, 

Parto e Pós Parto, que precisam ter seu funcionamento adequado às diretrizes da 
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Política de Humanização e da Rede Cegonha4, com capacidade de realizar 450 

partos/mês. 

A segunda clínica com maior porcentagem de altas é a ortopedia, podendo 

ser explicado pelo fato do hospital estudado ser referencia em cirurgias ortopédicas 

e ainda ser um hospital de grande porte que atende a urgências e emergências. 

Fato evidenciado por divulgação da secretaria de saúde do Estado que apontou que 

o hospital em estudo é o terceiro lugar em realização de cirurgias ortopédicas com 

2.791 cirurgias em um ano e ainda ressalta que os principais fatores para o grande 

aumento de operações ortopédicas em 2011, são: melhoria no fluxo de fornecimento 

de materiais para as unidades de saúde, reciclagem de informações entre os 

profissionais e um aumento da demanda reprimida, ou seja, o individuo não procura 

ou não recebe o atendimento (ASCOM, 2012). 

O trauma ortopédico é uma das condições mais mórbidas existentes na 

sociedade contemporânea, comprometendo a função do indivíduo, sua participação 

econômica na sociedade e sua integração familiar e comunitária (KFURI, 2012). 

A terceira maior clínica de prevalência de altas é a Clínica médica com a 

porcentagem geral de 17,03%. Essa unidade conta com 72 leitos divididos, sendo 40 

leitos na ala masculina e 32 leitos na ala feminina, sua taxa de ocupação fica em 

torno 100%, uma vez que a emergência, sempre lotada, após estabilizar 

clinicamente o paciente encaminha para internação na unidade. 

Como não há estudos na unidade sobre os diagnósticos mais prevalentes, 

buscaram-se estudos que pudessem identificar esses diagnósticos, no entanto 

conclui-se que há poucos estudos recentes que aprofundem esse perfil. O estudo 

realizado no hospital universitário da Universidade de São Paulo por Fontes (2006) 

apontou que o diagnóstico médico predominante de acordo com o CID foram as 

doenças do aparelho respiratório e os diagnósticos de enfermagem mais frequentes 

                                            
4 No Cegonha Carioca, além do transporte específico para os bairros já atendidos, as gestantes de 
toda cidade têm acompanhamento de pré-natal, recebem enxoval para o bebê, garantia de 
assistência na hora do parto e conhecem com antecedência a maternidade onde terão o bebê. A 
Rede Cegonha sistematiza e institucionaliza um modelo de atenção ao parto e ao nascimento que 
garante as mulheres e as crianças uma assistência humanizada e de qualidade, que lhes permite 
vivenciar a experiência da gravidez, do parto e do nascimento com segurança, dignidade e beleza. 
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segundo nomenclatura NANDA5 foram dor aguda, integridade tissular prejudicada e 

desobstrução ineficaz de vias áreas. 

No Brasil, há uma predominância de internações por clínica médica em 

todas as regiões. Em 1999 a proporção de internação nesse tipo de clínica foi de 

34,9% e no ano de 2000 de 34,3% (DI COLLI, 2010). 

Ao caracterizar as readmissões hospitalares, identificamos que dos 

pacientes que tiveram alta no período de junho a novembro de 2011, desses 1.036 

eram oriundos da clínica médica e clínica cirúrgica, e apenas 29 foram readmitidos 

no hospital, apresentando um indicador de readmissão hospitalar equivalente a 

2,8%. Desses 24 equivalente a 83% representam as readmissões na clínica médica 

e 5 (17%) representam as readmissões hospitalares na clínica cirúrgica e quatro (04) 

do total de pacientes evoluíram ao óbito na readmissão. 

A incidência de readmissões encontrada neste estudo foi considerada baixa, 

se comparada a outros estudos da literatura que identificaram que as taxas de 

readmissão variam entre 5 a 25% (BORGES et al., 2008; FRANÇOIS et al., 2001; 

ZAMIR et al., 2006; BARBA et al., 2000). Um estudo espanhol apontou que taxas de 

readmissão em 10, 28 e 90 dias são respectivamente 3,6%, 9,7% e 13,5% (DIZ-

LOIS, 2002). 

Identificou-se que a média do tempo entre a alta e a readmissão é de 64,36 

dias, assim, o período mínimo entre a alta e a readmissão hospitalar foi de 0 dias, ou 

seja, menos de 24 horas, sendo esse paciente readmitido na clínica médica e o 

período máximo de 153 dias com desvio padrão de 52,6074, ou seja, existe uma 

grande variação entre a média de dias de readmissão e os outros dados, indicando 

que os dados tendem a estar espalhados por uma gama de valores. 

Estudo sobre perfil de pacientes readmitidos em um hospital filantrópico de 

São Paulo demonstrou que 12,6% eram readmitidos e que o diagnóstico de 

admissão e sua relação com o diagnóstico das readmissões influenciou a frequência 

das readmissões, ou seja, doenças crônicas e sequelas de acidente vascular 

encefálico apresentavam mais de uma readmissão no período de um ano (BORGES, 

2008). 

                                            
5 A NANDA (North American Nursing Diagnosis Association) trata-se de um sistema criado e adotado 
por enfermeiras americanas, que tem como objetivo desenvolver uma classificação que padronize 
diagnósticos para ser usado por profissionais de enfermagem. 
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Com relação às características demográficas dos pacientes readmitidos 

destaca-se que houve predomínio nas readmissões hospitalares de pacientes 

adultos e idosos com média de idade 66,4 anos e desvio padrão de 14,0065, ou 

seja, não há grande variação em relação a média, isso indica que os dados tentem a 

estar perto da média. Sendo o sexo feminino o mais prevalente entre os idosos 

66,7% (14). 

Em acordo com o ultimo censo demográfico (IBGE, 2010), observou-se na 

amostra maior prevalência de idosos na faixa etária de 60 a 69 anos (44.9%), 

seguidos pelo extrato de 70 a 79 anos (31,9%) e de 80 anos ou mais (23,4%) sendo, 

atualmente, esse o extrato em crescimento no país. 

E ainda salienta Salgado (2002) que a presença de um grande número de 

mulheres em idade avançada é, em muitas sociedades, um fenômeno demográfico 

recente. A maior expectativa de vida das mulheres e a tendência destas em se casar 

com homens mais velhos trouxeram como consequência que, nas famílias, a maioria 

das pessoas de idade avançada seja do sexo feminino. 

Em relação à procedência das readmissões hospitalares, estes foram 

distribuídos de acordo com os bairros do Estado do Rio de Janeiro, sendo os bairros 

de Bangu 31,03% (9), Realengo 24,14% (7) e Magalhães Bastos 3,45% (1),os de 

maior prevalência e sendo esses bairros pertencentes a região programática 5.16 de 

abrangência do Programa Saúde da Família, sendo esse dado importante para 

reorganizar essa estratégia. 

Rodriguez et al (2001) citam como causas da alta demanda dos Serviços de 

Emergência a insatisfação da população com a atenção recebida no nível primário, 

além disso, segundo Alvarenga (2000), os usuários possuem a crença de que o 

hospital irá resolver todos os problemas de saúde, e que esta imagem sobre a 

instituição pode ser decorrente do avanço tecnológico da medicina e do papel 

assistencialista dos serviços de saúde, que priorizam o serviço secundário e 

terciário. Ainda, destacamos em estudo de Valera (2008) que a maior parte dos 

pacientes readmitidos no serviço de saúde estudado possuía equipes do Programa 

saúde da Família (PSF), no entanto os pacientes desconheciam esse programa. 

                                            
6 Os bairros pertencentes à área programática 5,1 do Programa Saúde da Família do município do Rio 

de Janeiro são: Realengo, Bangu, Campo dos Afonsos, Deodoro, Jardim Sulacap, Magalhães Bastos, Padre 

Miguel, Senador Camará, Vila Militar, Conjunto Taquaral, Vila Kennedy, Vila Vintém e Jardim Bangu. 
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Com relação a situação de saúde dos pacientes readmitidos encontrou-se 

dificuldades em relação ao preenchimento do instrumento relacionados ao 

diagnóstico médico principal apenas sendo encontrados em 10 pacientes, sendo 

esse dado pouco significativo na totalidade. No entanto, desses 10 pacientes 

readmitidos, 6 apresentaram como diagnóstico principal Doenças do Aparelho 

Circulatório e 4 evoluíram a óbito na readmissão. Fato em concordância com o 

estudo de Turrini (2008) no qual 33,7% das readmissões foram por Doenças do 

Aparelho Circulatório sendo a maioria no estudo. 

Apesar dos enfermeiros lidarem com dificuldades com o registro das 

informações manuais no prontuário, é necessário que se conscientize do valor do 

seu registro e do modo que é realizado, uma vez que implica em sua autonomia, 

responsabilidade, competência científica profissional e na obtenção de respaldos 

ético-legais para o cliente, para si e sua equipe e para a instituição a que ele presta 

serviço. Potter (2001, p.129) pontua o registro como “uma comunicação escrita que 

documenta de modo permanente informações relevantes sobre os cuidados de um 

paciente”. 

Segundo Ministério da Saúde (2010) a doença cardiovascular representa 

hoje no Brasil a maior causa de mortes. Em função disso, o Ministério da Saúde vêm 

adotando várias estratégias e ações para reduzir o ônus das doenças 

cardiovasculares na população brasileira como as medidas anti-tabágicas, as 

políticas de alimentação e nutrição e de promoção da saúde com ênfase na escola 

e, ainda, as ações de atenção à hipertensão e ao diabetes (HIPERDIA) com garantia 

de medicamentos básicos na rede pública, protocolos e capacitação de profissionais 

de forma presencial e á distância,entre outras ações. 

Já com relação ao tempo de readmissão constatou-se no estudo que 

10,34% foram readmitidos entre 0 a 7 dias entre eles 2 foram readmitidos na clínica 

médica e 1 (um) na clínica cirúrgica, esse em menos de 24 horas da alta. A 

readmissão hospitalar precoce pode evidenciar falhas na assistência, visto que 

sendo readmitido num período curto demonstra que o problema que levou a 

internação não foi resolvido necessitando o retorno a unidade. 

Nos pacientes readmitidos entre 8 a 30 dias houve uma maior incidência de 

readmissão na clínica cirúrgica cerca de 57,1%. Silva (2004) em estudo sobre 

problemas de pacientes cirúrgicos após alta demonstrou que 69,6% dos pacientes 
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relataram problemas após cirurgia, desses 51,3% relatam problemas no período 

entre 48h a 10 dias após a cirurgia e 10,3% após 10 dias da cirurgia, sendo 

apontados como problemas dúvidas sobre: cuidados com ferida/dreno/curativo, 

retorno a atividade de vida diária, dieta a ser seguida, retorno para seguimento 

médico e medicações prescritas. Problemas esses possivelmente esclarecidos com 

o plano de orientação de alta. 

Observa-se também que o maior número de pacientes foram readmitidos 

com mais de 31 dias após a alta (65,52%), esse fato pode ser entendido com o 

aumento das doenças crônico-degenerativas e a dificuldade de manter a evolução 

de sua doença sob controle, no entanto, não se pode afirmar pela falta de dados do 

sistema de informação com relação ao diagnóstico principal e presença ou não de 

comorbidades. 

Com relação a intervenção de enfermagem para os pacientes de alta 

constata-se que as orientações são a nível geral abordando a administração de 

medicações (horário e dosagem), o programa farmácia popular, a realização de 

curativos, o encaminhamento para atenção primária, os sinais de hipoglicemia e o 

fornecimento de cartilha educativa. 

Em função dos achados e da dificuldade do levantamento dos dados sugere-

se uma atualização na intervenção de enfermagem sobre o roteiro de orientação de 

alta para os pacientes hipertensos e diabéticos. 

Uma vez que ocorre um grande impacto econômico notadamente nos 

serviços de saúde, como consequência dos crescentes custos do tratamento da 

doença e, sobretudo das complicações, como a doença cardiovascular, a diálise por 

insuficiência renal crônica e as amputações de membros inferiores. 

É muito importante observar que já existem informações e evidências 

científicas suficientes para prevenir e/ou retardar o aparecimento desses agravos e 

de suas complicações, sendo a alta um momento oportuno para realização de 

orientações a fim de evitar os agravos. 

No entanto, deve-se atentar para o grau de esclarecimento da população, ou 

seja, nível educacional, uma vez que esse grau interfere na aprendizagem, como 

demonstra estudo de Turrini (2008), além disso, Trembly (2013) aponta em seu 

estudo nos Estados Unidos da América (EUA) fatores como erro de medicações, 

reações adversas, interações, falta de continuidade do tratamento, problemas em 
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entender o diagnóstico e o plano de tratamento, déficits cognitivos, barreiras 

culturais, barreiras econômicas para o acesso ao serviço de saúde são associados 

com complicações para a readmissão. 

É importante registrar que a adoção da estratégia Saúde da Família como 

política prioritária de atenção básica, por sua conformação e processo de trabalho, 

compreende as condições mais favoráveis de acesso às medidas multissetoriais e 

integrais que a abordagem das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) exige. 

No entanto, conhecer o perfil de atendimento do serviço e das readmissões 

hospitalares fornece embasamento para melhoria das intervenções realizadas no 

serviço de orientação de alta por parte da equipe multidisciplinar. 

Constata-se pelos dados demonstrados que a maior parte dos pacientes 

readmitidos aguardavam pelo atendimento ambulatorial, uma vez que 65,52% dos 

pacientes readmitidos aguardavam no domicílio a marcação da consulta médica pela 

central de marcação de consultas (CMC), ou seja, os pacientes tiveram alta da 

unidade e não conseguiram dar prosseguimento ao tratamento na atenção primária 

devido ao tempo de espera pela consulta e foram readmitidos. Sendo as clínicas 

cardiologia e neurologia as que possuem um maior número de encaminhamentos 

dos pacientes readmitidos. 

O estudo realizado por Rochedo (2010) no Hospital dos Servidores do 

Estado do Rio de Janeiro observou que a maioria dos encaminhamentos 

ambulatoriais feitos a Clinica Médica apenas 20% não retornaram para dar 

continuidade ao tratamento e o número médio de consultas por paciente foi de 2,2 

variando de 1 a 7 consultas por paciente. 

Borges (2008) avaliando o perfil dos pacientes suscetíveis à reinternação 

destaca que o investimento em cuidados domiciliares, desenvolvimento de uma 

política de integração com a rede primária, incentivo ao retorno ambulatorial precoce 

e a possibilidade de desenvolvimento de Hospital Dia, possam ser alternativas para 

evitar reinternações hospitalares. 

Logo, observamos que os pacientes da clinica médica possuem um 

porcentual maior de readmissão hospitalar e aponta-se uma grande lacuna entre o 

tempo de alta e a marcação da consulta ambulatorial para continuidade do 

tratamento, o que pode ser um fator que contribui para as readmissões, ou seja, os 

pacientes não conseguem dar continuidade ao tratamento e retornam ao hospital. 
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Com relação às orientações de enfermagem destaca-se que todos os 

pacientes tiveram orientação sobre: medicação (dose e horário), no entanto, não 

sendo especificados os medicamentos de uso, sobre programa farmácia popular, 

sobre cuidados com alimentação baseados na cartilha educativa (ANEXO III), além 

de sinais de hipoglicemia, cuidados com curativos e monitorização da pressão 

arterial em apenas poucos usuários. 

A literatura aponta que para melhor planejamento da alta é relevante o 

conhecimento sobre as necessidades do cliente, sendo importante saber quantas 

vezes o paciente já ficou hospitalizado, se as reinternações tem sido frequentes, 

qual o motivo da internação anterior e da atual, quais medicações o paciente faz uso 

em domicilio e quais estava fazendo na internação, pois devem ser considerados 

aspectos farmacológicos, como interações, posologia e reações adversas (SUZUKI, 

2011). 

Teixeira et al (2012) aponta que o período seguinte a alta hospitalar é de 

elevada vulnerabilidade a ocorrência de eventos adversos a medicamentos devido 

as mudanças provenientes do tratamento durante a hospitalização, assim, enganos 

e confusões podem ocorrer, o que leva o paciente a modificar o regime terapêutico 

por conta própria, com possível ocorrência dos eventos adversos a medicamentos. 

Evidências demonstram que educação e manejo de pacientes por 

enfermeiros melhoram a aderência medicamentosa e conduzem ao aprimoramento 

do autocuidado, com resultados clínicos satisfatórios e despesas médicas reduzidas 

(TEIXEIRA et al., 2012). 

Contudo, nas orientações relatadas não há descrição sobre o conhecimento 

da doença pelo paciente, em estudo realizado em Porto Alegre, pacientes 

portadores de diabetes e hipertensão arterial apontaram necessidades educativas 

referentes aos aspectos fisiopatológicos da doença e suas complicações, ao 

processo de adoecimento, a adesão ao tratamento e a aceitação da cronicidade 

(ULBRICH, 2012). 

Assim, observa-se que o serviço há uma carência de esclarecimento sobre o 

processo de saúde-doença fazendo-se necessário um (re)planejamento de 

estratégias educativas visando o esclarecimento do usuário e do cuidador referentes 

as necessidades apontadas por essa população como descrito em estudo acima. 
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Para um planejamento de alta seguro e eficaz é necessário que sejam 

avaliados fatores biológicos e psicossociais, sendo importante esse registro por 

parte do enfermeiro com intuito de documentar a assistência prestada e dar subsídio 

para reavaliação da assistência. 
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10 CONCLUSÃO 

Este estudo teve por objetivo analisar o perfil das readmissões hospitalares 

após implantação do serviço de orientação de alta do hospital estadual do Rio de 

Janeiro, relacionando com as ações desenvolvidas no serviço. 

Para tanto primeiro caracterizou-se a demanda de pacientes atendidos no 

serviço, sendo a maternidade a clínica com maior prevalência, seguido da ortopedia, 

clínica médica e pediatra. Contudo, quando se analisa o perfil de readmissões 

evidencia-se que apenas a clínica médica e a clínica cirúrgica apresentaram 

readmissão, sendo a primeira com o maior percentual. Podendo indicar uma reflexão 

acerca da continuidade de atendimento da maternidade no serviço de orientação, 

visto que a maternidade do hospital em estudo integra a rede Cegonha, sendo toda 

orientação fornecida na própria clínica de origem. 

Com relação aos dados demográficos dos pacientes readmitidos, observa-se 

que há um predomínio de mulheres e a com média de idade dos pacientes 

readmitidos de 66,4 anos e DP± 14,0065. Com relação ao bairro onde residem 

constatou-se que 58,67% eram moradores dos bairros de Bangu, Realengo e 

Magalhães Bastos, pertencentes a área programática 5.1 do Programa Saúde da 

Família referencia na região. Evidenciando a necessidade de fortalecimento de uma 

rede de comunicação entre o serviço de orientação de alta e as equipes de saúde da 

Família. 

Em função disso propõem-se nesse estudo uma maior articulação entre a 

rede de atenção primária e o serviço de orientação de alta, com o intuito de propiciar 

uma melhor aderência da terapia proposta inserindo o cliente, o cuidador em seu 

domicilio. 

Além disso, buscar capacitar os profissionais de saúde do serviço de 

orientação de alta sobre o funcionamento do programa saúde da família local, afim 

de evitar as lacunas que possam existem no sistema de referencia e contra-

referencia. 

Como os dados de diagnóstico principal na readmissão não foram 

significativos, não se pode afirmar a relação dessas doenças apresentadas com a 

readmissão. 
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No que se refere ao tempo entre a alta e readmissão evidenciou-se que a 

média de dias igual a 63,4138 e o DP± 52,6074, com tempo mínimo de 0 dias e 

tempo máximo de 153 dias. Sendo a maioria 65,52% dos pacientes readmitidos no 

período acima de 31 dias, podendo indicar a cronicidade das doenças e o não 

controle de sintomas no domicilio. 

Quanto as ações do serviço de orientação de alta, demonstro-se que 

65,52% dos pacientes readmitidos aguardavam a marcação da consulta pelo 

SISREG, no entanto, com a demora foram readmitidos a unidade. Apontando uma 

grande lacuna entre a alta e a continuidade do tratamento na atenção primária de 

saúde, sendo as especialidades de cardiologia e neurologia as que representam o 

maior número de encaminhamentos. 

As intervenções de enfermagem evidenciaram que todos os pacientes 

readmitidos receberam no mínimo 3 orientações sobre medicações, farmácia 

popular e alimentação saudável, também sendo fornecido cartilha educativa a todos 

os usuários, os registros descritos no impresso do serviço apontam para orientações 

a nivel geral não sendo especificados todos os cuidados orientados. 

Quanto a limitação do estudo conclui-se que a ausência do registro ou 

incompleto, não permitiu que fossem aprofundados as causas diagnósticas das 

readmissões, necessitando do treinamento da equipe a fim de buscar a melhoria do 

registro para uma melhor avaliação futura. 

Contudo, aponta-se como contribuição do estudo a recomendação de um 

roteiro de orientações que subsidiem a pratica dos enfermeiros para planejamento 

da alta no serviço estudado baseado em estudos descritos na literatura, uma vez 

que o estudo evidenciou os usuários que apresentam idade avançada e doenças 

crônicas não transmissíveis (hipertensão arterial e diabetes) buscando estimular o 

comportamento de hábitos de vida saudável por parte do paciente, além do 

autocuidado e o seguindo do tratamento, incluindo a família nesse processo. 

Para a gerência do cuidado o estudo demonstrou que existe uma 

prevalência na readmissão hospitalar de doenças crônicas não transmissíveis, 

sendo importante para discussão do embassamento da assistência em saúde que 

busque prevenir os agravos, restabelecer a saúde e evitar óbitos. 
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ANEXO A – ESTATÍSTICA GERAL MENSAL 
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ANEXO B – FOLHA DE APROVAÇÃO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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ANEXO C – IMPRESSOS UTILIZADOS NA SALA DE ORIENTAÇÃO DE ALTA 
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