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RESUMO 

 

 

Trata-se de um estudo com abordagem quantitativa, com delineamento descritivo 

retrospectivo e transversal, tendo como objetivo caracterizar idosos em situação de 

readmissão hospitalar, associar tais características ao desfecho readmissão hospitalar e 

discutir as implicações para a Enfermagem Gerontológica. A pesquisa foi realizada em um 

hospital universitário, localizado em Niterói, RJ. Os sujeitos foram 94 pacientes com idade 

igual ou superior a 60 anos que, entre janeiro e dezembro de 2010, sofreram readmissão 

hospitalar em enfermarias de clínica médica. A média de idade foi de 72,3 ± 10,7 anos, idosos 

do sexo masculino, procedentes do Município de Niterói, RJ; casados, com média de 2,8 ± 2,4 

filhos e composição familiar de 2,8 ± 1,1 pessoas, aposentados e com cuidador familiar. As 

doenças prevalentes foram cardiovasculares, gastrointestinais, neoplásicas e respiratórias. A 

maioria dos idosos apresentou até 2 comorbidades; o tempo de permanência hospitalar foi de 

19,9 ± 18,8 dias; a média de internações em 4 anos foi de 2 internações, ocorrendo, em geral, 

nos últimos 12 meses precedentes a última internação; a maioria dos idosos apresentou 

dependência parcial ou total dos cuidados de Enfermagem, não recebeu orientações de 

Enfermagem para a alta hospitalar, realizou acompanhamento através do ambulatório 

hospitalar e utilizou serviços de emergência entre as internações. A referida população exige 

mais cuidados de Enfermagem e por consequência, maior conhecimento do processo do 

envelhecimento e das peculiaridades do cuidado ao idoso com múltiplas patologias. Os fatores 

de risco para readmissão entre idosos identificados foram internação prévia no último ano e 

tempo de permanência hospitalar de 8 a 30 dias. Os resultados desta investigação fornecem 

subsídios para o planejamento de programas de atenção à saúde do idoso no contexto 

hospitalar e para acompanhamento comunitário. Recomenda-se a capacitação dos 

profissionais de saúde e implantação de programas de planejamento de alta hospitalar, com 

base em ações educativas que promovam o autocuidado, bem como orientações aos 

cuidadores, de forma integrada junto aos demais níveis de atenção. Tais intervenções têm o 

propósito de otimizar a assistência prestada, os recursos investidos sejam eles humanos, 

materiais ou financeiros, diminuir as readmissões hospitalares e promover melhoria na 

qualidade de vida do idoso e sua família. 

 

Descritores: Enfermagem Geriátrica; Idoso; Readmissão Hospitalar; Serviços de Saúde para 

Idosos; Enfermagem. 
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SUMMARY 

 

It is a study with quantitative approach, with retrospective descriptive and transversal profile, 

having as objective to characterize elders in situation of hospital readmission, to associate 

such characteristics to closing of readmission and to discuss the implications to the 

Gerontology Nursing.  The research was performed at a university hospital, located in Niterói, 

RJ. The subjects were 94 patients who were 60 years old or more and that, between January 

and December 2010, had experienced hospital readmission in medical clinical wards. The age 

average was 72.3 ± 10.7 years, male elderly patients, from the Niterói/ RJ; married, with an 

average of 2.8 ± 2.4 sons and family composition of 2.8 ± 1.1 persons, retired and with  

family caretaker. The prevailing illnesses were cardiovascular, gastrointestinal, neoplastic and 

respiratory. Most of the elders had up to 2 comorbidities; the time of hospital stay was of 19.9 

± 18.8 days; institutionalization average in 4 years was of 2 institutionalizations, generally 

occurring in last 12 months preceding the last institutionalization; most of elders presented 

partial or total dependency of the Nursing cares, did not received guidelines from the Nursing 

for the hospital discharging, had follow-up through the hospital ambulatory  and used 

emergency services between the institutionalizations. The mentioned population requires 

more Nursing care and, therefore, a better knowledge of the aging process and singularities of 

the multiple-pathology elders care-taking. Risk factors of the readmission among identified 

elders have been previous institutionalization in the last year and the term of hospital stay 

from 8 up to 30 days. The results of this investigation provide subsidies to the planning of 

health attention programs to the elders in the hospital context and to community follow up. It 

is recommended the qualification of health professionals and implantation of hospital 

discharge, based in educative actions that promote self-care, as well as guidelines to the care-

takers, in an integrated way in relation to the other levels of care-taking. Such interventions 

have the objective to optimize the assistance offered and the resources invested – being 

humane, material or financial -, to reduce hospital readmissions and to promote the 

improvement in life quality of elders and their families. 

 

 

Descriptors: Geriatric Nursing; Elder; Hospital Readmission; Health Service for Elders; 

Nursing. 
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RESÚMEN 

 

Tratase de un estudio con abordaje cualitativo con delineamiento descriptivo y transversal, 

teniendo como objetivo caracterizar ancianos en situación de readmisión en el hospital, 

asociar tales características al cerramiento readmisión en el hospital y discutir las 

implicaciones para los enfermeros que actúan en Gerontología. La pesquisa fue realizada en 

un hospital universitario, ubicado en Niterói, RJ. Los sujetos fueron 94 pacientes con edad 

igual o superior a 60 años que, entre enero y diciembre de 2010, han sufrido readmisión en el 

hospital en enfermarías de clínica medica. La media de edad fue de 72,3 ± 10,7 años, ancianos 

del sexo masculino, procedentes del municipio de Niterói, RJ; casados, con media de 2,8 ± 

2,4 hijos y composición familiar de 2,8 ± 1,1 personas, pensionados y con cuidador familiar. 

Las enfermedades prevalentes han sido cardiovasculares, gastrointestinales, neoplásicas y 

respiratorias. La mayoría de los ancianos ha presentado hasta 2 morbosidades simultaneas; el 

tiempo de permanencia en el hospital ha sido de 19,9 ± 18,8 días; la media de internaciones en 

4 años fue de 2 internaciones, ocurriendo, en general, en los 12 meses antes de la última 

internación; la mayoría de los ancianos ha presentado dependencia parcial o total de los 

cuidados de los enfermeros, no ha recibido orientaciones de los profesionales de enfermaría 

para el día de dar de alta, ha realizado acompañamiento a través del ambulatorio en el hospital 

y ha usado servicios de emergencia entre las internaciones. La referida populación exige más 

cuidados de los profesionales de enfermaría y, así, mayor conocimiento del proceso de 

envejecimiento y de las peculiaridades del cuidado al anciano con múltiples patologías. Los 

factores de riesgo para readmisión entre ancianos identificados  han sido internación previa en 

el último año y tiempo de permanencia en el hospital de 8 hasta 30 días. Los resultados de esa 

investigación fornecen subsidios para el planeamiento de programas de atención a la salud del 

anciano en el contexto del hospital y para acompañamiento comunitario. Recomendase la 

capacitación de los profesionales de salud y la implementación de programas de planeamiento 

de dar de alta, con base en acciones educativas que promuevan el autocuidado, bien como 

orientaciones a los cuidadores en una forma integrada a los demás niveles de atención. Tales 

intervenciones tienen el propósito de optimizar la asistencia prestada, los recursos investidos - 

sean humanos, materiales o financieros -, reducir las readmisiones en los hospitales y 

promover la mejora en la cualidad de vida del anciano y su familia.  

 

 

Descriptores: Profesionales de Enfermaría Geriátrica; Readmisión en el Hospital; Servicios 

de Salud para Ancianos; Profesionales de Enfermaría. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A população mundial, em sua maioria, experimenta um incremento da expectativa de 

vida o qual tem gerado um rápido crescimento do número de idosos no mundo. Segundo a 

Organização das Nações Unidas (ONU, 1982) o período que compreende os anos de 1975 a 

2025 pode ser considerado a Era do Envelhecimento. Nos países desenvolvidos, este processo 

vem ocorrendo de modo lento e gradativo. Entretanto, nos países em desenvolvimento tem 

avançado com maior rapidez. Este fato traduz-se em mais idosos, que, segundo Ruiz (2008), 

demanda medidas sociais, econômicas e sanitárias que devem ser resolvidas em tempo hábil 

para responder a estas novas necessidades. 

O Brasil apresenta uma realidade congruente com o cenário mundial atual, e encontra-

se em um processo de transição demográfica e epidemiológica avançadas. Segundo dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2002), na década de 1970, cerca de 

4,95% da população brasileira era composta por idosos, percentual que aumentou para 8,47% 

na década de 1990, havendo a expectativa de alcançar 9,2% em 2010. Todavia, dados do 

último censo demográfico (IBGE, 2010) confirmaram a existência de mais 18 milhões de 

idosos no Brasil, o equivalente a 10,8% de toda a população. Estima-se que em 17 anos esse 

número aumentará para 33 milhões, o que nos dará o posto de 6º país em população idosa do 

planeta (BRASIL, 2008).  

Em pesquisa realizada pelo IBGE, Perfil dos Idosos Responsáveis pelos Domicílios no 

Brasil (2002), importantes aspectos do perfil demográfico da população idosa foram 

levantados. Além de corroborar quanto ao crescimento exponencial da população 

envelhecida, esta pesquisa trouxe um dado relevante quanto ao segmento que mais crescerá 

relativamente, o das pessoas de 75 anos ou mais (49,3%), alterando a composição interna do 

próprio grupo e revelando uma heterogeneidade de características deste segmento 

populacional.  

Além do alargamento no extrato considerado “muito idoso”, a pesquisa apontou para 

uma feminização da população idosa brasileira, que em 2000 já apontava para 55,1% da 

população total de idosos.  

Camarano (2002) corrobora com este dado ao discutir as implicações da feminização 

da velhice, uma vez que grande parte destas mulheres são viúvas, vivem sós, não tem 

experiência de trabalho formal e tem menor escolaridade. Nesta pesquisa evidenciaram-se 

altas taxas de analfabetismo entre os idosos, porém os índices têm diminuído. Em 1991 a taxa 
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de analfabetismo entre idosos era de 44,2%, havendo um decréscimo para 33,2% em 2002 

acompanhado pelo aumento da proporção de idosos alfabetizados de 66,8%, no mesmo ano. 

Aliado às mudanças do perfil demográfico populacional, o Brasil tem experimentado 

uma transição epidemiológica, com alterações relevantes no quadro de morbimortalidade. As 

doenças infecciosas e parasitárias, antes responsáveis por 40% das mortes registradas no país, 

hoje são responsáveis por menos de 10% destas mortes (RADIS: “Mortalidade nas capitais 

brasileiras”, 1930-1980). O oposto ocorreu em relação às doenças cardiovasculares que na 

década de 50 representavam 12% das mortes e hoje representam mais de 40% do total de 

mortes. Nesse contexto, Veras et al (2000, p.16), afirmam que: 

 

 

Em menos de 40 anos, o Brasil passou de um perfil de morbimortalidade típico de 

uma população jovem, para um perfil caracterizado por enfermidades crônicas, 

próprias das faixas etárias mais avançadas, com custos diretos e indiretos mais 

elevados. 

 

 

Assim, pode-se afirmar que a transição demográfica está intimamente relacionada à 

transição epidemiológica. A queda na taxa de mortalidade interfere nos grupos etários mais 

jovens; a queda da fecundidade altera a estrutura da pirâmide populacional e, por fim, o 

aumento da expectativa de vida expõe os indivíduos a fatores de risco associados às doenças 

crônicas não transmissíveis (DCNTs), ou seja, o foco da atenção que anteriormente estava 

sobre as doenças infecto-contagiosas e parasitárias hoje coabita um cenário onde se destacam 

idosos com doenças caracterizadas pela sua cronicidade.  

A maior incidência das DCNTs pode levar os idosos à perda da autonomia e da 

capacidade funcional e cognitiva. O que pressupõe o aumento dos custos hospitalares, uma 

vez que a população de idosos tem sido referenciada como a que mais utiliza os serviços de 

saúde (60%) e a que mais ocupa leitos hospitalares, com taxas de hospitalização de 242,12 

habitantes/ano, e maior índice de readmissão (uma em cada cinco), o que equivale a utilização 

de 26% dos recursos da saúde (IBGE, 2004).  

Segundo dados fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS, 2002), 18,6% do total 

de internações apuradas pelas Autorizações de Internação Hospitalar (AIH) foram registrados 

na faixa etária de 60 anos ou mais de idade, para uma população total de idosos de apenas 

8,5%. Uma vez comparados com outros extratos etários como na faixa de zero a 14 anos, cuja 

população corresponde a 29,6% do total da população brasileira, suas taxas de internação 

registraram aproximadamente 20,9%, ou seja, um percentual menor se comparado à 

proporção total da população. 
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Estas mudanças no perfil demográfico e epidemiológico brasileiro trouxeram à 

questão do envelhecimento a necessidade de discutir e planejar ações direcionadas à 

população idosa, nas diversas esferas, como as questões relativas à previdência social, os 

direitos civis e, principalmente, no que se refere à atenção a saúde. A ampliação da discussão 

sobre políticas sociais voltadas para este segmento culminou em 1994 com a primeira lei 

voltada especificamente para a população idosa. 

A Política Nacional do Idoso (PNI), estabelecida em 1994 através da Lei n°8.842 

(BRASIL, 1994) criou normas para os direitos sociais dos idosos, garantindo autonomia, 

integração e participação efetiva como instrumentos de cidadania. Essa lei foi reivindicada 

pela sociedade, sendo resultado de inúmeras discussões e consultas ocorridas nos Estados, nas 

quais participaram idosos ativos, aposentados, professores universitários, profissionais da área 

de gerontologia e geriatria e várias entidades representativas desse segmento que elaboraram 

um documento, o qual se transformou no texto base de lei. A PNI trabalha eixos específicos 

em áreas de promoção e assistência social, educação, saúde, trabalho e previdência social, 

habitação e urbanismo, justiça, cultura, esporte e lazer, trazendo como ações governamentais 

desde o estímulo a criação de modelos alternativos de atendimento ao idoso, à adequação 

curricular que inclui o ensino de geriatria, reconhecida como especialidade clínica, além da 

criação das universidades abertas da terceira idade e acesso ao transporte, cultura e lazer. 

A partir da PNI, as questões relativas à saúde dos idosos ficaram evidentes tanto 

quanto à dificuldade de organizar uma rede assistencial para o atendimento dessa população, 

que já se revelava tão heterogênea e complexa, devido a diversos fatores como a cronicidade 

de suas patologias, maior incidência de múltiplas comorbidades, maior consumo dos serviços 

de saúde e necessidade de ações preventivas, de detecção precoce, controle e reabilitação dos 

problemas de saúde. Em dezembro de 1999, foi aprovada, através da Portaria 1395/GM, a 

Política Nacional de Saúde do Idoso (PNSI) que tem como propósito basilar a promoção do 

envelhecimento saudável, a preservação e/ou a melhoria, ao máximo possível, da capacidade 

funcional dos idosos, a prevenção das doenças, a recuperação da saúde daqueles que adoecem 

e a reabilitação daqueles que venham a ter sua capacidade funcional restringida, de modo a 

garantir-lhes permanência no meio em que vivem exercendo de forma independente suas 

funções na sociedade. 

Parece evidente a necessidade de se pensar e concretizar ações voltadas 

especificamente para a população idosa, mas esta preocupação deve extrapolar o foco 

curativista e consolidar-se na manutenção das capacidades do idoso para exercer atividades 



26 

 

físicas, sociais e cidadãs, o que requer pensar novos modelos de atenção para além do modelo 

hospitalocêntrico.  

Assim, em 2001, a Secretaria de Estado de Assistência Social, em parceria com 

organizações governamentais e não governamentais e ministérios setoriais, propuseram novas 

modalidades de atenção ao idoso, que poderão ser adequadas à realidade de cada município, 

através da Portaria 73/2001 (BRASIL, 2001). Os modelos de atenção ao idoso assim, 

incluiriam a família natural, família acolhedora, residências temporárias, centros-dia, casas-

lar, repúblicas, institucionalização, atendimento domiciliar e centros de convivência, 

entendendo ser fundamental a participação do idoso, da família, da sociedade, dos fóruns e 

dos Conselhos nas formas de organização dos serviços de atenção ao idoso.  

Esta portaria foi complementada quando se estabeleceram as Redes Estaduais de 

Assistência à Saúde do Idoso (Portaria GM/MS n. 702/2002 e Portaria SAS/MS n. 249/2002), 

organizadas por Hospitais Gerais e Centros de Referência em Assistência à Saúde do Idoso, 

adequados a oferecer e integrar as modalidades assistenciais propostas. 

Enfim, após 7 anos tramitando no Congresso, o Estatuto do Idoso foi aprovado em 

setembro de 2003 e sancionado pelo Presidente da República no mês seguinte, ampliando os 

direitos dos cidadãos com idade acima de 60 anos. Mais abrangente que a PNI, Lei de 1994, o 

Estatuto instituiu penas severas para quem desrespeitar ou abandonar cidadãos da terceira 

idade, além de outras medidas, como atendimento preferencial no Sistema Único de Saúde 

(SUS), direito ao transporte coletivo, distribuição de medicamentos, etc. 

Em 2006, a PNSI foi revista e então estabelecida como Política Nacional de Saúde da 

Pessoa Idosa (PNSPI - Portaria GM/MS n. 2.528/2006) que tem como meta a atenção à saúde 

adequada e digna para os idosos brasileiros principalmente, os considerados frágeis e/ou 

vulneráveis, estabelecendo importante papel para a estratégia de saúde da família (ESF). No 

mesmo ano foi publicado o Pacto pela Saúde do SUS (Portaria GM/MS 399/2006) em que a 

saúde do idoso foi elencada como uma das seis prioridades pactuadas entre as três esferas de 

governo no SUS. 

Com vistas a atender tais diretrizes, os serviços de saúde envolvidos na atenção 

primária, como as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e os ambulatórios, realizam ações de 

prevenção que incluem educação à saúde, vacinação, detecção precoce de doenças crônicas 

não transmissíveis (DCNTs), entre outros. 

Corroboram Lourenço et al (2005), ao afirmarem que faz-se necessária a mudança no 

paradigma de atenção à saúde dessa população por meio do desenvolvimento de novos 

modelos de atenção que contemplem a identificação, avaliação e o tratamento de idosos com 
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perfis funcionais variados, passíveis de serem utilizados nas diferentes modalidades 

assistenciais. Assim, dependendo de uma avaliação de risco, esse idoso pode ser encaminhado 

para um grupo de convivência, fazer acompanhamento clínico ou ser encaminhado para um 

atendimento especializado. 

Apesar de todos os esforços, uma pequena parcela de idosos parece destacar-se sob o 

aspecto da vulnerabilidade que contribui para as estatísticas apresentadas quanto ao número 

de internações hospitalares, ocupação prolongada dos leitos e índices de readmissão 

hospitalar. A utilização dos serviços de saúde, destacando-se as internações hospitalares, 

constitui-se um tema importante abordado nesta pesquisa, pois além dos altos custos 

envolvidos com este tipo de assistência, a mesma parece não reverter em grandes benefícios à 

saúde dos idosos (VERAS et al, 2000), havendo estudos, inclusive, que demonstram que o 

idoso após a alta hospitalar apresenta perdas na capacidade funcional que não existiam antes 

da internação (SOUZA et al, 2010) com risco mais elevado para resultados de saúde adversos 

ou síndromes geriátricas, o que o caracteriza como frágil (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

Portanto, o presente estudo tem como área de interesse a saúde do idoso e alia-se aos 

estudos que buscam compreender as questões que envolvem a sua situação de saúde, 

especialmente no que se refere ao idoso frágil no cenário hospitalar, trazendo à discussão a 

ausência de modelos assistenciais existentes voltados para esse segmento populacional, bem 

como reforçar as perspectivas preconizadas pelas políticas de atenção ao idoso.  

 

 

Motivação para o tema 

 

 

A definição desta temática tem suas raízes em uma trajetória acadêmica que esteve 

voltada para as questões relativas à saúde do idoso. Desta forma, foram desenvolvidos estudos 

com idosos nos cenários asilar (PESTANA e ESPÍRITO SANTO, 2008) e ambulatorial 

(PESTANA e CALDAS, 2009).  

Hoje, na prática profissional como enfermeira assistencial em unidade de clínica 

médica, guiada pela formação profissional em gerontologia, observa-se o expressivo número 

de readmissões hospitalares entre idosos, que se destacam em relação às demais faixas etárias. 

Principalmente no que se refere às causas de internação que nos idosos, em geral, estão 

associadas a momentos de descompensação de processos patológicos crônicos enquanto que 

nas demais faixas etárias, as readmissões costumam ser programadas para exames 

diagnósticos ou continuação de tratamento terapêutico. 
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Nesta prática, a Enfermagem entendida como arte de cuidar e também ciência cuja 

essência e especificidade incidem no cuidado em todos os ciclos vitais humanos, 

individualmente, na família e/ou na comunidade de modo integral e holístico, não poderia 

privar-se do cuidado ao idoso, enquanto especialidade.  

A Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS, 1993) considera a Enfermagem 

gerontológica como sendo o estudo científico do cuidado de Enfermagem ao idoso, 

caracterizado como ciência aplicada com o propósito de utilizar os conhecimentos do 

processo de envelhecimento para o planejamento da assistência de Enfermagem e dos 

serviços que melhor atendam à promoção da saúde, à longevidade, à independência e ao nível 

mais alto possível de funcionamento da pessoa. 

Enquanto Enfermeira Gerontóloga, ao observar o elevado número de readmissões 

hospitalares de idosos, pode-se afirmar que este indicador tem um grande peso ao avaliarmos 

as condições de saúde desses idosos. O desfecho readmissão hospitalar pode ser indicativo de 

fragilidade, está relacionado à perda de capacidade funcional em diversos graus, interfere na 

qualidade de vida, no aumento dos custos no tratamento das DCNTs, indicando a necessidade 

de acompanhamento contínuo pela equipe de saúde dessa clientela. 

Portanto, olhar o idoso internado numa perspectiva gerontológica implica em uma 

abordagem integral através da avaliação ampla interdisciplinar e da intervenção que 

contemple a participação do idoso, família e comunidade, em todas as esferas do cuidado, seja 

ela de promoção, prevenção, tratamento ou reabilitação, num processo contínuo de cuidados. 

 

Objeto de Estudo: 

 

 

 Idosos em situação de readmissão hospitalar. 

 

 

Questões de Pesquisa: 

 

 

 Quais as características do idoso em condição de readmissão hospitalar?  

 Existe relação entre o perfil destes idosos e o desfecho readmissão hospitalar? 

 

Objetivo geral: 

 

 Analisar a relação entre o perfil destes idosos e o desfecho readmissão hospitalar. 
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Objetivos Específicos: 

 

 

 Descrever as características demográficas, socioeconômicas, de situação de saúde e 

utilização de serviços de saúde de idosos em situação de readmissão hospitalar; 

 Discutir o perfil de pessoas idosas em relação à situação de readmissão hospitalar e suas 

implicações para a Enfermagem Gerontológica. 

 

 

Justificativa 

 

 

Ainda existem poucos estudos que tratem do tema readmissão hospitalar em idosos no 

país (CASTRO, CARVALHO e TRAVASSOS, 2005). Os estudos existentes coadunam com 

a ideia de que os idosos sofrem mais readmissões, permanecem mais tempo no leito, têm 

maior comprometimento da capacidade funcional, bem como demandam maiores gastos nos 

serviços de saúde.  

Paz (2004) acompanhou 164 idosos durante seis meses e verificou que 26,4% dos 

idosos foram readmitidos em 30 dias e 41,2% foram readmitidos em três meses de 

acompanhamento.  

Castro (2004) avaliou os resultados da Pesquisa Nacional de Amostras em Domicílio 

(PNAD, 1998) e observou que o grupo etário de 80 anos ou mais, apresentou o maior 

coeficiente de internações (18,7%) e que as internações de idosos corresponderam a 16,5% do 

total de internações, no referido ano.  

Alvarenga e Mendes (2003) verificaram em uma amostra de 262 idosos, um total de 

502 readmissões no período de um ano. Os mesmos estudos sustentaram como fatores de 

risco para readmissão hospitalar de idosos: neoplasias, internações hospitalares de 16 a 30 

dias e hospitalização prévia no último ano. 

Devido ao alto custo do paciente no hospital, do número insuficiente de leitos e dos 

riscos da internação, tem ocorrido que, a partir do momento em que as causas que levam o 

idoso à hospitalização são sanadas, ele retorna para a família e para a comunidade, ainda com 

problemas, precisando de assistência domiciliar adequada (MARIN, 1999), sem planejamento 

para alta hospitalar e sem preparação do familiar cuidador.  

Veras et al (2000) colocam que os idosos não recebem uma abordagem médica ou 

psicossocial adequadas nos hospitais, não sendo submetidos também a uma triagem rotineira 

para fins de reabilitação. Assim, pensar organização dos serviços de saúde na atenção ao 
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idoso pressupõe levar em consideração a cronicidade das patologias mais prevalentes nessa 

população e na construção de novos modelos assistenciais. 

 

 

Relevância do Estudo 

 

 

Com desenvolvimento deste estudo espera-se conhecer o perfil dos idosos em situação 

de readmissão hospitalar. Reconhecer o idoso frágil em situação de vulnerabilidade, que 

necessita de assistência especializada contínua, como preconiza a PNSPI, torna-se de 

fundamental importância, uma vez que, embora descritos em leis,  contamos com limitadas 

alternativas de modelos assistenciais de suporte disponíveis na rede de atenção ao idoso como 

os ambulatórios especializados e demais programas.  

Como também preconizado, almeja-se um efetivo funcionamento dos sistemas de 

referência e contrarreferência, e acredita-se que a readmissão hospitalar é um indicador de 

baixa resolutividade da rede de atenção básica e dos modelos ambulatoriais. Na assistência 

hospitalar, a readmissão hospitalar pode ser entendida como indicador de fragilidade, 

determinando a necessidade do idoso de continuação dos cuidados, após a alta hospitalar. 

Além disso, inserido na Linha de Pesquisa do Mestrado Acadêmico em Ciências do 

Cuidado em Saúde – Cuidados nos Ciclos Vitais Humanos, Tecnologias e Subjetividade na 

Saúde – este estudo pretende contribuir na ampliação dos conhecimentos gerontológicos que 

se organiza na Universidade Federal Fluminense, em especial na Escola de Enfermagem 

Aurora de Afonso Costa, através do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Enfermagem 

Gerontológica (NEPEG), voltado para a pesquisa, ensino e prática de Enfermagem 

Gerontológica. 
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CAPÍTULO I: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

O SER IDOSO 

 

 

As formas pelas quais a vida é periodizada, as categorias etárias e o caráter dos grupos 

etários construídos na sociedade são temas importantes a serem abordados para uma ampla 

compreensão do processo do envelhecimento. Sabe-se que o envelhecimento não se revela 

como algo estritamente orgânico, e sim, algo construído culturalmente, com implicações 

econômicas, políticas e sociais.  

Contudo, faz-se necessário lembrar que pesquisas sobre estes temas geralmente 

deparam-se com certas dificuldades, como enfatiza Barros (2000, p. 49), pois envolvem 

características bem peculiares a esta problemática, tais como: categorias culturalmente 

produzidas, que tem como referência processos biológicos universais; questões que nas 

sociedades ocidentais contemporâneas passaram a ser problemas sociais; e temas em torno 

dos quais se institucionaliza um discurso científico especializado. 

Guedes
 
(1994) enfatiza a importância do estudo antropológico no questionamento das 

nossas próprias naturalizações sobre as categorias de idade, no caso, mais especificamente, 

aquela da velhice. Não se trata de negar o processo biológico do envelhecimento, mas de 

deixar claro que este processo pode ser vivido de diferentes maneiras. Culturalmente, as 

sociedades determinam “ordens de significado”, constituindo-se num quadro de referência 

fundamental que orienta a visão do mundo e a atuação das pessoas. De certo modo, como 

coloca a autora, cada homem só é construído plenamente como tal no interior de uma cultura, 

embora, no decorrer de sua vida, possa estar exposto, submetido ou relacionado a outras. 

Antigamente, conhecíamos termos como criança, jovem, adulto e velho. Hoje, 

convivemos com inúmeros termos e conceitos para designar pessoas que já viveram bastante 

ou que estão na fase da vida, antes designada apenas como velhice. Dentre estes termos 

podemos citar: pessoa de meia-idade, idoso, pessoa da terceira idade, maduro, etc. 

Mas, qual seria a verdadeira razão para o surgimento de tantos termos? Por que os 

nossos idosos preferem ser chamados de “terceira idade” e tendem a rejeitar serem chamados 

de “velhos” ou “anciãos”? 

Segundo Neri e Freire (2000), uma das razões pode ser a existência de preconceitos 

em relação à velhice, que se expressa em reações de afastamento, desgosto, ridicularização e 

negação, por respostas de ingênua benevolência e por práticas discriminatórias. Todas essas 
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atitudes traduzem preconceito. Na base da rejeição ou da exaltação acrítica da velhice, existe 

uma forte associação entre esse evento do ciclo vital com a morte, a doença, o afastamento, a 

dependência e a incapacidade. Essa associação atravessou séculos e, mesmo hoje, quando são 

tantos os recursos para retardar o envelhecimento e para prevenir doenças, muitos temem a 

velhice.  

Corroborando com esta ideia, Guedes (1994, p. 9) diz que: 

 

 
Simplesmente ao substituir, por exemplo, a categoria “velhice” por “terceira idade” 

não acrescenta qualquer precisão ao conceito. Ao contrário, o eufemismo, tal como 

chamar um negro de “escurinho” no Brasil, traz implícito o preconceito com relação 

àqueles classificados como “velhos”. 

 

 

Apesar das especialidades de geriatria e gerontologia serem relativamente novas, a 

preocupação com a velhice e como combatê-la nos acompanha há muito tempo. Beauvoir 

(1990, p.8) fez referência a um dos documentos mais antigos que comentam sobre a velhice, 

escrito por Ptah-Hotep, filósofo e poeta egípcio, que no ano 2.500 a.C. dizia: 

 

 
Quão penosa é a vida do ancião! Vai dia a dia enfraquecendo, a visão baixa. Seus 

ouvidos se tornam surdos, a força declina, o corpo não encontra repouso, a boca se 

torna silenciosa e já não fala. A velhice é a pior desgraça que pode acontecer a um 

homem. 

 

 

E assim, por toda a história da humanidade percebemos uma negação do 

envelhecimento. O desejo é de viver mais, mas não de ser velho.  

Na era cristã, Galeno com sua teoria sobre os temperamentos (fleugmático, sanguíneo, 

colérico e melancólico) colocava que a senilidade seria a consequência do desequilíbrio entre 

eles. Até o século XV, como disse Anacreonte: “Envelhecer é perder tudo o que constitui a 

doçura da vida”, referindo-se a questão do amor, da sexualidade e dos prazeres (PAPALÉO 

NETTO, 2002).  

Devido à complexidade fisiológica, psicológica e social, seria muito difícil 

compreender a velhice, delinear seu início e até mesmo conceituá-la. 

Segundo Cortelletti, Casara e Herédia (2004), do ponto de vista científico, a Biologia, 

a Psicologia, a Sociologia e a Antropologia desenvolveram várias teorias com o objetivo de 

compreender e explicar o envelhecimento. Utilizam-se como fatores explicativos o passar do 

tempo (visão cronológica); o desenvolvimento humano (continuum da vida); e a função 

(diminuição das capacidades físicas e mentais). Muitos conceitos de velhice foram 
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formulados por estudiosos e teóricos, entretanto, mesmo sem conceitos universalmente 

aceitos, que esgotem esse entendimento, é preciso tentar compreendê-lo em todas as suas 

dimensões. 

 

 

O Estudo do Envelhecimento 

 

 

O envelhecimento enquanto caracterizado como um estado patológico, só estimulou 

nossa sociedade numa tentativa muito mais de combatê-lo do que de entendê-lo. Hoje, 

testemunha-se uma ampla e diversificada rede de investigações, abrangendo desde o aspecto 

primordial dos mecanismos celulares e moleculares que determinam o envelhecimento até 

mudanças comportamentais que o indivíduo e a sociedade, progressivamente, deverão 

assumir perante essa nova realidade populacional.  

Pensar o idoso transcende a busca pela longevidade, onde emergem com força maior 

os aspectos sociais, econômicos e políticos que envolvem o processo de envelhecer.  Assim, 

estudar o envelhecimento implica em considerar quatro vertentes
1 

marcantes: a primeira, 

chamada biológica/comportamentalista, que aborda os processos fisiológicos e bioquímicos 

do corpo humano ao envelhecer enfatizando a inter-relação com os hábitos de vida e doenças 

características da faixa etária; uma segunda visão, que podemos chamar de economicista 

forjada no capitalismo, em que o idoso é visto sob a questão das aposentadorias, do ser 

improdutivo, que consome mais do que contribui e representa um fardo à previdência social; a 

terceira sociocultural, abordada geralmente por cientistas sociais que colocam a velhice como 

construção social, onde a sociedade define que práticas estão associadas a cada etapa da vida; 

e a última, entendida como a visão para o futuro nos estudos de geriatria e gerontologia, que é 

a transdisciplinar, que, segundo Botelho, Coelho e Siqueira (2002, p.904): 

 

 
É onde a velhice é percebida como um fenômeno natural e social que se desenrola 

sobre o ser humano, único, indivisível, que, na sua totalidade existencial, defronta-se 

com problemas e limitações de ordem biológica, econômica e cultural que 

singularizam seu processo de envelhecimento. 

 

 

Nesse sentido, atualmente a gerontologia ganha relevância na abordagem do 

envelhecimento por parte dos estudiosos, avançando da perspectiva biológica centrada nas 

                                                 
1
 Termos em itálico foram termos utilizados por: BOTELHO, M.I.V.; COELHO, F.M.G.; SIQUEIRA, R.L. de. A 

velhice: algumas considerações teóricas e conceituais. Rev. Ciência e Saúde Coletiva. 7(4), 2002. p. 899-906. 
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doenças da velhice para o enfoque transdisciplinar, conceituada por Salgado (1989, p.23) 

como:  

  

 
O estudo do processo de envelhecimento, com base nos conhecimentos oriundos das 

ciências biológicas, psicocomportamentais e sociais [...] vêm se fortalecendo dois 

ramos igualmente importantes: a Geriatria, que trata das doenças do 

envelhecimento; e a Gerontologia Social, voltada aos processos psicossociais 

manifestados na velhice. Embora não se encontrem definitivamente explorados esses 

dois setores das pesquisas gerontológicas já apresentaram [...] contribuições para a 

elucidação da natureza do processo de envelhecimento, e provam estar e, condições 

de levantar questões sobre os problemas decorrentes. 

 

 

Diante de diferentes olhares sobre o processo de envelhecimento, emergem discussões 

sobre o processo de envelhecer, ser velho e ser idoso, e as vertentes geriátrica e gerontológica 

complementam-se nesta complexa missão de conceituar esta fase de vida, que por princípio 

não deve ser pré-determinado cronologicamente ou por aspectos exclusivamente biológicos. 

 

 

Conhecendo os Conceitos: Envelhecer, Velho e Idoso 

 

 

Envelhecer, segundo Papaléo Netto (2002), pode ser definido como um processo 

consequente de alterações no organismo, demonstradas de forma variável em cada indivíduo 

que surge com a progressão do tempo da idade adulta até o fim da vida. A expectativa de vida 

do homem e da mulher pode ser determinada pela capacidade de desempenho orgânico, ou 

pela disposição para a insuficiência de seus órgãos. É importante diferençar o processo de 

envelhecimento natural do patológico para não incorrer no erro de o considerar como doença. 

O processo de envelhecimento provoca no organismo modificações biológicas, 

psicológicas e sociais. As modificações biológicas são as morfológicas, reveladas por 

aparecimento de rugas, cabelos brancos e outras; as fisiológicas relacionadas às 

transformações das reações químicas que se processam no organismo. As modificações 

psicológicas ocorrem quando o ser humano precisa adaptar-se a cada nova situação do seu 

novo cotidiano. Já as modificações sociais são verificadas quando as relações sociais tornam-

se alteradas em função da diminuição da produtividade e, principalmente, do poder físico e 

econômico, sendo a alteração social, segundo Santos (2003), a mais evidente em países de 

economia capitalista, como o caso do Brasil. 

Considera-se assim, o envelhecimento um processo universal, que afeta o ser humano, 

a família, a comunidade e a sociedade, tendo a velhice como sua última fase. E sendo esta 
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última fase, a velhice não pode ser interpretada igualmente como um estado e sim, um 

processo que caracteriza a condição do ser humano idoso.  

Segundo Martins (2002), a velhice pode ser considerada um conceito abstrato, porque 

diz respeito a uma categoria criada socialmente para demarcar o período em que os seres 

humanos ficam envelhecidos, velhos ou idosos.  

Para Waldow (1984, p.127) a velhice: 

 

 
caracteriza-se pela forma como uma sociedade determina e encara o 

envelhecimento, mais do que a própria percepção do idoso a respeito do processo de 

envelhecimento e que nem sempre corresponde ao seu estado de velhice. Portanto, a 

forma como uma sociedade marginaliza, venera ou respeita o idoso determinará 

como ele se adaptará e assumirá a velhice. 

 

 

O idoso pode ser conceituado de várias formas, como no conceito legal, baseado no 

critério cronológico, utilizado na construção de políticas públicas e leis (que diz ser idosa a 

pessoa com mais de 60 anos), e aquele construído socialmente, portanto, muito variável. Em 

pesquisa sobre o termo, evidenciou-se que idoso muitas vezes designa a pessoa que ainda está 

ativa. A partir da análise de todos os termos, parece haver em nossa sociedade uma construção 

destes conceitos com base nas questões físicas, no poder de desenvolver tarefas e trabalhar. 

Velho é aquele que não consegue mais desenvolver atividades como trabalhar, votar, se 

divertir e viver de forma independente.  

Neste contexto, revela-se uma sociedade em busca de auto-realização, seja através do 

amor, do bem-estar ou da vida privada. Os homens e mulheres não querem envelhecer, se 

amarem e desfrutarem do presente. 

Em um conceito transdisciplinar do ser idoso, Sá (2002, p. 1120) nos presenteia 

dizendo que: 

O idoso é um ser de seu espaço e de seu tempo. É o resultado do seu processo de 

desenvolvimento, do seu curso de vida. É a expressão das relações e interdependências. 

Faz parte de uma consciência coletiva, a qual introjeta em seu pensar e em seu agir. 

Descobre suas próprias forças e possibilidades, estabelece a conexão com as forças dos 

demais, cria suas forças de organização e empenha-se em lutas mais amplas, 

transformando-se em força social e política. 

 

 

Outros conceitos têm sido estudados pela geriatria e gerontologia, desdobrando o ser 

idoso em situações e condições físicas, sociais e ambientais. Um termo amplamente utilizado 

atualmente é o da fragilidade em idosos. O idoso frágil incorpora uma série de características 

fundamentais na discussão da presente investigação. 
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O IDOSO FRÁGIL 

 

O termo Idoso Frágil tem sido referenciado como relativamente novo na literatura 

científica mundial. No início da década de 80, expressões como doente crônico, incapacitado, 

institucionalizado ou com dependência funcional eram as mais utilizadas para referenciar 

idosos com problemas de saúde. Segundo Hogan et al (2003) quando mencionado, o termo 

idoso frágil relacionava-se à fragilidade física e a necessidade de assistência, porém isso era 

algo subentendido e não definido.  

A partir da segunda metade da década de 80, houve um perceptível aumento no número 

de estudos relacionados à fragilidade e aos idosos frágeis. Neste período, a construção de uma 

definição para idoso frágil partiu de um conjunto de características amplas como idade igual 

ou superior aos 75 anos, vulnerabilidade, déficit físico, déficit cognitivo, participação em 

programas geriátricos, necessidades de cuidados institucionais e dependência de terceiros para 

realização de atividades de vida diária (HOGAN et al, 2003). 

Assim, pode-se afirmar que foi neste período que o termo idoso frágil passou a ser um 

equivalente de incapacidade e, mesmo hoje, depois desta concepção ter sofrido reorientações, 

muitos estudos permanecem utilizando a expressão neste sentido. 

Incapacidade seria um termo amplamente utilizado em gerontologia e diz respeito às 

deficiências e limitações para o desempenho de atividades e restrições na participação social, 

resultante da associação dos fatores pessoais e dos fatores externos, esses representativos da 

situação na qual o indivíduo vive (OMS, 2003). 

Já o termo idoso frágil apresenta hoje inúmeras definições e discussões sobre a sua 

conceituação parecem estar longe de terminar. Estudos na década de 90 tentaram desvincular 

a fragilidade da dependência funcional e das doenças crônicas, substituindo o estado de “ser 

frágil” pela condição de “estar frágil”, baseado nas premissas de que nem todas as pessoas 

com limitações no desempenho das atividades são frágeis; nem todas as pessoas frágeis 

apresentam limitações no desempenho das atividades; e pela existência de um potencial de 

prevenção (HAMERMAN, 1999; FRIED e WALSTON, 1998; CAMPBELL e BUCHNER, 

1997). 

Para Campbell e Buchner (1997), a fragilidade é uma condição instável, determinada 

pela interação entre o indivíduo e o ambiente, que implica em risco para declínio funcional, 

resultando ou não em perda de autonomia. 
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Segundo Fried e Walston (1998), a fragilidade pode ser entendida como um estado 

clínico de vulnerabilidade a fatores estressores que resultam em perda das reservas 

fisiológicas, com consequente diminuição e desequilíbrio da homeostase. 

Hamerman (1999) também relaciona fragilidade às respostas homeostáticas aos 

múltiplos estresses como geradores de desequilíbrio metabólico. 

No século XXI, dois grupos destacam-se nos estudos sobre fragilidade e idosos frágeis: 

Fried, et al (2001), nos Estados Unidos da América e o Canadian Initiative on Flailty and 

Aging (CIF-A), cujos pesquisadores são do Canadá, de alguns países da União Européia, 

Israel e Japão. 

Para Fried, et al (2001), a fragilidade pode ser entendida como uma síndrome clínica 

determinada por alterações neuromusculares, desregulação  do sistema neuroendócrino e 

disfunção do sistema imunológico. Assim, determinam um fenótipo do idoso frágil que 

incluiria indivíduos com 65 anos ou mais que apresentam no mínimo três destas 

características: perda de peso não intencional, redução da força de preensão, diminuição das 

atividades físicas, autorelato de fadiga e diminuição da velocidade de marcha. A presença 

destas características traduz-se em alto risco para consequências adversas como quedas, 

incapacidade, hospitalização, institucionalização e morte. 

Fried, et al (2004) apontam ainda que o grande desafio está na fragilidade ser 

considerada uma condição intrínseca do envelhecimento, o que acaba determinando 

intervenções tardias com potencial mínimo de reversão das consequências adversas desta 

síndrome, reduzindo a expectativa de vida saudável. 

O Canadian Initiative on Flailty and Aging (CIF-A), teve seu início em 2002 com 

estudos de revisão de literatura sobre fragilidade, dividido em 11 domínios: (1) história, 

conceitos e definições; (2) bases biológicas; (3) bases sociais; (4) prevalência; (5) história 

natural e fatores de risco; (6) impacto; (7) identificação, (8) conduta terapêutica; (9) 

prevenção, (10) ambiente e (11) tecnologia (BERGMAN et al, 2004). Foi observado que a 

ocorrência de fragilidade na velhice depende da história de vida, ou seja, pode ser modificada 

por fatores biológicos, psicológicos e sociais e suas interações resultam em recursos ou 

déficits individuais, em um contexto particular. 

Este modelo multidimensional de fragilidade identificou múltiplas definições de 

fragilidade que poderiam dividir-se em quatro categorias: conceitos com bases fisiológicas, 

outros determinados como síndrome complexa, conceitos relativos a modelos de equilíbrio 

com elementos sociais e a fragilidade vista como síndrome geriátrica. 
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Como se observa, não há consenso na definição de fragilidade e essa dificuldade tem 

gerado o aumento na produção de conhecimentos sobre a temática. No Brasil, um estudo 

pioneiro realizado por Teixeira (2008) buscou definir fragilidade sob a ótica de profissionais 

de saúde que atuam em um ambulatório geriátrico, onde os mesmos também concordaram 

com a multidimensionalidade do fenômeno, que envolve a interação de fatores biológicos, 

psicológicos e sociais no curso da vida. 

Assim, Teixeira (2008) afirma que há uma complementaridade entre a dimensão física e 

psicossocial da fragilidade, que poderia ser definida de três formas: 

1. Síndrome clínica caracterizada por diminuição da reserva e pela resistência 

reduzida aos estressores, resultando em declínio cumulativo dos sistemas 

fisiológicos (sobretudo neuroendócrino, imunológico e musculoesquelético), 

causando vulnerabilidade às condições adversas. Frequentemente este idoso 

apresenta uma idade mais avançada (80 anos ou mais), tem diversas patologias, 

necessidade de uso de várias medicações e algum nível de dependência funcional e 

cognitiva. 

2. Síndrome clínica decorrente da interação de fatores caracterizada pela diminuição 

da reserva funcional e por uma maior vulnerabilidade, com potencial para 

prevenção, identificação e tratamento dos sintomas. 

3. Decréscimo da atividade motora e dos sistemas fisiológicos do organismo, nem 

sempre por um motivo aparente, mas que leva a maior morbidade e mortalidade. 

 

No Brasil, Lourenço et. al (2005) afirmam que 10% a 25% da população de idosos 

brasileiros é composta por idosos frágeis. Esta pequena parcela de idosos tem sido 

referenciada como a que mais consome recursos do sistema de saúde, com destaque para as 

internações hospitalares que além de mais frequentes, caracterizam-se por longos períodos de 

internação. 

De fato, a hospitalização ou múltiplas internações foram referenciadas em todos os 

estudos mencionados neste capítulo, seja como fator preditor para a condição de fragilidade 

ou como consequência da fragilidade, enquanto síndrome clínica, no idoso. 
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O IDOSO HOSPITALIZADO 

 

 

O Brasil enfrenta problemas sociais relativos à pobreza que interferem diretamente na 

saúde da população. Os adultos pobres do passado transformaram-se em idosos pobres do 

presente, cujos benefícios assistenciais não acompanharam o aumento do custo de vida. Silva 

(2006) aponta que muitas pessoas, especialmente os idosos pobres, ficam doentes mais 

facilmente porque vivem em situação precária e alimentam-se mal, tendo maior dificuldade 

para o autocuidado. 

Veras (2003), ao avaliar os resultados da Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar 

(PNAD, 1998) demonstrou que as pessoas de menor poder aquisitivo utilizam mais 

frequentemente os serviços hospitalares, pois, quanto maior a pobreza da população, maior a 

prevalência de patologias e agravos diversos. 

A elevada prevalência de doenças crônicas não transmissíveis, somada a presença de 

múltiplas comorbidades tem sido relacionada à necessidade de maior permanência hospitalar 

e pela perda progressiva de autonomia entre idosos (VERAS et al, 2000; SALES e SANTOS, 

2007). 

As doenças crônicas não transmissíveis entendidas como problemas longitudinais que 

raramente podem ser curados, caracterizam-se pela alternância entre períodos estáveis e 

instáveis, que requerem estratégias de tratamento e cuidados diferenciados do que é 

atualmente oferecido na assistência hospitalar. 

Tais doenças associadas às internações hospitalares favorecem o declínio funcional e, 

consequentemente, se encaminham para o desenvolvimento de incapacidades. Pazinatto 

(2003) identificou que 50% dos idosos internados com dependência severa receberam alta 

hospitalar apresentando o mesmo grau de dependência. Já Sager e Rudberg (1998), 

determinaram que a hospitalização gera nos idosos quase duas vezes mais perdas funcionais 

para as atividades instrumentais de vida diária (AIVDs) do que para as  atividades de vida 

diária (AVDs). 

A capacidade funcional pode ser definida como sendo o grau de preservação do 

indivíduo na capacidade de realizar Atividades Básicas da Vida Diária (AVDS), como 

banhar-se, vestir-se, transferir, ter continência de esfíncteres e alimentar-se, e também para 

desenvolver Atividades Instrumentais da Vida Diária (AIVDS) como cozinhar, arrumar a 

casa, telefonar, lavar roupa, ir às compras, cuidar das finanças domésticas e tomar remédios. 

Sousa et al (2010) identificaram que idosos internados com diagnósticos que 

caracterizam a presença de síndromes geriátricas, receberam alta hospitalar com os mesmos 
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diagnósticos que possuíam quando admitidos, ou pior, adquiridos durante o período de 

internação, o que corrobora com a ideia de que as síndromes geriátricas favorecem a 

fragilidade em idosos, levando a uma séria de debilidades que acarretam dependência. 

Atualmente, tem crescido o número de estudos que enfocam a tríade envelhecimento, 

capacidade funcional e hospitalização. A literatura indica que o declínio funcional acomete de 

34% a 50% dos idosos durante o período de hospitalização. Contudo, ainda não se sabe ao 

certo até onde esse comprometimento é secundário apenas ao processo de hospitalização ou 

influenciado por fatores como gravidade da doença, estado nutricional, terapêutica empregada 

e o ambiente não responsivo (KAWASAKI e DIOGO, 2007; KAMPER et al, 2005). 

Entretanto, em alguns aspectos parece haver concordância: o idoso hospitalizado, em 

geral, recebe um cuidado generalizado com base em parâmetros da fase adulta (SOUZA, et al, 

2010; WACKER e ROBERTO, 2008), este cuidado pouco reverte em benefício para o idoso 

(LOURENÇO, et al, 2005; VERAS et al, 2000), o declínio da capacidade funcional seria 

observado em grande parte dos idosos hospitalizados e a hospitalização pode ser considerada 

preditora de readmissões hospitalares futuras (PAZ, 2004; GUERRA e RAMOS-

CERQUEIRA, 2007). 

 

 

O Idoso em Situação de Readmissão Hospitalar 

 

 

A organização das referências, no sentido de fundamentar a pesquisa com dados mais 

atualizados, viabilizou-se através de revisão de literatura, de forma sistemática. O período de 

coleta dos documentos compreendeu os meses de janeiro a junho de 2010 e desenvolveu-se 

através da Biblioteca Virtual em Saúde – Sistema Bireme – com buscas nos seguintes 

diretórios: LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), 

SCIELO (Scientific Eletronic Library Online), BDENF (Base de Dados de Enfermagem), 

MEDLINE (Literatura Internacional de Ciências em Saúde) e IBECS.  

Guiada pelas questões de pesquisa (quais as características do idoso em condição de 

readmissão hospitalar? Existe relação entre o perfil destes idosos e o desfecho readmissão 

hospitalar?), foram utilizados três descritores principais: readmissão hospitalar 

(qualificadores: estatística e dados numéricos; e tendências), idoso (descritor expandido) e 

fatores de risco (não há qualificadores para este descritor). Os critérios de inclusão definiram 

documentos que apresentam os três descritores principais, com acesso na íntegra online, 
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respeitando o corte temporal de 2000 a junho de 2010, nos idiomas português, inglês ou 

espanhol.  

Foram encontradas 34 referências, entre artigos científicos, dissertações de mestrado e 

teses de doutorado. Os mesmos foram submetidos a uma leitura prévia, de forma superficial, 

submetendo-as aos critérios de inclusão estabelecidos anteriormente. Alguns artigos que 

seriam excluídos pelo critério da data de publicação não o foram por tratarem-se de 

referências na área, como os estudos de Boult et al (1993, 1994 e 1997), Tierney e Worth 

(1995). 

Para análise das informações foi realizada a organização do conteúdo encontrado quanto 

ao ano, tipo de publicação e abordagem metodológica, essência do conteúdo/produção no que 

se refere ao perfil de idosos em situação de readmissão hospitalar, fatores associados à 

readmissão hospitalar em idosos e recomendações dos autores. 

Sobre a produção na área, a temática em si não é amplamente explorada, sendo ainda 

pouco abordada no Brasil, representada por aproximadamente 43% das publicações 

selecionadas. As publicações estrangeiras, originárias da Europa e América do Norte, 

somaram 57% dos artigos selecionados. A maior parte dos documentos estava disponível na 

íntegra através do portal PubMed, sendo as demais localizadas através dos portais SciELo 

Brasil e SciELO Espanha.  

Ao analisar o tipo de publicação no que tange as abordagens metodológicas utilizadas 

houve predomínio da abordagem quantitativa, entretanto, os métodos de pesquisa foram 

bastante variados, configurando-se em pesquisas descritivas e exploratórias, estudos de coorte 

prospectivos, caso-controle, etc. Para coleta de dados foram utilizados diversos instrumentos 

entre escalas, questionários, entrevistas e análise documental. Análises estatísticas estavam 

presentes em todos os artigos selecionados.  

Sobre a essência do conteúdo estudado nas referências e as suas produções no 

conhecimento destacaram-se três categorias dentro da temática readmissão hospitalar em 

idosos: perfil da clientela com descrição de dados sociodemográficos e ênfase nos extratos 

etários; fatores associados e; cuidados após a alta hospitalar como estratégia de prevenção de 

readmissões. Todas as referências trazem de alguma forma o perfil da amostra submetida ao 

estudo, porém, 48% das publicações indicam que idosos nas faixas etárias mais avançadas 

compõem o grupo de maior risco para readmissões hospitalares (GUERRA e RAMOS-

CERQUEIRA, 2007; ROBBINS e WEBB, 2006; ROLAND, et al, 2005; CASTRO, 

CARVALHO e TRAVASSOS, 2005).  
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Dentre os fatores associados, destacam-se 55% das referências encontradas, estando esta 

categoria subdividida em dois grandes grupos: readmissões hospitalares em idosos associadas 

à presença de doença crônica não transmissível (NÚÑEZ, et al, 2006; PAZ, 2004; 

PALOMARES, et al, 2002; MARTÍNEZ, et al, 2001) e às associadas em especial com 

doenças cardiovasculares (BARRETO e DEL CARLO, 2008; NÚÑEZ, et al, 2006; 

PALOMARES, et al, 2002; MARTÍNEZ, et al, 2001).  

No que tange aos cuidados após a alta hospitalar como estratégia de prevenção de 

readmissões hospitalares, 20% dos estudos abordavam a relação custo-benefício entre 

programas de cuidado domiciliar e diversas modalidades assistenciais (BELL, et al, 2009; 

COURTNEY, et al, 2009; KWOK, et al, 2004). 

Em relação ao perfil do idoso que sofre readmissão hospitalar os dados sugerem que 

idosos com múltiplas comorbidades (especial destaque para as doenças cardiovasculares), 

com capacidade funcional diminuída, muito idoso (> 80 anos), com internações hospitalares 

prévias e auto avaliação de saúde ruim são os mais susceptíveis às readmissões hospitalares 

(GUERRA e RAMOS-CERQUEIRA, 2007; PUENTE, et al, 2003; PALOMARES, et al, 

2002; MARTÍNEZ, et al, 2001; BOULT et al, 1993) . 

Alguns estudos sugerem que as taxas de readmissão hospitalar são menores nas 

unidades cirúrgicas quando comparadas às unidades médicas e, dentro das unidades médicas, 

as unidades geriátricas são as que comportam maiores taxas de readmissão hospitalar 

(TIERNEY e WORTH, 1995).  

Outro fator que parece estar presente na maioria dos estudos infere que idosos que 

sofreram admissão hospitalar prévia nos últimos 12 meses apresentam índices maiores de 

readmissão hospitalar (BAHADORI e FITZGERALD, 2007; GUERRA e RAMOS-

CERQUEIRA, 2007; NÚÑEZ, et al, 2006; BILLINGS, et al, 2006; ROLAND, et al, 2005; 

PAZ, 2004) . Outros afirmam que a alta precoce e a falta de orientação no momento da alta 

estão presentes em cerca de um terço dos casos de readmissão (NÚÑEZ, et al, 2006; 

TIERNEY e WORTH, 1995). 

Naylor et al (1999), em estudo randomizado que acompanhou 363 idosos por 24 

semanas após a alta hospitalar, identificaram que os idosos que foram incluídos em um 

Programa de Enfermagem de acompanhamento após a alta hospitalar sofreram menos 

readmissões. Quando as mesmas ocorreram, o intervalo de tempo entre as admissões foram 

maiores e o tempo de internação foi menor, além de haver redução significativa dos custos 

com estes idosos. 
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Torna-se exaustivo comparar estudos com metodologias tão diferentes, as amostras não 

são significativas, são utilizados diversos conceitos de readmissão hospitalar e os intervalos 

de tempo medidos entre admissão e readmissão são os mais variados.  

Os achados também são bastante variados, porém, há concordâncias quanto a 

necessidade de reduzir as taxas de readmissão. E as alternativas sugeridas estão embasadas no 

melhor acompanhamento deste idoso no momento da alta hospitalar que deve ser bem 

orientada, em modelos assistenciais que valorizem a presença da equipe de saúde da família, 

suporte comunitário e visita domiciliar, pela equipe multidisciplinar. 

Enfim, sugere-se que para entendermos melhor os achados sobre a temática, seja criado 

um sistema de classificação das readmissões, definindo conceitos, intervalos de tempo e 

outras variáveis, pois, só assim poderemos comparar os resultados das pesquisas e determinar, 

com fidedignidade, o perfil desta clientela. 

 

 

Cuidado de Enfermagem ao Idoso Hospitalizado 

 

 

A Enfermagem Gerontológica compreende o estudo científico do cuidado de 

Enfermagem ao idoso. O Enfermeiro Gerontológico pode ser um especialista ou um 

generalista que oferece cuidados de Enfermagem abrangentes as pessoas idosas ao combinar o 

processo de Enfermagem básico de histórico, diagnóstico, planejamento, implementação e 

evolução, com o conhecimento especializado sobre o envelhecimento. 

Assim, Diogo (2007) define como objetivos da Enfermagem gerontológica: 

 
Assistir integralmente ao idoso, à sua família e à comunidade na qual estiver 

inserido, auxiliando sua compreensão e facilitando sua adaptação às mudanças 

decorrentes do processo de envelhecimento; desenvolver ações educativas nos níveis 

primários, secundário e terciário de atenção à saúde do idoso e; estimular a 

participação ativa do idoso, e de seus familiares, no seu processo de autocuidado. 

 

O Enfermeiro Gerontólogo pode desenvolver seu exercício profissional em diversos 

serviços de atenção a idosos como ambulatórios, centros de convivência, instituições de longa 

permanência, atendimento domiciliar e hospitalar, através da educação, assessoria, assistência 

direta, planejamento e coordenação de serviços. 

Um dos aspectos fundamentais do cuidado gerontológico está na equipe 

interdisciplinar e na inclusão da família nos aspectos deste cuidar. A contribuição da 

interdisciplinaridade para a Enfermagem advém não só para eliminar barreiras profissionais 

entre as disciplinas que contribuem para o desenvolvimento de pesquisas, mas também 
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provocar reflexões entre as pessoas que nela atuam de modo a buscar alternativas para se 

conhecer mais e melhor o idoso, sem esquecer as diversidades das relações da vida familiar, 

social, cultural, biológica, entre outras.  

É um modo de proceder intelectualmente, uma prática de trabalho científico, 

profissional, de construção coletiva e benéfica para a clientela idosa. Essa visão para a 

Enfermagem possibilita uma prática organizacional, na qual são estabelecidos saberes, 

atitudes e valores, tendo como pano de fundo a interdisciplinaridade (CAMACHO, 2002). 

Diogo (2007) refere que a consulta de Enfermagem deve ser a atividade que 

proporciona ao enfermeiro tais condições para sua atuação. Assim, apresenta a consulta de 

Enfermagem em gerontologia dividida em: (1) Dados Pessoais, de Saúde e da Família, (2) 

Avaliação das Atividades da Vida, (3) Exame Físico, (4) Avaliação da Dependência na 

Realização das Atividades da Vida e (5) Plano Assistencial de Enfermagem. 

Alguns aspectos precisam ser considerados em cada uma das etapas da consulta. Na 

etapa 1, o estado civil ganha destaque, pois a viuvez gera estresse no idoso; outro aspectos 

como religião, anos de estudos, composição familiar, presença ou não de cuidador, auto 

avaliação de seu estado de saúde, medicações em uso e suas maiores preocupações devem ser 

investigadas. 

Na etapa 2, devemos avaliar e orientar quanto a manutenção do ambiente seguro onde 

o idoso vive, e dados como mobilidade, atividades físicas, alimentação e hidratação, 

eliminações, higiene, sono e repouso, lazer e recreação, sexualidade, comunicação, uso de 

transportes e hábitos diários.  

Na Etapa 3, o enfermeiro precisa ter conhecimentos relativos a fisiologia do 

envelhecimento. É fundamental diferenciar as alterações relativas ao envelhecimento 

fisiológico e as impostas pelo envelhecimento patológico, bem como a relação entre ambos. 

Muitos serviços utilizam escalas de avaliação geriátrica para avaliar as atividades de 

vida diária e instrumentais de vida diária, nesta que se configura a Etapa 4.  

A etapa final abrange o planejamento da assistência e intervenções de Enfermagem. 

De acordo com os problemas identificados planeja-se junto ao idoso e sua família, as ações de 

Enfermagem necessárias. Cada ação deve ser avaliada periodicamente e registrada, 

fornecendo dados para analise das respostas do cliente, ao longo da assistência.  

Esta proposta tem sido desenvolvida, prioritariamente, em serviços especializados 

ambulatoriais e domiciliares. Quando falamos de cuidado gerontológico no ambiente 

hospitalar, identificamos ações tímidas e isoladas e em enfermarias de internação clínica 

parecem quase inexistentes.  
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Esta realidade evidenciou-se ao realizar uma revisão integrativa da literatura nacional 

tendo como objetivo identificar quais temas têm sido abordados pela Enfermagem em relação 

ao idoso hospitalizado. Determinou-se o recorte temporal da última década, utilizando os 

descritores: idoso, hospitalização e Enfermagem; através da Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS). Respeitando critérios de inclusão foram selecionados 28 artigos nacionais disponíveis 

na íntegra e, após análise, identificamos cinco categorias temáticas: identificação de 

Diagnósticos de Enfermagem (DE) no idoso hospitalizado (5); A Prática da Enfermagem 

junto aos idosos hospitalizados (4); estudos de perfil de idosos hospitalizados (2); 

Sentimentos e percepções do idoso e da equipe de Enfermagem durante a hospitalização (11); 

e a presença dos cuidadores/acompanhantes de idosos no cenário hospitalar (6). 

Em relação aos DE, foram identificados riscos para infecção (SOUZA, et al; 2010; 

ALMEIDA, et al; 2008; SAKANO e YOSHITOME, 2007), mobilidade física prejudicada 

(SOUZA, et al; 2010; SAKANO e YOSHITOME, 2007) , nutrição alterada: menos que as 

necessidades corpóreas (SOUZA, et al; 2010; ALMEIDA, et al; 2008; SAKANO e 

YOSHITOME, 2007), déficit de autocuidado (SOUZA, et al; 2010; ALMEIDA, et al; 2008; 

SAKANO e YOSHITOME, 2007) e integridade da pele prejudicada (SOUZA, et al; 2010; 

MALAQUIAS, BACHION e NAKATANI, 2008). 

Todos os DE encontrados estão relacionados à presença de síndromes geriátricas, 

como a iatrogenia e a instabilidade postural (SOUZA, et al; 2010). São achados importantes, 

uma vez que a presença das síndromes geriátricas tem sido associada à instalação da 

fragilidade em idosos. 

As práticas de Enfermagem, embora separadas em outra categoria, estavam 

intimamente ligadas aos DE e síndromes geriátricas e relacionaram-se às iatrogenias causadas 

pela equipe no idoso hospitalizado, com destaque para os problemas com acesso venoso 

periférico, úlceras por pressão e quedas (SANTOS e CEOLIM, 2009). Também foram 

identificadas práticas e cuidados de Enfermagem relativas ao lazer durante a hospitalização do 

idoso (JANNUZZI e CINTRA, 2006) e no manejo dos distúrbios do sono, como a insônia 

(COSTA e GERMANO, 2004). 

Quanto ao perfil da população idosa hospitalizada, em sua maioria os estudos 

trouxeram a caracterização dos sujeitos da pesquisa. Houve prevalência da faixa etária entre 

60-79 anos (MOTTA, HANSEL e SILVA, 2010; MALAQUIAS, BACHION e NAKATANI, 

2008; ALMEIDA, et al; 2008; SAKANO e YOSHITOME, 2007), do sexo feminino, com 

diagnósticos principais de doenças cardiovasculares e neoplasias (MOTTA, HANSEL e 

SILVA, 2010; ALMEIDA, et al; 2008; MALAQUIAS, BACHION e NAKATANI, 2008; 
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SALES e SANTOS, 2007) e presença de múltiplas comorbidades (SALES e SANTOS, 2007; 

JANNUZZI e CINTRA, 2006). 

Sobre as implicações da presença do cuidador do cliente idoso no ambiente hospitalar 

destaca-se sua importância na execução de algumas atividades junto ao idoso como às 

relativas ao suporte emocional, alimentação e higiene oral (PENA e D’ELBOUX, 2009). A 

participação dos acompanhantes no cuidado ao idoso hospitalizado pode ser favorecida pela 

boa inter-relação pessoal com a equipe de saúde, quando há interesse em participar do 

cuidado, quando há experiência anterior de cuidado ao idoso (PENA e D’ELBOUX, 2005) e 

quando o familiar torna-se acompanhante, uma vez que este papel é reconhecido como 

terapêutico (SILVA e BOCCI, 2005). 

Caldas (2003) identificou que os cuidadores de idosos, no momento da alta hospitalar, 

mencionaram a falta de informações sobre a doença, escassez de orientações e apoio aos 

familiares para continuidade dos cuidados no domicílio.  

Outros estudos demonstraram que o planejamento de alta e o acompanhamento 

domiciliar de idosos após a alta hospitalar, reduz hospitalizações não planejadas, tempo de 

permanência hospitalar e óbitos (ISRAEL, 2005; ELKAN et al, 2001; STEWART, MARLEY 

e HOROWITZ, 1999; NAYLOR et al, 1999). 

Pesquisas sobre as percepções e expectativas de idosos em relação à equipe de 

Enfermagem durante a hospitalização apontam para a complexa relação neste cuidado. Para 

os profissionais da saúde há uma forte associação entre velhice, doença e dependência. 

Associação esta ampliada pelo ambiente hospitalar e condições de saúde limitantes 

(RODRIGUES e BRETAS, 2003).  

Já os idosos apontam que direitos como respeito, conforto, privacidade física, direito à 

informação e assistência religiosa são comumente negligenciados (FERREIRA e 

BALDAVINA, 2005); e técnicas mal executadas, que causam dor, são determinantes para os 

sentimentos de insegurança e crença de que não haverá melhora do quadro clínico 

(CARVALHAIS e SOUZA, 2007). 

O cuidado instrumentalizado por um estar junto, proporcionando conforto físico e 

bem-estar, visando o enfrentamento da situação vivida foi apontado positivamente no cuidado 

de Enfermagem (BRUM, 2001) ao idoso hospitalizado. Assim, o idoso identifica a 

importância desse cuidado e sente-se seguro, confiante e acredita que poderá melhorar 

(CARVALHAIS e SOUZA, 2007). 

Neste contexto, pode-se afirmar que a promoção da saúde para a população idosa em 

situação de hospitalização apresenta dois grandes desafios: o primeiro refere-se ao aspecto 
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qualitativo do cuidado prestado durante a internação hospitalar, e o segundo diz respeito às 

condições necessárias para a manutenção dos cuidados ao idoso na comunidade. 

Alguns fatores podem contribuir para esta afirmação tais como: idosos ocupam leitos 

reservados a pacientes adultos e, portanto, recebem assistência de forma generalizada; as 

equipes de saúde que prestam assistência nas unidades de internação não possuem formação 

gerontológica ou não recebem treinamento em serviço para lidar com esta clientela cujas 

características são peculiares e complexas; o modelo assistencial biomédico restringe-se ao 

tratamento das doenças com acompanhamento ambulatorial especializado por clínica de 

atendimento (pneumologia, cardiologia, hematologia e outros); não há programa de 

preparação do idoso e família para alta hospitalar; os modelos assistenciais de suporte são 

escassos e muitas vezes desconhecidos da equipe que atua no hospital e; na dificuldade de 

implantar sistemas de referência e contrarreferência entre os serviços generalistas e 

especializados. 

Nestas situações deve-se partir da premissa de um continuun de cuidados que atenda 

às necessidades que os idosos experimentam, na medida em que avançam suas limitações. 

Talvez por isso, a sistematização da assistência de Enfermagem ao idoso hospitalizado seja 

sugerida por grande parte dos estudos referenciados, uma vez que possibilitam a identificação 

de problemas e fatores de risco que podem ser manejados ou minimizados.  

Os DE e as intervenções propostas, quando interligadas, facilitam a conduta de 

Enfermagem e garantem a assistência individualizada, apontando resultados de excelência e a 

independência dentro dos limites impostos pela idade, garantindo assim autonomia, redução 

de complicações, diminuição do tempo de hospitalização e futuras reinternações.  

Nesse sentido, reforça-se a necessidade de que a equipe de Enfermagem tenha 

conhecimento das particularidades inerentes aos idosos e ao processo de envelhecimento 

(SOUZA, et al; 2010; SALES E SANTOS, 2007). 
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CAPÍTULO II: MÉTODO 

 

 

Delineamento do Estudo 

 

 

Trata-se de uma pesquisa de abordagem quantitativa, com delineamento descritivo 

retrospectivo e transversal.  

As pesquisas de levantamento são pesquisas com o objetivo de descrever, explicar e 

explorar o fenômeno proposto. Elas descrevem como aparece naquela amostra determinado 

comportamento ou atitude ou tentam encontrar uma explicação para aquele fenômeno 

(BAPTISTA e CAMPOS, 2007). 

A finalidade dos estudos descritivos seria o de observar, descrever e documentar os 

aspectos da situação, e quando realizados de forma transversal, envolvem a coleta de dados 

em um ponto de tempo, ou seja, os fenômenos sob estudo serão obtidos durante um período 

de coleta de dados (POLIT, BECK e HUNGLER, 2004). 

 

 

Campo de Estudo 

 

 

O campo de estudo compreende as enfermarias de clínica médica masculina e 

feminina do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), vinculado a Universidade Federal 

Fluminense (UFF), localizado no Município de Niterói, no Estado do Rio de Janeiro. 

O Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) foi inaugurado no dia 15 de janeiro 

de 1951 e denominado Hospital Municipal Antônio Pedro. O nome foi escolhido em 

homenagem ao clínico-geral Antônio Pedro Pimentel, um dos fundadores da Faculdade 

Fluminense de Medicina, que se destacou no estudo de doenças infecciosas.  

Em 1964, o Hospital Municipal foi cedido pela Prefeitura à Universidade Federal 

Fluminense tornando-se, assim, o Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP).  

Atualmente, o HUAP representa a maior e mais complexa unidade de saúde da Grande 

Niterói e, portanto, considerado na hierarquia do SUS como hospital de nível terciário e 

quaternário, isto é, unidade de saúde de alta complexidade de atendimento, tendo como 

finalidade, segundo seu regimento, prestar serviços ao ensino, à pesquisa e à comunidade em 

todos os setores da área de saúde relacionados com os Departamentos Didáticos da 

Universidade Federal Fluminense que nele exerçam atividades. 
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Atende à saúde pública pelo SUS, atuando na ação curativa de média e alta 

complexidade através do acesso direto da população ou por referência (clientes encaminhados 

por unidades de atenção básica). Os serviços são disponibilizados para a região Metropolitana 

II que engloba os seguintes municípios: Itaboraí, Marica, Niterói, Rio Bonito, São Gonçalo, 

Silva Jardim e Tanguá, embora recebam pacientes de outras áreas programáticas. 

O HUAP presta serviços em consultas ambulatoriais, internações, diagnóstico por 

imagem e métodos gráficos, urgência/emergência 24h, e Bancos de Sangue e de Leite. Possui 

263 leitos distribuídos em: 118 de cirurgia, 90 de clínica médica, 18 de materno-infantil, e 37 

especiais. Além de a estrutura hospitalar e ambulatorial, compreende ainda em suas 

instalações serviços de farmácia, cozinha, lavanderia, segurança, coleta seletiva de rejeitos, 

notificação de doenças e investigação epidemiológica. 

A Clínica Médica atende às especialidades de cardiologia, pneumologia, 

endocrinologia, gastroenterologia, nefrologia, neurologia, dermatologia e clínica médica. As 

enfermarias masculinas localizam-se no sexto andar e as femininas estão dispostas no sétimo 

andar do prédio principal. Os pacientes são admitidos pelo Sistema de Emergência 

referenciada, de acordo com uma hierarquização e utilização dos sistemas de referência e 

contrarreferência preconizados pelo SUS – através do Núcleo Interno de Regulação, 

responsável pela comunicação com o Serviço de Emergência e regulação dos leitos 

disponíveis. 

 

 

População do Estudo 

 

 

A pesquisa investiga a população total de idosos que, entre janeiro e dezembro de 

2010, foram admitidos nas enfermarias de Clínica Médica Feminina e Masculina do HUAP, 

sendo esta admissão caracterizada como readmissão hospitalar. 

Neste estudo são considerados idosos indivíduos de ambos os sexos com idade igual 

ou superior a 60 anos, de acordo com o critério cronológico estabelecido na Política Nacional 

do Idoso (1999).  

Readmissão hospitalar refere-se ao idoso que sofreu admissões subsequentes no 

HUAP, sendo a última internação em enfermarias de clínica médica, seja esta internação 

planejada ou não. Segundo Kossovsky et al (1999), as readmissões hospitalares planejadas 

são as caracterizadas como necessárias para a continuidade da avaliação diagnóstica ou 

terapêutica. 



50 

 

Logo, os critérios de inclusão da pessoa idosa nesse estudo foram: 

 Ter 60 anos ou mais; 

 Ter sido admitido na Clínica Médica Feminina e/ou Masculina do HUAP entre 

janeiro e dezembro de 2010; 

 Ter história de internações prévias em unidades de internação do HUAP entre 2007 

e 2010 (quatro anos).  

Os critérios de exclusão da pessoa idosa para fins deste estudo são: 

 Casos de primeira internação em unidades clínicas no HUAP; 

 Sujeitos cujos prontuários não estavam acessíveis durante a coleta de dados. 

 

Variáveis do Estudo 

 

 

As variáveis medidas neste estudo estão dividas em quatro grupos. As variáveis 

demográficas relacionadas ao sexo, idade (distribuição etária) e procedência dos sujeitos da 

pesquisa; as variáveis socioeconômicas identificam a situação conjugal, número de filhos, 

composição familiar, provisão de rendimentos e a presença ou não de cuidador; as variáveis 

que definem a situação de saúde envolvem os diagnósticos principais e secundários por 

grupos de causas, de acordo com Código Internacional de Doenças (CID-10 - OMS, 2000), 

dias de permanência hospitalar, intervalo entre as duas últimas admissões, número de 

internações hospitalares em quatro anos e nível de dependência dos cuidados de Enfermagem; 

quanto às variáveis referentes à utilização dos serviços são avaliados o acompanhamento do 

tratamento, serviços de saúde utilizados entre as admissões e os registros de enfermagem de 

preparação para alta hospitalar. 

 

Coleta de Dados 

 

 

A coleta de dados foi realizada através de análise documental em prontuários com a 

utilização de um formulário (APÊNDICE A). 
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O formulário deve ser constituído de questões de escolha múltipla, perguntas abertas 

ou fechadas, requerendo que o pesquisador preencha os dados na medida em que pergunta ao 

entrevistado, ou que analisa documentos (LEOPARDI, 2002). 

A coleta de dados realizou-se no período de abril a julho de 2011, em três etapas: no 

primeiro momento foram triados, no setor de informática do Arquivo Médico, os idosos 

admitidos nas enfermarias das clínicas médicas, feminina e masculina, do HUAP entre janeiro 

e dezembro de 2010; na segunda etapa, os prontuários selecionados foram acessados e 

submetidos aos critérios de inclusão e exclusão, determinando assim a amostra final; e, por 

fim, os prontuários selecionados foram analisados para preenchimento do formulário 

construído (APÊNDICE A). 

Para análise dos prontuários, o setor de Arquivos Médicos disponibiliza uma agenda 

para pesquisadores na qual determinam um número máximo de três pesquisadores por dia e 

cada um pode consultar até 20 prontuários. Os prontuários inacessíveis foram novamente 

solicitados na etapa final da coleta de dados, na tentativa de minimizar as perdas ocorridas no 

decorrer da pesquisa. Ao final da pesquisa, alguns prontuários foram resgatados, outros 

permaneceram inacessíveis (104). 

As admissões e os dados demográficos foram confirmados através da Autorização de 

Internação Hospitalar (AIH), um documento obrigatório emitido todas as vezes que o paciente 

sofre internação no hospital.  

As características socioeconômicas foram analisadas através dos impressos de 

Entrevista Social, realizadas no momento de cada admissão, pela Assistente Social.  

Para coleta de dados relativos à situação de saúde identificou-se o diagnóstico médico 

principal a partir do relatório de internações fornecido pela estatística do Arquivo Médico, 

que traz um código a partir do CID-10 (OMS, 2000) e os diagnósticos secundários foram 

analisados através dos cabeçalhos das evoluções médicas diárias nos prontuários.  

O tempo de internação verificou-se através do Boletim de Internação e Alta (BIA), 

emitido quando o paciente recebe alta hospitalar, o qual traz informações referentes à 

evolução do paciente, dias de internação, exames realizados e encaminhamentos. 

Medir o nível de dependência dos idosos sujeitos desta pesquisa através de seus 

prontuários foi um grande desafio. Em geral, nos estudos que abordam a temática foram 

utilizadas escalas de avaliação de capacidade funcional ou outros instrumentos que demandam 

a presença do sujeito para sua aplicação.  

No presente estudo optou-se então por analisar as três últimas prescrições médicas e 

evoluções de enfermagem do idoso em sua última internação. Assim, foram avaliados: estado 
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mental e nível de consciência, oxigenação, sinais vitais, nutrição e hidratação, locomoção, 

cuidado corporal, eliminações, terapêutica e integridade cutaneomucosa. Estas variáveis 

fazem parte de um instrumento criado por Perroca e Gaidzinski (1998) para classificação de 

pacientes internados quanto à dependência dos cuidados de enfermagem (ANEXO A), e que 

poderiam, em sua maioria, ser preenchidos através de leitura minuciosa das prescrições 

médicas e evoluções diárias de enfermagem. 

Desta forma, os idosos foram classificados como independentes (exigência de 

cuidados mínimos), com dependência parcial (cuidados intermediários) ou com dependência 

total (cuidados semi-intensivos ou intensivos).  

Segundo Perroca e Gaidzinski (1998), os cuidados mínimos referem-se aos cuidados a 

pacientes estáveis sob o ponto de vista clínico e de Enfermagem, mas fisicamente autossuficientes 

quanto às necessidades humanas básicas; os cuidados intermediários dizem respeito aos cuidados a 

pacientes estáveis sob o ponto de vista clínico e de Enfermagem, com parcial dependência das ações 

de Enfermagem para o atendimento das necessidades humanas básicas; os cuidados semi-intensivos 

são cuidados a pacientes crônicos, estáveis sob o ponto de vista clínico, porém, com total dependência 

das ações de Enfermagem quanto ao atendimento das necessidades humanas básicas; já os cuidados 

intensivos referem-se aos cuidados a pacientes graves, com risco iminente de vida, sujeitos à 

instabilidade de sinais vitais, que requeiram assistência de Enfermagem permanente e especializada. 

 

  

Organização e Análise dos Dados 

 

Uma vez coletados os dados, as características que definem o perfil dos idosos em 

situação de readmissão hospitalar quanto às variáveis demográficas, socioeconômicas, 

condições de saúde e utilização dos serviços de saúde, foram esclarecidas. 

Pinheiro e Torres (2002, p.227) colocam que esta fase é um: 

 

 

Conjunto de técnicas estatísticas e gráficas que permitem explorar grandes massas 

de dados para uma primeira aproximação à realidade estudada, na procura de algum 

padrão ou comportamento relevante que esteja presente no conjunto de dados. 

 

 

Primeiramente, os dados coletados foram organizados e codificados manualmente no 

instrumento, sendo que para cada resposta foi atribuído um valor (APÊNDICE B). Tal 

codificação reduz possíveis erros na identificação das respostas e diminui o tempo despendido 

na digitação dos mesmos nos bancos de dados. 
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A análise descritiva apresenta na forma de tabelas os dados observados, expressos pela 

frequência (n) e percentual (%) para dados categóricos e média ± DP (ou mediana ± AIQ) 

para dados numéricos. 

No segundo momento verificou-se os resultados da análise bivariada das variáveis 

independentes associadas à readmissão hospitalar. As variáveis escolhidas incluídas neste 

modelo bivariado são: sexo, idade, situação conjugal, diagnóstico principal, número de 

comorbidades, permanência hospitalar, hospitalização prévia nos últimos 12 meses, nível de 

dependência, presença ou não de cuidador, acompanhamento por serviços de saúde. 

Com o objetivo de verificar se existe associação significativa entre as variáveis 

demográficas, clínicas e de hospitalização com o desfecho de readmissão hospitalar 

aplicaram-se os seguintes métodos:  

- para comparações de dados categóricos aplicou-se o teste de 
2 

ou exato de Fisher; 

- para comparação de dados numéricos utilizou-se o teste t de Student para amostras 

independentes ou de Mann-Whitney (não paramétrico); e 

- análise de regressão logística aplicada para identificar as variáveis independentes que 

prediz o desfecho de readmissão hospitalar. 

Utilizou-se o método não paramétrico, pois algumas variáveis não apresentaram 

distribuição normal (distribuição Gaussiana), devido à grande dispersão e rejeição da hipótese 

de normalidade, segundo o teste de Kolmogorov-Smirnov.  

O critério de determinação de significância adotado foi o nível de 5%. A análise 

estatística foi processada pelo software estatístico SAS
®
 System, versão 6.11 (SAS Institute, 

Inc., Cary, North Carolina). 

As variáveis com nível de significância foram submetidas à regressão logística para 

determinar associação estatisticamente significativa e a partir daí, os achados foram discutidos 

à luz dos autores referenciados à temática apresentada.  

 

 

Aspectos Éticos da Pesquisa 

 

 

Como esta pesquisa envolve seres humanos, de forma direta ou indireta, em sua 

totalidade ou parte dele, incluindo o manejo de informações, torna-se de fundamental 

importância assegurar e respeitar os direitos dos sujeitos do estudo, de acordo com a 

Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde. Desta forma, o 
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Protocolo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Antônio 

Pedro, sendo aprovado em novembro de 2010 sob o CAAE nº 5599.0.000.258.10 (ANEXO 

B). 

Por medida de segurança os instrumentos serão guardados pela pesquisadora por cinco 

anos, quando então, serão destruídos. Desta forma, será preservado o anonimato dos sujeitos 

selecionados para o estudo. 

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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CAPÍTULO III: RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 

Na primeira fase da coleta de dados, realizada através do Sistema de Gerenciamento 

de Internação do HUAP (sistema informatizado), identificou-se, entre os meses de janeiro a 

dezembro de 2010, a ocorrência de 905 internações nas unidades de clínica médica feminina e 

masculina do HUAP, sendo 344 internações de idosos (38%).  

Em um segundo momento, os prontuários referentes à pacientes idosos (344) foram 

solicitados junto ao Arquivo Médico, submetidos ao formulário construído para esta pesquisa 

(Apêndice A) e analisados para identificação de idosos em situação de readmissão hospitalar, 

configurando uma amostra final de 94 sujeitos de pesquisa (27,3%). 

Faz-se necessário informar que dos 94 idosos em situação de readmissão hospitalar, 

não foi possível investigar prontuários de 27 sujeitos. Destes sujeitos, alguns dados foram 

disponibilizados através do sistema informatizado do HUAP, outros, no entanto, ficaram 

totalmente inacessíveis. Este fato deve-se ao processo de informatizatização da rede interna de 

informações do HUAP, o que incluiu a digitalização dos prontuários. Os prontuários 

selecionados para a primeira etapa de digitalização referem-se a pacientes que evoluíram com 

óbito e seguem em ordem crescente de acordo com o número do prontuário cadastrado. 

Assim, as variáveis idade, sexo, diagnóstico principal, número de internações em 4 

anos, internação prévia nos últimos 12 meses, intervalo entre as duas últimas internações e 

tempo de permanência hospitalar na última internação foram identificados em toda a amostra 

(94). As demais variáveis foram identificadas apenas nos prontuários disponíveis (67) e 

referem-se à procedência, características socioeconômicas, diagnósticos secundários, nível de 

dependência dos cuidados de Enfermagem e utilização dos serviços de saúde. 

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

hospitalizados, devido às diferenças entre as instituições de atenção à saúde em todo o Brasil 

e na própria população de idosos. O número de sujeitos selecionados, para algumas variáveis 

associadas, não foi suficiente para identificar os fatores de risco para readmissão hospitalar, 

pois as perdas foram aleatórias, não havendo concentração em categorias específicas. Além 

disso, os registros inadequados e incompletos dos prontuários pela equipe de saúde 

inviabilizou, muitas vezes, o preenchimento completo de todo o instrumento de coleta de 

dados. 
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Entretanto, os resultados encontrados poderão fornecer informações acerca de idosos 

em condição de readmissão hospitalar que servirão de referência ao desenvolvimento de 

novas investigações relacionadas à saúde do idoso. 

Assim, apresenta-se a seguir o perfil dos idosos em situação de readmissão hospitalar 

entre o meses de janeiro a dezembro de 2010, divididos em 4 grupos de variáveis: 

demográficas, socioeconômicas, situação de saúde e utilização dos serviços de saúde. Tais 

características foram associadas ao desfecho readmissão hospitalar no seguimento de 4 anos e 

nos últimos 12 meses. 

 

 

Características Demográficas 

 

 

Os dados apresentados são referentes às características demográficas dos idosos em 

condição de readmissão hospitalar, e são apresentados na Tabela 1.  

Tabela 1 – Distribuição de pessoas idosas em condição de readmissão hospitalar, 

segundo as características demográficas, HUAP. Niterói, janeiro – dezembro, 2010. 

 

 
VARIÁVEIS n % Média ± DP 

SEXO E IDADE 
(n= 94)

   72,3 ± 10,7 

HOMENS 54 57,4 70,3 ± 7,7 

MULHERES 40 42,6   75,1 ± 12,2 

DISTRIBUIÇÃO ETÁRIA
 (n= 94)

    

60 ˫ 70 ANOS 42 44,7  

70 ˫ 80 ANOS 30 31,9  

≥ 80 ANOS 22 23,4  

PROCEDÊNCIA 
(n= 67)

    

NITERÓI 34 50,7  

SÃO GONÇALO 26 38,8  

OUTROS 07 10,4  
Fonte: Pesquisa direta: Pestana, L.C. Coleta de dados através de análise documental em prontuários, HUAP. Niterói, abr. – out., 2011. 

 

 

Segundo dados preliminares do último censo brasileiro (IBGE, 2010), 51% da 

população é composta por mulheres e 49% por indivíduos do sexo masculino. Em relação ao 

sexo, contrariando as previsões demográficas que apontam para uma maioria feminina, em 

relação ao desfecho readmissão hospitalar prevaleceram os idosos do sexo masculino 

(57,4%). 

Este achado não foi identificado em nenhum dos estudos referenciados durante a 

pesquisa e pode estar relacionado com a dificuldade do homem em fazer acompanhamento de 
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seu estado de saúde, inclusive quando portador de doença crônica, o que poderia gerar uma 

pré-disposição para eventos agudos e a necessidade de múltiplas hospitalizações.  

Almeida (2002) ao analisar dados da PNAD (1998) observou que o homem idoso 

apresentou maior probabilidade de utilizar serviços de saúde para tratamento de doenças do 

que para fins preventivos. 

A média de idade dos idosos foi de 72,3 ± 10,7 anos, sendo a idade mínima de 60 anos 

e a máxima de 110 anos.  

Paz (2004) identificou em uma amostra de 164 idosos, idade média de 71,4 ± 8,1 anos. 

Já Alvarenga e Mendes (2003) e Santos, César e Soeiro (2002) encontraram médias etárias de 

73 ± 8,1 e 73 anos, respectivamente. Pazinatto (2003), que realizou sua pesquisa em uma 

unidade de internação geriátrica, identificou médias altas de 79 ± 8 anos de idade. 

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 (44,7%), seguidos pelo extrato de 

70 a 79 anos (31,9%) e dos considerados “muito idosos” de 80 anos ou mais (23,4%), 

apontado como extrato em franco crescimento, atualmente. 

Comparando a idade média entre homens e mulheres, observou-se que as mulheres 

ocupam os extratos etários mais avançados (75,1 ± 12,2), corroborando com estudos que 

afirmam terem as mesmas, maior expectativa de vida em relação aos homens. De fato, em 

todos os extratos etários as mulheres apresentam números significantemente maiores que os 

homens, porém, no extrato considerado muito idoso (80 anos ou mais) essa diferença ganha 

destaque, com as mulheres representando aproximadamente 61,4% da população e os 

homens, 38,6% (IBGE, 2010).  

Em relação à procedência dos idosos, estes foram distribuídos de acordo com os 

municípios de Niterói (50,7%) e São Gonçalo (38,8%). Casos identificados no município do 

Rio de Janeiro somaram 10,4%. Tratando-se de um hospital de nível terciário e quaternário de 

atenção, organizado em conformidade com o Sistema Único de Saúde, sendo assim referência 

local e regional, esperava-se a proporção dos níveis apresentados. 

A seguir, apresentam-se as características socioeconômicas dos idosos em situação de 

readmissão hospitalar, referentes à situação conjugal, nº de filhos, composição familiar, 

rendimentos e presença de cuidador no domicílio. 
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Características Socioeconômicas 

 

 

Os dados apresentados são referentes às características socioeconômicas dos idosos 

em condição de readmissão hospitalar, e são apresentados na Tabela 2.  

 

Tabela 2 - Distribuição de pessoas idosas em condição de readmissão hospitalar, 

segundo as características socioeconômicas, HUAP. Niterói, janeiro - dezembro, 2010. 

 
VARIÁVEIS n % MÉDIA ± DP 

SITUAÇÃO CONJUGAL 
(n= 67)

    

CASADO (A) 35 52,2  

VIÚVO (A) 19 28,4  

SOLTEIRO (A) OU SEPARADO (A) 13 19,4  

FILHOS 
(n=67 )

   2,8 ± 2,4 

NENHUM 04 6,3  

1 ˫ 4 FILHOS 42 65,6  

≥ 4 FILHOS 18 28,1  

SEM REGISTRO 03 4,5  

COMPOSIÇÃO FAMILIAR 
(n= 67)

   2,8 ± 1,1 

SOZINHO 08 12,1  

2 ˫ 4 PESSOAS 38 57,6  

≥ 4 PESSOAS 20 30,3  

SEM REGISTRO 01 1,5  

RENDIMENTO 
(n= 67)

    

NENHUM 03 4,5  

APOSENTADO (A) 55 82,1  

PENSIONISTA 14 20,9  

Outras atividades remuneradas 01 1,5  

CUIDADOR 
(n= 67)

    

NÃO 09 13,6  

FAMILIAR 56 84,8  

FORMAL 01 1,5  

SEM REGISTRO 01 1,5  
 
Fonte: Pesquisa direta: Pestana, L.C. Coleta de dados através de análise documental em prontuários, HUAP. Niterói, abr. – out., 2011. 

 

Quanto à situação conjugal das pessoas idosas, em sua maioria, são casados, e inclui 

os sujeitos que mantém união estável com seus companheiros (52,2%). Os demais são viúvos 

(28,4%), separados ou solteiros (19,4%). Relacionando a variável sexo e a presença de 

companheiro, verifica-se que 69,8% dos homens têm companheira, contrapondo-se às 

mulheres em que as maiores porcentagens foram identificadas entre viúvas ou solteiras, sem 

companheiros (79,2%).  

Outros estudos corroboram com estes achados ao afirmarem que as mulheres ao 

perderem seus companheiros, em sua maioria, permanecem sozinhas (PAZINATTO, 2003; 
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ALVARENGA e MENDES, 2003), enquanto os homens tendem a casar-se novamente 

(CAMARANO, 2002). 

Doll (2002) afirma que na viuvez as mulheres são as mais afetadas, uma vez que 

perdem status social, têm diminuição de suas rendas, além do perigo do isolamento social. Tal 

fato talvez possa modificar-se com o passar do tempo, com as futuras idosas apresentando 

maior escolaridade, experiência profissional e uma visão mais igualitária em relação aos 

homens. 

Para os homens, a presença da companheira pode ser vista como garantia de cuidados, 

principalmente, quando instalada maior dependência para executar atividades instrumentais e 

básicas de vida diária. Já as mulheres, em geral, contam com os cuidados providos por filhos, 

noras e netos, bem como pela rede de apoio formada por vizinhos e amigos. 

No que se refere à variável número de filhos, 94,9% (37) referiu ter filhos e destes 

64,1% (25) possui de um a três filhos; e 30,8% (12) possuem quatro ou mais filhos. A média 

de filhos foi de 2,8 ± 1,0. Apenas 6,3% informou não ter filhos. Paz (2004) verificou valor 

parecido, de 7,9%. Pazinatto (2003), por sua vez, encontrou 16% de idosos sem filhos. 

A composição familiar dos idosos predominou de duas a quatro pessoas (56,4%), 

seguidas de quatro ou mais pessoas (28,2%) e morando sozinho (15,4%). A média foi de 2,7 ± 

1,1 pessoas por domicílio, valor semelhante ao PNAD (2002) que identificou uma média de 

3,6 pessoas. O aumento do número de idosos vivendo sozinhos foi referenciado por autores e 

tem sido percebido, principalmente entre as mulheres viúvas e solteiras sem filhos 

(CAMARANO, 2002). 

O crescimento do número de idosos vivendo sozinhos pode constituir fator não 

facilitador para o cuidado, uma vez que, com o avançar da idade e à medida que se instala 

dependência nas atividades de vida diária o idoso tem sua rede de apoio reduzida. O fato de 

morar só, para o idoso, tem sido associado a um decréscimo na qualidade de vida, 

agravamento da morbidade e, até mesmo, indicador de risco de mortalidade (CALDAS, 

2003). 

Neste cenário, emerge a necessidade de acompanhamento destes idosos, 

principalmente no que se refere às orientações para o autocuidado, bem como a criação de 

espaços que integrem a família, comunidade, o idoso que reside só e a equipe de saúde, 

sobretudo quando o idoso apresenta algum tipo de dependência. Identificar e promover uma 

rede de apoio constitui-se papel fundamental do enfermeiro gerontólogo, por isso modelos 

assistenciais como centros-dia, oficinas e grupos de convivência devem ser encorajados e 

valorizados. 
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No que diz respeito aos rendimentos, 82,1% são aposentados e, destes, a maioria é 

composta por homens (78,1%). Entre os pensionistas, todos são do sexo feminino e somaram 

12,8%. Os idosos que referiram não ter nenhum rendimento somaram 7,7%, sendo mulheres 

sem companheiros.  

Silva (2003) coloca que a dimensão social do envelhecimento brasileiro seria marcada 

por baixas aposentadorias ou inexistência das mesmas, pela ausência de economias 

acumuladas, pela defasagem do salário mínimo e pela insipiência das políticas sociais. Tais 

fatos geram grande impacto sobre os idosos e suas famílias, uma vez que, em muitos casos, 

esse é o único recurso destas famílias, sendo o idoso provedor principal do lar (IBGE, 2002). 

Durante a construção das variáveis sociodemográficas do instrumento de coleta de 

dados, havia um item que determinava a profissão ou ocupação destes sujeitos. Porém, o 

mesmo foi retirado, pela dificuldade em encontrar registros do “passado” de cidadãos ativos 

nas entrevistas sociais. O item escolaridade, também foi excluído por ser registrado em um 

número mínimo de prontuários. 

Quanto à presença de um cuidador, houve registro da presença de apenas um cuidador 

formal (1,5%) e 84,6% dos idosos recebia cuidados de seus familiares; Os demais somaram 

13,6% e referiram não ter cuidador, mesmo quando os registros indicavam níveis de 

dependência parciais ou totais entre estes idosos. 

No estudo de Paz (2004), 78,7% dos idosos referiram necessitar de cuidador no 

domicílio e que estes, em sua maioria, apresentavam algum grau de parentesco. Santos et al 

(2002) e Pazinatto (2003) também evidenciaram que a maioria dos cuidadores são familiares 

com taxas de 93,7% e 55,7%, respectivamente. 

A preocupação sobre o cuidador familiar que, por vezes, não se encontra 

adequadamente preparado para essa prática, tem sido tema de diversos estudos, uma vez que o 

familiar vivencia a sobrecarga física, emocional e socioeconômica, sendo fundamental o 

treinamento e suporte adequados para que ele se torne mais seguro e preparado para assumir 

as responsabilidades no cuidado ao familiar dependente (MOREIRA e CALDAS, 2007). 

Caldas (2002) afirma que um cuidado que se apresenta de forma inadequada, 

ineficiente ou mesmo inexistente, seria observado em situações nas quais os membros da 

família não estão disponíveis, estão despreparados ou sobrecarregados por essa 

responsabilidade. 

Assim, novamente observamos o papel fundamental do Enfermeiro gerontólogo na 

identificação ou construção da rede de apoio ao idoso, tendo como princípio a inserção da 

família neste cuidado, através de ações educativas, com acompanhamento interdisciplinar do 
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idoso e da família junto aos assistentes sociais, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, 

entre outros profissionais.  

Nesse sentido, o cuidado de Enfermagem durante a internação deve abranger não 

somente o atendimento as necessidades que levaram o idoso à internação hospitalar. Um olhar 

gerontológico deve levar em consideração a condição de saúde, as funções fisiológicas e 

estruturais e sua influência na capacidade funcional, a participação social desse idoso, fatores 

ambientais que incluem rede de apoio e renda; e fatores pessoais que dizem respeito aos 

hábitos e motivação. 

Munidos dessas informações aliadas à ideia de um continuum de cuidados, o 

planejamento de alta e o acompanhamento domiciliar de idosos traduz-se em ferramenta de 

excelência na redução de hospitalizações não planejadas, diminuição do tempo de 

permanência hospitalar e de óbitos (ISRAEL, 2005; ELKAN et al, 2001; STEWART, 

MARLEY e HOROWITZ, 1999; NAYLOR et al, 1999). 

Portanto, integrando a avaliação do idoso no cenário hospitalar, a seguir, são 

apresentadas as características da situação de saúde dos sujeitos, com a descrição de seus 

diagnósticos principal e secundários e frequência de comorbidades. 

 

Características da Situação de Saúde 

 

 

Os resultados das características da situação de saúde dos sujeitos em condição de 

readmissão hospitalar são apresentados em duas tabelas. A Tabela 3 demonstra os 

diagnósticos médicos primários e secundários (comorbidades) divididos por Grupos de Causa 

conforme o CID-10 (OMS, 2000) e a Tabela 4 caracteriza as internações hospitalares. 

 

Tabela 3 - Distribuição de pessoas idosas em condição de readmissão hospitalar, 

segundo as características da situação de saúde relacionadas aos diagnósticos médicos 

primários e secundários, HUAP. Niterói, janeiro - dezembro, 2010. 

 
VARIÁVEIS  n % MEDIANA 

Diagnóstico Principal CID-10 
(n = 94)

    

Doenças do Aparelho Circulatório. 35 37,2  

Doenças do Aparelho Digestivo. 10 10,6  

Doenças do Aparelho Respiratório. 09 9,6  

Neoplasias (tumores). 09 9,6  

Doenças do Aparelho Geniturinário. 08 8,5  

Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de 

laboratório, não classificados em outra parte. 

06 6,4  

Algumas Doenças Infecciosas e Parasitárias. 04 4,3  

Doenças do Sangue e dos órgãos hematopoiéticos e alguns 

transtornos imunitários. 

04 4,3  
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Tabela 3 - Distribuição de pessoas idosas em condição de readmissão hospitalar, 

segundo as características da situação de saúde relacionadas aos diagnósticos médicos 

primários e secundários, HUAP. Niterói, janeiro - dezembro, 2010. (continuação) 

 
VARIÁVEIS  n % MEDIANA 

Diagnóstico Principal CID-10 
(n = 94)

    

Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo. 03 3,2  

Doenças da Pele e do Tecido Subcutâneo. 02 2,1  

Doenças Endócrinas Nutricionais e Metabólicas. 01 1,1  

Doença do Sistema Nervoso. 01 1,1  

Lesões, envenenamento e algumas outras consequências de 

causas externas. 

01 1,1  

Fatores que influenciam o estado de saúde e o contato com 

serviços de saúde. 

01 1,1  

PRESENÇA DE COMORBIDADES 
(n = 67) 

   

SIM 63 94,0  

NÃO 04 6,0  

FREQUÊNCIA DE DIAGNÓST. SECUNDÁRIOS 
(n = 63)

   2,0 

1 ˫ 3 comorbidades 40 63,5  

≥ 3 comorbidades 23 36,5  

DIAGNÓSTICOS SECUNDÁRIOS (n = 155)    

Doenças do Aparelho Circulatório. 84 54,0  

Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas.  21 13,5  

Doenças do Aparelho Respiratório. 11 7,1  

Doenças do Aparelho Geniturinário. 10 6,5  

Neoplasias (tumores). 08 5,2  

Algumas Doenças Infecciosas e Parasitárias. 05 3,2  

Doença do Sistema Nervoso. 05 2,0  

Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo. 05 3,0  

Doenças do Aparelho Digestivo. 04 4,0  

Transtornos mentais e comportamentais. 01 0,6  

Lesões, envenenamento e algumas outras consequências de 

causas externas. 

01 0,6 

 

 

Fonte: Pesquisa direta: Pestana, L.C. Coleta de dados através de análise documental em prontuários, HUAP. Niterói, abril – out., 2011. 

 

 

Os diagnósticos médicos principais mais frequentes, divididos por grupos de causa, 

incluíram as doenças do aparelho circulatório (37,2%), seguidos das doenças do aparelho 

digestivo (10,6%) e das neoplasias e doenças do aparelho respiratório (9,6%). 

O estudo de Paz (2004) evidenciou maiores prevalências das doenças do aparelho 

circulatório, respiratório e as neoplasias. Já o estudo de Pazinatto (2003) aponta para as 

doenças cardiovasculares e respiratórias. 

De fato, doenças cardiovasculares e neoplasias foram relacionadas em pesquisas com 

idosos hospitalizados (MOTTA, HANSEL e SILVA, 2010; ALMEIDA, et al; 2008; 

MALAQUIAS, BACHION e NAKATANI, 2008; SALES e SANTOS, 2007), além da 

presença de múltiplas comorbidades (SALES e SANTOS, 2007; JANNUZZI e CINTRA, 

2006). 
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Ao pesquisar a proporção de óbitos por grupos de causas nas faixas etárias adultas 

constatou-se que os três principais grupos de causas são os mesmos quando comparados à 

população acima de 60 anos: doenças do aparelho circulatório, causas não definidas e 

neoplasias. Segundo o DATASUS (2009), a mortalidade dividida por grupo de causas (CID-

10) entre idosos têm como causas principais as doenças cardiovasculares (36,9%), neoplasias 

(16,8%) e as doenças respiratórias (13,2%). 

Na amostra, entre as doenças do aparelho circulatório prevaleceu a angina instável 

(40%), insuficiência cardíaca congestiva (17,1%) e infarto agudo do miocárdio (14,3%). 

Segundo o DATASUS (2007), a taxa de mortalidade específica (TME)
2
 para doenças do 

aparelho circulatório entre idosos foi de 1.300/100.000 habitantes, com destaque para as 

doenças cerebrovasculares (420) e as doenças isquêmicas do coração (376).  

Nas doenças do aparelho digestivo prevaleceram os diagnósticos de patologias 

hepáticas (50%) e úlceras do trato gastrointestinal (20%). Assim, destacaram-se os 

diagnósticos de fibrose hepática (30%), cirrose (10,0%) e insuficiência hepática (10,0%). 

Os diagnósticos, relativos ao aparelho respiratório foram de pneumonias de diversas 

etiologias (66,7%). 

As neoplasias mais prevalentes foram de próstata, estômago e pulmonar, com 22,2% 

cada uma. A TME por neoplasias malignas em idosos corrobora com este achado, 

apresentando como principais causas de óbito a neoplasia de próstata (133,9), neoplasia 

pulmonar (78,6), neoplasia da mama em mulheres (54,2) e neoplasia do estômago (50,5) 

(DATASUS, 2007). 

Do total de idosos em condição de readmissão hospitalar, observou-se que 94% (63) 

tinham uma ou mais comorbidades, e desses, 63,5% (40) apresentavam de uma a duas 

comorbidades. O número máximo de comorbidades para o idoso foi de cinco, sendo 

verificada a presença de 155 comorbidades entre 63 sujeitos. 

Alvarenga e Mendes (2003) observaram que 45,4% dos idosos investigados em seu 

estudo apresentavam pelo menos uma comorbidade. Pazinatto (2003) observou em sua 

pesquisa que 51% dos idosos tinham de uma a quatro comorbidades e identificou em 43% da 

amostra cinco ou mais comorbidades.  

Os diagnósticos secundários foram organizados seguindo os grupos de causas da CID-

10 (OMS, 2000), como ocorrido com os primários. Os diagnósticos mais prevalentes foram: 

                                                 
2
 TME - taxa de mortalidade específica: óbitos por 100.000 habitantes. 
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doenças do aparelho circulatório (54%); doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas 

(13,5%) e doenças do aparelho respiratório (7,1%). 

Dentre as doenças do aparelho circulatório destacam-se a hipertensão arterial primária 

(65,5%), insuficiência cardíaca congestiva (8,3%) e doença aterosclerótica do coração (6%).  

Nas doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas, 100% dos diagnósticos foram de 

diabetes mellitus não-insulino dependente e foram descritas como diagnósticos secundários 

em 33,3% dos idosos (21). 

Entre as doenças do aparelho respiratório, prevaleceram as doenças pulmonares 

obstrutivas crônicas não especificadas (91%).  

Boult et al (1993), desenvolveram um instrumento para detecção precoce de risco de 

internações hospitalares repetidas (PRA-4years) em idosos acompanhados ambulatoriamente, 

incluíram no período de validação do instrumento a presença ou não de diabetes melittus e 

doença coronariana como fatores de risco para readmissões, pois identificaram a presença de 

múltiplas comorbidades entre os mesmos, sendo estas as mais prevalentes. 

Outros estudos, cujos sujeitos são idosos hospitalizados, vêm apontando para a 

presença das doenças crônicas e múltiplas comorbidades como característica definidora desta 

população (GUERRA e RAMOS-CERQUEIRA, 2007; MARTÍNEZ, et al, 2001; 

PALOMARES, et al, 2002; PUENTE, et al, 2003). 

Neste sentido, a preocupação com as DCNTs justifica-se pela magnitude das mesmas, 

sua alta morbimortalidade, por gerar múltiplos eventos agudos quando acompanhadas 

inadequadamente, contribuindo assim para o aumento de idosos portadores de deficiências e 

incapacidades, agregando altos custos nos tratamentos. 

A elevada prevalência de doenças crônicas não transmissíveis, somadas a presença de 

múltiplas comorbidades tem sido relacionadas à necessidade de maior permanência hospitalar 

e pela perda progressiva de autonomia entre idosos (VERAS et al, 2000; SALES e SANTOS, 

2007). 

Na Tabela 4 são apresentadas as variáveis relativas às internações hospitalares quanto 

ao tempo de permanência hospitalar, se houve hospitalização prévia no último ano, número de 

internações em quatro anos, o intervalo de tempo entre as duas últimas internações e o nível 

de dependência dos cuidados de enfermagem. 

 

 



65 

 

Tabela 4 - Distribuição de pessoas idosas em condição de readmissão hospitalar, 

segundo as características das internações hospitalares, HUAP. Niterói, janeiro - 

dezembro, 2010. 

 
VARIÁVEIS 

n % MÉDIA ± DP 

PERMANÊNCIA HOSPITALAR 
(n = 94) 

  19,9 ± 18,8 

1 ˫ 8 dias 14 14,9  

8 ˫ 31 dias 64 68,1  

≥ 31 dias 16 17,0  

HOSPITALIZAÇÃO PRÉVIA EM 12 MESES 
(n = 94)

    

SIM 73 77,7  

NÃO 21 22,3  

INTERNAÇÃO EM QUATRO ANOS 
(n = 94)

    

1 ˫ 3 internações 65 69,1  

≥ 3 internações 29 30,9  

INTERVALOS ENTRE AS DUAS ÚLTIMAS 

INTERNAÇÕES 
(n = 94)

 

  245,4 ± 301,2 

1 ˫ 31 dia 28 29,8  

≥ 31 dias 66 70,2  

NÍVEL DE DEPENDÊNCIA 
(n = 67)

    

Independente 31 46,3  

Parcialmente Dependente 24 35,8  

Totalmente Dependente 12 17,9  
Fonte: Pesquisa direta: Pestana, L.C. Coleta de dados através de análise documental em prontuários, HUAP. Niterói, abril – julho 2011. 

 

 

A média de permanência hospitalar foi de 19,9 ± 18,8 dias, onde 68,1% (64) dos 

idosos em situação de readmissão hospitalar estiveram internados de 8 a 30 dias, na última 

internação, sendo o menor tempo de permanência de 2 dias e o maior de 126 dias. 

Os resultados corroboram com a afirmação de que idosos ocupam os leitos 

hospitalares por períodos mais prolongados, e resultados semelhantes podem ser observados 

em outros estudos como o de Paz (2004) que evidenciou média de 15,2 ± 10,1 dias e o de 

Pazinatto (2003), com 18,9 ± 17,2 dias de internação. 

Quanto ao intervalo entre as duas últimas internações a média foi de 245,4 ± 305,8 

dias, sendo o menor intervalo de 2 dias e o maior de 1.311dias. Entre os sujeitos, 75,5% (71) 

sofreram hospitalização prévia em 12 meses, onde 39,4% (28) dos sujeitos sofreu readmissão 

em até 30 dias após a alta hospitalar. No seguimento de três meses, 64,8% (46) dos idosos 

haviam sofrido readmissão hospitalar. 

Na literatura esses valores variam bastante, talvez pelo tamanho das amostras em si, 

como no estudo de Alvarenga e Mendes (2003) que encontrou a taxa de readmissão entre 

idosos no seguimento de um mês de 35,6%. Já Pazinatto (2003) que investigou uma 

população de 80 idosos em uma unidade de internação geriátrica, nos seguimentos de um mês 
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e três meses após a alta hospitalar, verificou taxas de 8,8% e 23%, respectivamente. Paz 

(2004) que acompanhou 162 idosos após a alta hospitalar verificou taxas de readmissão de 

26,4% em um mês e 41,2% em três meses. 

Esta variável parece estar presente na maioria dos estudos que afirmam que idosos que 

sofreram admissão hospitalar prévia nos últimos 12 meses apresentam índices maiores de 

readmissão hospitalar (NÚÑEZ, et al, 2006; PAZ, 2004; BAHADORI e FITZGERALD, 

2007; BILLINGS, et al, 2006; ROLAND, et al, 2005; GUERRA e RAMOS-CERQUEIRA, 

2007). 

A maioria dos idosos apresentou algum grau de dependência dos cuidados de 

enfermagem, sejam estes parciais ou totais (53,7%). Na investigação de Sales e Santos (2007) 

que também utilizou o Instrumento de Classificação de Pacientes de Perroca, as mesmas 

identificaram em uma amostra de 150 idosos hospitalizados que 36,6% deles necessitavam de 

cuidados intermediários e 26% de cuidados semi-intensivos. 

Observou-se que todos os idosos requeriam controle dos sinais vitais e utilizavam 

terapêutica medicamentosa. Foram identificados idosos com necessidade de oxigenoterapia, 

dispositivos externos para alimentação como sonda nasogástrica e gastrostomia, restrições na 

locomoção com utilização de bengala ou cadeira de rodas, bem como restrição total ao leito. 

Em relação aos cuidados corporais identificou-se banho com auxilio de cadeira higiênica ou 

no próprio leito. Quanto às eliminações identificaram-se idosos em uso de fraldas, com 

dispositivos como cateteres vesicais de demora e cistostomia. No que se refere às 

necessidades de cuidado em relação ao estado mental e nível de consciência identificou-se 

desorientação espaço-temporal e agitação. Quanto à integridade da pele registrou-se a 

realização de curativos em úlceras de decúbito, feridas cirúrgicas e úlceras venosas.  

As variáveis do instrumento relativas à comunicação, comportamento e educação à 

saúde não foram mensurados, por não haver registro, havendo a necessidade de estar junto ao 

idoso para medi-los. 

Enfim, podemos afirmar que idosos hospitalizados requerem uma ampla gama de 

cuidados e esta característica deveria ser levada em consideração na organização dos serviços 

e capacitação das equipes de saúde que atuam no contexto hospitalar. Entretanto, o idoso, em 

geral, recebe uma assistência nos parâmetros da vida adulta e ao receber alta hospitalar 

percorre um fluxo de utilização de serviços de saúde que vai contra os ideais do cuidado 

gerontológico, integral e holístico.  
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Utilização dos Serviços de Saúde 

 

 

Na Tabela 5 são apresentadas às variáveis relacionadas aos registros de enfermagem 

com orientações para alta hospitalar, presença de encaminhamentos e que serviços de saúde 

são referenciados, além do registro dos serviços de saúde utilizados pelos idosos entre as 

admissões. 

Tabela 5 - Distribuição de pessoas idosas em condição de readmissão hospitalar, 

segundo as características de utilização dos serviços de saúde, orientações para alta 

hospitalar e encaminhamentos, HUAP. Niterói, janeiro - junho, 2010. 

 
VARIÁVEIS n % 

REGISTRO DE ENFERMAGEM DE ORIENTAÇÕES PARA ALTA 

HOSPITALAR 
(n = 67)

 

  

SIM 02 3,0 

NÃO 65 97,0 

ACOMPANHAMENTO EM OUTRO SERVIÇO 
(n = 67)

   

NÃO 05 7,5 

AMBULATÓRIO HOSPITALAR 60 89,6 

AMBULATÓRIO GERIÁTRICO 04 6,0 

PSF 01 1,5 

UBS 08 11,9 

SERVIÇOS DE SAÚDE UTILIZADOS ENTRE AS ADMISSÕES 
(n = 67)

   

NENHUM/ SEM REGISTRO 10 14,9 

INTERNAÇÃO HOSPITALAR 07 10,4 

SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA 56 83,6 
 
Fonte: Pesquisa direta: Pestana, L.C. Coleta de dados através de análise documental em prontuários, HUAP. Niterói, abril – out. 2011. 

 

 

Foram encontrados dois registros de enfermeiros relativos às orientações para alta 

hospitalar aos idosos sujeitos da pesquisa. Um dos registros encontrados foi realizado por um 

acadêmico do Curso de Graduação em Enfermagem da UFF e o outro realizado por uma 

enfermeira da instituição, cuja paciente havia recebido alta em uso de gastrostomia, 

totalmente restrita ao leito e com múltiplas úlceras por pressão.  

Estudos sobre anotações de enfermagem afirmam que a precariedade de informações 

retrata a forma taylorizada da assistência de enfermagem por enfatizarem apenas o descrito 

relativo às terapêuticas clínico-cirúrgicas em detrimento das anotações referentes às condições 

fisiológicas e às intervenções de enfermagem (PÁDUA, 2000). O registro adequado das 

anotações de enfermagem deve ser entendido como atitude de cuidar com qualidade e 

eficiência junto ao ser humano, o qual além de valorizar o trabalho efetuado, possibilita medir 

sua eficácia e eficiência enquanto prática científica.  
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Em relação aos acompanhamentos, 84,6% dos idosos são acompanhados pelos 

serviços de ambulatório hospitalar do próprio HUAP, entretanto, foram encontrados registros 

de acompanhamentos através da UBS (11,9%) e ambulatório geriátrico (6,0%). 

Uma vez que a maioria dos idosos sujeitos desta pesquisa apresenta múltiplas 

comorbidades, um dado interessante refere-se à utilização de vários serviços de ambulatórios 

especializados separadamente. Não foi raro encontrar idosos que frequentam os ambulatórios 

de cardiologia, endocrinologia, gastroenterologia e outros, demonstrando ainda a prevalência 

do modelo biomédico que através da especialização divide o paciente em sistemas e o vê de 

forma fragmentada, e partes separadas. 

Quanto à utilização dos serviços de saúde, 83,6% (56) dos idosos utilizaram serviços 

de emergência entre as admissões. Os serviços de emergência evidenciados foram à própria 

emergência do HUAP e de outros hospitais e as Unidades de Pronto-Atendimento (UPAS). 

Sete pacientes (10,4%) utilizaram o serviço de internação hospitalar em outras instituições, 

mas precisaram ser transferidos por falta de recursos diagnósticos frente ao agravamento de 

sua situação de saúde, sendo assim, encaminhados ao HUAP. 

Diante da ausência de programas ambulatoriais e domiciliares adequados de controle 

das doenças crônicas, o idoso acaba direcionando-se aos serviços de emergência. Este cenário 

denota a necessidade de capacitação de profissionais para atuarem em programas de 

planejamento de alta hospitalar do idoso, bem como no seguimento domiciliar. 

Valera (2005) em estudo sobre readmissões em um serviço de emergência constatou 

que do total da amostra de sujeitos em situação de readmissão, 54,3% eram idosos. A maioria 

foi readmitida com o mesmo diagnóstico ou devido às complicações do mesmo. Na visão dos 

entrevistados não ter resolvido seu problema na última internação foi o principal motivo para 

continuidade dos sintomas e a necessidade de nova hospitalização. 

Estudos apontam as dificuldades em manejar o problema das doenças crônicas no país, 

uma vez que o modelo médico hegemônico está baseado em uma prescrição produtora de 

procedimentos com custos elevados centrados em exames e medicamentos, como se os 

mesmos fossem capazes de restabelecer a saúde por si só, desconsiderando todos os 

determinantes ambientais, sociais e pessoais e valorizando somente a dimensão biológica 

(MALTA e MERHY, 2010; ALMEIDA, 2010). 

Estas autoras têm reforçado a necessidade de melhor articulação entre políticas 

públicas e programas de acompanhamento destes pacientes. Assim, articular os diversos 

serviços e ações relacionados à atenção em saúde será primordial para o fortalecimento da 

atenção primária e integração dos diversos níveis assistenciais.  
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A utilização dos termos “linha de cuidado” (MALTA e MERHY, 2010) e 

“coordenação de cuidados” (ALMEIDA, 2010) de certo modo agregam o principio 

fundamental do cuidado gerontológico, amplamente discutido e referenciado como modelo 

necessário que articula e integra intervenções em determinantes sociais, medidas regulatórias 

e de legislação, utilização de instrumentos e tecnologias capazes de impactar o processo 

saúde-doença, partindo da singularidade no ato do cuidado, priorizando os atos cuidadores e a 

autonomia dos sujeitos. 

Faz-se necessário lembrar que o Estatuto do Idoso (BRASIL, 2003) prevê, através do 

SUS, atenção integral ao idoso, em um conjunto que envolve a promoção, prevenção, 

proteção e recuperação do idoso e proteção à velhice. Desse modo, parece imperativo a 

descentralização do atendimento hospitalar em detrimento do cuidado e assistência na 

comunidade, pela estratégia da saúde da família, bem como na utilização de outros modelos 

assistenciais.  

O desfecho readmissão hospitalar revela, de certo modo, a deficiência do modelo 

assistencial atual, uma vez que o idoso que sofre internação num momento de “agudização” 

de processos patológicos crônicos, recebe alta hospitalar ainda portador de doença crônica 

sem orientações quanto ao autocuidado, medidas de controle e prevenção de complicações do 

seu estado de saúde. Ou seja, apesar de disponibilizar toda a tecnologia para diagnóstico e 

tratamento, não há resolutividade, visto que não há associação entre tratamento, prevenção e 

reabilitação. 

A seguir, um conjunto de variáveis demográficas, socioeconômicas, de situação de 

saúde e de utilização dos serviços de saúde foi testado na busca de associação estatisticamente 

significativa em relação ao desfecho readmissão hospitalar. 

 

 

Fatores Associados à Readmissão Hospital 

 

As variáveis incluídas neste modelo bivariado foram: sexo, idade, situação conjugal, 

diagnóstico principal, número de comorbidades, permanência hospitalar, hospitalização prévia 

nos últimos 12 meses, nível de dependência dos cuidados de Enfermagem, presença ou não de 

cuidador e acompanhamento por serviços de saúde. 

Com o objetivo de verificar se existe associação significativa entre as variáveis 

demográficas, clínicas e de hospitalização com o desfecho de readmissão hospitalar em quatro 

anos, a Tabela 6 fornece a frequência (n) e o percentual (%) das variáveis demográficas, 
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clínicas e de hospitalização, segundo a readmissão em quatro anos (sim e não) e o 

correspondente nível descritivo (p valor) do teste estatístico. Os dados numéricos foram 

expressos através de média ± desvio padrão (DP) ou mediana ± amplitude interquatílica 

(AIQ), este para variáveis sem distribuição normal (Guassiana). 

Para fins de ilustração, foram propostos outros agrupamentos para algumas variáveis. 

Tabela 6 - Variáveis associadas ao desfecho de readmissão hospitalar em quatro anos, 

HUAP. Niterói, janeiro - junho, 2010. 
                

Variável Categoria 

Com 

readmissão  
Sem 

readmissão p valor 
a
 

n %   n % 

Idade (faixas) 

60 a 69 anos 42 44,7   120 48,0 

0,37 70 a 79 anos 30 31,9   88 35,2 

80 a 110 anos 22 23,4   42 16,8 

Sexo 
Feminino 40 42,6 

 
124 49,6 

0,24 
Masculino 54 57,5 

 
126 50,4 

Diagnóstico principal 

Dças circulatórias 37 39,4   73 30,4 

0,079 
Neoplasias 7 7,5   38 15,8 

Infecto/parasitárias 6 6,4   26 10,8 

Outras causas 44 46,8   103 42,9 

Situação conjugal 
Com companheiro 37 52,9 

 
89 53,6 

0,91 
Sem companheiro 33 47,1 

 
77 46,4 

No de comorbidades 

(faixas) 

Nenhuma 4 5,7   16 9,4 

0,27 1 a 3 55 78,6   138 81,2 

4 a 5 11 15,7   16 9,4 

No de comorbidades 

(faixas) 

0 a 1 17 24,3 
 

61 35,9 

0,13 2 a 3 42 60,0 
 

93 54,7 

4 a 5 11 15,7   16 9,4 

Cuidador * 
Familiar 59 86,8   138 89,0 

0,62 
Não tem 9 13,2   17 11,0 

Acompanhamento pós-alta 

Ambulatório hospitalar  53 75,7 
 

112 67,9 

0,53 
AH e outros 10 14,3 

 
37 22,4 

USB/PSF/geriátrico 2 2,9 
 

6 3,6 

Não tem 5 7,1 
 

10 6,1 

Dependência de cuidados 

Independente 31 44,3   86 50,9 

0,64 Parcial/ dependente 26 37,1   55 32,5 

Total/ dependente 13 18,6   28 16,6 
a
 teste de χ

2
 ou exato de Fisher. 
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Tabela 6 - Variáveis associadas ao desfecho de readmissão hospitalar em quatro anos, 

HUAP. Niterói, janeiro - junho, 2010. (continuação) 
 
                

Variável Categoria 

Com 

readmissão  
Sem 

readmissão p valor 
a
 

n %   n % 

Dependência de cuidados 
Independente 31 44,3 

 
86 50,9 

0,35 
Dependente 39 55,7 

 
83 49,1 

Hospitalização prévia em 

12 meses 

Sim 73 77,7   0 0,0 
< 0,0001 

Não 21 22,3   250 100 

Permanência hospitalar 

(faixas) 

2 a 7 dias 14 14,9 
 

65 26,0 

0,017 8 a 30 dias 65 69,2 
 

131 52,4 

> 30 dias 15 16,0 
 

54 21,6 

Permanência hospitalar 

(faixas) 

1 a 7 dias 14 14,9   65 26,0 

0,021 
8 a 14 dias 29 30,9   52 20,8 

15 a 21 dias 24 25,5   44 17,6 

> 22 dias 27 28,7   89 35,6 

Idade (em anos) 72,3 ± 10,1 
 

71,2 ± 8,6 0,30 

No de comorbidades (0 a 5) 2 ± 1 
 

2 ± 2 0,12 

Tempo de permanência hospitalar (em dias) * 15 ± 15   15 ± 21 0,81 
a
 teste de χ

2
 ou exato de Fisher. 

* para fins comparativos foi desconsiderado o tipo de cuidador formal (n = 4). 

* a idade foi expressa através de média ± desvio padrão e analisadas pelo teste t de Student para amostras 

independentes. 

* o Nº de comorbidades e o tempo de permanência hospitalar foram expressos através de mediana ± AIQ e 

analisadas pelo teste de Mann-Whitney (não paramétrico). 

 
 

Observou-se que o grupo com readmissão apresentou proporção de hospitalização 

prévia em 12 meses (p < 0,0001) e permanência hospitalar de 8 a 31 dias (p = 0,017) 

significativamente maior do que o grupo sem readmissão em quatro anos. 

Não existe diferença significativa, ao nível de 5%, nas demais variáveis entre os dois 

grupos. 

A análise de Regressão Logística foi realizada para avaliar a influência simultânea das 

variáveis sobre o desfecho readmissão hospitalar em quatro anos. O processo de seleção das 

variáveis foi o de “stepwise forward”, ao nível de 5%, o qual seleciona o menor subgrupo de 

variáveis independentes que melhor explica (ou prediz) a readmissão. As variáveis 

consideradas nesta análise foram as da Tabela 6 (categóricas e numéricas). 
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O método de regressão logística foi processado, porém devido à ausência absoluta de 

hospitalização prévia em 12 meses, no grupo sem readmissão, os parâmetros não puderam ser 

estimados. A saída do procedimento mostrou apenas que o modelo logístico selecionou a 

presença de hospitalização prévia e a permanência hospitalar como preditores independentes 

para readmissão hospitalar em quatro anos. 

Sendo assim, foi proposto processar a regressão logística na ausência da variável 

hospitalização prévia em 12 meses. A Tabela 7 fornece os parâmetros da regressão logística 

que são: coeficiente, erro padrão (EP), nível descritivo (p valor) e o risco relativo (RR) com 

seu respectivo intervalo de confiança de 95% (IC de 95%) para readmissão hospitalar em 

quatro anos.  

 
Tabela 7 - Regressão logística para a readmissão hospitalar em quatro anos, HUAP. 

Niterói, janeiro - junho, 2010. 

     
      

Variável significativa Coeficiente EP p valor RR IC de 95% 

Permanência hospitalar  1 a 7 dias (referência) 
 

0,004 
    

                                        8 a 30 dias 1,0171 0,3923 0,010 2,8 1,28 - 6,0 

                                        > 30 dias -0,0364 0,5071 0,94 0,96 0,36 - 2,6 

EP: erro padrão do coeficiente 
       

RR: risco relativo 
       

 

 

Segundo a regressão logística, observou-se que a permanência hospitalar entre 8 a 

30 dias (p = 0,010) foi variável independente para predizer a readmissão em quatro anos, com 

risco relativo de 2,8 em relação à permanência < 7 dias. As demais variáveis não 

apresentaram contribuição independente, ao nível de 5%. 

Enfim, nesta pesquisa, o desfecho readmissão hospitalar em idosos apresentou 

associação positiva com os eventos hospitalização prévia nos últimos 12 meses e tempo de 

permanência hospitalar de 8 a 30 dias na última internação. Estes achados estão descritos em 

outros estudos que identificaram além destes, outros fatores associados.  

Paz (2004) acompanhou 164 idosos durante seis meses e verificou que 26,4% dos 

idosos foram readmitidos em 30 dias e 41,2% foram readmitidos em três meses de 

acompanhamento. Neste seguimento, a autora identificou como fator associado ao desfecho 

readmissão hospitalar o diagnóstico principal de neoplasia, hospitalização prévia em 12 

meses, sexo masculino do cuidador e permanência hospitalar de 16 a 30 dias. 
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Alvarenga e Mendes (2003) verificaram em uma amostra de 262 idosos, um total de 

502 readmissões no período de um ano. O mesmo estudo sustentou como fatores de risco para 

readmissão hospitalar de idosos: neoplasias, internações hospitalares de 16 a 30 dias e 

hospitalização prévia no último ano. 

Assim, o envelhecimento associado a uma maior vulnerabilidade para DCNTs pode 

ser apontado como uma das causas da alta incidência de readmissões entre idosos (NÚÑEZ, et 

al, 2006; PAZ, 2004; PALOMARES, et al, 2002; MARTÍNEZ, et al, 2001). 

Outros estudos sugerem que idosos com múltiplas comorbidades (especial destaque 

para as doenças cardiovasculares), com capacidade funcional diminuída, muito idoso (> 80 

anos) e auto avaliação de saúde ruim são os mais susceptíveis às readmissões hospitalares 

(GUERRA e RAMOS-CERQUEIRA, 2007; PUENTE, et al, 2003; PALOMARES, et al, 

2002; MARTÍNEZ, et al, 2001; BOULT et al, 1993) . 

Como identificado nesta investigação, o fator de risco que parece estar presente na 

maioria dos estudos é o de que idosos que sofreram admissão hospitalar prévia nos últimos 12 

meses apresentam índices maiores de readmissão hospitalar (BAHADORI e FITZGERALD, 

2007; GUERRA e RAMOS-CERQUEIRA, 2007; NÚÑEZ, et al, 2006; BILLINGS, et al, 

2006; ROLAND, et al, 2005; PAZ, 2004) .  

Outros estudos afirmam que a alta precoce (autores afirmam que o tempo de observação 

maior pode ser protetor para o idoso) e a falta de orientação no momento da alta estão 

presentes em cerca de um terço dos casos de readmissão (NÚÑEZ, et al, 2006; TIERNEY e 

WORTH, 1995). 

Conhecer o perfil do idoso em situação de readmissão hospitalar nos convida a um olhar 

mais cuidadoso para o idoso que apresenta internações prévias e ficou internado num período 

entre 8 e 30 dias. Como observado, estes idosos devem ser acompanhados com rigor, pois 

apresentam fatores de risco para futuras readmissões, em especial, no seguimento dos 12 

meses seguintes a alta hospitalar. 

 

 

Implicações para a Enfermagem Gerontológica 

 

O envelhecimento populacional brasileiro traduz-se em um fenômeno complexo e 

multifacetado, revelando diferentes modos de envelhecer em nossa sociedade. A maioria dos 

idosos mantem sua independência e autonomia, porém, uma pequena parcela parece destacar-

se sob o aspecto da vulnerabilidade.  



74 

 

A maior vulnerabilidade para o desenvolvimento de DCNTs aliada à presença de 

múltiplas comorbidades tem sido referenciada como propulsora de um maior consumo dos 

serviços de saúde, revelando a necessidade de ações preventivas, de detecção precoce, 

controle e reabilitação dos problemas de saúde entre os idosos. 

No decorrer do presente estudo foram investigados duas questões chave na assistência 

ao idoso hospitalizado: a demanda gerada por esta população em relação aos cuidados de 

Enfermagem e os registros do Enfermeiro para preparação de alta hospitalar.  

Quanto ao nível de dependência dos cuidados de Enfermagem, identificou-se que a 

maioria dos idosos em situação de readmissão hospitalar demanda cuidados intermediários e 

semi-intensivos, sendo o oposto verificado entre os idosos que não sofreram readmissão 

hospitalar, que, em sua maioria, demandavam cuidados mínimos. Este achado é corroborado 

por alguns autores que afirmam que a cada hospitalização o declínio funcional acomete com 

maior intensidade o idoso (KAWASAKI e DIOGO, 2007; KAMPER et al, 2005), e aliado à 

gravidade da doença e terapêutica inadequada determina um tempo maior de hospitalização. 

Para o Enfermeiro, o desafio está no aspecto qualitativo do cuidado prestado. Além de 

constatar que o idoso demanda maior tempo de trabalho deste profissional, este achado 

sinaliza para a necessidade da equipe de saúde estar capacitada para lidar com esta clientela. 

Santos e Sales (2007) também identificaram uma maior dependência de cuidados de 

Enfermagem em uma população idosa e concluíram que o Enfermeiro que atua junto ao idoso 

no cenário hospitalar precisa olhar para além da patologia e dos procedimentos prescritos para 

tratamento do que levou a internação, mas sim, detendo conhecimento para diferenciar as 

perdas naturais e o envelhecimento patológico, estabelecendo o holismo para nortear a 

sistematização do cuidado. 

Quanto aos registros do Enfermeiro de preparação para alta hospitalar, identificou-se 

um número irrisório nesta investigação. Este fator pode ter contribuído negativamente no 

momento de relacionar tal variável ao desfecho readmissão hospitalar, uma vez que estudos 

realizados em instituições que desenvolvem programas de planejamento de alta hospitalar têm 

demonstrado que este planejamento associado ao acompanhamento domiciliar de idosos após 

a alta hospitalar, reduz hospitalizações não planejadas, tempo de permanência hospitalar e 

óbitos (ISRAEL, 2005; ELKAN et al, 2001; STEWART, MARLEY e HOROWITZ, 1999; 

NAYLOR et al, 1999). 

Desse modo, identificamos dois grandes desafios para assistir de forma adequada os 

idosos hospitalizados: qualificar esta assistência e garantir a continuidade dos cuidados após a 
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alta hospitalar, de forma a integrar ações preventivas, de detecção precoce, controle e 

reabilitação. 

A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (BRASIL, 2006) traz como propósito 

basilar estas ações, através da promoção do envelhecimento saudável, da preservação e/ou a 

melhoria da capacidade funcional dos idosos, a prevenção das doenças, a recuperação da 

saúde daqueles que adoecem e a reabilitação daqueles que venham a ter sua capacidade 

funcional restringida, de modo a garantir-lhes permanência no meio em que vivem exercendo 

de forma independente suas funções na sociedade. 

As políticas de atenção ao idoso propõem, dentro dos princípios do SUS, ações com 

universalidade de acesso que integrem todos os níveis de assistência, através de modelos 

assistenciais próprios para esta população como centros-dia, centros de convivência, 

institucionalização e atendimento domiciliar.  

Neste contexto, a Estratégia Saúde da Família (ESF), pautada na equipe 

interdisciplinar que acompanha a família em seu domicílio, emerge como estratégia para 

acompanhamento e recolocação dos idosos dentro do sistema de saúde, evitando que a porta 

de entrada destes idosos seja os serviços de emergência. 

Pode partir da ESF, através dos sistemas de referência e contrarreferência, a integração 

com os demais serviços de saúde, de acordo com as necessidades e demandas que o idoso, 

avaliado de forma individualizada e integralmente, apresente no decorrer desta fase da vida. 

Segundo Motta, Aguiar e Caldas (2011), como o envelhecimento não acontece de 

forma homogênea, as necessidades e demandas variam, sendo preciso fortalecer o trabalho em 

rede para contemplar a atenção aos idosos saudáveis e atender àqueles com diferentes graus 

de incapacidade ou enfermidades. 

As mesmas autoras identificaram que entre equipes da ESF, apesar de atenderem um 

grande número de idosos, há fragilidade na apropriação de conhecimentos de geriatria e 

gerontologia. Outro ponto importante citado foi a inexistência de redes de atenção ao idoso 

nos diversos níveis de atenção, o que torna ainda mais difícil a prestação de assistência 

adequada. 

Neste sentido, seja qual for o nível de atenção, a equipe de saúde precisa estar 

preparada para avaliar este idoso. A inclusão de disciplinas voltadas à saúde do idoso deve 

estar inserida nos currículos de formação na área da saúde, desde o nível técnico ao nível 

superior. Além destas medidas, treinamento e capacitação de equipes de saúde que atendam 

esta clientela devem ser promovidos, bem como precisam ser encorajados às especializações 
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(lato-sensu) e disponibilizados fomentos às pesquisas que possam subsidiar informações 

acerca das peculiaridades da pessoa idosa e do processo de envelhecimento. 

Durante a hospitalização, torna-se imprescindível a capacitação dos profissionais e 

implantação de programas de planejamento de alta hospitalar, com base em ações educativas 

que estimulem e promovam o autocuidado, bem como orientações aos cuidadores, que serão 

parceiros na prestação de cuidados no domicílio.  

O planejamento de alta hospitalar deve ser construído pelo Enfermeiro Gerontólogo e 

executado junto à equipe interdisciplinar. Através da Sistematização da Assistência de 

Enfermagem seria possível identificar os problemas relativos à saúde do idoso hospitalizado 

em todos os seus aspectos (biológico, psicossocial e ambiental), e assim, através destes 

diagnósticos propor ações terapêuticas que serão implementadas durante a hospitalização e 

após a alta hospitalar. Quando estas ações extrapolarem as capacidades dos cuidadores, outros 

modelos assistenciais devem ser recrutados visando à continuação dos cuidados necessários.  

Para isso, sugere-se o desenvolvimento de protocolos de atendimento ao idoso 

hospitalizado baseado nos diagnósticos de enfermagem prevalentes nesta população, na 

identificação de idosos frágeis, no planejamento de alta e no efetivo funcionamento dos 

sistemas de referência e contrarreferência que dê retorno à instituição hospitalar das condições 

de saúde daquele que por ela foi assistido e garanta ao idoso a continuidade da assistência, 

sem perder o vínculo com o sistema de saúde. 

Uma possibilidade para diminuir a demanda por consultas em ambulatórios 

especializados, como observado nesta investigação, estaria na identificação de idosos frágeis e 

no atendimento prioritário destes, nos ambulatórios geriátricos.  

Com base nesta investigação e nos estudos aqui referenciados, a triagem de idosos 

frágeis estaria na identificação de múltiplas internações, tempo de permanência hospitalar 

prolongado, doenças crônicas debilitantes que cursam com déficit funcional e dependência 

moderada a grave, síndromes geriátricas, estados mórbidos que cursam com sarcopenia 

(riscos de quedas, interferência na capacidade funcional/independência) e nos muito idosos. 

Para isso, a utilização de instrumentos de avaliação geriátrica poderia estar associada à 

avaliação do idoso hospitalizado. Através destes, poderíamos avaliar equilíbrio, velocidade de 

marcha, força de preensão manual, capacidade funcional para atividades instrumentais e 

básicas de vida diária, e capacidade cognitiva. 

Portanto, faz-se necessário e urgente incluir todas as formas de intervenção na 

sociedade, mediante proteção e educação em saúde, tendo como parceiros o idoso, a família, 

os profissionais de saúde e o Estado. Tais intervenções têm o propósito de otimizar a 
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assistência prestada, os recursos investidos sejam eles humanos, materiais ou financeiros, 

diminuir as readmissões hospitalares e promover melhoria na qualidade de vida do idoso e sua 

família. 
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CONCLUSÃO 

 

Este estudo teve por objetivo identificar o perfil de idosos em situação de readmissão 

hospitalar, partindo no primeiro momento, da descrição de características demográficas, 

socioeconômicas, de situação de saúde e utilização de serviços de saúde, e, no segundo 

momento, associando estas características ao desfecho readmissão hospitalar no seguimento 

de 4 anos anteriores a última internação,  trazendo a discussão das implicações deste desfecho 

para a Enfermagem Gerontológica. 

Na dimensão demográfica, verificou-se que a média de idade entre os idosos foi de 

72,3 ± 10,7 anos, sendo a idade mínima de 60 anos e a máxima de 110 anos. Houve maior 

prevalência de idosos na faixa etária de 60 a 69 anos. Em relação ao sexo, houve predomínio 

de idosos do sexo masculino e quanto à procedência houve maior frequência de idosos 

moradores do município de Niterói. 

Em relação à dimensão socioeconômica, a situação conjugal dos idosos, em sua 

maioria, é de casados e incluem idosos que mantém união estável. Ao relacionar as variáveis 

sexo e a presença de companheiro, observou-se que 69,8% dos idosos do sexo masculino 

mantêm-se com companheiras, contrapondo-se às mulheres idosas, em que as maiores 

porcentagens foram identificadas entre viúvas e solteiras, sem companheiros (79,2%). 

A maioria dos idosos tem filhos (94,9%). A média de filhos foi de 2,8 ± 1,0. A 

composição familiar dos idosos predominou de duas a quatro pessoas, sendo a média de 

pessoas no domicílio de 2,7 ± 1,1. Quanto à presença de cuidador, a maioria dos idosos recebe 

cuidados de seus familiares (84,6%). 

A condição de aposentado e pensionista prevaleceu entre os idosos. Entre os 

aposentados, prevaleceram os homens e entre os pensionistas, todos eram do sexo feminino. 

No que se refere à situação de saúde, os diagnósticos principais mais prevalentes 

foram os relativos às doenças do aparelho circulatório (37,2%), doenças do aparelho digestivo 

(10,6%) e dividindo a terceira posição, as neoplasias e doenças do aparelho respiratório (9,6% 

cada). 

Neste estudo, a maioria dos idosos apresentava pelo menos uma comorbidade (94%). 

O número máximo de comorbidades para o idoso foi de cinco, sendo verificada a presença de 

155 comorbidades entre 63 sujeitos. 

Entre estes diagnósticos secundários os mais prevalentes foram os relativos às doenças 

do aparelho circulatório, doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas e doenças do 

aparelho respiratório. 
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Quanto às características das internações hospitalares, a média de permanência 

hospitalar, na última internação, foi de 19,9 ± 18,8 dias, sendo o menor tempo de permanência 

de 2 dias e o maior de 126 dias. Dos idosos em condição de readmissão hospitalar, a maioria 

esteve internada de 8 a 30 dias (68,1%). 

Quanto ao intervalo entre as duas últimas internações, a média foi de 245,4 ± 305,8 

dias, sendo o menor intervalo de 2 dias e o maior de 1.311 dias. Entre os sujeitos, a maioria 

sofreu hospitalização prévia em 12 meses, onde no seguimento de três meses, após a alta 

hospitalar, apresentaram maiores índices de readmissão. 

Grande parte dos idosos apresentou algum grau de dependência (parcial ou total) dos 

cuidados de Enfermagem. Este fato traz implicações diretas para Enfermagem, uma vez que a 

referida população exige mais cuidados e por consequência, maior conhecimento do processo 

do envelhecimento e das peculiaridades do cuidado ao idoso com múltiplas patologias. 

Quanto à utilização dos serviços de saúde entre as admissões hospitalares, observou-se 

que a maioria dos idosos não recebeu orientações de Enfermagem para a alta hospitalar 

(97%). Os idosos, em geral, foram referenciados para ambulatórios especializados na própria 

instituição e entre as internações, os serviços de saúde mais utilizados foram os serviços de 

emergência. 

Ao verificar se existia associação significativa entre as variáveis demográficas, 

clínicas, de hospitalização e de utilização dos serviços de saúde com o desfecho readmissão 

hospitalar constatou-se que o grupo de idosos que sofreu readmissão hospitalar apresentou 

proporção de hospitalização prévia em 12 meses e permanência hospitalar de 8-30 dias, 

significativamente maior que o grupo sem readmissão em 4 anos. 

Sendo assim, após processar a regressão logística destas variáveis, constatou-se que a 

permanência hospitalar entre 8 a 30 dias foi variável independente para predizer a readmissão 

hospitalar em 4 anos. 

Portanto, os resultados desta investigação fornecem alguns subsídios para o 

planejamento de programas de atenção à saúde do idoso no contexto hospitalar e para 

acompanhamento comunitário. Recomenda-se a adoção de medidas de educação em saúde em 

nos momentos que o idoso e sua família estão em contato com os serviços de saúde. 

Deste modo, o desenvolvimento de competências para a equipe de saúde atuar nos 

diversos níveis de atenção é necessária para o enfrentamento do envelhecimento populacional. 

A inclusão dos conteúdos de geriatria e gerontologia na graduação, pós-graduação e no 

ambiente de trabalho através de programas de educação permanente podem iluminar as 
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especificidades do cuidado ao idoso e facilitar a integração entre os profissionais que compõe 

a equipe de saúde. 

A construção de uma rede de atenção à saúde do idoso parece configurar-se no maior 

desafio. As competências de cada nível de atenção não estão bem estabelecidas, deixando 

serviços fundamentais no atendimento de idosos como detecção precoce, acompanhamento de 

doenças crônicas e reabilitação, sem referências.  

Assim, a desorganização da rede e a falta de integração entre os serviços, além da 

inexistência de serviços especializados de apoio e suporte familiares incapacitam o sistema de 

saúde em prestar atenção integral à saúde dos idosos. 

Por fim, a Enfermagem Gerontológica pode contribuir no desenvolvimento de um 

modelo assistencial que acompanhe de forma integral e holística o idoso, compreendendo no 

ambiente hospitalar que a doença significa um dano à totalidade da existência do idoso, em 

suas dimensões física, psicossocial e ambiental.  

Assim, a saúde do idoso pode ser entendida como a capacidade de conviver com estas 

dimensões da vida, de doenças e da finitude. Entretanto, esse enfrentamento só será possível 

quando deixarmos de olhar o idoso e seus problemas de saúde de forma separada e atuarmos 

no conjunto de coisas que não estão dando certo na vida do idoso, fornecendo subsídios para 

idosos e suas famílias atuarem ativamente na promoção e recuperação da saúde.  
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APÊNDICE A 

PERFIL DE IDOSOS EM SITUAÇAO DE READMISSÃO HOSPITALAR 

FORMULÁRIO 

 

 
NOME (INICIAIS): PRONTUÁRIO: 

SEXO FEMININO (   ) 

MASCULINO (   ) 

IDADE  

 

PROCEDÊNCIA  

SITUAÇÃO 

CONJUGAL 

CASADO (   )       SOLTEIRO (   )      VIÚVO (   )       SEPARADO (  ) 

FILHOS: 

 
Sim (1)                                                 Não (2)  

Quantos?  

   

COMPOSIÇÃO 

FAMILIAR 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

(   ) SEM REGISTRO 

RENDIMENTOS: 

 

TIPO: 

 NÃO (   ) 

APOSENTADORIA (   )      PENSÃO ( ) 

OUTRAS ATIVIDADES REMUNERADAS (   ): 

TEM CUIDADOR? 

QUEM CUIDA? 
Sim (   )     Não (   ) 

 FAMÍLIA (   ) 

CUIDADOR FORMAL (   )       OUTROS (    ) 

 
DIAGNOSTICO PRINCIPAL CID-10: 

PATOLOGIA: 

DIAGNÓSTICO (S) 

SECUNDÁRIO (S) 

CID-10: 

PATOLOGIA(S) 

HOSPITALIZAÇÃO NOS ÚLTIMOS 12 MESES? Sim (1)     Não (2) 

INTERNAÇÕES EM 4 ANOS  

MOTIVO DA INTERNAÇÃO   

PERMANÊNCIA HOSPITALAR  

INTERVALO ENTRE AS DUAS ÚLTIMAS 

ADMISSÕES 

 

NÍVEL DE DEPENDÊNCIA (   ) INDEPENDENTE 

(   ) PARCIALMENTE DEPENDENTE 

(   ) TOTALMENTE INDEPENDENTE 

 
REGISTRO DE ORIENTAÇÃO DE ENFERMAGEM 

PARA ALTA HOSPITALAR 

Sim (1)     Não (2) 

ACOMPANHAMENTO EM ALGUM SERVIÇO DE 

SAÚDE 

Sim (1)     Não (2) 

QUAL É O SERVIÇO? (1) (1) UBS   (2) PSF 

(2) (3) AMBULATÓRIO HOSPITALAR 

(3) (4) AMBULATÓRIO GERIÁTRICO 

(4) (99) OUTRO: 

SERVIÇOS DE SAÚDE UTILIZADOS ENTRE AS 

ADMISSÕES: 

(1)  (1) SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA 

(2) (2) INTERNAÇÃO HOSPITALAR 

(3) (3) ATENDIMENTO DOMICILIAR 

(4) (99) NENHUM 
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APÊNDICE B 

CODIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PARA DIGITAÇÃO EM BANCO DE DADOS 

 

 

Idade 

Variável discreta medida em anos 

completos. 

(99) não registrado 

 

Sexo 

(1) Feminino 

(2) Masculino 

 

Procedência 

(1) Município de Niterói 

(2) Município de São Gonçalo 

(3) Outros 

 

Situação Conjugal 

(1) Casado (a) ou em união estável 

(2) Viúvo (a) 

(3) Solteiro (a) 

(4) Separado (a), divorciado (a) ou 

desquitado (a) 

(99) Não registrado 

Filhos 

Variável discreta medida em unidade. 

(99) Não registrado 

 

Composição Familiar 

Variável discreta medida em unidade. 

(99) Não registrado 

 

Rendimentos 

(1) Aposentado (a) 

(2) Pensionista 

(3) Outras atividades remuneradas 

(4) Não 

(99) Não registrado 

 

Cuidador 

(1) Familiar 

(2) Formal 

(3) Não 

(99) Não registrado 

 

 

Readmissão em 12 meses 

(1) Sim 

(2) Não 

 

Nº de internações em quatro anos 

Variável discreta medida em unidade. 

(99) Não registrado 

 

Intervalo entre as duas últimas 

admissões 

Variável discreta medida em dias 

completos. 

(99) Não registrado 

 

Permanência hospitalar na última 

internação 

Variável discreta medida em dias 

completos. 

(99) Não registrado 

 

Nível de dependência dos cuidados de 

Enfermagem 

(1) Independente 

(2) Parcialmente dependente 

(3) Totalmente dependente 

 

Registro de Enfermagem – 

orientações para alta hospitalar 

(1) Sim 

(2) Não 

 

Acompanhamento em Serviços de 

Saúde 

(1) Ambulatório hospitalar 

(2) UBS 

(3) PSF 

(4) Não 

(5) Ambulatório Geriátrico 

(99) Não registrado 
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Serviços utilizados entre as admissões 

hospitalares 

(1) Serviços de emergência 

(2) Internações hospitalares 

(3) Outros 

(99)Não registrado. 

 

PARA QUALQUER VARIÁVEL: 

(98) Prontuário não disponível. 

 

 

 

 

 

Diagnósticos Médicos Principais e Secundários – Grupos de Causas - CID-10 

 

 

Nº GRUPOS DE CAUSA 

1 Capítulo I Algumas doenças infecciosas e parasitárias (A00-B99) 

2 Capítulo II Neoplasias [tumores] (C00-D48) 

3 Capítulo III  Doenças do sangue e dos órgãos hematopoiéticos e alguns 
transtornos imunitários (D50-D89) 

4 Capítulo IV Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas (E00-E90) 

5 Capítulo V Transtornos mentais e comportamentais (F00-F99) 

6 Capítulo VI Doenças do sistema nervoso (G00-G99) 

7 Capítulo VII Doenças do olho e anexos (H00-H59) 

8 Capítulo VIII Doenças do ouvido e da apófise mastoide (H60-H95) 

9 Capítulo IX Doenças do aparelho circulatório (I00-I99) 

10 Capítulo X Doenças do aparelho respiratório (J00-J99) 

11 Capítulo XI Doenças do aparelho digestivo (K00-K93) 

12 Capítulo XII Doenças da pele e do tecido subcutâneo (L00-L99) 

13 Capítulo XIII Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo (M00-
M99) 

14 Capítulo XIV Doenças do aparelho geniturinário (N00-N99) 

15 Capítulo XV Gravidez, parto e puerpério (O00-O99) 

16 Capítulo XVI Algumas afecções originadas no período perinatal (P00-P96) 

17 Capítulo XVII Malformações congênitas, deformidades e anomalias 
cromossômicas (Q00-Q99) 

18 Capítulo XVIII Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de 
laboratório, não classificados em outra parte (R00-R99) 

19 Capítulo XIX Lesões, envenenamento e algumas outras consequências de causas 
externas (S00-T98) 

20 Capítulo XX Causas externas de morbidade e de mortalidade (V01-Y98) 

21 Capítulo XXI Fatores que influenciam o estado de saúde e o contato com os 
serviços de saúde (Z00-Z99) 

22 Capítulo XXII Códigos para propósitos especiais (U00-U99) 

 

 

 

 

 

http://www.datasus.gov.br/cid10/v2008/webhelp/cap01_3d.htm
http://www.datasus.gov.br/cid10/v2008/webhelp/cap02_3d.htm
http://www.datasus.gov.br/cid10/v2008/webhelp/cap03_3d.htm
http://www.datasus.gov.br/cid10/v2008/webhelp/cap03_3d.htm
http://www.datasus.gov.br/cid10/v2008/webhelp/cap04_3d.htm
http://www.datasus.gov.br/cid10/v2008/webhelp/cap05_3d.htm
http://www.datasus.gov.br/cid10/v2008/webhelp/cap06_3d.htm
http://www.datasus.gov.br/cid10/v2008/webhelp/cap07_3d.htm
http://www.datasus.gov.br/cid10/v2008/webhelp/cap08_3d.htm
http://www.datasus.gov.br/cid10/v2008/webhelp/cap09_3d.htm
http://www.datasus.gov.br/cid10/v2008/webhelp/cap10_3d.htm
http://www.datasus.gov.br/cid10/v2008/webhelp/cap11_3d.htm
http://www.datasus.gov.br/cid10/v2008/webhelp/cap12_3d.htm
http://www.datasus.gov.br/cid10/v2008/webhelp/cap13_3d.htm
http://www.datasus.gov.br/cid10/v2008/webhelp/cap13_3d.htm
http://www.datasus.gov.br/cid10/v2008/webhelp/cap14_3d.htm
http://www.datasus.gov.br/cid10/v2008/webhelp/cap15_3d.htm
http://www.datasus.gov.br/cid10/v2008/webhelp/cap16_3d.htm
http://www.datasus.gov.br/cid10/v2008/webhelp/cap17_3d.htm
http://www.datasus.gov.br/cid10/v2008/webhelp/cap17_3d.htm
http://www.datasus.gov.br/cid10/v2008/webhelp/cap18_3d.htm
http://www.datasus.gov.br/cid10/v2008/webhelp/cap18_3d.htm
http://www.datasus.gov.br/cid10/v2008/webhelp/cap19_3d.htm
http://www.datasus.gov.br/cid10/v2008/webhelp/cap19_3d.htm
http://www.datasus.gov.br/cid10/v2008/webhelp/cap20_3d.htm
http://www.datasus.gov.br/cid10/v2008/webhelp/cap21_3d.htm
http://www.datasus.gov.br/cid10/v2008/webhelp/cap21_3d.htm
http://www.datasus.gov.br/cid10/v2008/webhelp/cap22_3d.htm
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ANEXO A 

SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO DE PACIENTES DE PERROCA 

 

 

1- Estado Mental e Nível de Consciência (habilidade em manter a percepção e as atividades 

cognitivas) 
( )1- Acordado ; interpretação precisa de ambiente e tempo ; executa, sempre, corretamente, ordens 

verbalizadas ; preservação da memória . 

( )2- Acordado ; interpretação precisa de ambiente e tempo ; segue instruções corretamente apenas 

algumas vezes ; dificuldade de memória. 

( )3- Acordado ; interpretação imprecisa de ambiente e tempo em alguns momentos ; dificilmente 

segue instruções corretamente ; dificuldade aumentada de memória 

( )4- Acordado ; interpretação imprecisa de ambiente e tempo em todos os momentos; não segue 

instruções corretamente ; perda de memória. 

( )5 - Desacordado ; ausência de resposta verbal e manutenção de respostas à estímulos dolorosos ou 

ausência de respostas verbais e motoras. 

 

2 - Oxigenação (aptidão em manter a permeabilidade das vias aéreas e o equilíbrio nas trocas 

gasosas por si mesmo, com auxílio da equipe de Enfermagem e/ou de equipamentos) 

( )1- Não requer oxigenoterapia. 

( )2- Requer uso intermitente ou contínuo de oxigênio sem necessidade de desobstrução de 

vias aéreas. 

( )3- Requer uso intermitente ou contínuo de oxigênio com necessidade de desobstrução de 

vias aéreas. 

( )4- Requer uso de oxigênio por traqueostomia ou tubo orotraqueal . 

( )5- Requer ventilação mecânica. 

 

3 - Sinais Vitais (necessidade de observação e de controle dos parâmetros vitais: temperatura 

corporal, pulso, padrão respiratório, saturação de oxigênio e pressão arterial, arterial média e 

venosa central) 

( )1- Requer controle de sinais vitais em intervalos de 6 horas 

( )2- Requer controle de sinais vitais em intervalos de 4 horas 

( )3- Requer controle de sinais vitais em intervalos de 2 horas 

( )4- Requer controle de sinais vitais em intervalos menores do que 2 horas  

( )5-Requer controle de sinais vitais em intervalos menores do que 2 horas e controle de 

pressão arterial média e/ou pressão venosa central e/ou saturação de oxigênio. 

 

4 - Nutrição e Hidratação (habilidade de ingerir nutrientes e líquidos para atender às 

necessidades metabólicas, por si mesmo, com auxílio de acompanhantes ou da equipe de 

Enfermagem ou por meio de sondas e catéteres) 

( )1- Auto-suficiente 

( )2- Requer encorajamento e supervisão da Enfermagem na nutrição e hidratação oral 

( )3- Requer orientação e supervisão de Enfermagem ao acompanhante para auxílio na 

nutrição e hidratação oral 

( )4- Requer auxílio da Enfermagem na nutrição e hidratação oral e/ou assistência de 

Enfermagem na alimentação por sonda nasogástrica ou nasoenteral ou estoma. 

( )5-Requer assistência efetiva da Enfermagem para manipulação de catéteres periféricos ou 

centrais para nutrição e hidratação. 
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5 - Motilidade (capacidade de movimentar os segmentos corporais de forma independente, 

com auxílio do acompanhante ou da equipe de Enfermagem ou pelo uso de artefatos) 

( ) 1- Auto-suficiente 

( ) 2- Requer estímulo e supervisão da Enfermagem para a movimentação de um ou mais 

segmentos corporais. 

( )3- Requer orientação e supervisão de Enfermagem ao acompanhante para auxílio na 

movimentação de um ou mais segmentos corporais. 

( )4- Requer auxílio da Enfermagem para a movimentação de um ou mais segmentos 

corporais ( )5-Requer assistência efetiva da Enfermagem para movimentação de qualquer 

segmento corporal devido a presença de aparelhos gessados, tração, fixador externo e outros, 

ou por déficit motor. 

 

6- Locomocão (habilidade para movimentar-se dentro do ambiente físico por si só, com 

Auxílio do acompanhante ou da equipe de Enfermagem ou pelo uso de artefatos) 

( )1- Auto-suficiente 

( )2- Requer encorajamento e supervisão da Enfermagem para a deambulação. 

( )3- Requer orientação e supervisão de Enfermagem ao acompanhante para auxílio no uso de 

artefatos (órteses, próteses, muletas, bengalas, cadeiras de rodas, andadores). 

( )4- Requer o auxílio da Enfermagem no uso de artefatos para a deambulação 

( )5-Requer assistência efetiva de Enfermagem para locomoção devido `a restrição no leito. 

 

7- Cuidado Corporal (capacidade para realizar por si mesmo ou com auxílio de outros, 

atividades de higiene pessoal e conforto, de vestir-se e arrumar-se) 

( )1- Auto-suficiente 

( )2- Requer supervisão de Enfermagem na realização do cuidado corporal e conforto. 

( )3- Requer orientação e supervisão de Enfermagem ao acompanhante para auxílio na higiene 

oral, higiene íntima, banho de chuveiro e medidas de conforto. 

( )4- Requer auxílio da Enfermagem na higiene oral, higiene íntima, banho de chuveiro e 

medidas de conforto. 

( )5-Requer assistência efetiva da Enfermagem para o cuidado corporal e medidas de conforto 

devido à restrição no leito. 

 

8 - Eliminações (habilidade em manter as diversas formas de eliminações sozinho, com 

auxílio do acompanhante ou da Enfermagem ou por drenos e estornas) 

( )1- Auto-suficiente 

( )2- Requer supervisão e controle pela Enfermagem das eliminações. 

( )3- Requer orientação e supervisão de Enfermagem ao acompanhante para auxílio no uso de 

comadre, papagaio, troca de fraldas, absorventes e outros, e controle, pela Enfermagem, das 

eliminações 

( )4- Requer auxílio e controle pela Enfermagem no uso de comadre, papagaio, troca de 

fraldas, absorventes e outros. 

( )5-Requer assistência efetiva de Enfermagem para manipulação e controle de catéteres, 

drenos, dispositivo para incontinência urinária ou estomas. 

 

9 - Terapêutica (utilização dos diversos agentes terapêuticos medicamentosos prescritos) 

(  )1- Requer medicação VO de rotina ou ID, SC ou IM. 

( )2- Requer medicação EV contínua e/ou através de sonda nasogástrica, nasoenteral ou 

estorna.  

(  )3-Requer medicação EV intermitente com manutenção de catéter. 

(  )4-Requer uso de sangue e derivados ou expansores plasmáticos ou agentes citostáticos. 
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( )5-Requer uso de drogas vasoativas ou outras que exigem maiores cuidados na 

administração. 

 

10 - Educação à Saúde (habilidade do paciente/família em receber e aceitar orientações sobre 

autocuidado) 

( )1- Orientações de Enfermagem ao paciente/família sobre auto-cuidado com pronta 

compreensão e aceitação das informações recebidas. 

( )2- Orientações de Enfermagem ao paciente/família sobre auto-cuidado com dificuldades de 

compreensão mas com pronta aceitação das informações recebidas. 

( )3- Orientações de Enfermagem ao paciente/família sobre auto-cuidado com pronta 

compreensão mas certa resistência às informações recebidas. 

( )4- Orientações de Enfermagem ao paciente/família sobre auto-cuidado com pronta 

compreensão mas elevada resistência às informações recebidas. 

( )5- Orientações de Enfermagem ao paciente/família sobre auto-cuidado com pronta 

compreensão mas sem aceitação das informações recebidas. 

 

11- Comportamento (sentimentos, pensamentos e condutas do paciente com relação à sua 

doença, gerados em sua interação com o processo de hospitalização, a equipe de saúde e/ou 

família) Para preencher o indicador abaixo observe as conceituações : 

ANSIEDADE - "vago sentimento de catástrofe iminente, apreensão ou sensação de pavor" 

(TAYLOR,1992). 

SINTOMAS DE ANSIEDADE - alteração da respiração, tremores, sudorese, taquicardia, 

náusea, vômito, vertigem, anorexia, diarréia, inquietação, perturbação do sono, medo 

excessivo ou irracional, 

sensações de falta de ar ou sufocamento, parestesias, tensão muscular (DSM-IV,1995). 

RETRAIMENTO SOCIAL - tendência ocasional para evitar contatos sociais ; 

funcionamento social diminuído. 

IRRITABILIDADE - "Irritação : estado relativamente moderado de cólera, expressando-se 

sobretudo em formas verbais" ( CABRAL;NICK,1979). Ex: exasperação, exaltação. 

RETRAIMENTO SOCIAL AUMENTADO - tendência freqüente para evitar contatos 

sociais. 

APATIA -"aparente insensibilidade a tudo o que provoca habitualmente no indivíduo um 

sentimento ou uma emoção" (FILLIOUD et al, 1981), indiferença. Ex: não manifestação de 

amor, ódio, alegria, tristeza, medo, raiva. 

PASSIVIDADE - "é uma predisposição para sofrer sem iniciativa nem esforço todas as 

influências exteriores" (FILLIOUD et al, 1981). Ex: Não reação diante de procedimentos de 

Enfermagem., condutas médicas, hospitalização. 

DESESPERANÇA - "estado subjetivo em que o indivíduo vê escolhas pessoais disponíveis 

limitadas, ou sem alternativas, e está incapaz de mobilizar energia em seu próprio favor" 

(NANDA, 1986). Ex: ausência ou diminuição de expectativas, projetos e planos de vida. 

IMPOTÊNCIA PSÍQUICA - "percepção de que uma pessoa tem de que o que ela pode fazer 

não altera, significativamente, um resultado ... " (NANDA, 1982). Ex: demonstração de 

incapacidade para desempenhar atividades cotidianas ( não sei", "não vou conseguir","não 

posso"). 

AMBIVALÊNCIA DE SENTIMENTOS - " coexistência de dois impulsos, desejos, atitudes 

ou emoções opostos dirigidos para. a mesma pessoa, o mesmo objeto ou o mesmo objetivo ..." 

(DICIONÁRIO Médico Blakiston, 1982). Ex: afirmação/negação, aceitação/rejeição, 

amor/ódio, alegria/tristeza. ISOLAMENTO 

SOCIAL - "provação de contatos sociais ..." (CABRAL; NICK, 1979) . 
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( )1- Calmo, tranquilo; preocupações cotidianas 

( )2- Alguns sintomas de ansiedade (até 3) ou queixas e solicitações contínuas ou retraimento 

social. 

( )3- Irritabilidade excessiva ou retraimento social aumentado ou apatia ou passividade ou 

queixas 

excessivas. 

( )4- Sentimento de desesperança ou impotência psíquica ou ambivalência de sentimentos ou 

acentuada diminuição do interesse por atividades ou aumento da freqüência de sintomas de 

ansiedade (mais de 3 sintomas). 

( )5-Comportamento destrutivo dirigido a si mesmo e aos outros ou recusa de cuidados de 

atenção à saúde ou verbalizações hostis e ameaçadoras ou completo isolamento social. 

 

12 - Comunicação (habilidade em usar ou entender a linguagem verbal e não verbal na 

interação humana) 

( )1-Comunicativo, expressa idéias com clareza e lógica. 

( )2- Dificuldade em se expressar por diferenças sócio-culturais; verbalização inapropriada. 

( )3- Recusa-se a falar; choroso; comunicação não verbal. 

( )4- Dificuldade em se comunicar por distúrbios de linguagem (afasia, disfasia, disartria) ou 

sensibilidade dolorosa ao falar ou por barreira física (traqueostomia, entubação) ou 

deficiência física ou mental.  

( )5- Inapto para comunicar necessidade. 

 

13 - Integridade Cutâneo-Mucosa (manutenção da pele e mucosas sem danificação ou 

destruição) 

( )1- Pele íntegra e sem alteração de cor em todas as 80s do corpo. 

( )2- Presença de alteração da cor da pele (equimose, hiperemia ou outras) em uma ou mais 

Áreas do corpo sem solução de continuidade • 

( )3- Presença de solução de continuidade em uma ou mais Áreas do corpo sem presença de 

exsudato purulento 

( )4- Presença de solução de continuidade em uma ou mais Áreas do corpo com presença de 

exsudato purulento, sem exposição de tecido muscular e/ou ósseo; ausência de Áreas de 

necrose. 

( )5- Presença de solução de continuidade em uma ou mais Áreas do corpo com presença de 

exsudato purulento, exposição de tecido muscular e/ou ósseo ; presença de Áreas de necrose 

 
AVALIAÇÃO DO TIPO DE CUIDADO : 

Cuidados Mínimos : 13 a 26 pontos 

- cuidados a pacientes estáveis sob o ponto de vista clínico e de Enfermagem, mas fisicamente 

autossuficientes quanto às necessidades humanas básicas; 

Cuidados Intermediários : 27 a 39 pontos 

- cuidados a pacientes estáveis sob o ponto de vista clínico e de Enfermagem, com parcial dependência 

das ações de Enfermagem para o atendimento das necessidades humanas básicas; 

Cuidados Semi-Intensivos : 40 a 52 pontos 

- cuidados a pacientes crônicos, estáveis sob o ponto de vista clínico, porém, com total dependência 

das ações de Enfermagem quanto ao atendimento das necessidades humanas básicas. 

Cuidados Intensivos : 53 a 65 pontos 

- cuidados a pacientes graves, com risco iminente de vida, sujeitos à instabilidade de sinais vitais, que 

requeiram assistência de Enfermagem permanente e especializada; 
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ANEXO B 

 

CARTA DE APROVAÇÃO COMITE DE ÉTICA EM PESQUISA HUAP/UFF 

 

 

 


