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RESUMO 

SOUZA, Natália Pereira dos Santos. Análise da necessidade do cuidado 
contínuo à saúde de idosos em risco de hospitalização acompanhados 
em um Hospital-Dia Geriátrico. 2020. 69 f. Dissertação (Mestrado em 

Ciências) - Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2020. Versão corrigida. 

Introdução: A celeridade com que transição demográfica ocorre na atualidade 

nos leva a uma reflexão sobre as condições de vida dos idosos. Atualmente, os 

serviços destinados à população idosa portadora de condições crônicas de 

saúde permanecem fragmentados, descontinuadas e imbricadas a modelos de 

assistência de condições agudas de saúde, transformando o cuidado aos 

doentes crônicos pouco eficientes. Por isso, é preciso que o cuidado seja 

articulado e permeie de forma integrada os fatores relacionados à saúde, a fim 

de diminuir a pressão sobre os serviços que prestam o cuidado, com 

resoluções mais efetivas, melhor uso dos recursos e um melhor manejo das 

consequências relacionadas às multimorbidades, principalmente na velhice. 

Objetivo: Avaliar as necessidades do cuidado contínuo à saúde de idosos com 

risco de hospitalização. Métodos: O estudo tem como base uma pesquisa de 

coorte prospectiva com inclusão de idosos com risco de hospitalização 

encaminhados ao HDG por condição clínica aguda, no período de 2016 a 2019, 

submetidos a uma avaliação inicial e um seguimento telefônico mensal durante 

6 meses após alta do atendimento no serviço de saúde para avaliação dos 

desfechos. Resultados: Durante o período do estudo foram incluídos 386 

participantes, com idade média de 79,68 anos (+7,5), maior predominância do 

sexo feminino (65,9 %), cor branca (53,4 %), escolaridade mediana de 4 anos 

(IIQ, 2,0 – 7,0 ) e  renda mediana de  2 salário mínimo (IIQ, 1,00 – 3,00), 58,5% 

possuíam cuidador e 81, 6% morava sozinho. Os participantes foram 

encaminhados ao HDG em sua maioria por Diabetes Mellitus (13,4%) e 

Insuficiência Cardíaca (12,4%). O tempo de permanência em média foi de 3,3 

atendimentos até a alta do serviço. A comparação entre os grupos 

hospitalização não programada 6 meses antes e 6 meses após do atendimento 

no HDG, revelou que a chance da diferença entre as médias ser devido ao 

acaso é de 0,03% (x² = 12.681, df = 1, p-valor = 0,0003695). Após o 

atendimento no HDG foi possível observar uma diminuição na necessidade e 



quantidade de hospitalização não programada de 106 para 64 idosos e um total 

de 158 para 89 respectivamente. Conclusão: Os resultados desse trabalho 

evidenciaram a importância de um acompanhamento contínuo de saúde para 

um controle eficiente da saúde do idoso com DCNTs.   

Palavras-chave: Atenção à saúde. Cuidados integrais à saúde.  

Planejamento de assistência ao paciente. Assistência a idosos. 

Envelhecimento da população. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

SOUZA, Natália Pereira dos Santos. Analysis of the need for continuous 
health care for elderly people at risk of hospitalization followed up at a 
Geriatric Day Hospital. 2020. 69 p. Dissertation (Master in Sciences) - School 

of Arts, Sciences and Humanities, University of São Paulo, São Paulo, 2020. 
Revision version. 

Introducion: The speed with which demographic transition occurs today leads 

us to a reflection on the living conditions of the elderly. Currently, services for 

the elderly population with chronic health conditions remain fragmented, 

discontinued and imbricated to models of assistance for acute health conditions, 

transforming care for chronic patients with little efficiency. Therefore, it is 

necessary that care is articulated and permeates health-related factors in an 

integrated way, in order to reduce pressure on the services that provide care, 

with more effective resolutions, better use of resources and better management 

of the consequences related to multimorbidities. Objective: To assess the needs 

of continuous health care for elderly people at risk of hospitalization. Methods: 

The study is based on a prospective cohort survey with inclusion of elderly 

people at risk of hospitalization referred to GDH for acute clinical condition, in 

the period from 2016 to 2019, submitted to an initial assessment and a monthly 

telephone follow-up for 6 months after discharge care at the health service to 

assess outcomes. Results: During the study period, 386 participants were 

included, with an average age of 79.68 years (+7.5), a greater predominance of 

females (65.9%), white (53.4%), median education 4 years (IIQ, 2.0 - 7.0) and 

median income of 2 minimum wages (IIQ, 1.00 - 3.00), 58.5% had a caregiver 

and 81.6% lived alone . Most participants were referred to GDH for Diabetes 

Mellitus (13.4%) and Heart Failure (12.4%). The average length of stay was 3.3 

calls until the service was discharged. The comparison between the unplanned 

hospitalization groups 6 months before and 6 months after GDH care, revealed 

that the chance of difference between the means being due to chance is 0.03% 

(x² = 12,681, df = 1, p- value = 0.0003695). After attending the GDH it was 

possible to observe a decrease in the need and amount of unscheduled 

hospitalization from 106 to 64 elderly people and a total of 158 to 89 

respectively. Conclusion: The results of this work showed the importance of 



continuous health monitoring for an efficient control of the health of the elderly 

with NCD. 

Keywords: Health Care. Comprehensive health care. Patient Care planning. 

 Old age assistance. Ageing population. 
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1 INTRODUÇÃO E RELEVÂNCIA DO TEMA 

 1.1 O envelhecimento da população e a atenção à saúde no Brasil 

Os idosos tem se tornado o grupo etário mais representativo do Brasil. 

Em 2017, houve um aumento de 18% da população de idosos, que resultou no 

ganho de 4,8 milhões desde 2012, superando a marca dos 30,2 milhões 

(PNADC, 2017). A celeridade com que a transição demográfica ocorre na 

atualidade nos leva a uma reflexão sobre as condições de vida dessa parcela 

da população, tendo em vista os prováveis impactos na estruturação, 

principalmente, das redes de assistência à saúde. 

 Nos últimos anos, essa transição trouxe novas questões e demandas 

principalmente em relação aos serviços de saúde prestadas à sociedade 

brasileira, que precisou adaptar-se à atual mudança ligada aos padrões 

epidemiológicos (RAUPP, et al., 2015), sobretudo na composição de 

morbimortalidade da população, que reduziu drasticamente as consequências 

das doenças transmissíveis (infectocontagiosas) e passou a se preocupar com 

novas situações ligadas a doenças não transmissíveis de longo percurso. 

Esses resultados surgiram graças ao êxito das ações comunitárias pela saúde 

e bem-estar, oportunizando que a população passasse a ter mais anos de vida 

(JÚNIOR & NOGUEIRA, 2002; BARRETO, et al., 1993; ROSEN, 1957).  

Apesar dos avanços relacionados à morbidade precoce da população, 

segundo Camarano (2013), muito ainda precisa ser feito para que a velhice 

seja associada a uma vida bem cuidada. Resultados da Pesquisa Nacional de 

Saúde (PNS) (2013) demonstraram que houve uma maior prevalência de 

doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs) em adultos (18 anos e mais) 

ligados a uma menor prática de atividade física com o passar dos anos e um 

menor consumo de alimentos saudáveis. Essa pesquisa, ainda constatou que 

as pessoas que estão envelhecendo no meio urbano tenderiam a necessitar de 

uma atenção a saúde mais específica por conta do estado de maior 

vulnerabilidade para o acúmulo de doenças crônicas não transmissíveis 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013; CELICH & SPADARI, 2008; ACHUTTI & 

AZAMBUJA, 2004). 
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 As DCNTs são definidas como doenças de longo curso clínico e 

irreversíveis, com momentos de piora ou melhora sensível, que podem afetar a 

funcionalidade no desempenho das atividades de vida diária (AVD), 

acarretando em problemas não só no aspecto biológico, mas também nos 

aspectos psicossociais, causados pela combinação de múltiplos fatores 

biológicos, socioculturais e comportamentais (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011; 

IBGE, 2013). Seu percurso gradativo acaba por gerar necessidade de cuidado 

prolongado e acompanhamento constante, já que, o acompanhamento 

inadequado ocasionaria a agudização da doença, refletindo no risco de 

possíveis incapacidades e maior risco de mortalidade (GRUNDY, 2003).  

Segundo o Ministério da Saúde (2006), a chance de se ter DCNTs 

aumenta cerca de 5% na faixa etária de 60 anos para cerca de 50% entre as 

pessoas com 90 ou mais anos. Dados preliminares do Estudo Saúde, Bem-

estar e Envelhecimento (SABE) (2018) coletados entre 2015 e 20,18 referem 

um aumento de doenças crônicas e incapacidades em idosos com idade entre 

60-64 anos. Ainda, em outra pesquisa, o estudo longitudinal da saúde de 

idosos brasileiros (ELSI-BRASIL), apontou que 70% da população idosa possui 

alguma doença crônica incapacitante, o que nos remete a premência da 

atenção qualificada na saúde. Esses dados acabam por torna-se um indicador 

de piora da qualidade no processo de envelhecimento em São Paulo. 

(DUARTE, 2018; GIACOMIN et al., 2018) 

 À medida que a sociedade envelhece, os problemas de saúde dos idosos 

desafiam os modelos tradicionais de cuidado. Esses serviços acabam por 

necessitar de mudanças relacionadas à condução da prestação da assistência 

a saúde de idosos. Hoje, a maior parte dos serviços ainda está centrada na 

equipe médica e, apenas, na condição clínica do indivíduo. Este cenário leva a 

uma assistência fragmentada, que resulta em inúmeras consultas médicas, 

sem compartilhamento de informações ao decorrer da assistência prestada, à 

prescrição de inúmeros fármacos, exames e outros procedimentos 

desnecessários (LYONS & CHAMBERLAIN, 2006).  Dessa forma, esse tipo de 

assistência acaba sobrecarregando o sistema e impede que se consiga obter 

benefícios significativos para a qualidade de vida dos idosos (VERAS, et al., 

2013). 
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1.2 Os serviços de saúde no Brasil e a atenção integral: a importância da 

continuidade na assistência à saúde 

 

O campo da saúde é marcado por avanços e retrocessos no Brasil. 

Atualmente, os serviços destinados à população idosa portadora de condições 

crônicas de saúde permanecem fragmentados, descontinuadas e imbricadas a 

modelos de assistência de condições agudas de saúde, transformando o 

cuidado aos doentes crônicos pouco eficientes. 

Esse modelo de assistência restringe os cuidados à saúde da população 

idosa somente ao controle biológico na prevenção de agravos das DCNTs. A 

complexidade da saúde vai para além das questões biológicas, que se 

entrelaçam na saúde física, saúde mental, na independência financeira, na 

capacidade funcional e no suporte social. Essas características peculiares 

mostram a necessidade de repensar nos modelos de atenção a esse segmento 

populacional, inserindo os cuidados organizados de maneira integrada e 

continuada, colocando o idoso no centro do serviço e do cuidado (VERAS, 

2014; MARTÍNEZ, 2016). 

A atenção integral à saúde, segundo Camarano (2013), diz respeito ao 

tratamento integral estabelecido por medidas que visam proporcionar o bem-

estar com uma visão a longo prazo. Ainda, de acordo com o artigo 15 do 

Estatuto do Idoso a atenção integral à saúde é um conjunto articulado e 

contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e 

recuperação da saúde.  Esse modelo de atenção busca superar o modelo 

biomédico que centra a atenção à saúde apenas na doença. Engel (1977) 

pontua que as vantagens de um modelo capaz de abranger não só a parte 

fisiológica, mas também os outros aspectos relacionados à saúde são de 

extrema importância para o cuidado, pois, permite que a doença seja vista 

como um resultado da interação fisiológica, interpessoais e ambientais. 

Com isso, o estudo de qualquer doença deve incluir o indivíduo, seu 

corpo e o ambiente no qual está inserido como componentes essenciais da 

dinâmica quando pensamos em saúde. Os modelos de assistência integrados, 

ainda, para Fried, et al., (1991), Busetto, et al., (2017) e Blom, et al., (2016) 

ajudam a esclarecer as doenças e suas consequências de uma forma melhor 
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que os modelos de saúde tradicionais, uma vez que um modelo integrado de 

atenção, que visa resultados globais de saúde, é mais adequado do que um 

modelo destinado principalmente a melhorar os resultados individuais da 

doença (BLOM, et al., 2016; DE MAESENEER & BOECKXSTAENS, 2011).  

Tendo em vista que os componentes biopsicossociais desordenados 

podem influenciar de maneira importante no desfecho negativo na relação da 

saúde do idoso (SOUZA, et al., 2018). Hoje, já não bastam mais orientações e 

cuidados diferenciados para cada problema. É preciso que o cuidado seja 

articulado e permeie de forma integrada os fatores relacionados à saúde, a fim 

de diminuir a pressão sobre os serviços que prestam o cuidado, com 

resoluções mais efetivas, melhor uso dos recursos e um melhor manejo das 

consequências relacionadas às multimorbidades, principalmente na velhice 

(TORTAJADA, et al., 2017; GODWIN, et al.,  2013). Mas, para isso é preciso 

fornecer condições, para que seja possível desenvolver uma assistência à 

saúde mais adequada.  

1.2.1 Hospital-Dia Geriátrico: O serviço de saúde entre o 
acompanhamento ambulatorial e a internação 
 

Segundo Veras, et al., (2018), os novos modelos de atenção à saúde 

para idosos são aqueles que apresentam uma proposta de linha de cuidado, 

com foco em ações de educação, promoção da saúde, prevenção de doenças 

evitáveis, postergação das comorbidades, cuidado precoce e reabilitação. Na 

qual os serviços de cuidado deixaria de ter a doença como o centro do cuidado 

e passaria a monitorar a saúde como um todo. Assim, a lógica de um 

acompanhamento contínuo da sua saúde, mesmo que em diferentes níveis, 

intensidade e cenário de intervenção, seria a melhor estratégia para um 

cuidado adequado a saúde do idoso. (MARTÍNEZ, 2016; VERAS et al., 2018) 

Em uma busca na literatura internacional por redes de atenção à saúde 

com boa qualidade, realizada por Mendes (2010), encontrou-se evidências de 

maior efetividade quando sistemas utilizaram a integração entre os níveis de 

atenção a saúde, além de conseguirem identificar por meio da integração entre 

a atenção primária e especializada pessoas com alto risco de hospitalização e, 
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assim reduzir o uso inadequados de serviços especializados, reduzindo custo e 

produzindo resultados mais positivos à saúde do idoso.  

Dessa maneira, o serviço de Hospital-Dia Geriátrico (HDG) vem de 

encontro com as mudanças necessárias para acompanhar as novas demandas 

da população idosa. Na qual, a partir do incentivo no âmbito do SUS por meio 

da Política Nacional de Saúde do Idoso (PNSI), o Ministério da Saúde (2011), 

em consonância com o Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das 

Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Brasil 2011-2022, como um meio 

para fornecer um melhor acompanhamento à saúde dos idosos, a fim de 

diminuir os custos relacionados à internação por doenças crônicas 

descompensadas e vislumbrar um cuidado integral entre a atenção primária e 

especializada incentivou a criação de diversos serviços, entre eles, o HDG.  

O Hospital-Dia (HD), segundo o Ministério da Saúde (2006), é uma 

estrutura organizacional de saúde com um espaço físico próprio onde se 

concentram meios técnicos e humanos qualificados, que fornecem cuidados de 

saúde de modo programado a pacientes doentes em ambulatório, em 

alternativa à hospitalização clássica, por um período de até 12 horas. 

Especializado em cuidados relacionados à velhice, o HDG, torna-se um local 

de atendimento capaz de diminuir a taxa de internação dos idosos atendidos no 

pronto socorro, por poder ser o serviço intermediário com o objetivo de ser uma 

nova possibilidade de tratamento ao idoso ambulatorial que possui uma doença 

crônica descompensada (IJMS, 2017). Além dos serviços de saúde 

tradicionalmente oferecidos, como atenção ambulatorial, o HDG está surgindo 

como uma modalidade intermediária e complementar à assistência anterior e 

pós-hospitalar, que complementa no atendimento o bem-estar da pessoa idosa 

com cuidados de uma equipe interdisciplinar, orientações terapêuticas e 

reabilitação, para que possa voltar ao seu convívio social com independência e 

menor risco de evolução desfavorável (ALIBERTI et al, 2016). 

1.2.2 Os profissionais e a demanda por mudanças no cuidar.  
 

As novas demandas do processo saúde-doença-cuidado, com vistas a 

contemplar os aspectos epidemiológicos biopsicossociais compreendem um 
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novo modo de pensar e agir para a obtenção de soluções às questões 

emergentes na produção do cuidado. Apesar dos estudos apontarem que o 

cuidado centrado na pessoa idosa, o modelo biopsicossocial e a integralidade 

do cuidado é o mais adequado para o planejamento do cuidado em saúde, 

pensando em continuidade do cuidado no processo de envelhecimento, a 

prática representa um desafio para as equipes de saúde. Sua 

operacionalização implica em mudanças e (re)organizações dos processos 

enraizados de trabalhos individuais para trabalho em equipes na produção de 

cuidados humanizados, éticos e resolutivos (MARTÍNEZ, 2016; MEDEIROS et 

al., 2016;  ZAMBERLAN, et al., 2013). 

No Brasil o modelo de formação em saúde ainda é predominantemente 

caracterizado como uniprofissional, focado em uma educação por disciplinas 

isoladas, na fragmentação do cuidado e da prática biomédica, sendo 

totalmente destoante das necessidades da atualidade. Esse tipo de formação 

acaba por gerar ações multiprofissionais, que apesar de estarem relacionados 

a um mesmo cuidado não necessariamente ocorrem com a cooperação nas 

abordagens entre as diversas áreas, levando a fragmentação do cuidar (LIMA, 

2018; VASCONCELOS, et al., 2016; PINEAU, 1980;  LIMA  et al., 2010; 

PEDUZZI,1998; SILVA, 2002; COIMBRA, 2000; LEFF, 2002).  

As novas demandas da população que envelhece, exigem inovação das 

equipes e o rompimento de padrões arraigados à assistência de 

acometimentos agudos. Ou seja, a transformação do processo do cuidar, de 

um cuidado reativo, que se dá por uma assistência eventual e fragmentada, 

para uma proativa, sendo mais efetiva na integralidade e garantindo uma 

atenção contínua (EVERINK, et al., 2011; BLOM, et al., 2016; TORTAJADA, et 

al., 2017 ; REID, 2005; HEALY, 2004). Desta forma, é preciso repensar nas 

interações entre os profissionais, para que seja possível buscar transformações 

nas formas de agir sobre os fatores que interferem na produção do cuidado.  

1.2.3 A educação interprofissional e os benefícios do profissional 
Gerontólogo na área de assistência à saúde da população idosa. 
 

A necessidade por mudança na forma de atuação dos profissionais 

ressalta a importância em fortalecer o ensino-aprendizagem para qualificar o 
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cuidado à saúde da pessoa idosa. O cuidado integral advém de um 

conhecimento com o ponto de vista interdisciplinar, na qual possui os seus 

princípios alinhados a interatividade e no intercâmbio de conhecimento entre as 

diferentes áreas do saber. O cuidado interprofissional é um componente 

importante para a transformação da formação na perspectiva do 

desenvolvimento do trabalho colaborativo na atenção à saúde. Pesquisas 

relacionadas ao tema evidenciaram que a colaboração eficaz entre os 

prestadores é essencial para a oferta de atenção integral, diminuindo ruídos na 

comunicação e na colaboração nas diferentes ações dos profissionais, dando 

mais segurança e alta qualidade no cuidado ao paciente (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2006; BARR, et al., 2005; REEVES, 2016). 

Nesse contexto, entende-se que as demandas atuais do cuidar, 

necessitam de um profissional altamente capacitado que possa contribuir no 

processo de envelhecimento o gerenciamento do cuidado a saúde e possa 

integrar as equipes dos serviços direcionados a população. 

 Em 2005, a Universidade de São Paulo (USP) iniciou o curso de 

Graduação em Gerontologia, que tem como objetivo formar um profissional 

generalista, com uma visão interdisciplinar e integrada, capaz de compreender 

o envelhecimento humano e seus determinantes biológicos, psicológicos e 

sociais (MELO et al, 2015). O Gerontólogo, profissional vocacionado para a 

área do envelhecimento, diferente de outras áreas, é formado para 

compreender, criar, gerir, desenvolver e avaliar formas de apoio ao idoso e 

seus cuidadores familiares e profissionais, em contextos multiprofissionais e 

interdisciplinares na perspectiva da gestão da atenção (ALMEIDA, 2013). 

Salmazo-silva et al., (2012) identificaram que a atuação dos bacharéis em 

Gerontologia envolve entre muitas outras competências o gerenciamento de 

serviços na área social e de saúde. Sendo suas principais habilidades 

mencionadas à escuta, empatia, acolhimento, capacidade de integrar 

conhecimento biopsicossocial, além do gerenciamento de recursos humanos e 

materiais, com atuação no planejamento, acompanhamento, execução, 

supervisão e avaliação das ações. 
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 O Gerontólogo, por tanto, é o profissional que, integrado à equipe 

multiprofissional, é capaz de atuar de forma generalista, integrada e contínua 

na gestão da atenção a saúde em diferentes contextos. 

2 JUSTIFICATIVA 

 

Apesar de novos serviços e novos profissionais surgirem para atender a 

crescente demanda vinculada ao processo de envelhecimento, é necessário 

refletir como os recursos têm suprido as necessidades e interagido a fim de 

tornar o cuidado mais eficiente. 

Hoje, ainda existe uma lacuna de pesquisas e literatura sobre as 

melhores práticas na gestão do cuidado do idoso, principalmente dos 

portadores de doença crônica não-transmissível no âmbito da saúde. 

Por isso, esse trabalho tem como objetivo elucidar as necessidades do 

cuidado contínuo à saúde a partir de um serviço de Hospital-Dia Geriátrico, 

com o intuito de mostrar a dinâmica dos novos recursos no contexto da gestão 

da saúde de idosos. 

3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo principal 

Avaliar as necessidades do cuidado contínuo à saúde de idosos com 

risco de hospitalização. 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Analisar a trajetória do idoso com risco de hospitalização atendido em 

um hospital-dia geriátrico. 

 Descrever o acompanhamento da saúde do idoso em um Hospital-Dia 

Geriátrico. 
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4  MÉTODO 

4.1 Delineamento e cenário  

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de 

Financiamento 001. 

O estudo tem como base uma pesquisa de coorte prospectiva realizada 

no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo – HCFMUSP, na qual os idosos foram avaliados no Hospital-Dia 

Geriátrico (HDG), situado no prédio dos ambulatórios dessa instituição. 

 

4.1.1 O Hospital-dia Geriátrico da faculdade de medicina da Universidade 
de São Paulo 
 

O Hospital-Dia Geriátrico da Faculdade de Medicina da Universidade de 

São Paulo (HDG-FMUSP), esta situado no Prédio dos Ambulatórios do Instituto 

Central do Hospital das clínicas e, atualmente ocupa oito leitos dentre os 25 

leitos do Hospital-Dia Clínico-Cirúrgico da instituição. 

Esse serviço tem por finalidade oferecer um atendimento intermediário, 

entre o ambulatório e a internação, para idosos com doença aguda ou crônica 

agudizada com risco de hospitalização, de curta permanência 

(acompanhamento de até oito semanas) e com suporte de equipe 

multiprofissional (Médico Geriatra, Enfermeiro, Farmacêutico Clínico, 

Fisioterapeuta e Assistente Social). 

O encaminhamento para este serviço é realizado pelo médico 

responsável pelo atendimento ambulatorial dentro do complexo do Hospital das 

Clínicas e discutido com a equipe médica do HDG para posterior agendamento. 

 

4.2 PARTICIPANTES 

4.2.1 Critérios de inclusão 
 

Os Participantes elegíveis para a pesquisa eram idosos com 60 anos ou 

mais encaminhados ao HDG-HCFMUSP em condição clínica agudizada, que 

tivessem disponibilidade e meios para contato telefônico mensal. 
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4.2.2 Critério de exclusão 
 

Foram excluídos da pesquisa os idosos que não se comunicavam na 

língua portuguesa, que apresentaram situações que exigiram internação 

hospitalar ou atendimento em uma unidade de emergência de imediato, tais 

como: sinais clínicos de gravidade (instabilidade hemodinâmica, insuficiência 

respiratória aguda ou rebaixamento do nível de consciência); exames 

laboratoriais seriamente alterados (sódio sérico menor que 120mEq/L ou maior 

que 155mEq/L, potássio sérico menor que 2,5mEq/L ou maior que 6,5mEq/L, 

cálcio total sérico acima de 12mEq/L); suspeita de doença aguda 

potencialmente grave (acidente vascular cerebral, infarto do miocárdio, embolia 

pulmonar, sepse, traumatismo crânio encefálico); planejamento de 

hospitalização eletiva para os próximos 12 meses; cuidados Paliativos 

exclusivos. 

4.3 INSTRUMENTOS UTILIZADOS  

4.3.1 Avaliação inicial 
 

Uma equipe de pesquisa composta por médicos, enfermeiros, assistentes 

sociais, gerontólogos e farmacêuticos, bolsistas financiados pelo Programa de 

pesquisa para o Sistema Único de Saúde (PPSUS), foi treinada para colher 

informações dos idosos elegíveis, através de uma avaliação (anexo A) na 

admissão (primeira consulta) no HDG, com duração de até 50 minutos. Dentre 

os dados coletados, para esse estudo foram utilizados: 

 As informações sociodemográficas consistiram em idade, sexo, raça, 

grau de escolaridade e renda familiar em salários mínimos. Essas 

informações foram obtidas diretamente com os idosos e/ou 

acompanhante.  

 Dados relacionados ao uso recente e acesso ao sistema de saúde em 6 

meses antes do atendimento no HDG. 

 Para avaliação de multimorbidades foi utilizado o índice de 

comorbidades de Charlson (CHARLSON, 1987) para avaliar a 

sobrecarga de doenças dos idosos. O registro dessas doenças foi 
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realizado a partir do prontuário do paciente no momento da avaliação e 

confirmado pelo idoso e/ou acompanhante.  

 Os participantes foram submetidos também a uma avaliação geriátrica 

Compacta de 10 minutos (10 minute Target Geriatric Assessement - 10 

TaGA) (anexo B) (ALIBERTI et al., 2016), que avalia o índice de risco de 

hospitalização contemplando os seguintes domínios: suporte social 

(arranjo de moradia e auxílio de alguém em caso de necessidade), 

hospitalização nos últimos seis meses, número de medicamentos em 

uso contínuo, ocorrência de quedas no último ano, funcionalidade para 

as atividades básicas de vida diária (índice de Katz), cognição (10-point 

Cognitive Screener), autopercepção de saúde, sintomas depressivos 

(Escala de Depressão Geriátrica de 4 itens), estado nutricional (perda de 

peso no último ano e índice de massa corpórea) e velocidade de 

marcha. Essa avaliação foi previamente validada com o objetivo de 

rastrear os diferentes domínios que impactam na saúde dos idosos 

(ALIBERTI, et al., 2018). Cada domínio possui pontuação de 0,0 - 1,0 e 

ao final, as perguntas respondidas foram somadas e dividas, resultando 

e classificando o participante em baixo, médio ou alto risco para 

hospitalização.    

4.3.2 Ferramenta para aferição do número de consultas 

 

Através do PRONTMED, prontuário eletrônico utilizado no HDG-

HCFMUSP foi averiguado o número de atendimentos necessários do 

participante até a alta do serviço. 

4.3.3 Seguimento 

 

Os participantes receberam ligações telefônicas mensais e responderam 

um questionário padronizado (anexo C) com perguntas sobre hospitalização 

não programada, definida como permanência > 24 horas em uma unidade de 

saúde. Foi escolhido o intervalo de tempo de seis meses para o seguimento 

para contemplar o prazo de maior impacto das intervenções do HDG. 
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As ligações foram realizadas de segunda à sexta-feira (exceto feriados), 

conforme o dia que os participantes foram incluídos na pesquisa. No caso de 

falha no contato no dia determinado, as tentativas se prologavam em até 10 

dias consecutivos e caso não houvesse o contato, novas tentativas foram 

realizadas no mês subsequente de acordo com as datas estabelecidas. Perda 

de contato foi considerada nos casos em que não houve comunicação até o 

último dia dentre os seis meses definidos na pesquisa.  

Ainda, durante o seguimento, houve uma equipe de qualidade composta 

por médicos e resistente de geriatria que avaliavam falhas e inconsistências, 

sanadas em ligações posteriores dentro do seguimento. 

5 TÉCNICA DE AMOSTRAGEM E RECRUTAMENTO 

 

A amostragem ocorreu de maneira consecutiva. Todos os idosos 

encaminhados ao HDG no período de fevereiro de 2016 a dezembro de 2018 

foram recrutados e avaliados quanto à elegibilidade para o estudo. Os idosos 

excluídos foram registrados o motivo da exclusão, sexo, idade, escolaridade, 

multimorbidades (índice de Charlson) e internação hospitalar ou visita ao PS. 

Após a avaliação inicial, independente da pesquisa, os idosos incluídos 

receberam tratamento habitual pela equipe multiprofissional do HDG.  

Os casos excluídos não foram submetidos à avaliação inicial, mas 

receberam atendimento completo no HDG de acordo as necessidades clínicas 

particulares de cada caso.  

6 PLANO GERAL DE ANÁLISE 

 

Os dados foram tabulados na base de dados REDCap (HARRIS, 2009) 

e, foram analisados através do software RSTUDIO versão para desktop 

1.2.5019 e  do software Rsampling Stats.  

As características dos participantes foram descritas conforme dados 

coletados na admissão do HDG e diferenciadas em dois grupos: necessidade 
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de hospitalização não programada em seis meses antes ou após atendimento, 

com base nas variáveis (idade, sexo, raça, escolaridade e presença do 

cuidador) e clínica (índice de comorbidade de Charlson). 

Os resultados da análise dos grupos foram apresentados conforme 

número da ocorrência de hospitalização não programada e descrição do motivo 

de encaminhamento mais presente. 

As variáveis categóricas foram reportadas em número e porcentagem. 

As variáveis contínuas foram reportadas por médias de tendência central 

(média ou mediana) e dispersão (desvio padrão) ou intervalo interquartil (IIQ), 

conforme a distribuição da amostra. 

Para a comparação das variáveis categóricas foi utilizado teste de chi 

quadrado (teste T), com intervalo de confiança de 5%. Ainda, para as variáveis 

dependentes realizou-se distribuição da estatística de interesse, demonstrada 

em gráfico para mostra a distribuição da estatística após a repetição da 

randomização realizada dentro de cada linha dos dados, com substituição dos 

valores de cada linha de forma dependente. Os dados originais foram 

representados por uma linha vermelha pontilhada e a área cinza delimita os 

valores das estatísticas sob as quais a hipótese nula deve ser aceita com 5% 

de chance de erro. 

7 ÉTICA E PESQUISA 

 

Ao serem convidados a participar do estudo, todos os idosos receberam 

uma descrição verbal e escrita sobre a proposta deste estudo. Caso 

aceitassem o Termo de Consentimento Informado Livre (TCLE) (anexo D) foi 

assinado antes da inclusão no estudo. No caso de prejuízo cognitivo o 

consentimento foi obtido do acompanhante do idoso. O Comitê de Ética em 

Pesquisa (Seres Humanos) foi submetido em 01/09/2014 com o código 

37322214.1.0000.0068 e aprovado posteriormente (anexo E).  
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8 RESULTADOS  

 

Durante o período do estudo foram incluídos 386 participantes, com 

idade média de 79,68 anos (+7,52), maior predominância do sexo feminino 

(65,9 %), cor branca (53,4 %), escolaridade mediana de 4 anos (IIQ, 2,0 – 7,0 ) 

(figura 1) e  renda mediana de  2 salário mínimo (IIQ, 1,00 – 3,00) (figura 2), 

58,5% possuíam cuidador e 81, 6% morava sozinho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluxograma 1 – Participantes incluídos no estudo, 2016-2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

691 encaminhamentos 

 

Excluído 303 participantes: 
35 – Cuidados paliativos exclusivos 
213 – Não possuíam quadro clínico de doença aguda ou 
descompensada 

43 – Apresentaram emergência clínica com necessidade de 
hospitalização imediata. 
03 – Impossibilidade de contato telefônico 

09 – Recusa 

 

386 participantes 
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Figura 1 – Boxplot do interquartil de escolaridade dos idosos encaminhados ao 

Hospital-dia Geriátrico, 2016-2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referência: Natália Pereira dos Santos Souza, 2020. 

Figura 2 – Boxplot do interquartil do salário mínimo dos idosos encaminhados 

ao Hospital-dia Geriátrico, 2016-2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referência: Natália Pereira dos Santos Souza, 2020. 
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Os participantes foram encaminhados ao HDG em sua maioria por 

doenças crônicas não-transmissíveis (40,5%)  e por doenças 

neuropsiquiátricas (30,4%). Desses, os principais motivos de encaminhamento 

foram diabetes descompensado com hemoglobina glicada > 8,5% ou episódios 

de hipoglicemia (13,4%) e insuficiência cardíaca com classe funcional III ou IV 

pela New York Heart Association (12,4%) (tabela 1). 

Tabela 1 – Principais motivos de encaminhamento dos idosos ao Hospital-Dia 

Geriátrico, 2016-2019. 

Motivos de encaminhamento n (%) 

Diabetes descompensado com hemoglobina glicada > 8,5% ou 

episódios de hipoglicemia 
52 (13,4) 

Insuficiência cardíaca com classe funcional III ou IV pela New 

York Heart Association 
48 (12,40) 

Investigação diagnóstica 39 (10,0) 

Crise hipertensiva com PAS > 160 mmHg ou PAD > 100 mmHg 24 (6,2) 

Síndrome consumptiva com perda involuntária de peso > que 10% do 

peso basal. 
23 (5,9) 

Dor (investigação diagnóstica e tratamento de dor refratária) 15 (3,8) 

Insuficiência renal crônica com clearance de creatinina > 30 

ml/min 
13 (3,3) 

Investigação e manejo de síncope 13 (3,3) 

Investigação diagnóstica de delirium 11 (2,8) 

Distúrbios hidroeletrolíticos 

(hiponatremia, hipernatremia, hipocalcemia e hipercalcemia) 
11 (2,8) 
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Os idosos encaminhados para o HDG tiveram um tempo de 

permanência em média de 3,3 atendimentos até a alta do serviço (figura 3). 

Figura 3 – Boxplot do interquartil do número de atendimento dos idosos 

encaminhados ao Hospital-dia Geriátrico, 2016-2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referência: Natália Pereira dos Santos Souza, 2020. 

Tabela 2 – Variáveis sociodemográficas dos idosos comparados entre a 

ocorrência ou não de hospitalização não programada após 6 meses de 

atendimento no HDG, 2016-2019. 

Variáveis Hospitalização não programada 

Sim 

n = 64 

Não 

n = 322 

Idade (anos), média (DP) 80,17 (7,2) 79,58 (7,5) 

Sexo, n (%) 

Feminino 

Masculino 

36 (56,2) 

28 (43,7) 

223 (69,2) 

99 (30,74) 

Raça | Cor, n (%) 

Branca 

Não branca 

35 (54,6) 

29 (45,3) 

172 (53,4) 

150 (46,5) 
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conclusão 

Escolaridade, 

 mediana (IIQ) 

4 (7,0) 4 (7,0) 

Presença de cuidador,  

n (%) 

50 (78,1) 180 (55,9) 

Índice de comorbidades de 

Charlson, mediana (IIQ) 

3 (4,0) 3 (2,0) 

 

Com base na avaliação inicial realizada na admissão, dentre o grupo de 

idosos que ocorreu hospitalização não programada nos 6 meses subsequentes 

ao atendimento no HDG, verificou-se que 78,1% possuía a presença do 

cuidador (tabela 2).  

Tabela 3 – Principais motivos de encaminhamento dos idosos que 

hospitalizaram após atendimento no HDG, 2016 – 2019. 

Motivos de encaminhamento 

Hospitalização 

não programada 

n (%) 

Anemia com redução da massa (ou quantidade) total de glóbulos 

vermelhos 
13 (20,3) 

Insuficiência cardíaca com classe funcional III ou IV pela 

New York Heart Association 
11 (17,1) 

Diabetes descompensado com hemoglobina glicada > 8,5% ou 

episódios de hipoglicemia 
7 (10,9) 

Investigação diagnóstica de delirium 6 (9,3) 

 

 A análise verificou que 20,3% das hospitalizações não programadas 

após atendimento no HDG foram por quadro clínico de anemia e 17,1% por 

insuficiência cardíaca em sua maioria. 
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Tabela 4 – Ocorrência de hospitalização não programadas em seis meses após 

atendimento no Hospital-dia geriátrico comparado com o índice da 10 TaGA, 

2016-2019. 

Índice 10 TaGA Hospitalização não programada, 

 n (%) 

n = 386 

Sim Não 

TaGA 0,00 – 0,33 (baixo risco) 8 (8,4) 87 (91,5) 

TaGA 0,34 – 0,66 (médio risco)  46 (17,4) 218 (82,5) 

TaGA 0,67 – 1,00 alto risco)  10 (35,7)  18 (64,2) 

 

 A avaliação realizada pela 10 TaGA antes do atendimento no HDG 

classificou  a maior parte dos idosos com um índice de médio risco para 

hospitalizações não programadas, desses 17,4% hospitalizaram após 

atendimento (tabela 4). 

Tabela 5 – Comparação entre ocorrência de hospitalização não programada 6 

meses antes e 6 meses após atendimento no Hospital-dia Geriátrico, 2016-

2019. 

Tempo 

 

 

 

Hospitalização não 

programada, n (%) 

n = 386 

Chi – quadrado 

( Teste T) 

x² = 12.681 

 

 
p-valor = 0,0003695 

 
 

Sim Não 

 6 meses 

antes  
106 (27,4) 280 (72,5) 

6 meses depois  

64 (16,5) 322 (83,4) 

 

 Os dados mostraram que os idosos hospitalizaram mais antes do 

atendimento no HDG (27,4). Desses, 26 idosos que hospitalizaram antes do 

atendimento também hospitalizaram após (tabela 5). 
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A comparação entre os grupos hospitalização não programada 6 meses 

antes e 6 meses após do atendimento no HDG, revelou que a chance da 

diferença entre as médias ser devido ao acaso é de 0,03% (x² = 12.681, df = 1, 

p-valor = 0,0003695). A estatística de interesse para os dados apresentados foi 

de: - 0,109. 

Figura 4 – Distribuição da estatística de interesse aleatorizada 7.000 vezes 

entre ocorrência de hospitalização não programada 6 meses antes e 6 meses 

após atendimento no Hospital-dia Geriátrico, 2016-2019. 

 

 

 

 

 

Referência: Natália Pereira dos Santos Souza, 2020. 

A análise da média das diferenças dos dados dependentes verificou que 

o efeito de ter um acompanhamento em HDG é significativo, p valor = 0,0001. 

Tabela 6 – Ocorrência da quantidade de hospitalizações não programadas 6 

meses antes e 6 meses após atendimento no Hospital-dia Geriátrico, 2016-

2019. 

Tempo Número de 

 hospitalização não programada, 

 n (%) 

Sim 

n = 170 

Número de 

hospitalização 

n = 247 

6 meses antes 106 (62,35) 158 (63,96) 

6 meses após 64 (37,64) 89 (36,03) 

 

Distribuição da estatística de interesse 

F
re

q
u

ê
n

c
ia

 

Estatística de interesse 
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Após o atendimento no HDG foi possível observar uma diminuição na 

necessidade e quantidade de hospitalização não programada. Uma redução de 

106 para 64 idosos e um total de 158 para 89 respectivamente (tabela 6).  

Tabela 7 - Ocorrência de hospitalização em 6 meses comparado com o número 

de atendimento dos idosos após serem atendidos no Hospital-dia Geriátrico, 

2016-2019. 

Atendimentos Hospitalização, n (%) 

n = 386 

Sim 

n = 64 

Não 

N = 322 

1-2 atendimentos 23 (39,0) 130 (40,3) 

<2 atendimentos  41 (64,0) 192 (30,3)  

 

 Os dados mostraram que os idosos que mais internaram foram aqueles 

que tiveram um maior número de atendimento (tabela 7). 

Tabela 8 - Ocorrência de mortalidade comparado com o número de 

hospitalização em 6 meses após atendimento no Hospital-dia Geriátrico, 2016-

2019. 

Número de hospitalização  

não programada 

Mortalidade, n (%) 

n = 386 

Nenhuma hospitalização < 1 hospitalizações  

Sim 8 (2,07)  21 (5,4) 

Não  315 (81,6) 42 (10,8) 

  

A avaliação do desfecho mortalidade identificou que a ocorrência de 

hospitalização não programada ocorreu em 5, 4% dos casos (tabela 8). 
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9 DISCUSSÃO  

 O Hospital-Dia Geriátrico é um serviço alternativo para a prevenção de 

problemas biopsicossociais que levam os idosos a internações por longos 

períodos. Dados coletados ao longo dos anos de 2016 a 2019 evidenciaram a 

importância do cuidado continuo no manejo da saúde de idosos com risco de 

hospitalização.  

A amostra estudada é principalmente composta por mulheres (65,9 %), 

com idade média de 79,68 anos, cor branca (53,4 %), renda mediana de 2 SM 

(IIQ, 1,00 – 3,00), 58,5% possuíam cuidador e moravam sozinho (81,6%), cujo 

os principais motivos de encaminhamento para o HDG foram diabetes 

descompensado com hemoglobina glicada > 8,5% ou episódios de 

hipoglicemia (13,4%) e insuficiência cardíaca com classe funcional III ou IV 

pela New York Heart Association (12,4%).  

Este cenário mostra as novas demandas de uma população que 

envelhece, na qual o cuidado, precisa ser estruturado visando não só novas 

ofertas de serviços de saúde, mas também a necessidade de equipes capazes 

de entender as novas complexidades relacionadas a saúde do idoso. Ainda 

que a longevidade populacional seja uma grande conquista, também é um 

grande desafio, pois origina uma série de demandas socioeconômicas na área 

da saúde (DUARTE, 2017).  

Segundo Perez (2008), o custo dos serviços de saúde para o idoso é 

alto em diversos países, especialmente no Brasil. As DCNTs, por serem 

doenças em geral de longa duração, estão entre as doenças que mais 

demandam ações, procedimentos e serviços de saúde. Em 2002, o Ministério 

da Saúde estimou que os gastos do SUS com internações relacionadas a 

DCNTs foi de R$ 3.738.515.448,92. Ainda, no estudo realizado por Malta, et al. 

(2017), a presença de doença crônica associou-se ao aumento de internação 

em 2017, em 1,7 vezes.  

Corroborando com a importância dos dados analisado, o estudo ELSI-

Brasil (DUARTE, 2018), apontou que 75,3% dos idosos brasileiros dependem 

exclusivamente dos serviços prestados no Sistema Único de Saúde e que 
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cerca de 70% dos idosos possuem alguma doença crônica. Com isso, na nova 

realidade epidemiológica, começam a surgir estudos (TRICCO, et al., 2014; 

MCCUSKER, et al., 2006; HWANG, et al., 2018) relacionando o 

acompanhamento contínuo como uma ação efetiva contra o consumo 

exacerbado de serviços de saúde e longo tempo de permanência no hospital. 

Os idosos encaminhados ao HDG permaneceram em atendimento em 

média 3,3 atendimentos até a alta do serviço. Em contrapartida, estudo 

realizado em Porto Alegre (SILVA, 2017), analisou que idosos de ambos os 

sexos permaneceram, em média, 9,7 dias internados na rede pública por 

DCNT. Ainda, Silveira et al. (2013), em sua análise encontrou que a para 

idosos da região sudeste do Brasil a média de permanência foi de 8,9 dias e na 

região norte foi de 5,9 dias para idosos. 

 Ainda, os dados mostram que os idosos hospitalizaram mais antes do 

atendimento no HDG (27,4%). Após o atendimento no HDG foi possível 

observar uma diminuição na necessidade e na quantidade de hospitalização 

não programada, 106 para 64 e um total de 158 para 89, respectivamente. 

Estudo realizado por Moorhouse (2017) demonstrou a eficácia a curto e longo 

prazo em ajudar os idosos a alcançar resultados positivos ao longo dos 6 

meses após a alta do  HDG.  

A avaliação inicial realizada na admissão dentre o grupo de idosos que 

ocorreu hospitalização não programada nos 6 meses subsequentes ao 

atendimento no HDG, verificou que 78,1% possuía a presença do cuidador e 

em sua maioria, as  hospitalizações foram por quadro clínico agudo de anemia 

e  insuficiência cardíaca. Esses resultados corroboram com os achados em 

outros estudos na qual, idosos encaminhados para o HDG tendem a ter um 

perfil mais frágil, com doenças de maior risco de agravos e por tanto de 

hospitalizações. (PEREIRA, et al., 2010; MOORHOUSE, et al, 2018; ) 

 Apesar desses resultados e perfil de idosos encaminhados ao serviço 

de saúde, a TAGa classificou a maior parte dos idosos com um índice de médio 

risco para hospitalizações não programadas, na qual desses, 17,4% 

hospitalizaram após o atendimento. 
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Os resultados do HDG em idosos com risco de hospitalização são 

animadores, mas ainda é necessário entender qual perfil de idosos se 

beneficiariam mais desse serviço inovador. Na análise dos resultados, 

encontramos que 26 idosos que hospitalizaram antes do atendimento também 

hospitalizaram após e o desfecho mortalidade identificou que a ocorrência de 

hospitalização não programada ocorreu em 5, 4% dos casos. 

Este estudo apresenta como limitação a impossibilidade de realização 

de uma coorte de seguimento para efetiva comparação entre idosos na mesma 

condição de risco de hospitalização não utilizando o serviço do HDG e a não 

intervenção como continuidade do cuidado através das ligações telefônicas. 

Como força, destacamos o papel de um estudo realizado em uma população 

de idosos frágeis de um hospital terciário de grande porte em um serviço 

inovador. 

10 CONCLUSÃO 

A trajetória do idoso com risco de hospitalização começa no momento 

que não se tem disponíveis serviços de saúde que acompanhem de forma 

eficiente a complexidade da saúde de um país que envelhece. Este cenário, 

leva principalmente idosos a múltiplas reinternações e inúmeros outros 

problemas acerca do ambiente hospitalar utilizado de forma desnecessária. 

Dessa forma, os resultados desse trabalho evidenciaram a importância 

de um acompanhamento contínuo de saúde para um controle eficiente da 

saúde do idoso com DCNTs.  

Diferente de outros serviços, o HDG possibilita um acompanhamento 

através de consultas sem a necessidade de internação, com uma equipe 

multiprofissional coordenada a ter uma visão integral da saúde do idoso. Essas 

particularidades fazem com que a probabilidade de internação posterior seja 

drasticamente diminuída e acaba por tornar o acompanhamento mais efetivo e 

assertivo. 

 Por tanto, existe uma necessidade emergente da disponibilidade de 

modelos de serviços de saúde que se baseiam na monitorização e ação 

precoce das variáveis biopsicossociais que comprometem na estabilização da 
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DCNT; equipes de saúde com profissionais capacitados e preparados a 

atender e agir diante da complexidade do processo de envelhecimento, na qual 

é imprescindível a centralização do cuidado na pessoa e na saúde, para que 

se possa realizar o planejamento eficiente. 
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 12 ANEXOS 

Anexo A – Ficha de avaliação Admissional. 
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Anexo B – 10 minute Target Geriatric Assessment (10 – TaGA). 
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Anexo C – Ficha de seguimento telefônico. 
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Anexo D – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  
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Anexo E – Parecer consubstanciado do Comitê de Ética (CEP) 
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