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A S S I S T Ê N C I A

Rehospitalizado

Pesquisa
inédita revela

porque pacientes
são internados
repetidas vezes

por quê?

E

por quê?

m cada cinco pacientes, de
todas as idades, internados no
Hospital Público Regional de
Betim, em Minas Gerais, um
já esteve hospitalizado e, por

algum motivo, precisou ser readmiti-
do. É o que mostra uma pesquisa fei-
ta pela médica Mônica Silva Monteiro
de Castro em seu doutorado na Es-
cola Nacional de Saúde Pública Ser-
gio Arouca (Ensp) da Fiocruz. Com
dados das Autorizações de Interna-
ção Hospitalar (AIH), disponibiliza-
das pelo Sistema Único de Saúde
(SUS), Mônica também traçou um
perfil desses pacientes que retornam
a um leito de hospital.

De acordo com os resultados
do estudo – que acaba de ser aceito
para publicação na revista científica

Cadernos de
Saúde Pública, publica-

da pela Ensp–, as crianças in-
ternadas repetidas vezes eram mais no-
vas, passavam mais dias no hospital e
tinham maior risco de falecer na hos-
pitalização seguinte. No grupo dos
adultos, as admissões repetidas foram
mais comuns entre os mais velhos, in-
ternados primeiramente por motivos
não-cirúrgicos, que ficaram mais dias
hospitalizados e apresentaram maior
risco de óbito na próxima internação.

“O risco de óbito na hospita-
lização subseqüente foi utilizado como
uma medida aproximada da gravida-
de do paciente”, explica Mônica. As
internações repetidas de um mesmo
indivíduo funcionam como indicado-
res da eficiência dos serviços de saú-
de. E o tempo transcorrido entre uma
hospitalização e a seguinte revela as-
pectos importantes não só da quali-
dade da assistência médica como tam-
bém do perfil do paciente. “Intervalos
curtos entre uma internação e a pró-
xima podem ser sinal de inadequação
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tem condições de
adquirir medicamentos

nem de dar continuidade ao trata-
mento em casa. Provavelmente por
isso retornam ao hospital com seu es-
tado de saúde agravado.

O trabalho de Mônica, portan-
to, pode ajudar aos médicos a ofere-
cerem um melhor atendimento aos in-
divíduos sob risco de reinternação.
“Por exemplo, se uma pessoa com
baixa escolaridade é internada por in-
suficiência renal, ela poderia ser forte
candidata a readmissões hospitalares.
Deveria ser dada a ela atenção espe-
cial, o que inclui, por exemplo, um
acompanhamento médico mais pró-
ximo e um número maior de visitas
do Programa de Saúde da Família”,
exemplifica Mônica.

O problema é que, para a im-
plementação de ações eficientes no
combate às reinternações desneces-
sárias, é importante que se tenha aces-
so a informações que não estão dis-
poníveis nas fichas da AIH. “O
formulário tem um campo para o di-
agnóstico secundário, ou seja, para o
registro de um outro problema de
saúde além daquele que motivou a
hospitalização.Porém, em 80% das fi-
chas estudadas, esse campo estava
vazio”, lamenta Mônica. A médica re-
comenda não só o preenchimento
completo da AIH como também o
acréscimo de mais campos para o
registro de diagnósticos secundários
e para dados como gravidade do

caso ou escolarida-
de do paciente.

Em países desenvolvidos, es-
tudos realizados com uma faixa etária
específica – a dos idosos – encontra-
ram uma proporção de reinternações
maior que a observada no hospital de
Betim. No âmbito nacional, a falta de
parâmetros de comparação é ainda
pior, já que não há trabalhos seme-
lhantes ao de Mônica publicados no
país. Por isso, não se pode dizer se
aquele percentual de 20% de readmis-
sões em Betim é alto ou baixo nem
se ele apresenta tendência ao cresci-
mento ou à queda. De qualquer for-
ma, os dados levantados em Minas
Gerais pela Fiocruz podem embasar
ações governamentais para que o Bra-
sil planeje adequadamente a oferta de
seus serviços hospitalares e otimize a
aplicação de seus recursos no sistema
público de saúde.

As reinternações desnecessárias,
além de desperdiçarem recursos pú-
blicos, dificultam o acesso de quem re-
almente precisa dos serviços de saúde.
Porém, não se pode confundir essas
situações com aquelas em que a
readmissão do paciente é imprescin-
dível, como em geral acontece com
portadores de doenças graves. “Não
se pode prejudicar nenhum paciente,
mas a necessidade de contenção de des-
pesas no sistema público de saúde é
uma realidade e, portanto, o desperdí-
cio com reinternações desnecessárias é
inaceitável”, conclui a médica Marilia
Sá Carvalho, da Ensp, que, junto com
a médica Cláudia Travassos, do Cen-
tro de Informação Científica e Tecno-
lógica (Cict) da Fiocruz, orientou a tese
de doutorado de Mônica.

dos servi-
ços de saúde pres-

tados ao paciente durante
a primeira admissão”, afirma Mô-

nica. “Intervalos longos, por sua vez,
podem sugerir a presença de proble-
mas crônicos de saúde ou questões
socioeconômicas que dificultam o tra-
tamento ambulatorial”, completa a
médica.

Mônica fez um levantamento das
fichas da AIH referentes a todos os
pacientes internados no hospital de
Betim de julho de 1996 a junho 2000,
excluindo as internações apenas no
setor de obstetrícia e os óbitos na pri-
meira admissão. Foram, então, estuda-
das mais de 31 mil fichas. A médica
constatou que, entre os pacientes que
passaram por reinternações, o tempo
médio transcorrido entre uma admis-
são e a seguinte foi de um ano e cinco
meses, para as crianças, e de um ano e
dois meses, para os adultos. Esses tem-
pos podem ser considerados bem lon-
gos, pois a reinternação precoce é aque-
la que ocorre poucos dias depois de o
paciente ter deixado o hospital.

É preciso cuidado na análise des-
ses intervalos mais longos verificados
em Betim. Eles podem revelar que um
número não-desprezível de pacientes
carece de acompanhamento médico
adequado após a alta hospitalar e não




