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RESUMO 

SOUZA, J. C. B. Desenvolvimento de uma ferramenta computacional para avaliação da 

assistência hospitalar a partir de indicadores de qualidade. 2015. 108 f. Dissertação 

(Mestrado) – Programa de Pós-Graduação Interunidades Bioengenharia - Escola de Engenharia 

de São Carlos, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Instituto de Química de São Carlos, 

Universidade de São Paulo, São Carlos, 2015. 

Indicadores de qualidade hospitalar correspondem a medidas que contém informações relevantes 

sobre determinados atributos e dimensões que caracterizam a qualidade de diferentes instituições 

de saúde. Tais medidas são capazes de sinalizar eventuais deficiências ou práticas de sucesso 

associadas à qualidade dos serviços de saúde. O presente estudo teve por finalidade desenvolver 

uma ferramenta computacional de análise, voltada para o gerenciamento hospitalar, com o 

objetivo de se obter um instrumento que possa ser utilizado para monitorar e avaliar a qualidade 

dos serviços oferecidos por instituições hospitalares através da análise e gerenciamento de 

indicadores de qualidade hospitalar. Os indicadores alvo para avaliar a qualidade dos serviços 

representaram um subconjunto de indicadores de qualidade denominados Inpatient Quality 

Indicators (IQIs) da Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ). A partir da revisão 

bibliográfica de textos científicos na área e com base nas dimensões de processo e resultado do 

Modelo Donabediano, foram selecionados vinte e dois indicadores da AHRQ, que avaliam a 

mortalidade por determinadas afecções e procedimentos cirúrgicos, bem como a quantidade e a 

qualidade dos procedimentos realizados nas instituições de saúde. A ferramenta foi construída 

em dois módulos: um módulo responsável pela geração dos indicadores a partir de dados 

coletados de um banco de dados relacional; e outro destinado ao estudo e análise das séries 

temporais dos indicadores, permitindo o acompanhamento da evolução dos mesmos de forma 

histórica. Os dados utilizados para a geração dos indicadores são oriundos da base de dados do 

Observatório Regional de Atenção Hospitalar (ORAH), que consiste numa entidade responsável 

pelo processamento de dados de internação de quarenta hospitais públicos e privados, 

distribuídos ao longo de vinte e seis municípios da região de Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil, 

que compõem a Departamento Regional de Saúde XIII (DRS-XIII). A ferramenta computacional 

foi concluída e validade com êxito e suas funcionalidades foram disponibilizadas para gestores 

de saúde e acadêmicos através do portal web de conteúdo vinculado ao ORAH. Em adição, os 

resultados obtidos através do uso da ferramenta foram utilizados para analisar a situação da 

assistência hospitalar na região de Ribeirão Preto através da comparação histórica dos 

indicadores entre as três microrregiões de saúde que compõem a DRS-XIII: Aquífero Guarani, 

Vale das Cachoeiras e Horizonte Verde. A análise destes resultados também foi essencial para 

verificar a capacidade da ferramenta em prover informações relevantes para a gestão hospitalar. 

A partir da análise dos resultados obtidos, concluímos que a ferramenta permite a definição de 

um panorama geral da assistência hospitalar na região de Ribeirão Preto. De acordo com os 

achados deste estudo, também verificamos que os indicadores de qualidade hospitalar da AHRQ 

cumpriram seu papel como medidas sentinela e foram capazes de identificar certos aspectos 

associados à realidade. Entretanto, a análise dos resultados também remeteu à necessidade de 

introduzir novas variáveis que permitam conhecer o real estado dos pacientes e as condições 

estruturais das diferentes instituições de saúde, visto que os indicadores selecionados, por si só, 

não fornecem aos gestores de saúde uma avaliação final da qualidade das instituições 

hospitalares. 

Palavras-Chave: Sistemas de Informação em Saúde. Indicadores de Qualidade Hospitalar. 

Indicadores de Saúde. AHRQ. Séries Temporais. Média Móvel. IQI. Gestão em Saúde. 

 



 
 

ABSTRACT 

SOUZA, J. C. B. Development of a computational tool to evaluate hospital performance 

through inpatient quality indicators. 2015. 108 f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-

Graduação Interunidades Bioengenharia - Escola de Engenharia de São Carlos, Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto, Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo, São 

Carlos, 2015. 

Inpatient quality indicators are measures that provide relevant information on the level of quality 

of care delivered by hospitals and healthcare services. These measures are capable of signaling 

eventual problems or successful practices associated with the quality of care provided by health 

services. This project was aimed to create an instrument to assess the quality of care delivered by 

hospitals by developing a web application whose functionalities focused on monitoring a subset 

of inpatient quality indicators (IQIs), extracted from the Agency for Healthcare Research and 

Quality (AHRQ). Based on literature review and on the components of process and outcomes 

defined by the Donabedian model, there were selected twenty-two AHRQ’s inpatient quality 

indicators that are commonly used to evaluate the mortality associated with certain conditions 

and procedures, as well as the quantity and quality of certain medical procedures. The software is 

composed by two components: one is responsible for calculating the indicators using admission 

data extracted from an operational database; the other one is meant for the study and analysis of 

time series of the indicators, which allows the monitoring of its values over the years. The 

indicators were calculated using administrative data from the Observatory for Hospital Care's 

database (ORAH, from the acronym in Portuguese "Observatório Regional de Atenção 

Hospitalar"). The Observatory for Hospital Care is responsible for processing admission data 

collected from forty hospitals located throughout Ribeirao Preto region, in the Brazilian state of 

Sao Paulo. The management of hospitals located in the Ribeirao Preto region is conducted by the 

Regional Department of Health XIII (DRS-XIII, from the acronym in Portuguese "Departamento 

Regional de Saúde XIII). The web application's services were made available to health service 

administrators and academic personnel through the ORAH's website. The results provided by 

this computational tool were also used to analyze the situation of care delivered by the hospitals 

in Ribeirao Preto region, which is subdivided into three microregions: Aquifero Guarani, 

Horizonte Verde e Vale das Cachoeiras. The historic values of the indicators were compared 

between these three microregions. The analysis of these results was also important to verify 

whether the web application is actually able to provide enough information to acknowledge the 

reality of the hospitals in Ribeirao Preto region. According to the results, we verified that the 

AHRQ's inpatient quality indicators have fulfilled their role in signalizing certain aspects related 

to the quality of care of the hospitals, but they do not provide enough information to establish a 

definitive quality assessment of hospital services. Therefore, we verified the need of introducing 

new attributes in order to understand and acknowledge the clinical condition of the hospitalized 

patients, as well as the structure and resources available in the hospitals. 

Keywords: Health Information Systems. Inpatient Quality Indicators. Health Indicators. AHRQ. 

Time Series. Moving Average. IQI. Healthcare Management. 
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1       INTRODUÇÃO 

  

 

1.1        Introdução 

 

 

O processamento de dados hospitalares é de suma importância no que diz respeito a 

processos de tomada de decisão e avaliação da qualidade dos serviços de saúde. O 

gerenciamento de sistemas de saúde requer lidar com aspectos administrativos que 

representam as condições de organização e funcionamento dos diferentes serviços de saúde, 

bem como os aspectos gerados pelas práticas de saúde, isto é, aqueles decorrentes do 

atendimento prestado ao indivíduo ou à comunidade. Desta forma, podemos afirmar que o 

gerenciamento de um serviço de saúde implica em cuidar de aspectos organizacionais e 

funcionais associados ao mesmo. Em adição, o processo de gerência em saúde deve ser 

composto por sistemas de informação que processem os dados referentes à condição da saúde 

e da vida do doente, além das condições do ambiente e de outros fatores que interferem no 

processo saúde-doença (CARVALHO; EDUARDO, 1998).  

O propósito de um sistema de informação em saúde consiste em selecionar os dados 

pertinentes aos serviços de saúde e transformá-los na informação necessária para o processo 

de tomada de decisão para fins de planejamento, financiamento, administração e avaliação da 

qualidade dos serviços. A transformação dos dados em informação, na visão de Stair (STAIR, 

1998), ocorre mediante "uma série de tarefas logicamente relacionadas, executadas para 

atingir um resultado definido’’. O dado é apenas uma descrição limitada do real e não é 

vinculado a um referencial explicativo. A informação, por sua vez, consiste numa descrição 

mais completa do real e está associada a um referencial explicativo sistemático. Desta forma, 

a informação pode ser considerada um dado processado de forma significativa e racional para 

o usuário e que possui um valor real passível de ser percebido para tomada de decisões 

correntes ou futuras.  

É importante ressaltar, no entanto, que a tecnologia, por si só, não é capaz de 

executar a transformação de dados em informação, sendo que a participação humana é 

essencial para a criação de um significado para os dados. Para que os dados se tornem úteis 

como informação para os encarregados pelos processos de tomada de decisão, é necessário 

que os mesmos sejam apresentados de tal forma que estes indivíduos sejam capazes de 

visualizar um retrato da realidade através deles, além de definir ações a partir dos mesmos. 
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Desta forma, no que diz respeito a sistemas de informação, a não-intervenção humana faz 

com que a maior parte dos resultados que obtemos sejam apenas dados. Consequentemente, a 

maior parte do que chamamos de tecnologia da informação é, na realidade, tecnologia de 

dados, porque não trata e se preocupa com a compreensão, construção e comunicação da 

informação (LIRA, 2008). 

Adicionalmente, é importante observar que o processamento de dados pelos sistemas 

de informação frequentemente resulta na geração de indicadores. Um indicador consiste na 

quantificação da realidade, tendo como objetivo planejar um meio de interferir na mesma. No 

que diz respeito a sistemas de informação em saúde, a tendência é gerar indicadores de saúde 

a partir dos dados referentes à produção nos serviços de saúde, sendo que o desenho do 

próprio sistema de informação começa pela definição dos indicadores mais apropriados para 

se mensurar ou conhecer o que se quer avaliar ou monitorar nos diferentes serviços 

(CARVALHO; EDUARDO, 1998). Assim, os indicadores de saúde são úteis para avaliar e 

monitorar as atividades realizadas pelos serviços de saúde, além de contribuir com a 

identificação do grau de risco da ocorrência de um determinado evento ou agravo à saúde, 

bem como atribuir valores e adquirir informações que permitam intervir na realidade que se 

deseja conhecer, de modo a alcançar metas e objetivos. 

 

 

1.2        Contextualização 

 

 

A coleta, armazenamento, processamento e disponibilização de dados em saúde é 

uma prática comum no Brasil. A cada minuto, são produzidos milhares de dados relacionados 

à saúde no país, sugerindo a necessidade da existência de sistemas de informação que sejam 

capazes de processar este grande volume de dados, transformando-os em informações 

confiáveis e úteis para a gestão.  

Em particular, a região de Ribeirão Preto conta com uma central de dados 

informatizada, conhecida como Centro de Processamento de Dados Hospitalares (CPDH), 

cujo objetivo consiste em coletar, processar e garantir a qualidade dos dados de internação 

hospitalar na região de Ribeirão Preto. Tal instituição foi criada em 1969 pelo Departamento 

de Medicina Social (DMS) da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de 

São Paulo (FMRP-USP) e foi a principal entidade responsável pela coleta de dados de 

internação de hospitais localizados no município de Ribeirão Preto. Entretanto, após o ano de 



22 
 

1987, este serviço foi expandido e o CPDH passou a trabalhar com informações de hospitais 

de outros municípios da região de Ribeirão Preto (PESSOTTI et al., 2012). 

Em 2014, o CPDH coletava dados de quarenta instituições hospitalares, distribuídos 

ao longo de vinte e seis municípios da região de Ribeirão Preto. Os municípios pertencentes a 

esta região compõem o Departamento Regional de Saúde XIII (DRS-XIII), que por sua vez é 

subdividida em três microrregiões de saúde, conforme mostra a figura 1: Horizonte Verde, 

Aquífero Guarani e Vale das Cachoeiras. Dentre estes hospitais, encontram-se instituições 

exclusivamente públicas, exclusivamente privadas e instituições públicas e privadas. 

Atualmente, o CPDH dispõe de dados sobre internações hospitalares provenientes desde 

1970, processando cerca de 170 mil altas por ano, abrangendo uma população superior a um 

milhão e quatrocentos mil (PESSOTTI et al., 2012). 

 

 

Figura 1 - Subdivisão da região de Ribeirão Preto, SP, em microrregiões de Saúde. 

 

 

O CPDH coleta os dados dos hospitais a ele vinculados através de um instrumento 

denominado Folha de Alta, documento este que foi criado e instituído por docentes do DMS 

da FMRP-USP. Tal documento consiste em uma parte do prontuário médico, contendo, desta 

forma, informações inerentes à internação do paciente, além de outros dados administrativos. 

A Folha de Alta é composta por vinte e sete campos, que normalmente são preenchidos no 

momento em que o paciente é liberado do hospital. Dentre os atributos que compõem a Folha 

de Alta, encontram-se informações sobre diagnósticos, causas externas (acidente, 
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envenenamento ou violência), procedimentos realizados, idade, sexo, categoria da internação 

(que informa se os serviços foram financiados pelo Sistema Único de Saúde ou não), condição 

de saída do paciente (ordem médica, transferência, fuga, alta a pedido), complicações 

hospitalares (infecções, traumatismos, etc.) e datas de internação e saída do paciente 

(MAZZER et al., 2010).  

Apesar de disponibilizar este vasto conjunto de dados, o CPDH não dispõe de 

sistemas informativos para visualização e análise dos mesmos. Por esta razão, em 2009 o 

DMS, em parceria com o DRS-XIII, criou o Observatório Regional de Atenção Hospitalar 

(ORAH). A criação do ORAH teve como objetivo realizar o estudo, análise e divulgação dos 

dados produzidos pelos hospitais da região de Ribeirão Preto, que são coletados 

periodicamente pelo CPDH. Neste contexto, o CPDH passou a ser parte do ORAH, 

principalmente devido ao seu reconhecimento por parte das entidades envolvidas como uma 

peça central para o desenvolvimento e implantação do mesmo. Desta forma, o ORAH passou 

a gerenciar e analisar os dados coletados a partir da Folha de Alta, proveniente do CPDH, 

utilizando os mesmos para construir um retrato da qualidade dos cuidados médicos prestados 

pelos hospitais da região de Ribeirão Preto (ALVES, 2009).  

Os dados administrativos e epidemiológicos que são coletados pelo CPDH (e que são 

processados e disponibilizados pelo ORAH) oferecem diversas possibilidades de análise do 

cuidado médico, sendo que tais dados podem ser aproveitados para construir sistemas 

informativos que atuem como instrumentos de gestão e avaliação de qualidade dos serviços de 

saúde oferecidos na região de Ribeirão Preto. Tal instrumento de avaliação pode ser 

desenvolvido através do cálculo de indicadores de qualidade hospitalar, como os Inpatient 

Quality Indicators (IQIs), que foram propostos pela agência norte-americana Agency for 

Healthcare Research and Quality (AHRQ). Os IQIs consistem num conjunto de medidas que 

fornecem uma perspectiva sobre a qualidade dos cuidados dentro dos hospitais a partir da 

utilização de dados administrativos (AGENCY FOR HEALTHCARE RESEARCH AND 

QUALITY, 2007), como os coletados pelo CPDH. Estes indicadores incluem mortalidade 

hospitalar por algumas condições clínicas e procedimentos cirúrgicos, além de taxas de 

utilização e volume de certos procedimentos. Os IQIs representam um instrumental poderoso 

para a utilização dos dados hospitalares no Brasil e resultam no que há de mais robusto 

atualmente para avaliação da qualidade da atenção baseada em dados administrativos de alta 

hospitalar (AGENCY FOR HEALTHCARE RESEARCH AND QUALITY, 2007).  

Desta forma, este trabalho teve por finalidade extrair conhecimento da base de dados 

do ORAH a fim de desenvolver um instrumento para o gerenciamento e a avaliação da 
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qualidade assistencial oferecida pelos hospitais da região de Ribeirão Preto através da 

construção de uma ferramenta computacional capaz de gerar e prover análises de vinte e dois 

indicadores de qualidade hospitalar extraídos da AHRQ. Estes indicadores foram selecionados 

através de revisão bibliográfica e com base no Modelo Donabediano de avaliação em saúde. 

Em adição, foi essencial que o grupo de indicadores escolhidos tivesse a capacidade de 

fornecer um retrato parcial acerca da qualidade assistencial dos hospitais abrangidos pela base 

de dados do ORAH. Desta forma, os resultados obtidos com a ferramenta foram analisados de 

modo a verificar esta capacidade. 

 

 

1.3        Motivação e Objetivo 

 

 

A informação em saúde é um instrumento vital para a tomada de decisão, avaliação e 

definição de estratégias em saúde. O Brasil tem longa tradição na coleta e divulgação de 

dados em saúde, incluindo a geração de uma grande quantidade de indicadores. Entretanto, 

observa-se que em todos os níveis de atenção à saúde, poucas instituições brasileiras utilizam 

os dados, bem como os indicadores levantados a partir destes, de forma habitual e criteriosa 

em processos de tomada de decisão. Este contexto dificulta a obtenção de avanços referentes à 

gestão em saúde, visto que a utilização de indicadores com metodologia e critérios científicos 

propicia às instituições de saúde um ganho de qualidade e eficiência em suas ações, 

permitindo uma série de avanços no modelo de gestão (GONÇALVES, 2006).  

Em linhas gerais, o processo de tomada de decisão configura-se em dois momentos: 

o momento da avaliação e o momento da execução da ação. Em particular, a avaliação em 

saúde consiste no ato de compreender as relações entre as necessidades de saúde de um 

indivíduo ou população e as práticas e técnicas de saúde a eles oferecidos, visando verificar a 

capacidade dessas práticas ou técnicas em responder às necessidades geradas no processo 

saúde-doença (CARVALHO; EDUARDO, 1998). 

Em todos os níveis de atenção, a avaliação em saúde no Brasil apresenta-se em um 

contexto em que os processos são incipientes e pouco incorporados às práticas. Além disso, os 

instrumentos de avaliação existentes ainda não constituem ferramentas nem de suporte ao 

processo decisório e nem de formação das pessoas nele envolvidas. Apesar de ser 

imprescindível, existem grandes desafios para efetuar a avaliação de serviços de saúde. 

Destacam-se as divergências ideológicas e subjetividade dos diversos atores envolvidos, a 
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dificuldade de estabelecer parâmetros de qualidade em saúde e de definir quais são os 

elementos do cuidado que devem ser aferidos, bem como quais métodos e fontes de dados são 

adequados para tal finalidade (VIANA, 2012). 

Considerando a disponibilidade de dados sobre internação hospitalar pelo ORAH, 

esta realidade pode ser modificada para a atenção secundária e terciária na região de Ribeirão 

Preto. Os hospitais são responsáveis por significativa e complexa parcela dos cuidados de 

saúde prestados aos pacientes. A inclusão de indicadores para fins de monitoramento da 

qualidade representa uma importante estratégia para definir medidas que promovam a 

avaliação e melhoria dos serviços prestados ao paciente hospitalizado. No Brasil, ainda não 

existe um conjunto de indicadores definidos para esta finalidade, além de serem escassas as 

pesquisas sobre o tema (GOUVEA et al., 2010). 

Assim, considerando todo o contexto apresentado, o objetivo geral deste trabalho 

consiste em construir uma ferramenta computacional que atue como um instrumento de 

avaliação das práticas assistenciais oferecidas na atenção hospitalar da região de Ribeirão 

Preto através da geração e análise dos indicadores preconizados pela AHRQ. 

Como objetivos específicos deste trabalho, temos: (i) Desenvolver uma ferramenta 

computacional que gere automaticamente indicadores da AHRQ a partir dos dados de 

internação dos hospitais da região de Ribeirão Preto e que forneça recursos para a análise dos 

mesmos; (ii) Realizar o levantamento de estatísticas acerca dos resultados destes indicadores, 

de modo a realizar a análise dos mesmos, verificando o desempenho histórico da assistência 

hospitalar na região de Ribeirão Preto, além de comparar os resultados obtidos entre as 

diferentes microrregiões de saúde ao longo do tempo. 

 

 

 2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

 

2.1        Avaliação de qualidade em saúde e o Modelo Donabediano 

 

 

O Modelo Donabedian é um dos referenciais mais amplamente empregados no que 

diz respeito à avaliação da qualidade em saúde (DONABEDIAN, 1978). Para Donabedian 

(DONABEDIAN, 1978), o idealizador deste modelo e um dos nomes mais importantes no 

campo de avaliação da qualidade em saúde, o objeto utilizado para avaliação e monitoramento 



26 
 

da qualidade de saúde corresponde precisamente em assistir o cuidado médico prestado, 

cuidado este que pode ser compreendido como a interação entre o médico e seu paciente. Tal 

interação é divisível em dois domínios: uma divisão consiste no desempenho da técnica, cujo 

foco consiste na aplicação da tecnologia e dos conhecimentos médicos, de modo que os 

benefícios sejam maximizados e os riscos sejam minimizados. O outro domínio consiste na 

gestão do relacionamento pessoal com o paciente de uma maneira que esteja em 

conformidade com os requisitos éticos, convenções sociais e as expectativas e necessidades 

dos pacientes. Desta forma, o propósito da avaliação da qualidade e monitoramento dos 

cuidados médicos consiste no acompanhamento constante destes cuidados, de modo que 

eventuais mudanças no estado de saúde de uma população ou indivíduo sejam detectadas e 

corrigidas precocemente (DONABEDIAN, 1978). 

A qualidade em cuidados e serviços de saúde pode ser definida como a aplicação 

apropriada do conhecimento médico e da tecnologia disponível no cuidado com o paciente. 

Entretanto, o termo qualidade apresenta diversas facetas e a literatura apresenta diversos 

significados para caracterizar este termo. Assim, o termo qualidade tende a denotar, na 

verdade, um espectro amplo de atributos e características desejáveis aos cuidados de saúde 

(VUORI, 1991). Dentre estas características, destacam-se os sete atributos de qualidade 

propostos por Donabedian (CARVALHO; EDUARDO, 1998): 

 Eficácia: Refere-se à capacidade que os cuidados em saúde possuem em contribuir 

com a melhoria das condições e do estado de saúde, considerando que os mesmos 

sejam executados com máxima perfeição; 

 Efetividade: Indica as melhorias na condição e no estado de saúde que são obtidas 

com as práticas dos serviços de saúde; 

 Eficiência: Refere-se à capacidade de adquirir a maior melhoria possível nas 

condições de saúde, com o menor custo possível; 

 Otimização: A relação mais favorável possível entre custos e benefícios; 

 Aceitabilidade: Refere-se à conformidade com as preferências do paciente no que 

diz respeito à acessibilidade aos serviços, à satisfação do usuário, ao 

relacionamento com os profissionais, bem como aos efeitos e custos dos cuidados 

oferecidos. 

 Legitimidade: Refere-se à conformidade com as preferências da sociedade no que 

diz respeito à eficácia, efetividade, eficiência, otimização e aceitabilidade; 

 Equidade: Refere-se à igualdade na distribuição dos cuidados e serviços, bem 

como seus efeitos sobre a saúde. 
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No modelo Donabediano, a avaliação é pautada na análise do tripé estrutura, 

processo e resultado dos serviços de saúde (YURI; TRONCHIN, 2010). A componente 

estrutura refere-se às características relativamente estáveis dos serviços de saúde, tais como 

condições físicas e recursos humanos e tecnológicos. O componente processo refere-se ao 

conjunto de atividades desenvolvidas nas relações de produção dos serviços em geral, sendo 

que no setor da saúde esta produção resulta do relacionamento entre os profissionais de saúde 

e os usuários dos serviços. Por fim, o componente resultado refere-se à obtenção das 

características desejáveis dos produtos ou serviços, bem como à melhoria do ambiente de 

trabalho e as mudanças obtidas no estado de saúde dos pacientes (ou no quadro sanitário de 

uma população) e que podem ser atribuídas aos cuidados médicos prestados ou às tecnologias 

de saúde introduzidas (CARVALHO; EDUARDO, 1998).  

Apesar de o modelo Donabediano ser amplamente utilizado para pautar atividades de 

avaliação da qualidade de serviços de saúde, existem diversos outros autores que vêm 

trabalhando com esta atividade nas últimas décadas, como Pereira (PEREIRA, 1995), Hartz 

(HARTZ, 1997) e Tanaka (TANAKA, 2000). Há, no entanto, um consenso conceitual entre 

estes autores, visto que todos consideram que o processo de avaliação consiste em fazer um 

juízo de valor a cerca de uma intervenção ou ação, ou sobre qualquer um dos componentes 

dos serviços de saúde, com o objetivo de contribuir nos processos de tomada de decisão e 

promoção de mudanças e melhorias. Em adição, a prática de avaliação deve ser processual, 

sistematizada e contínua, sendo que o principal objetivo consiste em melhorar as atividades 

em curso e contribuir no gerenciamento, planejamento e principalmente nos processos de 

tomada de decisão (PETERLINI et al., 2003).  

A contribuição que a avaliação em saúde pode proporcionar é inestimável, não 

apenas no sentido de apontar acertos e falhas, mas principalmente por possibilitar o 

delineamento de soluções, a reorganização de atividades e serviços, além de determinar 

caminhos alternativos para maximizar a utilização de recursos disponíveis, visto que o alto 

custo da atenção à saúde exige dos gestores decisões que beneficiem o maior número de 

usuários possível e que consigam resultados mais equitativos com os mesmos recursos 

disponíveis (TANAKA, 2000). Apesar de haver um consenso na literatura a respeito da 

importância da avaliação da qualidade dos serviços de saúde, percebe-se que tal atividade, 

enquanto processo, ainda não está incorporada na prática profissional da maioria das 

instituições brasileiras (VIANA, 2012). 

É importante ressaltar que a avaliação em saúde, bem como o processo de gerência 

em saúde propriamente dito, devem ser compostos por sistemas de informação que processem 
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dados acerca do estado de saúde de um indivíduo ou uma população, bem como dados da 

produção dos serviços e outros fatores que determinam o processo saúde-doença. Cabe aos 

sistemas de informação em saúde a responsabilidade em selecionar os dados pertinentes aos 

serviços de saúde e transformá-los na informação necessária para o processo de tomada de 

decisão que configura-se na avaliação da qualidade dos serviços de saúde e na tomada de 

ações (CARVALHO: EDUARDO, 1998). 

Adicionalmente, para se constituir um sistema de informação em saúde, deve-se 

estabelecer um modelo de avaliação que melhor representará aos propósitos colocados e que 

seja o mais isento possível de subjetividades, sendo que o estabelecimento do modelo de 

avaliação exige rigor e metodologia. Para se basear no Modelo Donabediano, por exemplo, é 

necessário construir, para cada componente da tríade (estrutura, processo e resultado), um 

conjunto de indicadores de qualidade que melhor retratem a realidade a ser avaliada 

(CARVALHO: EDUARDO, 1998). Neste trabalho, optou-se por desenvolver um instrumento 

de avaliação pautado essencialmente em um modelo de avaliação que contemple os 

componentes de resultado e processo do modelo Donabediano. 

 

 

2.2  Benchmarking 

 

 

Além da avaliação de qualidade, os processos de tomada de decisão em saúde 

necessitam de informações que subsidiem a tomada de ações e que efetivamente possam 

contribuir para a melhoria dos serviços de saúde. Para tanto, a aplicação do conceito de 

benchmarking tende a ser viável no que diz respeito ao desenvolvimento de sistemas 

informativos de apoio à tomada de decisão e avaliação em saúde. O conceito de 

benchmarking foi introduzido pela empresa norte-americana Xerox, na década de 1980. A 

princípio, benchmarking foi definido como sendo “encontrar e implementar as melhores 

práticas” (CAMP; TWEET, 1994), permitindo chegar à conclusão de que o benchmarking 

consiste em uma comparação de processos, produtos ou serviços de uma determinada 

instituição com a instituição de referência na mesma área. Entretanto, o benchmarking não 

consiste apenas de uma técnica de reproduzir práticas e processos de instituições de sucesso 

na área, mas sim numa tentativa de produzir avanços nos processos realizados por esta 

instituição de sucesso, de modo que os mesmos sejam adaptados e utilizados na instituição 

que está sendo comparada.  
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Desta forma, o benchmarking pode ser entendido como uma metodologia que foca na 

busca de melhorias contínuas. Quando devidamente aplicado na área da saúde, este conceito 

proporciona avanços na qualidade dos serviços oferecidos, visto que os hospitais procuram 

inspiração e referências, promovendo mudanças e adaptações inspiradas nas instituições 

hospitalares que oferecem a melhor qualidade em seus serviços. Assim, o benchmarking é 

uma ferramenta que permite identificar os melhores processos e avaliar o desempenho de 

instituições na busca por melhorias na prestação de assistência à saúde. Donnelly, Gibson e 

Ivancevich (DONNELLY; GIBSON; IVANCEVICH, 2000) definem quatro tipos de 

benchmarking:  

 Benchmarking interno: envolve a comparação com diferentes serviços, 

produtos ou práticas similares de uma mesma instituição.  

 Benchmarking competitivo: envolve a comparação de serviços, produtos ou 

processos entre diferentes instituições que sejam concorrentes do mesmo setor.  

 Benchmarking funcional: envolve a comparação de processos similares, 

identificando quais práticas geram melhor qualidade entre processos similares 

de qualquer setor de atividade.  

 Benchmarking genérico: este tipo de benchmarking não se baseia somente na 

concorrência, sendo considerado mais desenvolvido que os demais tipos. O 

benchmarking genérico compara vários processos de setores e instituições 

diferentes, identificando quais as práticas de melhor desempenho que poderiam 

ser adaptadas à instituição.  

Desta forma, o resultado oferecido por este trabalho, cujo objetivo consiste na 

obtenção de uma ferramenta computacional que gere e analise indicadores de qualidade 

hospitalar, visa auxiliar a comparação de processos e resultados de diferentes instituições 

hospitalares, possibilitando o uso do benchmarking e contribuindo para a utilização mais 

proveitosa e inteligente dos indicadores de qualidade na gestão em saúde. 

 

 

3 INDICADORES DE QUALIDADE ASSISTENCIAL  

 

 

3.1 Indicadores de Qualidade Assistencial 
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De modo geral, podemos afirmar que os indicadores de qualidade são variáveis 

capazes de descrever a realidade. Entretanto, para que esta característica seja efetivamente 

observável, é necessário que esta variável corresponda a uma medida válida em termos 

estatísticos, visto que representam informações que serão utilizadas pela gestão de um sistema 

que busca melhorar continuamente a qualidade da assistência das instituições, bem como da 

saúde dos indivíduos subordinados às mesmas. Um bom indicador deve apresentar três 

características fundamentais (KLUCK et al., 2008): 

 Disponibilidade: Refere-se à facilidade na obtenção dos dados básicos para o 

cálculo do indicador, independentemente da área ou época.  

 Confiabilidade: Os dados utilizados para o cálculo do indicador devem ser 

fidedignos, fornecendo o mesmo resultado quando medido por diferentes pessoas, 

em diferentes meios e em diferentes épocas, porém em condições similares.  

 Validade: Necessariamente, o indicador deve ser função das características do 

fenômeno a ser medido. Caso o indicador reflita características de outro fenômeno 

paralelo, este deixa de ter validade, devido à possibilidade de conduzir a uma 

avaliação não verdadeira da situação. 

Além dessas três características fundamentais, um bom indicador deve ainda 

englobar o maior número possível das seguintes características adicionais (KLUCK et al., 

2008): 

 Simplicidade: Refere-se à facilidade de cálculo do indicador a partir das 

informações básicas disponíveis. Preferencialmente, um indicador deve ser 

formado apenas por um numerador e um denominador compostos por dados de 

fácil obtenção.  

 Discriminatoriedade: Refere-se ao fato de que um indicador, mesmo entre áreas 

que possuam particularidades distintas, seja capaz de refletir diferentes níveis 

epidemiológicos ou operacionais.  

 Sensibilidade: O indicador deve ser capaz de distinguir as variações ocasionais de 

tendência do problema de saúde ou dos resultados das ações de saúde numa 

determinada área, detectando as variações no comportamento do fenômeno 

examinado.  

 Abrangência: O indicador deve sintetizar o maior número possível de condições 

ou fatores diferentes que afetam a situação que se quer descrever. Indicadores 

muito abrangentes, como o coeficiente de letalidade hospitalar, o tempo médio de 
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permanência ou o coeficiente de incidência das infecções hospitalares, são 

utilizados para avaliar o desempenho da instituição hospitalar como um todo.  

No que diz respeito à gestão dos serviços em saúde, é de grande importância 

comparar indicadores de qualidade assistencial medidos a partir de diferentes instituições de 

saúde com outro indicador obtido de uma instituição de referência, sob condições similares, 

de modo que tais indicadores sejam instrumentos básicos e rotineiros para a realização do 

benchmarking entre as diferentes instituições de saúde.  

 

 

3.2 Indicadores de Qualidade Hospitalar (IQI) – AHRQ 

 

 

Os Indicadores de Qualidade Hospitalar da agência norte americana Agency for 

Healthcare Research and Quality (AHRQ), também conhecidos como Inpatient Quality 

Indicators (IQIs), correspondem a indicadores de qualidade obtidos a partir de dados 

administrativos dos hospitais. Estes dados fornecem informações sobre diagnósticos, 

procedimentos, sexo, idade, categoria de internação e condição de saída. Tais informações são 

coletadas como uma etapa de rotina no serviço dos hospitais, precisamente durante a alta do 

paciente. Os IQIs são compostos por diferentes grupos de indicadores, que incluem 

(AGENCY FOR HEALTHCARE RESEARCH AND QUALITY, 2007): 

 Indicadores de Mortalidade por Procedimento Cirúrgico: abordam 

procedimentos que apresentam considerável variação na mortalidade entre 

diferentes instituições, além de procedimentos cujas taxas elevadas de mortalidade 

possam estar relacionadas a uma má qualidade de atendimento. 


 Indicadores de Mortalidade por Condição Clínica: focam nas condições 

clínicas que apresentam variação considerável de mortalidade entre diferentes 

instituições de saúde, além de condições clínicas que sugerem uma associação 

entre elevadas taxas de mortalidade e falhas na qualidade dos cuidados oferecidos. 


 Indicadores de Utilização: investigam procedimentos cirúrgicos cujas taxas de 

utilização variam muito entre as instituições de saúde, além de procedimentos 

cirúrgicos que levantam dúvidas acerca de sua correta utilização e necessidade, 

verificando se um procedimento é extremamente utilizado, subutilizado ou 

indevidamente utilizado. Em síntese, o fato de estes indicadores apresentarem 

taxas baixas ou elevadas sinaliza a possibilidade de atendimentos deficientes ou 
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mesmo inapropriados. 


 Indicadores de Volume: estes indicadores baseiam-se em evidências que sugerem 

que instituições que executam determinados procedimentos intensivos de alta 

complexidade e que demandam alta tecnologia possam obter continuamente 

resultados satisfatórios. São indicadores que simplesmente representam contagens 

de internações nas quais tais procedimentos complexos foram realizados. Os 

indicadores deste grupo constituem-se de medidas indiretas de qualidade.

Os dados administrativos utilizados para o cálculo de indicadores de saúde permitem 

o levantamento de um retrato parcial da qualidade do serviço oferecido pelas instituições 

hospitalares, porém esses dados não são suficientes para prover uma análise final da qualidade 

destas instituições. Entretanto, uma vez estes dados são transformados em indicadores, como 

os IQIs, os mesmos adquirem a capacidade de sinalizar problemas associados à atenção 

hospitalar, possibilitando aos gestores de saúde a realização de investigações para se descobrir 

as causas ou circunstâncias envolvidas com as deficiências sugeridas pelos resultados dos 

indicadores. Desta forma, a análise criteriosa dos IQIs permite avanços na qualidade dos 

cuidados hospitalares, agrega utilidade aos dados administrativos dos hospitais, tem potencial 

de incorporar um instrumento de avaliação de qualidade em saúde, além de auxiliar na 

identificação de instituições que apresentam bom desempenho e que devem servir, no entanto, 

como instituições de referência. 

È importante ressaltar que a preocupação com a qualidade da assistência hospitalar 

tornou-se prioritária nos últimos anos. Além dos Estados Unidos, nações como o Brasil 

decidiram estabelecer métodos para monitoramento e avaliação dos serviços de saúde. Para 

tanto, a atenção voltou-se para os dados administrativos coletados rotineiramente nas 

instituições de saúde, iniciando, assim, estudos relacionados à qualidade hospitalar. Para este 

tipo de análise, que envolve o aproveitamento destes dados administrativos, os IQIs foram 

requeridos como metodologia e são atualmente os instrumentos mais utilizados para avaliar a 

qualidade e monitorar o desempenho de hospitais a nível internacional.  

 

 

3.3  Utilização dos IQIs no Brasil: Avaliação da Qualidade dos Hospitais de Ensino 

 

 

Em 2004, a criação do Programa de Reestruturação dos Hospitais de Ensino 

(portarias interministeriais dos Ministérios da Saúde e Educação, no. 1000 de 15 de abril de 
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2004 e no. 1006 de 27 de maio de 2004) estabeleceu critérios para o processo de certificação e 

reconhecimento dos Hospitais de Ensino no Estado de São Paulo. Desta forma, foi exigido 

que os hospitais certificados como Hospitais de Ensino apresentassem planos operacionais na 

área de assistência á saúde e de ensino, bem como estabelecer pactos de metas assistenciais 

com gestores de saúde (BITTAR; MAGALHÃES, 2010). 

Com a finalidade de coletar eletronicamente dados de relatórios mensais e anuais dos 

Hospitais de Ensino, a Coordenadoria de Planejamento de Saúde (CPS) da Secretaria de 

Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) criou o Sistema de Avaliação dos Hospitais de 

Ensino
1
 (SAHE) do Estado de São Paulo. Este sistema de avaliação permite o monitoramento 

destas unidades, além do acompanhamento dos planos operacionais e dos pactos de metas 

estabelecidos. Desde o início do acompanhamento destes hospitais em 2004, foram 

publicados artigos, livro e capitulo de livro contendo informações acerca da qualidade e 

quantidade da assistência, da pesquisa e do ensino (BITTAR; MAGALHÃES, 2010). 

O SAHE utiliza os indicadores de qualidade hospitalar da AHRQ para realizar o 

monitoramento e acompanhar o desempenho de qualidade destes hospitais. Este processo 

envolvendo os IQIs está inserido em um programa de avaliação da qualidade dos serviços nos 

Hospitais de Ensino do Estado de São Paulo, mantido pelo SAHE. Os resultados dos 

indicadores obtidos através da produção dos hospitais de ensino paulistas são comparados 

com os resultados de referência da AHRQ. Assim, são identificadas falhas e estabelecidas 

metas com o intuito de melhorar a assistência à saúde na rede suplementar e pública. 

Contudo, além destes indicadores, são utilizados dentro do quadro de avaliação dos hospitais 

de ensino, dados de infecções hospitalares e estudos de outros procedimentos, como, por 

exemplo, taxa de mortalidade de cirurgias cardíacas infantis ou sobrevida de transplantados 

(BITTAR; MAGALHÃES, 2010). 

Os indicadores de qualidade da AHRQ a serem utilizados começaram a ser definidos 

na rede de saúde suplementar com o Termo de Cooperação entre a SES-SP e a Agência 

Nacional de Saúde (Processo SS no. 001/0001/002.432/2007). O Termo de Cooperação tinha 

por finalidade unir esforços para o desenvolvimento de projetos e ações voltados para a 

implantação e estudo de indicadores de qualidade assistencial para a rede de saúde 

suplementar do Estado de São Paulo. A expansão para a rede pública ocorreu dois anos após o  

estabelecimento do Termo de Cooperação (BITTAR; MAGALHÃES, 2010). 

____________________________________ 

1                                   
http://sistema4.saude.sp.gov.br/sahe/ 
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Para que os indicadores de qualidade hospitalar da AHRQ fossem devidamente 

utilizados, foram necessárias adaptações aos dados brasileiros relacionadas à codificação das 

condições clínicas de internação (CID-10), além dos procedimentos cirúrgicos realizados. Os 

dados brasileiros são provenientes das AIHs e CIHs, abrangendo a rede pública e 

suplementar. Os estudos realizados pelo SAHE resultaram em um subconjunto dos IQIs da 

AHRQ, contendo vinte e dois indicadores de qualidade hospitalar, divididos em quatro 

grupos: Indicadores de Volume, Indicadores de Mortalidade por Procedimentos Cirúrgicos, 

Indicadores de Mortalidade por Condição Clínica e Indicadores de Utilização (BITTAR; 

MAGALHÃES, 2010). Este subgrupo corresponde ao mesmo conjunto de indicadores 

utilizados neste trabalho. 

 

 

4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

4.1 Fonte de Dados 

 

 

Os dados utilizados neste trabalho consistem em dados de internação provenientes de 

quarenta hospitais públicos e privados, distribuídos ao longo de vinte e seis municípios da 

região de Ribeirão Preto, que por sua vez estão distribuídos entre três microrregiões de saúde: 

Vale das Cachoeiras, Horizonte Verde e Aquífero Guarani. Os dados foram diretamente 

extraídos da base de dados do ORAH e foram originalmente coletados pelo CPDH. A base de 

dados do ORAH contém principalmente informações sobre internações hospitalares oriundas 

da Folha de Alta Hospitalar. 

Conforme explicado anteriormente, a Folha de Alta corresponde a uma parte do 

prontuário médico do paciente que contém vinte e sete campos preenchidos no momento em 

que o paciente é liberado da internação. Além de dados pessoais do paciente, tais campos 

englobam informações acerca de diagnósticos (como a anotação da afecção principal da causa 

da internação e até outras quatro afecções secundárias à internação), procedimentos realizados 

(registro de até duas operações realizadas durante a internação) e informações 

administrativas, como a data de internação e da alta, condição de saída do paciente (óbito com 

autópsia, óbito sem autópsia, transferência, fuga, alta a pedido e ordem médica) e categoria da 

internação, que se refere à fonte pagadora da internação (MAZZER et al., 2010). 
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Não existe uma regra que estabeleça qual profissional de saúde deve ser o 

responsável pelo preenchimento da Folha de Alta. Desta forma, o preenchimento pode ser 

realizado por médicos, enfermeiras ou mesmo outros profissionais que tenham 

especificamente a função de preencher os prontuários. As Folhas de Alta preenchidas são 

enviadas mensalmente ao CPDH em formato de papel, mas algumas instituições mandam 

tanto em formato de papel quanto em formato eletrônico (arquivos nos formatos DBF e TXT).  

As Folhas de Alta são enviadas ao CPHD junto com os Censos Hospitalares, que 

consiste em um documento que informa o número de internações ocorridas em um 

determinado hospital, num dado mês. O CPDH confere a compatibilidade entre o número de 

Folhas de Altas recebidas e a quantidade de internações alegadas nos Censos Hospitalares, 

permitindo, assim, a notificação e identificação de internações que faltam em caso de 

incompatibilidade. Além disso, as Folhas de Alta são submetidas a uma série de outros 

protocolos internos de verificação e correção de inconsistências, tendo como principal 

finalidade a garantia da integridade e precisão dos dados a serem processados. Desta forma, a 

equipe do CPDH verifica manualmente a existência de possíveis erros nas fichas entregues 

pelos hospitais, além de realizar a codificação dos atributos, visando à máxima uniformidade 

dos dados. O CPDH utiliza uma codificação própria para a identificação de hospitais, 

enfermarias, ocupação e municípios, mas codifica as afecções com base no CID-10 

(Classificação Internacional de Doenças – 10ª Revisão) e os procedimentos cirúrgicos com 

base no ICD-9-CM (International Classification of Diseases - Ninth Revision - Clinical 

Modification). 

Uma vez que os dados foram avaliados, corrigidos e codificados manualmente pela 

equipe do CPDH, ocorre a etapa de digitação dos mesmos. Os dados digitados passam então 

por novos protocolos de verificação de inconsistências e codificação, porém contando com o 

auxílio de programas de computador. Finalmente, os dados corrigidos e na formatação padrão 

são enviados ao ORAH no formato DBF, sendo armazenados de forma persistente em uma 

base de dados relacional a partir da utilização do SGBD (Sistema de Gerenciamento de Base 

de Dados) PostgreSQL
2
. 

O banco de dados administrado pelo ORAH foi modelado e construído de forma 

cautelosa, sendo que este banco foi estruturado de modo que uma tabela principal, 

denominada “alta”, relacionasse diretamente com algumas outras tabelas, permitindo a  

               __________________________________________ 

2                            
http://jdbc.postgresql.org/documentation/head/index.html 
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agregação de todas as informações contidas na Folha de Alta. As demais tabelas do banco, 

que não estão diretamente conectadas à tabela alta, mantêm informações secundárias à Folha 

de Alta. A figura 2 mostra o Diagrama Entidade Relacionamento (DER) da modelagem da 

base de dados do ORAH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 - Diagrama Entidade Relacionamento da base de dados do ORAH 

 

 

 

É importante observar que parte das variáveis anotadas na Folha de Alta foi 

imprescindível para o cálculo da matriz de indicadores selecionada, os IQIs. Adicionalmente, 

além de informações referentes à internação do paciente presentes na Folha de Alta, a base de 

dados do ORAH contém dados das enfermarias dos hospitais, além de dados espaciais, que 

identificam os hospitais parceiros e suas respectivas localizações geográficas, como 

município e microrregião, além de outros dados secundários do paciente, como ocupação, 

sexo, estado civil e cor. 
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Assim, o ORAH deverá processar e gerar informações a partir dos dados 

incorporados ao seu banco, fornecendo os resultados obtidos aos usuários através de um 

portal web de conteúdo. Desta maneira, a ferramenta computacional pretendida neste trabalho 

deverá ser disponibilizada a potenciais usuários através deste portal web. Os usuários do 

ORAH devem possuir nomes de usuário e senha próprios para acessar os serviços do mesmo. 

 

 

4.2 Seleção dos Indicadores 

 

 

A dimensão da qualidade em saúde não pode ser mensurada de forma direta, visto 

que a mesma é definida através de uma série de atributos distintos. Desta forma, diversos 

indicadores de qualidade são comumente utilizados para caracterizá-la. Observa-se que ao 

longo das últimas décadas, houve um aumento significativo do uso de dados administrativos 

provenientes dos serviços de saúde para avaliar a qualidade da atenção hospitalar. Em geral, 

tais dados administrativos são utilizados para avaliar os processos de trabalho envolvidos na 

assistência à saúde, a mensuração dos resultados e o impacto das intervenções na saúde de um 

indivíduo ou de uma população em específico (SCOTT et al., 2004). Neste contexto, observa-

se a ampla utilização de indicadores de desempenho hospitalar em países como o Canadá, 

Estados Unidos e Reino Unido. 

A tarefa mais importante no que diz respeito à avaliação da qualidade dos serviços de 

saúde consiste na mensuração do desempenho com base em múltiplas medidas. Para esta 

finalidade, foi mencionado neste trabalho que a agência norte-americana AHRQ foi 

responsável pelo desenvolvimento e estudo de indicadores de qualidade hospitalar nos 

Estados Unidos, sendo que esta instituição utiliza essa matriz de indicadores para avaliar os 

hospitais norte-americanos desde 2003 (AGENCY FOR HEALTHCARE RESEARCH AND 

QUALITY, 2007). Os indicadores de qualidade propostos pela AHRQ são calculados através 

da obtenção de dados administrativos coletados rotineiramente nos hospitais, como os 

disponibilizados pela base de dados do ORAH.  

Assim, analisando o amplo volume de dados administrativos disponíveis pela base 

do ORAH e considerando que as afecções e procedimentos cirúrgicos foram previamente 

identificados e codificados pelo CPDH com base nas terminologias ICD-9-CM e CID-10, foi 

definido o cálculo de vinte e dois indicadores de qualidade propostos pela AHRQ com 

potencial para tornarem-se instrumentos de avaliação de qualidade dos cuidados médicos 
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prestados nos quarenta hospitais públicos e privados da região de Ribeirão Preto, associados 

ao ORAH. Neste subconjunto, encontram-se seis indicadores de volume, nos quais a 

quantidade de procedimentos é importante para refletir o nível de complexidade das 

instituições hospitalares, bem como para refletir a experiência dos profissionais de saúde e 

definir a manutenção do treino e capacitação dos profissionais. Em adição, foram 

selecionados oito indicadores de mortalidade por procedimentos e seis de mortalidade por 

diagnóstico, além de dois indicadores de utilização, estes representados pela taxa de partos 

cesáreos e pela utilização de Colecistectomia Laparoscópica (BITTAR; MAGALHÃES, 

2010) 

O principal fator que levou à escolha deste grupo de indicadores consistiu no fato de 

que este subconjunto é utilizado para avaliar os hospitais de ensino vinculados ao SAHE, 

conforme mencionado anteriormente. O SAHE produziu uma série de estudos que apresentam 

resultados dos indicadores de qualidade hospitalar obtidos para diversos hospitais de ensino 

do estado de São Paulo, incluindo a apresentação de valores de referência recomendados pela 

própria AHRQ. Assim, os estudos e informações disponibilizados através do SAHE servem 

como fonte para comparações do desempenho dos hospitais da região de Ribeirão Preto com 

outros hospitais do estado de São Paulo, bem como a comparação com os valores de 

referência da AHRQ. 

Desta forma, definiu-se que a ferramenta gerasse automaticamente os seguintes 

indicadores: 

• IQI 1 - Volume de Cirurgias de Ressecção Esofágica 

• IQI 2 - Volume de Cirurgias de Ressecção Pancreática 

• IQI 4 - Volume de Cirurgias de Reparo de Aneurisma De Aorta Abdominal 

• IQI 5 - Volume de Cirurgias de Revascularização Miocárdica 

• IQI 6 - Volume de Angioplastias Coronarianas Transluminais Percutâneas 

• IQI 7 - Volume de Cirurgias de Endarterectomia de Carótida 

• IQI 15 - Taxa de Mortalidade por Infarto Agudo do Miocárdio 

• IQI 16 - Taxa de Mortalidade por Insuficiência Cardíaca Congestiva 

• IQI 17 - Taxa de Mortalidade por Acidente Vascular Encefálico 

• IQI 18 - Taxa de Mortalidade por Hemorragia Digestiva 

• IQI 19 - Taxa de Mortalidade por Fratura de Quadril 

• IQI 20 - Taxa de Mortalidade por Pneumonia 

• IQI 8 - Taxa de Mortalidade por Ressecção Esofágica 

• IQI 9 - Taxa de Mortalidade por Ressecção Pancreática 
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• IQI 11 - Taxa de Mortalidade por Reparação de Aneurisma de Aorta Abdominal 

• IQI 12 - Taxa de Mortalidade por Revascularização Miocárdica 

• IQI 30 - Taxa de Mortalidade por Angioplastia Coronariana Transluminal 

Percutânea 

• IQI 31 - Taxa de Mortalidade por Endarterectomia de Carótida 

• IQI 13 - Taxa de Mortalidade por Craniotomia 

• IQI 14 - Taxa de Mortalidade em Cirurgia de Prótese de Quadril 

• IQI 21 - Taxa de Parto Cesáreo 

• IQI 23 - Taxa de Colecistectomia Laparoscópica 

Para gerar tais indicadores, foi necessário o cumprimento das normas estabelecidas 

pelos manuais técnicos de cada indicador, disponíveis pela AHRQ. Conforme consta nos 

manuais operacionais, os códigos ICD-9-CM que identificam as internações elegíveis para o 

cálculo de cada indicador foram devidamente mapeados na base de dados do ORAH. 

Conforme mencionado anteriormente, as afecções codificadas nos dados do ORAH utilizam o 

CID-10. Entretanto, as afecções são listadas no manual operacional da AHRQ através dos 

códigos ICD-9-CM, o que levou á necessidade de converter essa lista para o CID-10, de modo 

a facilitar a busca das internações na base de dados do ORAH e tornar o cálculo dos 

indicadores o mais fidedigno possível. 

O modelo Donabediano de avaliação de qualidade também foi essencial para a 

escolha dos IQIs que deveriam integrar a ferramenta. Conforme mencionado previamente, 

este modelo envolve a mensuração da qualidade através dos componentes de estrutura, 

processo e resultado. Embora as dimensões de estrutura e processo sejam mais fáceis de 

mensurar, a medida mais importante consiste na dimensão dos resultados. Em particular, a 

dimensão estrutura tende a ser um atributo muito variável e dependente de recursos 

financeiros, ao passo que as dimensões de processo e resultado são mais dependentes da 

qualidade dos serviços oferecidos (ZAMBON, 2008). Desta forma, este trabalho limitou-se a 

mensurar as dimensões de processo e resultado, o que pode ser realizado por meio dos IQIs. 

Os indicadores de processo envolvem todo o conjunto de atividades realizadas em 

um hospital, sendo que um exemplo clássico consiste na taxa de realização de procedimentos 

adequados para tratar uma determinada doença. Dentre os indicadores selecionados neste 

estudo, temos as seguintes variáveis de processo: Volume de Cirurgias de Ressecção 

Esofágica, Volume de Cirurgias de Ressecção Pancreática, Volume de Cirurgias de Reparo de 

Aneurisma de Aorta Abdominal, Volume de Cirurgias de Revascularização Miocárdica, 

Volume de Angioplastias Coronarianas Transluminais Percutâneas, Volume de Cirurgias de 
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Endarterectomia de Carótida, Taxa de Parto Cesáreo e Taxa de Colecistectomia 

Laparoscópica. 

Os indicadores de resultado têm potencial para indicar se as dimensões de estrutura e 

processo foram efetivas. Dentre os indicadores selecionados neste estudo, temos as seguintes 

variáveis de resultado: Taxa de Mortalidade por Infarto Agudo do Miocárdio, Taxa de 

Mortalidade por Insuficiência Cardíaca Congestiva, Taxa de Mortalidade por Acidente 

Vascular Encefálico, Taxa de Mortalidade por Hemorragia Digestiva, Taxa de Mortalidade 

por Fratura de Quadril, Taxa de Mortalidade por Pneumonia, Taxa de Mortalidade por 

Ressecção Esofágica, Taxa de Mortalidade por Ressecção Pancreática, Taxa de Mortalidade 

por Reparação de Aneurisma de Aorta Abdominal, Taxa de Mortalidade por Revascularização 

Miocárdica, Taxa de Mortalidade por Angioplastia Coronariana Transluminal Percutânea, 

Taxa de Mortalidade por Endarterectomia de Carótida, Taxa de Mortalidade por Craniotomia 

e Taxa de Mortalidade em Cirurgia de Prótese de Quadril. 

 

 

4.3 Implementação de recursos para análise dos resultados dos indicadores 

 

 

Além de automatizar o cálculo dos indicadores, a ferramenta pretendida neste 

trabalho visou oferecer estatísticas básicas e recursos matemáticos para a análise dos 

resultados destes indicadores. Por exemplo, a ferramenta fornece, juntamente com o cálculo e 

levantamento dos indicadores, a tendência central dos resultados, expressa pela média e 

mediana, além de informações complementares a estes parâmetros, como desvio e erro 

padrão, entre outras informações que resumem os resultados juntamente com a mediana, 

como a distribuição dos resultados dos indicadores entre o quartil superior e inferior, além do 

mínimo e máximo valor obtido por consulta.  

Em adição, pretende-se fornecer recursos matemáticos mais avançados para 

aprimorar a análise e visualização da realidade através dos resultados dos indicadores. Dentre 

estes recursos, podemos citar a geração das séries temporais dos indicadores, permitindo o 

acompanhamento histórico dos mesmos, juntamente com técnicas para a análise destas séries 

temporais, como a Média Móvel Aritmética, Média Móvel Ponderada e Média Móvel 

Suavizada Exponencialmente, que prevêem e auxiliam na identificação da tendência do 

comportamento dos indicadores ao longo dos anos.  Além dos métodos de análise de séries 

temporais, também foram utilizadas técnicas baseadas na decomposição de séries temporais, 
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como a extração de Tendência pelo Método de Holt e o Ajuste Sazonal dos dados. Ambas as 

técnicas são utilizadas para prever valores futuros dos indicadores, porém o método de Holt 

identifica a tendência dos dados (tendência de aumento, queda ou irregularidade) com base 

em toda a série histórica, enquanto o ajuste sazonal leva em consideração os ciclos sazonais 

dos dados (tendência de aumento ou decréscimo baseada em períodos específicos do ano).  

 

 

4.3.1          Análise de séries temporais 

 

 

Uma série temporal pode ser definida como um conjunto cronológico (ordenado no 

tempo) de observações. Assim, a análise de tais dados tem por objetivo determinar se os 

mesmos apresentam algum padrão não aleatório. Existem diversos motivos para se realizar a 

análise de séries temporais, sendo que estes podem ser classificados como (SILVA, 2008): 

 Descrição: consiste basicamente em conhecermos o comportamento de uma série 

temporal. Assim, o primeiro passo na análise é construir o gráfico da série 

temporal com o objetivo de observar as principais propriedades da série, tais 

como: tendência, ciclo sazonal e outliers (valores que não parecem consistentes 

em relação aos demais, algumas vezes referidos como pontos aberrantes). 

 Explicação: em situações nas quais observações são tomadas com base em duas 

ou mais variáveis, podemos estar interessados em saber se a variação de uma série 

pode explicar a variação das outras. 

 Previsão: dada uma série temporal observada, é possível que se deseje prever os 

valores futuros da mesma. 

 Controle: implica na geração de séries temporais para medir a qualidade de um 

processo. 

No que diz respeito a processos administrativos, os métodos baseados em séries 

temporais são comumente utilizados com o objetivo de prever acontecimentos e 

comportamentos futuros através da análise de dados passados. Em outras palavras, a partir da 

análise do comportamento passado de um conjunto de dados, é possível realizar a projeção do 

comportamento futuro, fornecendo, desta forma, uma possível prévia dos acontecimentos e 

chances de prevenção e preparação (SILVA, 2008). 

Considerando que este trabalho visa construir um instrumento de avaliação de 

qualidade em saúde e gestão hospitalar, é de suma importância identificar a tendência dos 
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indicadores hospitalares ao longo do tempo, bem como realizar previsões dos mesmos, de 

modo a refletir a qualidade assistencial futura em caso de não se tomar ações para prover 

avanços no setor, bem como identificar o grau de melhora ou piora através da comparação de 

projeções com medidas reais. Desta forma, a análise de série temporal neste trabalho tem por 

finalidade a descrição e a previsão. 

 

 

4.3.2 Técnicas de Análise de Séries Temporais disponibilizadas 

 

 

A Média Móvel Aritmética tem por objetivo estimar os futuros valores dos 

indicadores através da média aritmética de um período fixo de medidas antigas do indicador 

em questão. Desta forma, a cada novo período, o valor do indicador mais antigo é descartado 

e um novo valor é acrescentado no período para o cálculo da média. A principal vantagem 

desta técnica consiste na facilidade de cálculo, apesar de reagir muito lentamente às mudanças 

de comportamento dos dados. Isso ocorre porque todos os valores do indicador em questão, 

não importando sua ordem, possuirão a mesma influencia sobre os cálculos (SILVA, 2008). 

Os cálculos necessários para obter a previsão do indicador através da Média Móvel Aritmética 

são exibidos na equação (1): 

 

        
∑   

 
   

 
          

 
Onde      consiste na previsão do indicador para o próximo período de tempo, sendo 

igual à média das medidas do indicador do período anterior t. A variável n corresponde ao 

número de unidades de tempo abrangidas em cada período considerado e    representa a 

medição real do indicador em questão na unidade i do período em questão. Neste estudo, 

definiu-se o mês como a unidade mínima de tempo. É importante observar que por n ser um 

número constante, a cada vez que um período é encerrado, integra-se uma nova medição real 

do indicador, resultando na obtenção de uma nova média. 

A Média Móvel Ponderada considera a necessidade de atribuir maior importância a 

certos dados em detrimento a outros. No caso de indicadores de qualidade hospitalar, é 

razoável pensar que medições mais recentes terão uma influencia maior na determinação 

futura do indicador, visto que evidencia e facilita o acompanhamento de melhorias ou quedas 

nas medidas de qualidade assistencial. Desta forma, são atribuídos pesos aos valores obtidos 
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dos indicadores, de modo que quanto mais recente for a medição, maior será a influência da 

mesma no cálculo final. Assim, as reações à mudança de comportamento tornam-se mais 

rápidas se comparado com as observadas na Média Móvel Aritmética. Os cálculos utilizados 

para determinar a previsão dos indicadores através da Média Móvel Ponderada são mostrados 

na equação (2): 

 
 

        
∑      

 
   

∑  
       

 

Em que    corresponde ao peso definido para a medição do indicador no período i, 

que neste caso, corresponde a um mês específico. 

Analogamente à Média Móvel Ponderada, o método de Média Móvel Suavizada 

Exponencialmente envolve a definição de pesos seguindo uma linha exponencial: esta técnica 

possui a característica de ser mais flexível às variações de comportamento, sendo que seu 

ajuste pode ser realizado de acordo com cada medição feita do indicador no período 

considerado. Neste método, pesos são atribuídos a medições passadas do indicador 

considerado, obedecendo à ordem cronológica dos dados, em que os dados mais recentes 

recebem pesos maiores que os mais antigos (SILVA, 2008). Os cálculos utilizados para 

determinar a previsão de indicadores através da Média Móvel Suavizada Exponencialmente 

constam na equação (3). 

 

                               

A constante α corresponde ao coeficiente de exponenciação, suavização ou 

alisamento exponencial, sendo que 0 <α< 1. 

Considerando que n seja o número fixo de unidades de tempo presentes no período 

considerado, o coeficiente de exponenciação α e a variável n relacionam-se inversamente em 

séries temporais estáveis (SILVA, 2008). Esta relação pode ser descrita pelas equações de 

Brown, cuja demonstração é representada nas equações 4 e 5: 

 

  
 

   
                   

    

 
     

Esta relação foi considerada neste trabalho para determinação do coeficiente de 

exponenciação.  
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4.3.3 Técnicas de Decomposição de Séries Temporais disponibilizadas 

 

 

A decomposição de séries temporais constitui-se de uma das formas mais usuais para 

análise de séries temporais. Os principais métodos de decomposição são Tendência, 

Sazonalidade e Ciclo (SILVA, 2008). Tais métodos identificam as componentes das séries 

temporais, assumindo que as mesmas são constituídas por um conjunto de componentes não 

observáveis, sendo que a previsão futura e análise são dadas em função dos componentes 

identificados (SILVA, 2008). As séries temporais são compostas por quatro componentes 

básicos (REBOITA, 2005): 

 Tendência: a componente de tendência descreve um movimento suave dos dados, 

observado em longo prazo, para cima ou para baixo. As tendências podem 

relacionar o crescimento ou a diminuição do fator estudado a certos aspectos da 

realidade.  

 Variações cíclicas: o padrão cíclico ocorre quando as variações apresentam certo 

grau de regularidade, entretanto com período diferente de um ano.  

 Variações sazonais: assemelham-se aos fenômenos cíclicos, porém a diferença 

fundamental entre eles corresponde ao tempo entre duas cristas consecutivas: no 

caso dos ciclos, esse tempo é diferente de um ano e no caso da sazonalidade, ele é 

de um ano. Assim, o ciclo sazonal também pode ser denominado como ciclo anual.  

 Variações irregulares: constituem-se de variações aleatórias, não apresentando 

regularidade.  

Neste trabalho, foram exploradas as técnicas de Tendência (por meio da Regressão 

Linear Simples), Tendência Suavizada Exponencialmente e Ajuste Sazonal. Desta forma, o 

software desenvolvido neste trabalho disponibilizará resultados obtidos a partir destes 

métodos baseados na decomposição de séries temporais. 

No contexto deste estudo, a tendência de uma série temporal corresponde ao padrão 

de crescimento ou queda do valor de um indicador em longo prazo. Em linhas gerais, existem 

duas finalidades para isolarmos a componente de tendência em uma série temporal. Uma 

consiste em identificar a tendência para utilizá-la com algum propósito em específico, como 

para a realização de previsões. A outra consiste em remover a componente de tendência da 

série temporal, de modo a permitir o estudo das demais componentes da série. A tendência 
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pode ser isolada de uma série temporal através da análise de Regressão Linear Simples 

(REBOITA, 2005). 

Com a utilização do método de Regressão Linear Simples, explora-se a relação das 

medidas temporais do indicador em termos de uma linha reta. Desta forma, todas as 

propriedades e parâmetros que podem ser aplicados à linha constituem de recursos para 

análise dos dados. As equações necessárias para a determinação da reta de tendência são as 

seguintes (REBOITA, 2005): 

 

                 

 

Onde    corresponde ao valor predito da série temporal, a representa o coeficiente 

linear da reta, b representa o coeficiente angular da reta e t indica tempo. As equações para a e 

b são escritas como: 

 

   
 ∑  ∑  ∑ 

 ∑      ∑   
      

 

 
 

  
∑    ∑  

 
        

 

A principal técnica para o cálculo da Tendência Suavizada Exponencialmente 

consiste na aplicação do método de Holt, que ocorre a partir da inclusão do fator tendência 

com suavização exponencial (SILVA, 2008). Esta incorporação contribui para o 

aprimoramento dos resultados, na qual as reações às variações ocorridas na série temporal são 

potencialmente melhoradas (SILVA, 2008).  Os cálculos que fornecem esta previsão são 

representados pelas equações (9), (10) e (11), a seguir: 

 

              (   
   

    )       

          (   
 
   

   
)                  

       
 
                  

 

A equação (11) fornece como resultado a projeção do indicador considerado para o 

período t+m, onde m corresponde ao número de períodos futuros pelos quais se deseja realizar 
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a projeção. A partir da equação (10), obtemos a estimativa da tendência do período t+1, 

calculada a partir do período anterior t. Adicionalmente,    representa a estimativa da 

tendência do período t, calculada a partir do período t-1. 

Os valores de α e β correspondem, respectivamente, às constantes de suavização de 

dados (que, por sua vez, correspondem às medidas do indicador em questão) e suavização de 

tendência, sendo que 0 <α< 1 e 0 <β< 1. Para estimar os melhores valores de α e β, pode-se 

escolher várias combinações de α e β, escolhendo o par que minimiza alguma função de erro. 

O Ajuste Sazonal visa identificar as variações sazonais, que correspondem àquelas 

que ocorrem regularmente no período de um ano. Tradicionalmente, existem duas finalidades 

para o fato de isolarmos a componente sazonal de uma série: uma dessas finalidades consiste 

em remover o padrão existente (considerando que a componente de tendência foi removida) 

com o intuito de estudar as variações cíclicas e irregulares. A outra finalidade consiste em 

identificar os fatores sazonais de modo que os mesmos possam ser considerados em processos 

de tomada de decisões. 

Em outras palavras, a sazonalidade sinaliza um padrão de repetição inserido na série 

temporal, de modo que são exibidas oscilações regulares e periódicas ao longo da curva de 

tendência. Freqüentemente, a sazonalidade indica situações de caráter repetitivo, sendo 

possível relacionar tais situações a determinado período ou época do ano, além de possibilitar 

a identificação de intervalos de ocorrências de fatos (SILVA, 2008). 

O fator de sazonalidade (   ) pode ser calculado a partir da equação (12), dividindo-

se o valor medido para o indicador considerado no período i pela média das medidas deste 

mesmo indicador, no mesmo período: 

 

    
  

  
 

         

Assim, por meio destes cálculos, torna-se possível descobrir o valor do fator de 

sazonalidade médio do indicador que se deseja prever. Com esse valor, é possível obter a 

previsão para o período desejado através da equação (13), que representa o método mais 

indicado, visto que fornece o fator de sazonalidade como uma proporção, o que melhora a 

observação de fenômenos sazonais (SILVA, 2008): 
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Em que     corresponde ao fator de sazonalidade médio do período t+m. O valor 

obtido com a equação (13) corresponde à previsão do indicador para o período t+m. O efeito 

da componente sazonal pode ser removido de uma série temporal a partir do uso da média 

móvel, considerando o número de períodos n com o mesmo valor do período da repetição da 

sazonalidade (SILVA, 2008). 

 

 

4.4 Construção da Ferramenta 

 

 

A ferramenta computacional apresentada neste trabalho foi desenvolvida em dois 

módulos. O primeiro módulo visou o cálculo e exibição dos resultados dos indicadores de 

qualidade hospitalar, juntamente com o levantamento de algumas estatísticas básicas dos 

resultados, como o fornecimento da tendência central destes resultados (expressa pela média e 

mediana), bem como informações complementares a estes parâmetros, como o desvio e erro 

padrão, além de informações que resumem os resultados juntamente com a mediana, como a 

distribuição dos indicadores (identificados pelos respectivos hospitais através dos quais foram 

calculados) entre o quartil superior e inferior.  

Com o intuito de fornecer recursos matemáticos avançados e que permitam a 

realização de mais análises por parte dos usuários, foram geradas as séries temporais dos 

resultados dos indicadores, permitindo o acompanhamento da evolução dos mesmos de forma 

histórica, bem como técnicas de análise e decomposição destas séries. Desta forma, também 

foi essencial construir um módulo separado que se dedique exclusivamente á análise destas 

séries temporais através de técnicas como a Média Móvel Aritmética, Média Móvel 

Ponderada e Média Móvel Suavizada Exponencialmente, que prevêem e auxiliam na 

identificação da tendência do comportamento dos indicadores ao longo dos anos.  Além dos 

métodos de análise de séries temporais, também foram disponibilizadas neste módulo 

algumas técnicas baseadas na decomposição de séries temporais, como a extração de 

Tendência por Regressão Linear Simples e pelo Método de Holt, além do Ajuste Sazonal dos 

dados. As duas últimas técnicas são utilizadas para prever valores futuros dos indicadores, 

porém o método de Holt identifica a tendência dos dados (tendência de aumento, queda ou 

irregularidade) com base em toda a série histórica, enquanto o Ajuste Sazonal leva em 

consideração os ciclos sazonais dos dados (aumento ou queda baseada em períodos 

específicos do ano).  
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4.4.1 Requisitos do Software 

 

 

Os requisitos a serem atendidos pelo software foram divididos em requisitos 

funcionais e não funcionais. Os requisitos não funcionais correspondem às qualidades e 

restrições globais desejadas em qualquer sistema computacional, normalmente relacionadas 

com a qualidade e eficiência da tarefa realizada pelo mesmo. Os requisitos não funcionais 

considerados para este software, para ambos os módulos, foram:  

 O software deve garantir a sua usabilidade, isto é, oferecer uma interface 

compreensível para os usuários, não apresentando ambiguidades ou informação excessiva;  

 O software deve garantir eficiência e bom desempenho na realização de suas 

tarefas, preservando a consistência dos resultados;  

 O software deve passar por uma etapa significativa de teste antes de ser 

utilizado pelos usuários finais, simulando as diversas situações possíveis, sempre 

buscando a solução de eventuais erros;  

 O software deve ser open-source, isto é, toda documentação e código-fonte do 

mesmo devem ser disponibilizados, permitindo sua melhor compreensão, bem como 

futuras evoluções;  

 O software deve prover manutenibilidade, isto é, deve oferecer facilidades para 

modificações e eventuais correções;  

 O software deve ser multiplataforma, isto é, permitir sua execução em mais de 

uma plataforma, como diferentes navegadores web. Esta característica refere-se à 

portabilidade do código-fonte. 

Os requisitos funcionais referem-se aos requisitos que descrevem as funcionalidades 

desejadas na ferramenta. O módulo de cálculo automático dos indicadores procurou satisfazer 

os seguintes requisitos funcionais: 

 O sistema deve apresentar um menu interativo principal quando o usuário 

acessa o sistema. Este menu deve conter todas as opções de filtros para consulta.  

 O sistema deve permitir selecionar em um menu a categoria de indicadores 

desejada. As opções correspondem às categorias de indicadores de mortalidade 

(englobando tanto indicadores de mortalidade por determinadas afecções quanto por 

procedimentos), volume e utilização; 
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 O sistema deve permitir selecionar um dos indicadores dentre todas as 

possibilidades enquadradas na categoria especificada; 

 O sistema deve permitir selecionar a opção SUS, como categoria de internação; 

 O sistema deve permitir selecionar a opção não SUS, como categoria de 

internação; 

 O sistema deve permitir selecionar a opção SUS e não SUS como categoria de 

internação; 

 O sistema deve permitir selecionar uma das microrregiões abrangidas pelo 

DRS-XIII; 

 O sistema deve permitir selecionar um município específico dentro da 

microrregião escolhida; 

 O sistema deve permitir selecionar um hospital em particular dentro do 

município escolhido; 

 O sistema deve permitir a seleção de um período de tempo para a busca, 

limitando este período através da escolha do mês inicial e final, bem como do ano inicial e 

final das internações a serem consideradas;  

 O sistema deve apresentar uma tabela contendo os resultados do indicador 

considerado na consulta; 

 O sistema deve acrescentar à tabela de resultados o desvio relativo percentual 

do indicador de cada hospital em relação à média de todas as medidas presentes na 

consulta; 

 O sistema deve apresentar, junto à tabela de resultados, a opção de visualização 

do gráfico de barras dos indicadores por hospital, indicando a média dos resultados dos 

indicadores e o desvio relativo percentual dos hospitais em relação à média; 

 O sistema deve apresentar o gráfico de seqüência dos indicadores, 

identificando as medidas por hospital, informando juntamente a média dos resultados dos 

indicadores e o desvio relativo percentual dos hospitais em relação à média; 

 O sistema deve apresentar, junto à tabela de resultados, a opção de visualização 

do gráfico de seqüência dos indicadores por hospital, informando juntamente a mediana, 

quartil inferior e superior e o máximo e mínimo valor obtido; 

 O sistema deve apresentar o gráfico de sequência dos indicadores por hospital, 

informando a mediana, quartil inferior e superior e o máximo e o mínimo valor obtido; 

 O sistema deve permitir o fechamento e abertura dos gráficos de sequência; 
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 O sistema deve permitir a realização de uma nova consulta.  

Parte dos requisitos funcionais do módulo de geração automática dos indicadores foi 

preservada ao se definir os requisitos funcionais do módulo de análise de séries temporais, 

principalmente com relação à interface gráfica e aos filtros de consulta. O módulo de análise 

de séries temporais dos indicadores procurou satisfazer os seguintes requisitos funcionais: 

 O sistema deve permitir selecionar em um menu a categoria de indicadores 

desejada. As opções correspondem às categorias de indicadores de mortalidade 

(englobando tanto indicadores de mortalidade por determinadas afecções quanto por 

procedimentos), volume e utilização; 

 O sistema deve permitir selecionar um dos indicadores dentre todas as 

possibilidades enquadradas na categoria especificada; 

 O sistema deve permitir selecionar a opção SUS, como categoria de internação; 

 O sistema deve permitir selecionar a opção não SUS, como categoria de 

internação; 

 O sistema deve permitir selecionar a opção SUS e não SUS como categoria de 

internação; 

 O sistema deve permitir selecionar uma das microrregiões abrangidas pelo 

DRS-XIII; 

 O sistema deve permitir selecionar um município específico dentro da 

microrregião escolhida; 

 O sistema deve permitir selecionar um hospital em particular dentro do 

município escolhido; 

 O sistema deve permitir a seleção de um período de tempo para a busca, 

limitando este período através da escolha do mês inicial e final, bem como do ano inicial e 

final das internações a serem consideradas;  

 O sistema deve permitir selecionar o cálculo e exibição gráfica de um método 

de decomposição ou análise de séries temporais.  

 O sistema deve apresentar o gráfico da série temporal selecionada, permitindo 

identificar as séries por hospital, possibilitando, assim, a comparação (benchmarking) 

entre os mesmos.  

 O sistema deve permitir o fechamento do gráfico da série temporal escolhida.  

 O sistema deve permitir a realização de uma nova consulta. 
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4.4.2  Recursos utilizados 

 

 

O software construído para a realização deste trabalho utilizou a tecnologia JavaEE
3
, 

que consiste em uma série de especificações que, ao serem implementadas, podem auxiliar no 

desenvolvimento de aplicações Web por fornecer a codificação responsável pelos requisitos 

não-funcionais da aplicação, tais como persistência em banco de dados, transação, acesso 

remoto, gerenciamento de threads, gerenciamento de conexões HTTP, gerenciamento da 

sessão web, balanceamento de carga, entre outros.  

O ambiente de desenvolvimento escolhido foi o software Eclipse
4
, que consiste em 

um IDE (do inglês Integrated Development Environment ou Ambiente Integrado de 

Desenvolvimento), isto é, um programa de computador que agrega propriedades e 

ferramentas de apoio ao desenvolvimento de software, visando à otimização desta atividade. 

Particularmente, o Eclipse é um ambiente integrado de desenvolvimento escrito em Java, 

sendo o IDE Java mais utilizado no mundo. 

Assim como a maioria dos IDEs, algumas propriedades e ferramentas de apoio que o 

Eclipse possui incluem: um Editor, utilizado para editar o código-fonte do programa, 

possibilitando o desenvolvimento de todo o código escrito nas linguagens de programação 

suportadas pela IDE; um Compilador, responsável pela tradução do código-fonte do 

programa, escrito em uma linguagem específica, para a linguagem de máquina, ou seja, em 

instruções que o computador seja capaz de executar; um Linkeditor, que consiste num 

programa que conecta os diversos pedaços de código-fonte já compilados em linguagem de 

máquina, gerando um programa executável, que pode ser efetivamente executado em um 

computador ou outros dispositivos; e um Depurador, que consiste num programa de 

computador utilizado para testar outros programas, com a finalidade de encontrar defeitos no 

mesmo. Assim, o Depurador provê auxílio no processo de identificar e corrigir defeitos no 

código-fonte do programa, visando o aprimoramento da qualidade do software. 

A codificação, tanto do módulo de cálculo automático dos indicadores, quanto do  

_________________________________________________ 

3  
http://www.oracle.com/br/technologies/java/overview/index.html 

4  
http://www.eclipse.org/ 
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módulo de análise das séries temporais foram escritos em Java, que consiste em uma 

linguagem de programação de alto nível orientada a objetos. Em contraste com as linguagens 

de programação convencionais, que usualmente são compiladas para o código nativo (código 

diretamente executado pelo computador), a linguagem Java é compilada para um Bytecode, 

que corresponde a uma forma intermediária de código que será interpretada e executada pela 

Java Virtual Machine (JVM). 

A JVM é um programa que interpreta e executa os aplicativos Java
5
, convertendo os 

bytecodes em código executável de máquina. A JVM está disponível para qualquer Sistema 

Operacional, permitindo grande portabilidade das aplicações desenvolvidas em Java. Os 

arquivos que possuem código-fonte Java (“.java”) são primeiramente compilados pelo 

compilador Javac, gerando os arquivos “.class”, que podem ser interpretados pela JVM. Desta 

forma, a máquina virtual Java permite que os programas escritos em Java funcionem em 

qualquer plataforma de hardware e software que possua uma versão da JVM. 

Dentre alguns aspectos importantes da linguagem Java, podemos destacar que sua 

projeção tinha como objetivo prover o desenvolvimento de programas utilizando o conceito 

de orientação a objetos. Outro propósito da linguagem Java consiste em fornecer ao 

desenvolvedor a portabilidade de seu produto, isto é, a aplicação computacional construída 

independe de plataforma (escreva uma vez, execute em qualquer lugar" - "write once, run 

anywhere"). É importante ressaltar que a linguagem Java é distribuída com um vasto conjunto 

de bibliotecas auxiliares e apresenta uma sintaxe similar ao C/C++, que consistem em 

linguagens de programação consideradas tradicionais. 

Neste contexto, é importante dissertar acerca da Plataforma Java. Em computação, 

plataforma corresponde ao hardware sobre o qual são executados os softwares, representando, 

no entanto, a associação existente entre hardware e software. A plataforma Java, em 

particular, refere-se ao ambiente computacional que permite o desenvolvimento de programas 

a partir do uso de qualquer linguagem de programação criada para a plataforma Java. Esta 

plataforma é composta pela Java Virtual Machine (JVM) e pela Java Application 

Programming Interface (API), responsáveis pela execução do código Java. 

A plataforma Java tem como base a JVM. Executando sobre várias plataformas 

baseadas em hardware e software, a JVM normalmente é executada sobre determinado 

sistema operacional, que por sua vez é executado sobre determinado hardware. Assim, uma 

importante vantagem da plataforma consiste no fato de não estar vinculada a um único 

___________________________________________________ 

5                                 
http://download.oracle.com/javase/tutorial/getStarted/intro/definition.html 
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sistema operacional ou hardware, visto que seus programas são executados através de uma 

máquina virtual cuja emulação pode ocorrer em qualquer sistema que suporte a linguagem 

C++, que corresponde a uma das linguagens mais tradicionais no que diz respeito ao 

desenvolvimento de software. 

Em adição, é essencial mencionar a API Java, que consiste num vasto conjunto de 

bibliotecas e códigos, que permitem maior facilidade para o acréscimo de funcionalidades 

mais especializadas no software a ser desenvolvido. Desta forma, a utilização das bibliotecas 

que compõem a API Java tem por finalidade diminuir o trabalho de codificação, permitindo a 

reutilização de códigos prontos para programar métodos e funções comumente utilizadas. 

Assim, a API Java provê otimização e simplificação na escrita dos códigos. 

 

 

4.4.3 Ferramentas para o desenvolvimento da Interface Gráfica 

 

 

Por se tratar de uma aplicação voltada para web, o desenvolvimento da interface 

gráfica do software se deu nas linguagens HTML
6
 e Javascript

 7
, também se utilizando da 

plataforma de desenvolvimento Eclipse e da biblioteca Highcharts
8
. 

O HTML (linguagem de marcação de hipertexto, do inglês Hyper Text Markup 

Language) corresponde a uma linguagem de marcação cuja finalidade consiste em produzir 

páginas web. Tipicamente, uma linguagem de marcação refere-se a uma metodologia 

moderna para a escrita de um texto, de tal forma que o mesmo seja sintaticamente 

distinguível. Em computação, linguagem de marcação corresponde a um conjunto de códigos 

aplicados a um texto, cuja finalidade consiste em acrescentar informações particulares sobre 

este texto. Apesar da existência de inúmeras linguagens para o desenvolvimento de Internet, o 

HTML continua sendo a base para a produção de páginas Web, possibilitando o uso 

concomitante de outras linguagens de programação. 

Os documentos em HTML correspondem a arquivos de texto simples, cuja criação e 

edição pode ser realizada em qualquer editor de textos comum. Adicionalmente, os  
 

________________________________________ 

6              
http://www.w3.org/community/webed/wiki/HTML 

7                                
http://www.javascript-tutorial.com.br/content-cat-1.html 

8                                
http://www.highcharts.com/products/highcharts 

http://www.w3.org/community/webed/wiki/HTML
http://www.javascript-tutorial.com.br/content-cat-1.html
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documentos HTML podem ser interpretados pelos diversos navegadores web. Em linhas 

gerais, o HTML constitui-se num poderoso recurso, sendo uma linguagem de marcação 

simplória e acessível, voltada para a produção e compartilhamento de documentos, incluindo 

imagens e dados multimídia.  

O Javascript é uma linguagem de script, sendo atualmente a principal linguagem 

para programação cliente-servidor (programas distintos que se comunicam através de uma 

rede de computador e que executam em hardwares separados) em navegadores web. Uma 

linguagem de script consiste numa linguagem de programação cuja execução ocorre dentro de 

programas e de outras linguagens de programação, porém não se restringindo a esses 

ambientes. As linguagens de script são úteis para ampliar a funcionalidade do programa a ser 

desenvolvido. Todas as linguagens de script são linguagens interpretadas, isto é, são 

linguagens de programação cujo código-fonte é executado por um programa de computador, 

o Interpretador, para então ser efetivamente executado pelo sistema operacional ou 

processador. 

Javascript é quase inteiramente baseada em objetos e suporta elementos de 

programação estruturada da linguagem C. Adicionalmente, constitui-se de uma importante 

ferramenta a ser utilizada em páginas web, sendo que a utilização primária do Javascript 

consiste justamente na escrita de funções a serem incorporadas em páginas HTML. 

O código Javascript é executado localmente no navegador do usuário, e não em um 

servidor remoto. Desta forma, é permitido ao navegador responder a ações rapidamente, 

possibilitando a criação de um aplicativo computacional mais responsivo. Em adição, o 

código Javascript possui a capacidade de detectar atividades de usuário que o HTML por si 

só não é capaz, como teclas pressionadas individualmente. 
 

Para a construção de gráficos e séries temporais, foi utilizada a biblioteca gráfica 

Highcharts. A Highcharts consiste numa biblioteca open-source (ou código-aberto), o que 

significa que a mesma apresenta distribuição livre e disponibiliza seus códigos-fonte, além de 

trabalhos derivados do seu uso. 

A Highcharts foi escrita totalmente em JavaScript e utiliza somente tecnologias 

nativas dos navegadores web, dispensando o uso de plug-ins de terceiros, como Flash e Java 

Applet. Esta biblioteca também oferece uma API de desenvolvimento que permite a criação 

de gráficos interativos, dinâmicos e de fácil configuração para aplicações web, além de 

possibilitar a exportação dos gráficos no formato de imagem, arquivo no formato PDF ou 

impressão direta. Seu uso é gratuito para aplicações web não comerciais. Devido ao caráter 

open-source da Highcharts, é possível visualizar exemplos de utilização da mesma, bem 
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como acessar o código em JavaScript das demonstrações. Essas características tornam a 

biblioteca Highcharts ideal para a integração de ferramentas computacionais ao Portal 

ORAH. 

 

 

4.4.4 Etapa de testes  

 

 

Ao término da etapa de desenvolvimento da ferramenta computacional, que deverá 

atuar como instrumento de avaliação de qualidade em saúde, o aplicativo resultante foi 

submetido a uma etapa de testes simples, que visava à validação do mesmo a partir de testes 

de usabilidade, bem como testes para verificar se todas as funcionalidades propostas foram 

devidamente atendidas.  

O teste de usabilidade foi realizado juntamente com colaboradores do ORAH. De 

modo geral, não foram relatadas grandes dificuldades com a manipulação do programa por 

parte dos usuários de teste, visto que a interação necessária para o uso da ferramenta consiste 

basicamente no preenchimento de alguns campos na interface inicial, que será descrita na 

seção 5.2 do capítulo 5.  

Desta forma, o feedback dos usuários com relação à usabilidade da ferramenta foi 

positivo, porém algumas considerações relacionadas à interface gráfica foram levantadas. A 

principal delas consistiu nas ocasiões em que era submetida uma consulta a um indicador a 

partir de dados não existentes ou insuficientes. Dependendo do(s) hospital (ais) ou mesmo 

do(s) município(s) selecionados nos filtros, a consulta ao indicador fornecia uma tabela vazia 

caso não houvesse dados suficientes para o cálculo do mesmo. Assim, ao invés de exibir uma 

tabela vazia, juntamente com opções inexistentes para exibição de gráficos, o ideal consistiria 

apenas em fornecer um aviso aos usuários, alegando escassez de dados para o cálculo do 

indicador. Uma vez consertado este problema, não houveram queixas relacionadas à interface.  

Em relação aos testes para verificação da funcionalidade, foram realizados testes do 

tipo caixa preta. Neste tipo de teste, as funções para o qual a aplicação foi projetada são bem 

conhecidas, sendo possível executar testes acerca de cada função da ferramenta, comprovando 

se a mesma encontra-se plenamente operacional (PRESSMAN, 2006). Adicionalmente, estes 

testes são úteis para detectar e eventualmente corrigir falhas.  

Desta forma, as funções propostas pela ferramenta foram devidamente analisadas, 

testando cada requisito levantado previamente. Cada uma das opções de filtros possíveis e 
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suas diversas combinações também foram testadas, de modo a garantir que qualquer 

combinação selecionada fornecesse a saída esperada. Ao término da etapa de testes, observou-

se que todas as funcionalidades propostas na análise de requisitos foram executadas de forma 

satisfatória.  

 

 

5  RESULTADOS  

 

 

Neste capítulo, descreveremos os resultados obtidos após o término deste projeto. 

Essencialmente, apresentaremos o manual da AHRQ em português, que consiste numa versão 

fidedigna da versão em inglês, porém adaptado à rotina dos dados de internação hospitalar 

armazenados na base de dados do ORAH, principalmente no que diz respeito à codificação de 

diagnósticos e procedimentos cirúrgicos. Na sequência, apresentaremos a ferramenta 

computacional desenvolvida durante este trabalho, sua interface gráfica, funcionalidades e 

relatórios gerados. Por fim, serão apresentados e discutidos os resultados gerais obtidos com o 

uso da ferramenta, na tentativa de analisar e avaliar os resultados produzidos pela atenção 

hospitalar na região de Ribeirão Preto, bem como verificar se as informações geradas pela 

ferramenta são capazes de fornecer um panorama da qualidade assistencial dos hospitais. 

 

 

5.1  Adaptação ao Manual da AHRQ  

 

 

Conforme mencionado na seção 4.2 do capítulo 4 desta dissertação, foi essencial que 

o cálculo dos vinte e dois indicadores que compõem a ferramenta desenvolvida neste trabalho 

respeitasse as regras propostas pelo manual operacional da AHRQ, possibilitando a obtenção 

de valores confiáveis e mais precisos. Desta forma, foi construída uma versão fidedigna do 

manual operacional dos indicadores da AHRQ em português, adaptada para os dados de 

internação hospitalar provenientes do banco de dados do ORAH. Esta nova versão foi 

construída através da tradução das definições e regras para o cálculo dos indicadores do inglês 

para o português, além da conversão da lista de diagnósticos que identificam as internações a 

serem utilizadas nos cálculos dos indicadores. A lista original, que codifica os diagnósticos 

em ICD-9-CM, foi inteiramente convertida em CID-10, que consiste na terminologia presente 
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nos dados de internação do ORAH. O apêndice A contém o referido manual operacional 

elaborado neste estudo e exibe todas as regras que foram utilizadas para automatizar o cálculo 

de cada um dos vinte e dois indicadores selecionados neste trabalho, além de considerações 

adicionais acerca dos indicadores. É importante ressaltar que os usuários podem consultar as 

definições de todos os indicadores disponibilizados na ferramenta em tempo real, isto é, no 

momento em que utilizam a ferramenta no portal ORAH. 

 

 

5.2 Apresentação da ferramenta: interface gráfica e usabilidade 

 

 

Conforme mencionado anteriormente, a ferramenta proposta neste trabalho foi 

desenvolvida em dois módulos: o módulo de cálculo automático dos indicadores e o módulo 

de análise de séries temporais.  

A interface inicial do módulo de cálculo dos indicadores (figura 3) consistiu de um 

formulário simples a ser preenchido pelos usuários, de modo a caracterizar os dados a serem 

utilizados para consulta e geração dos indicadores. Desta forma, aperfeiçoa-se a usabilidade 

da ferramenta, visto que o usuário poderá obter as informações que deseja mediante o simples 

preenchimento de filtros de consulta. Esta interface inicial é praticamente a mesma para 

ambos os módulos da ferramenta, exceto pelo campo de escolha da Técnica de Análise ou 

Decomposição de Série Temporal, presente apenas no módulo de Análise de Série Temporal.  

 
 

Figura 3 - Interface inicial do Módulo de Cálculo  
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Para escolher o indicador hospitalar que se deseja estudar, é necessário 

primeiramente escolher uma dentre as três categorias de indicadores disponíveis: Indicadores 

de Mortalidade, que indicam a taxa de óbitos por afecções ou procedimentos cujos valores 

elevados indicam a deficiência da qualidade assistencial nas instituições hospitalares; 

indicadores de Utilização, que indicam se determinados procedimentos médicos são utilizados 

em excesso ou se os mesmos são subutilizados, o que eventualmente indicaria falhas na 

qualidade assistencial; e os indicadores de Volume, que refletem indiretamente a 

complexidade das instituições hospitalares por expressar a frequência da execução de 

procedimentos médicos que demandam alta tecnologia e capacitação profissional.  

Após a escolha do indicador, o usuário deve escolher o período de tempo referente à 

sua consulta, delimitando-o através da seleção do mês e ano inicial e final. O formulário 

dispõe também de campos para desagregação espacial dos dados, possibilitando a escolha da 

região, microrregião e município do hospital ou do grupo de hospitais para os quais se queira 

gerar o indicador. Por fim, seleciona-se a categoria de internação, o que especifica se o 

indicador selecionado deve ser calculado com base em dados de internação oriundos da saúde 

pública (SUS), da rede privada (não SUS) ou ambos 

A interface de saída apresentada pelo módulo de cálculo exibe as medidas obtidas 

para o indicador de interesse em formato tabular (figura 4). Os valores são apresentados em 

diferentes cores para expressar o desvio relativo percentual em relação à média das medidas 

obtidas com a consulta. O significado dos diferentes tons de cores e a associação dos mesmos 

com o desvio relativo percentual pode ser conferido na legenda que aparece no canto inferior 

da tabela presente no relatório de saída. Valores expressos em tons mais avermelhados 

sugerem que o indicador está muito acima da média, ao passo que valores expressos em tons 

verdes expressam que o indicador encontra-se muito abaixo da média. Os resultados que 

aparecem em preto sugerem que o indicador está dentro da média calculada. È importante 

ressaltar que os resultados apresentados na tabela sempre associam o indicador de interesse 

com o hospital do qual o mesmo foi obtido. 
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Figura 4 - Consulta ao indicador Taxa de Mortalidade Proporcional por Infarto Agudo do 

Miocárdio, para o município de Ribeirão Preto, considerando SUS e não SUS como categoria de 

internação, para todo o ano de 2011  

 

O usuário também pode visualizar as informações da tabela no formato de gráficos 

de sequência ao selecionar ícones posicionados acima da tabela (figura 5). Estes gráficos 

também permitem a visualização de estatísticas básicas aos resultados, como a expressão da 

tendência central dos mesmos através da média, desvio padrão e mediana, bem como outros 

parâmetros que resumem os resultados juntamente com a mediana, como a distribuição dos 

resultados entre o quartil inferior e superior, bem como o máximo e mínimo valor obtido. Em 

particular, o gráfico mostrado na figura 5 mostra as medidas do indicador por hospital (cada 

hospital é representado por uma barra), sendo que as medidas que se encontram na média 

estão dentro do limite da faixa em amarelo, ao passo que as medidas acima e abaixo da média 

encontram-se respectivamente nas faixas vermelha e verde.  
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Figura 5 - Gráfico de Sequência do Indicador Taxa de Mortalidade Proporcional por Infarto 

Agudo do Miocárdio, para o município de Ribeirão Preto, considerando SUS e não SUS como categoria de 

internação, para todo o ano de 2011. 
 

A interface inicial do Módulo de Análise de Série Temporal (figura 6) é idêntica à 

interface inicial do Módulo de Consulta, com exceção do campo que permite a escolha da 

técnica de análise ou decomposição de série temporal que se deseja acrescentar no relatório. 

As técnicas de análise e decomposição de séries temporais disponibilizadas foram: Média 

Móvel Aritmética, Média Móvel Suavizada Exponencialmente, Média Móvel Ponderada, 

Extração da Tendência dos dados por Regressão Linear Simples ou pelo Método de Holt e 

Ajuste Sazonal. 

 

 
Figura 6 - Interface Inicial do Módulo de Análise de Séries Temporais 
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Apenas uma série temporal pode ser apresentada por consulta. O usuário pode 

selecionar a opção de visualizar a simples série mensal do indicador de interesse, conforme 

indicado na figura 7, ou optar por técnicas de análise preditivas, como a Média Móvel 

Aritmética, Média Móvel Suavizada Exponencialmente e a Média Móvel Ponderada, ou por 

técnicas de decomposição de séries temporais, como a extração de Tendência por Regressão 

Linear Simples e o Método de Holt e o Ajuste Sazonal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Série Temporal da Taxa de Mortalidade por Infarto Agudo do Miocárdio, referente 

ao ano de 2011, para dois hospitais do município de Ribeirão Preto, segundo dados de internação do SUS. 

 

A figura 7 mostra a série mensal do indicador Taxa de Mortalidade por Infarto 

Agudo do Miocárdio no ano de 2011, para dois hospitais de Ribeirão Preto, sendo que cada 

hospital é representado por uma curva distinta. É importante ressaltar que a interface utilizada 

para representar os gráficos é interativa e permite a comparação das séries temporais entre os 

diferentes hospitais cujos dados de internação encontram-se armazenados na base de dados do 

ORAH. 

 

 

5.3  Análise dos resultados obtidos pela rede hospitalar do DRS-XIII 

 

 

Nesta seção, apresentaremos os resultados obtidos com a utilização da ferramenta 

desenvolvida, expondo, assim, os resultados produzidos pelos serviços hospitalares na região 

de Ribeirão Preto (DRS-XIII). Os resultados acerca de cada indicador selecionado para este 

trabalho serão apresentados de modo a comparar o desempenho dos hospitais entre as 

diferentes microrregiões de saúde (Aquifero Guarani, Horizonte Verde e Vale das Cachoeiras) 

e categorias de internação (SUS e não SUS) ao longo do período compreendido entre os anos 
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de 2002 e 2012, visto que os registros de internação hospitalar deste período já se encontram 

armazenados na base de dados do ORAH. Em adição, os resultados dos indicadores de 

volume, mortalidade e utilização serão comparados com resultados de referência da AHRQ 

(cujos cálculos foram ajustados à população geral dos Estados Unidos) e de outros hospitais 

brasileiros representados por um conjunto de quarenta e um hospitais de ensino avaliados pelo 

SAHE, conforme explicado no capítulo 3 (seção 3.3) desta dissertação.  

 

 

5.3.1 Análise dos resultados dos indicadores.  

 

 

A análise dos dados apresentados na tabela 1 nos permite concluir que a maior parte 

das cirurgias de Ressecção Esofágica ocorridas no DRS-XIII entre 2002 e 2012 foi executada 

na microrregião do Aquifero Guarani (95,82% do total), o que pode indicar maior nível de 

complexidade e capacitação dos profissionais e das instituições hospitalares desta 

microrregião em detrimento às demais. A maior parte dos procedimentos de Ressecção 

Esofágica neste período ocorreu em internações financiadas pelo SUS (66,92 % do total). O 

coeficiente de variação do indicador no DRS-XIII foi de 0,34, indicando alta heterogeneidade 

dos resultados ao longo dos anos. Em adição, não foi possível observar uma tendência de 

aumento e queda na quantidade de cirurgias de Ressecção Esofágica ao longo do tempo. 

 

Tabela 1 – Volume de Cirurgias de Ressecção Esofágica na região de Ribeirão 

Preto, segundo ano e microrregião de saúde. 

Ano  Aquifero Guarani Horizonte Verde Vale das Cachoeiras DRS-XIII 

2002 22 
  22 

2003 25 1 
 26 

2004 27 2 
 29 

2005 32 1 1 34 

2006 27 
  

27 

2007 25 
  25 

2008 18 2 
 20 

2009 10 
  10 

2010 15 
  15 

2011 18 
  

18 

2012 33 4 
 37 

 Total 252 10 1 263 
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Tabela 2 – Volume de Cirurgias de Ressecção Esofágica na região de Ribeirão Preto 

segundo categoria de internação e microrregião de saúde no período de 2002 a 2012. 

Categoria de 
Internação     Aquifero Guarani Horizonte Verde   Vale das Cachoeiras   DRS-XIII 

SUS 174 1 1 176 

Não-SUS 78 9 
 

87 
 

 

Assim como se observou para as cirurgias de Ressecção Esofágica, a ocorrência de 

cirurgias de Ressecção Pancreática também é significativamente superior na microrregião do 

Aquifero Guarani (89,42% do total).  A série dos valores obtidos do indicador para todo o 

DRS-XIII no período considerado, exibida na tabela 3, apresentou um coeficiente de variação 

de 0,49, indicando uma heterogeneidade muito grande entre os anos, remetendo a um 

comportamento instável dos resultados. Assim, os resultados deste indicador também não 

revelaram tendência de aumento ou diminuição da ocorrência deste procedimento na região 

de Ribeirão Preto. Em adição, a tabela 4 indica que o SUS também financiou a maior parte 

das cirurgias de Ressecção Pancreática ocorridas no DRS-XIII (66,35% do total) 

 

Tabela 3 – Volume de Cirurgias de Ressecção Pancreática na região de Ribeirão 

Preto, segundo ano e microrregião de saúde. 

Ano  Aquifero Guarani Horizonte Verde Vale das Cachoeiras DRS-XIII 

2002 11 3 
 

14 

2003 10 
 

1 11 

2004 15 
  15 

2005 13 
  13 

2006 8 4 
 

12 

2007 19 1 
 20 

2008 21 1 
 22 

2009 14 
  14 

2010 19 
  19 

2011 23 1 
 

24 

2012 33 10 1 44 

Total 186 20 2 208 
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Tabela 4 – Volume de Cirurgias de Ressecção Pancreática na região de Ribeirão 

Preto, segundo categoria de internação e microrregião de saúde no período de 2002 a 

2012. 

Categoria de 
Internação     Aquifero Guarani Horizonte Verde   Vale das Cachoeiras   DRS-XIII 

SUS 130 6 2 138 

Não-SUS 56 14 
 

70 

  

Assim como no caso das cirurgias de Ressecção Esofágica e Pancreática, o maior 

número de execuções de cirurgias de Reparo de Aneurisma de Aorta Abdominal ocorreu em 

hospitais localizados na microrregião do Aquifero Guarani, conforme indica a tabela 5, que 

respondeu pela quase totalidade dos procedimentos registrados na DRX-XIII no período 

considerado (99,17% do total). O coeficiente de variação dos resultados do indicador para 

todo o DRS-XIII ao longo dos anos foi de 0,27, indicando considerável heterogeneidade entre 

os valores obtidos neste período. Assim como nos casos das cirurgias de Ressecção Esofágica 

e Pancreática, os resultados não revelaram tendência de aumento ou diminuição da ocorrência 

deste procedimento na região. Conforme mostra a tabela 6, o SUS também financiou a maior 

parte das cirurgias de Reparo de Aneurisma de Aorta Abdominal neste período (71,93% do 

total). 

Tabela 5 – Volume de Cirurgias de Reparo de Aneurisma De Aorta Abdominal 

na região de Ribeirão Preto, segundo ano e microrregião de saúde. 

Ano  Aquifero Guarani Horizonte Verde Vale das Cachoeiras DRS-XIII 

2002 80 
 

 
80 

2003 66 2 

 
68 

2004 58 
 

 
58 

2005 102 
 

 
102 

2006 94 4 

 
98 

2007 103 1 

 
104 

2008 113 
 

 
113 

2009 74 
 

 
74 

2010 68 
 

 
68 

2011 71 
 

 
71 

2012 132 1 

 
133 

Total 961 8 
 

969 
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Tabela 6 – Volume de Cirurgias de Reparo de Aneurisma De Aorta Abdominal 

na região de Ribeirão Preto, segundo categoria de internação e microrregião de saúde 

no período de 2002 a 2012. 

Categoria de 
Internação     Aquifero Guarani Horizonte Verde   Vale das Cachoeiras   DRS-XIII 

SUS 695 2   697 

Não-SUS 266 6   272 

 

A análise dos resultados expostos na tabela 7 permite concluir que quase todas as 

cirurgias de Revascularização Miocárdica ocorridas no DRS-XIII no período considerado 

foram executadas na microrregião do Aquifero Guarani (99,64% do total). Ao contrário dos 

procedimentos de Reparo de Aneurisma de Aorta Abdominal e de Ressecção Esofágica e 

Pancreática, os resultados da tabela 8 indicam que a maior parte dos procedimentos de 

Revascularização Miocárdica foi financiada por fontes não SUS (56,67% do total). O 

coeficiente de variação dos resultados do indicador considerado para todo o DRS-XIII foi de 

0,5, refletindo alta heterogeneidade entre os resultados obtidos nos diferentes anos, embora 

tenha se observado o predomínio de variações negativas ao longo dos anos, com queda 

abrupta na ocorrência deste procedimento nos anos de 2009 e 2010. 

Tabela 7 – Volume de Cirurgias de Revascularização Miocárdica na região de 

Ribeirão Preto, segundo ano e microrregião de saúde. 

Ano  Aquifero Guarani Horizonte Verde Vale das Cachoeiras DRS-XIII 

2002 472 1 1 474 

2003 458 2 
 

460 

2004 453 1 
 

454 

2005 452 3 
 455 

2006 407 
  407 

2007 367 2 
 369 

2008 402 3 
 

405 

2009 40 
  40 

2010 30 
  

30 

2011 238 
  238 

2012 266 
  266 

Total 3585 12 1 3598 
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Tabela 8 – Volume de Cirurgias de Revascularização Miocárdica na região de 

Ribeirão Preto, segundo categoria de internação e microrregião de saúde no período de 

2002 a 2012. 

Categoria de 
Internação     Aquifero Guarani Horizonte Verde   Vale das Cachoeiras   DRS-XIII 

SUS 1556 1 
 

1557 

Não-SUS 2027 11 1 2039 

 

Com base nos resultados apresentados na tabela 9, observa-se que a região do 

Aquifero Guarani respondeu pela quase totalidade dos procedimentos de Angioplastias 

Coronarianas Transluminais Percutâneas (99,24% do total) na região de Ribeirão Preto, sendo 

que a taxa de variação foi de 0,5, refletindo alta heterogeneidade entre os resultados obtidos 

ao longo dos anos, apesar do predomínio de variações positivas do indicador no período 

considerado. Em adição, o SUS financiou a grande maioria dos procedimentos de 

Angioplastias Coronarianas Transluminais Percutâneas ocorridos na região (82,21% do total), 

conforme indica a tabela 10. 

Tabela 9 – Volume de Angioplastias Coronarianas Transluminais Percutâneas 

na região de Ribeirão Preto, segundo ano e microrregião de saúde. 

Ano  Aquifero Guarani Horizonte Verde Vale das Cachoeiras DRS-XIII 

2002 118 
 

 
118 

2003 171 
 

 
171 

2004 198 2 

 
200 

2005 209 1 

 
210 

2006 169 3 

 
172 

2007 258 1 

 
259 

2008 514 5 

 
519 

2009 444 
 

 
444 

2010 387 
 

 
387 

2011 551 2 

 
553 

2012 495 13 

 
508 

Total 3514 27 
 

3541 
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Tabela 10 – Volume de Angioplastias Coronarianas Transluminais Percutâneas 

na região de Ribeirão Preto, segundo categoria de internação e microrregião de saúde 

no período de 2002 a 2012. 

Categoria de 
Internação     Aquifero Guarani Horizonte Verde   Vale das Cachoeiras   DRS-XIII 

SUS 3119 6 
 

2911 

Não-SUS 395 21 
 

416 

  

Os resultados apresentados na tabela 11 indicam que a ocorrência de cirurgias de 

Endarterectomia de Carótida predominou novamente na microrregião do Aquifero Guarani 

(93,7% do total), com uma taxa de variação de 0,3, refletindo considerável heterogeneidade 

entre os resultados obtidos ao longo dos anos. A análise histórica dos valores do indicador não 

indica tendência de aumento ou queda, observando-se a existência de um padrão irregular em 

sua série histórica ao longo do período considerado. Em adição, ao contrário do que se 

observou para a maior parte dos procedimentos mensurados pelos indicadores de volume, a 

maioria das cirurgias de Endarterectomia de Carótida ocorridas na região foi financiada por 

entidades não SUS (58,91% do total), conforme pode ser verificado na tabela 12. 

Tabela 11 – Volume de Cirurgias de Endarterectomia de Carótida na região de 

Ribeirão Preto, segundo ano e microrregião de saúde. 

Ano  Aquifero Guarani Horizonte Verde Vale das Cachoeiras DRS-XIII 

2002 73 1 

 
74 

2003 77 3 

 
80 

2004 91 21 

 
112 

2005 81 18 

 
99 

2006 105 4 

 
109 

2007 103 5 

 
108 

2008 86 2 

 
88 

2009 34 
 

 
34 

2010 56 
 

 
56 

2011 62 3 

 
65 

2012 94 1 

 
95 

Total 862 58 
 

920 
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Tabela 12 – Volume de Cirurgias de Endarterectomia de Carótida na região de 

Ribeirão Preto, segundo categoria de internação e microrregião de saúde no período de 

2002 a 2012. 

Categoria de 
Internação     Aquifero Guarani Horizonte Verde   Vale das Cachoeiras   DRS-XIII 

SUS 361 17 
 

378 

Não-SUS 501 41 
 

542 

 

A análise dos resultados referentes à taxa de mortalidade por Infarto Agudo do 

Miocárdio, mostrados na tabela 13, aponta que a microrregião do Vale das Cachoeiras 

registrou a menor média para este indicador se comparada às demais microrregiões. No 

entanto, o coeficiente de variação dos resultados para esta microrregião foi de 1,11, indicando 

um nível muito alto de heterogeneidade e variabilidade dos resultados ao longo do período 

considerado. Em contrapartida, a série dos resultados para as microrregiões do Aquífero 

Guarani e Horizonte Verde apresentaram coeficientes de variação iguais, respectivamente, a 

0,19 e 0,22, refletindo um conjunto de resultados razoavelmente homogêneo e menos instável. 

È importante ressaltar que a observação de um coeficiente de variação muito elevado (acima 

de 1) pode também refletir intervenções ou circunstâncias atípicas. Observamos também que 

não houve diferença expressiva entre a mortalidade por Infarto Agudo do Miocárdio entre 

pacientes financiados pelo SUS e aqueles oriundos de instituições não SUS. 

Tabela 13 – Taxa de Mortalidade por Infarto Agudo do Miocárdio na região de 

Ribeirão Preto, segundo ano e microrregião de saúde. 

Ano  Aquifero Guarani Horizonte Verde Vale das Cachoeiras DRS-XIII 

2002 14,89 18,03 14,29 15,74 

2003 13,31 16,08 33,33 20,91 

2004 12,16 12,93 10,53 11,87 

2005 15 9,47 0 8,16 

2006 13,28 16,49 21,43 17,07 

2007 12,64 12,43 16,67 13,91 

2008 12,03 12,32 0 8,12 

2009 9,88 
  9,88 

2010 12,29 
  12,29 

2011 8 9,69 0 5,90 

2012 8,62 14,91 0 7,84 

Total 12,01 13,59 10,69 11,97 
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Tabela 14 – Taxa de Mortalidade por Infarto Agudo do Miocárdio na região de 

Ribeirão Preto, segundo categoria de internação e microrregião de saúde no período de 

2002 a 2012. 

Categoria de 
Internação     Aquifero Guarani Horizonte Verde   Vale das Cachoeiras   DRS-XIII 

SUS 12,53 14,02 9,06 11,82 

Não-SUS 10,11 13,01 14,35 11,38 

 

Os resultados apresentados na tabela 15 mostram que a taxa de mortalidade por 

Insuficiência Cardíaca Congestiva foi em média inferior na microrregião do Vale das 

Cachoeiras e do Aquífero Guarani. No entanto, observou-se novamente que o coeficiente de 

variação dos resultados para a microrregião do Vale das Cachoeiras, que foi de 0,36, reflete 

alta heterogeneidade dos valores obtidos ao longo dos anos, ao passo que a série dos 

resultados para as microrregiões do Aquífero Guarani e Horizonte Verde apresentaram 

coeficientes de variação iguais, respectivamente, a 0,13 e 0,21, refletindo um conjunto de 

resultados mais homogêneo e estável. Em adição, não foi possível identificar uma tendência 

histórica de aumento ou queda dos resultados deste indicador nas diferentes microrregiões. 

Adicionalmente, observou-se que a mortalidade por Insuficiência Cardíaca Congestiva foi 

cerca de um ponto percentual menor entre os pacientes oriundos de instituições não SUS, 

conforme indicado na tabela 16. 

Tabela 15 – Taxa de Mortalidade por Insuficiência Cardíaca Congestiva na 

região de Ribeirão Preto, segundo ano e microrregião de saúde. 

Ano  Aquifero Guarani Horizonte Verde Vale das Cachoeiras DRS-XIII 

2002 7,71 10,42 11,41 9,85 

2003 8,58 8,65 8,58 8,60 

2004 7,46 8,26 6,37 7,36 

2005 6,68 7,17 6,48 6,78 

2006 7,9 8,43 8,55 8,29 

2007 7,21 9,99 6,12 7,77 

2008 6,36 9,46 4,08 6,63 

2009 8,21 
  8,21 

2010 9,73 
  9,73 

2011 8,76 11,48 12,21 10,82 

2012 9,25 14,02 4,05 9,11 

Total 7,99 9,76 7,54 8,47 
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Tabela 16 – Taxa de Mortalidade por Insuficiência Cardíaca Congestiva na 

região de Ribeirão Preto, segundo categoria de internação e microrregião de saúde no 

período de 2002 a 2012. 

Categoria de 
Internação     Aquifero Guarani Horizonte Verde   Vale das Cachoeiras   DRS-XIII 

SUS 7,77 10,78 7,33 8,63 

Não-SUS 6,69 8,61 9,05 7,62 

 

Os resultados referentes à taxa de mortalidade por Acidente Vascular Encefálico, 

mostrados na tabela 17, apontam que a microrregião do Aquífero Guarani apresentou a menor 

média se comparada às demais microrregiões. Novamente, observou-se que o coeficiente de 

variação dos resultados para a microrregião do Vale das Cachoeiras, cujo valor foi de 0,43, 

refletiu alta heterogeneidade dos valores obtidos ao longo dos anos. O coeficiente de variação 

para a microrregião do Aquífero Guarani também refletiu considerável heterogeneidade dos 

resultados (0,26), ao passo que a série dos resultados obtidos para a microrregião do 

Horizonte Verde apresentou um coeficiente de variação igual a 0,16, indicando um conjunto 

de resultados mais homogêneo e estável. Em adição, não foi possível identificar uma 

tendência histórica de aumento ou queda dos resultados deste indicador nas diferentes 

microrregiões. Os resultados também mostraram que a mortalidade por Acidente Vascular 

Encefálico foi maior entre os pacientes oriundos do SUS, conforme mostra a tabela 18. 

Tabela 17 – Taxa de Mortalidade por Acidente Vascular Encefálico na região de 

Ribeirão Preto, segundo ano e microrregião de saúde. 

Ano  Aquifero Guarani Horizonte Verde Vale das Cachoeiras DRS-XIII 

2002 30,76 18,59 18,39 22,58 

2003 26,23 13,27 21,13 20,21 

2004 27,89 14,51 19,75 20,72 

2005 31,23 12,62 10,87 18,24 

2006 31,87 15,72 13,58 20,39 

2007 23,4 16,67 15,27 18,45 

2008 23,64 17,7 7,27 16,20 

2009 34,69 
  34,69 

2010 29,91 
  29,91 

2011 10,91 14,45 
 

12,68 

2012 19,1 20,37 4,35 14,61 

Total 26,33 15,99 13,83 20,79 
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Tabela 18 – Taxa de Mortalidade por Acidente Vascular Encefálico na região de 

Ribeirão Preto, segundo categoria de internação e microrregião de saúde no período de 

2002 a 2012. 

Categoria de 
Internação     Aquifero Guarani Horizonte Verde   Vale das Cachoeiras   DRS-XIII 

SUS 28,15 16,01 13,39 21,36 

Não-SUS 23,35 16 19,56 18,45 

  

A análise da média dos valores da taxa de mortalidade por Hemorragia Digestiva, 

apresentados na tabela 19, aponta que a microrregião do Aquífero Guarani apresentou a maior 

média dentre as microrregiões do DRS-XIII no período considerado. Observou-se, no entanto, 

que a microrregião do Aquífero Guarani o padrão mais homogêneo e estável de resultados se 

comparado às demais microrregiões, visto que o coeficiente de variação dos valores obtidos 

ao longo do período considerado foi de 0,15, ao passo que as séries dos resultados para as 

microrregiões do Horizonte Verde e do Vale das Cachoeiras (que novamente foi a 

microrregião que apresentou os resultados mais heterogêneos e instáveis ao longo dos anos) 

apresentaram coeficientes de variação iguais, respectivamente, a 0,39 e 0,64. Não foi possível 

identificar tendência histórica de aumento ou queda dos resultados deste indicador nas 

diferentes microrregiões. Os resultados também indicam que a mortalidade por Hemorragia 

Digestiva foi maior entre os pacientes oriundos do SUS, conforme consta na tabela 20. 

Tabela 19 – Taxa de Mortalidade por Hemorragia Digestiva na região de 

Ribeirão Preto, segundo ano e microrregião de saúde. 

Ano  Aquifero Guarani Horizonte Verde Vale das Cachoeiras DRS-XIII 

2002 7,07 1,74 5,26 4,69 

2003 6,34 5,83 7,29 6,49 

2004 7,84 4,5 7,21 6,52 

2005 6,7 3,2 7,32 5,74 

2006 6,74 5,06 8,55 6,78 

2007 6,52 1,98 7,09 5,20 

2008 6,65 6,49 3,23 5,46 

2009 10 
  

10,00 

2010 8,02 
  8,02 

2011 7,14 5,6 0 4,25 

2012 6,6 4,38 0 3,66 

Total 7,24 4,31 5,11 6,07 
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Tabela 20 – Taxa de Mortalidade por Hemorragia Digestiva na região de 

Ribeirão Preto, segundo categoria de internação e microrregião de saúde no período de 

2002 a 2012. 

Categoria de 
Internação     Aquifero Guarani Horizonte Verde   Vale das Cachoeiras   DRS-XIII 

SUS 7,98 4,8 4,67 6,34 

Não-SUS 5,23 3,67 6,68 4,85 

  

A microrregião do Vale das Cachoeiras respondeu pela maior média dos valores da 

taxa de mortalidade por Fratura de Quadril no período considerado, conforme mostra a tabela 

21, indica, ao passo que a microrregião do Horizonte Verde exibiu o menor valor dentre as 

microrregiões que compõem o DRS-XIII. A microrregião do Vale das Cachoeiras manteve o 

padrão altamente heterogêneo e instável de seus resultados se comparado às demais 

microrregiões, visto que o coeficiente de variação dos valores obtidos ao longo do período 

considerado foi de 0,78, embora a série dos resultados para as microrregiões do Horizonte 

Verde e do Aquífero Guarani também apresentaram coeficientes de variação que indicam 

certo nível de heterogeneidade em seus resultados (os coeficientes de variação destas 

microrregiões foram iguais, respectivamente, a 0,44 e 0,25). Não foi possível identificar uma 

tendência histórica de aumento ou queda dos resultados deste indicador nas diferentes 

microrregiões. Em adição, os resultados indicam que a mortalidade por Fratura de Quadril foi 

superior entre os pacientes oriundos de instituições não SUS, conforme mostra a tabela 22. 

Tabela 21 – Taxa de Mortalidade por Fratura de Quadril na região de Ribeirão 

Preto, segundo ano e microrregião de saúde. 

Ano  Aquifero Guarani Horizonte Verde Vale das Cachoeiras DRS-XIII 

2002 3,91 1,06 3,92 2,96 

2003 4,16 2,6 2,17 2,98 

2004 3,66 2,65 9,23 5,18 

2005 3,91 3,85 1,33 3,03 

2006 4,32 2,09 4,11 3,51 

2007 3,79 4,05 8,7 5,51 

2008 4,11 1,98 
 3,05 

2009 5,86 
  

5,86 

2010 2,46 
  2,46 

2011 2,19 4,61 10 5,60 

2012 4,15 5,17 0 3,11 

Total 3,87 3,12 4,93 3,93 
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Tabela 22 – Taxa de Mortalidade por Fratura de Quadril na região de Ribeirão 

Preto, segundo categoria de internação e microrregião de saúde no período de 2002 a 

2012. 
 

Categoria de 
Internação     Aquifero Guarani Horizonte Verde   Vale das Cachoeiras   DRS-XIII 

SUS 3,52 3,29 5,26 3,88 

Não-SUS 7,96 2,9 3,14 7,26 

 

 

No que diz respeito aos resultados sobre a taxa de mortalidade por Pneumonia, 

apresentados na tabela 23, observou-se que a microrregião do Aquífero Guarani novamente 

respondeu pela maior média no período considerado, ao passo que a microrregião do Vale das 

Cachoeiras apresentou a menor taxa de mortalidade para a afecção explorada pelo indicador. 

Adicionalmente, observou-se que o coeficiente de variação deste indicador ao longo dos anos 

refletiu certa estabilidade dos resultados para todas as microrregiões (os coeficientes de 

variação para as microrregiões do Aquífero Guarani, Horizonte Verde e Vale das Cachoeiras 

foram, respectivamente, iguais a 0,14, 0,2 e 0,19). Entretanto, não foi possível identificar uma 

tendência histórica de aumento ou queda dos resultados deste indicador nas diferentes 

microrregiões. Os resultados também indicam que, no período considerado, não houve 

diferença expressiva na mortalidade por Pneumonia entre os pacientes vinculados ao SUS e 

àqueles oriundos de instituições não SUS, conforme mostra a tabela 24. 

Tabela 23 – Taxa de Mortalidade por Pneumonia na região de Ribeirão Preto, 

segundo ano e microrregião de saúde. 

Ano  Aquifero Guarani Horizonte Verde Vale das Cachoeiras DRS-XIII 

2002 10,74 5,96 5,98 7,56 

2003 9,88 6,39 6,47 7,58 

2004 10,82 6,67 6,03 7,84 

2005 11,73 6,85 5,83 8,14 

2006 11,55 6,95 5,95 8,15 

2007 12,83 7,72 4,39 8,31 

2008 13,53 7,01 5,32 8,62 

2009 12,4 
  

12,40 

2010 8,29 
  8,29 

2011 12,7 9,91 8,65 10,42 

2012 13,8 10,29 5,65 9,91 

Total 11,66 7,53 6,03 8,84 
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Tabela 24 – Taxa de Mortalidade por Pneumonia na região de Ribeirão Preto, 

segundo categoria de internação e microrregião de saúde no período de 2002 a 2012. 
 

Categoria de 
Internação     Aquifero Guarani Horizonte Verde   Vale das Cachoeiras   DRS-XIII 

SUS 11,4 9,18 5,94 9,17 

Não-SUS 13,73 5,77 6,73 9,99 

 

Os valores da taxa de mortalidade por Ressecção Esofágica, expostos na tabela 25, 

indicam que o conjunto de hospitais localizados na microrregião do Aquífero Guarani 

concentram os óbitos decorrentes deste procedimento, o que pode ser explicado em parte pelo 

fato de que a maior parte dos procedimentos de Ressecção Esofágica ocorreu nesta 

microrregião. O coeficiente de variação deste indicador para a microrregião do Aquífero 

Guarani foi igual a 0,54, o que reflete uma instabilidade significativa dos resultados ao longo 

dos anos, sendo que não foi possível identificar tendência histórica de aumento ou queda na 

mortalidade decorrente do procedimento explorado pelo indicador em questão. As demais 

microrregiões, embora respondam pela minoria absoluta das ocorrências de cirurgia de 

Ressecção Esofágica na região, foram capazes de evitar óbitos ao longo do período 

considerado. Adicionalmente, as resultados indicam que, no período considerado, a 

mortalidade por Ressecção Esofágica foi levemente maior entre os pacientes vinculados ao 

SUS, conforme mostra a tabela 26. 

Tabela 25 – Taxa de Mortalidade por Ressecção Esofágica na região de 

Ribeirão Preto, segundo ano e microrregião de saúde. 

Ano  Aquifero Guarani Horizonte Verde Vale das Cachoeiras DRS-XIII 

2002 13,64 
  13,64 

2003 28 0 
 14,00 

2004 18,52 0 
 9,26 

2005 12,5 0 0 4,17 

2006 7,41 
  

7,41 

2007 16 
  16,00 

2008 22,22 0 
 

11,11 

2009 10 
  10,00 

2010 0 
  

0,00 

2011 16,67 
  16,67 

2012 9,09 0 
 4,55 

Total 14,00 0 0 9,71 
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Tabela 26 – Taxa de Mortalidade por Ressecção Esofágica na região de 

Ribeirão Preto, segundo categoria de internação e microrregião de saúde no período de 

2002 a 2012. 

Categoria de 
Internação     Aquifero Guarani Horizonte Verde   Vale das Cachoeiras   DRS-XIII 

SUS 15,19 
 

0 13,23 

Não-SUS 16,57 0 
 

12,92 

 

Os resultados obtidos pelo cálculo da taxa de mortalidade por Ressecção Pancreática, 

apresentados através da tabela 27, indicam que os hospitais localizados na microrregião do 

Aquifero Guarani concentram os óbitos decorrentes deste procedimento, o que pode ser 

novamente explicado pelo fato de que a maior parte dos procedimentos de Ressecção 

Pancreática ocorreu em hospitais desta microrregião. A microrregião do Vale das Cachoeiras 

respondeu por apenas duas ocorrências de cirurgia de Ressecção Pancreática ao longo do 

período considerado, logo a inexistência de óbitos nos hospitais desta microrregião não 

permite estabelecer juízo de valor. Os coeficientes de variação deste indicador para as 

microrregiões do Aquífero Guarani e do Horizonte Verde foram, respectivamente, iguais a 

0,96 e 1,98, o que reflete uma instabilidade extremamente elevada dos resultados ao longo dos 

anos. Adicionalmente, os resultados expostos na tabela 28 indicam que, no período 

considerado, a mortalidade por Ressecção Pancreática foi mais do que duas vezes maior entre 

os pacientes vinculados ao SUS. 

Tabela 27 – Taxa de Mortalidade por Ressecção Pancreática na região de 

Ribeirão Preto, segundo ano e microrregião de saúde. 

Ano  Aquifero Guarani Horizonte Verde Vale das Cachoeiras DRS-XIII 

2002 0 33,33 
 16,67 

2003 20 
 

0 10,00 

2004 6,67 
  6,67 

2005 7,69 
  7,69 

2006 0 25 
 

12,50 

2007 5,26 0 
 2,63 

2008 14,29 0 
 

7,15 

2009 28,57 0 
 14,29 

2010 10,53 0 
 

5,27 

2011 0 0 
 0,00 

2012 9,09 
  9,09 

Total 9,28 7,29 0 8,36 
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Tabela 28 – Taxa de Mortalidade por Ressecção Pancreática na região de 

Ribeirão Preto, segundo categoria de internação e microrregião de saúde no período de 

2002 a 2012. 

Categoria de 
Internação     Aquifero Guarani Horizonte Verde   Vale das Cachoeiras   DRS-XIII 

SUS 7,57 66,67 0 15,52 

Não-SUS 10,19 0 0 7,45 

 

A análise dos resultados obtidos pelo cálculo da taxa de mortalidade por Reparação 

de Aneurisma de Aorta Abdominal (tabela 29) indica que os hospitais localizados na 

microrregião do Aquífero Guarani novamente concentram os óbitos decorrentes deste 

procedimento, o que pode ser explicado pelo fato de que quase a totalidade dos procedimentos 

de Reparação de Aneurisma de Aorta Abdominal ocorreu em hospitais desta microrregião. A 

microrregião do Horizonte Verde respondeu por apenas oito ocorrências de cirurgia de 

Reparação de Aneurisma de Aorta Abdominal ao longo do período considerado, logo a 

inexistência de óbitos nos hospitais desta microrregião não permite estabelecer juízo de valor. 

O coeficiente de variação deste indicador para a microrregião do Aquífero Guarani foi igual a 

0,26, o que reflete uma heterogeneidade razoável dos resultados ao longo dos anos. Não foi 

possível identificar uma tendência histórica de aumento ou queda na mortalidade pelo 

procedimento em questão. Adicionalmente, os resultados indicam que, no período 

considerado, a mortalidade por Reparação de Aneurisma de Aorta Abdominal também foi 

maior entre os pacientes vinculados ao SUS, conforme indica a tabela 30. 

Tabela 29 – Taxa de Mortalidade por Reparação de Aneurisma de Aorta 

Abdominal na região de Ribeirão Preto, segundo ano e microrregião de saúde. 

Ano  Aquifero Guarani Horizonte Verde Vale das Cachoeiras DRS-XIII 

2002 22,5 
  

22,50 

2003 15,15 0 
 7,58 

2004 18,97 
  18,97 

2005 12,75 
  12,75 

2006 14,89 0 
 7,45 

2007 9,71 0 
 

4,86 

2008 15,04 
  15,04 

2009 22,97 
  22,97 

2010 16,18 
  16,18 

2011 15,49 
  15,49 

2012 11,36 0 
 

5,69 

Total 15,91 0 
 

13,59 
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Tabela 30 – Taxa de Mortalidade por Reparação de Aneurisma de Aorta 

Abdominal na região de Ribeirão Preto, segundo categoria de internação e microrregião 

de saúde no período de 2002 a 2012. 

Categoria de 
Internação     Aquifero Guarani Horizonte Verde   Vale das Cachoeiras   DRS-XIII 

SUS 16,47 0 
 

15,74 

Não-SUS 14,43 0 
 

12,78 

 

A partir da análise dos resultados obtidos pelo cálculo da taxa de mortalidade por 

Revascularização Miocárdica, apresentados na tabela 31, observamos que os hospitais 

localizados na microrregião do Horizonte Verde registraram a maior média da região, embora 

respondessem por cerca de apenas 0,33% do total de ocorrências deste procedimento. A 

microrregião do Vale das Cachoeiras respondeu por apenas uma ocorrência de cirurgia de 

Revascularização Miocárdica ao longo do período considerado, logo a inexistência de óbitos 

nos hospitais desta microrregião não permite dissertar acerca da capacidade das instituições 

desta microrregião em executar o procedimento avaliado. O coeficiente de variação deste 

indicador para a microrregião do Aquífero Guarani foi igual a 0,44, o que reflete alta 

heterogeneidade dos resultados ao longo dos anos, ao passo que o coeficiente de variação 

deste indicador para a microrregião do Horizonte Verde foi de 2,45, indicando um padrão 

completamente irregular dos resultados. Não foi possível identificar uma tendência histórica 

de aumento ou queda na mortalidade decorrente do procedimento explorado pelo indicador 

em nenhuma das microrregiões do DRS-XIII. Adicionalmente, os resultados mostrados na 

tabela 32 indicam que, no período considerado, não houve diferença expressiva na 

mortalidade por cirurgias de Revascularização Miocárdica entre os pacientes oriundos de 

instituições não SUS e àqueles vinculados ao SUS. 
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Tabela 31 – Taxa de Mortalidade por Revascularização Miocárdica na região de 

Ribeirão Preto, segundo ano e microrregião de saúde. 

Ano  Aquifero Guarani Horizonte Verde Vale das Cachoeiras DRS-XIII 

2002 9,96 0 0 3,32 

2003 10,7 0 
 

5,35 

2004 9,27 100 
 54,64 

2005 8,63 0 
 

4,32 

2006 7,62 
  

7,62 

2007 8,72 0 
 

4,36 

2008 8,71 0 
 

4,36 

2009 5 
  

5,00 

2010 0 
  

0,00 

2011 4,62 
  

4,62 

2012 4,89 
  4,89 

Total 7,10 16,67 0 8,95 

 

Tabela 32 – Taxa de Mortalidade por Revascularização Miocárdica na região de 

Ribeirão Preto, segundo categoria de internação e microrregião de saúde no período de 

2002 a 2012. 

Categoria de 
Internação     Aquifero Guarani Horizonte Verde   Vale das Cachoeiras   DRS-XIII 

SUS 8,85 0 
 

8,31 

Não-SUS 5,94 16,67 0 8,51 

 

Os resultados obtidos pelo cálculo da taxa de mortalidade por Angioplastia 

Coronariana Transluminal Percutânea, expostos na tabela 33, indicam que os hospitais 

localizados na microrregião do Aquífero Guarani concentram os óbitos em decorrência deste 

procedimento na região, o que pode ser explicado em parte ao fato de que esta microrregião 

respondeu por quase todas as ocorrências de tal procedimento. A microrregião do Horizonte 

Verde respondeu por menos de 1% do total de ocorrências de cirurgias de Angioplastia 

Coronariana Transluminal percutânea ao longo do período considerado, logo a inexistência de 

óbitos nos hospitais desta microrregião não reflete as condições técnicas dos hospitais desta 

microrregião em executar o procedimento. O coeficiente de variação deste indicador para a 

microrregião do Aquífero Guarani foi igual a 0,66, o que reflete uma instabilidade muito alta 

dos resultados ao longo dos anos. A série histórica do indicador para esta microrregião não 

apresentou um padrão que indique aumento ou queda na mortalidade decorrente do 

procedimento em questão. Em adição, os resultados mostrados na tabela 34 indicam que, no 
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período considerado, a mortalidade por cirurgias de Angioplastia Coronariana Transluminal 

Percutânea foi maior entre os pacientes oriundos de instituições não SUS. 

Tabela 33 – Taxa de Mortalidade por Angioplastia Coronariana Transluminal 

Percutânea na região de Ribeirão Preto, segundo ano e microrregião de saúde. 

Ano  Aquifero Guarani Horizonte Verde Vale das Cachoeiras DRS-XIII 

2002 4,24 
  4,24 

2003 1,17 
  1,17 

2004 2,02 0 
 

1,01 

2005 5,26 0 
 2,63 

2006 1,18 0 
 0,59 

2007 1,55 0 
 

0,78 

2008 1,17 0 
 

0,59 

2009 1,8 
  

1,8 

2010 2,07 
  

2,07 

2011 1,27 0 
 

0,64 

2012 1,21 0 
 

0,61 

Total 2,09 0 
 

1,47 

 

Tabela 34 – Taxa de Mortalidade por Angioplastia Coronariana Transluminal 

Percutânea na região de Ribeirão Preto, segundo categoria de internação e microrregião 

de saúde no período de 2002 a 2012. 

Categoria de 
Internação     Aquifero Guarani Horizonte Verde   Vale das Cachoeiras   DRS-XIII 

SUS 1,94 0 
 

1,33 

Não-SUS 3,52 0 
 2,98 

 

A análise da média dos resultados obtidos pelo cálculo da taxa de mortalidade por 

Endarterectomia de Carótida, exibidos na tabela 35, reflete que os óbitos em decorrência deste 

procedimento na região novamente se concentram nos hospitais localizados na microrregião 

do Aquífero Guarani. Observou-se também que a série histórica do indicador para a 

microrregião do Horizonte Verde apresentou um coeficiente de variação igual a 3, o que pode 

ser explicado por algum tipo de intervenção ou circunstâncias atípicas, visto que a ausência de 

óbitos prevalece na maior parte do período considerado, exceto por um aumento abrupto em 

2004. O coeficiente de variação deste indicador para a microrregião do Aquífero Guarani foi 

igual a 0,68, o que também reflete uma instabilidade muito alta dos resultados ao longo dos 

anos. Em adição, os resultados mostrados na tabela 34 indicam que a mortalidade por 
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Endarterectomia de Carótida foi mais do que duas vezes maior entre os pacientes vinculados 

ao SUS. 

Tabela 35 – Taxa de Mortalidade por Endarterectomia de Carótida na região 

de Ribeirão Preto, segundo ano e microrregião de saúde. 

Ano  Aquifero Guarani Horizonte Verde Vale das Cachoeiras DRS-XIII 

2002 2,74 
  2,74 

2003 3,9 0 
 1,95 

2004 3,3 4,76 
 

4,03 

2005 2,47 0 
 1,24 

2006 4,76 0 
 2,38 

2007 3,88 0 
 

1,94 

2008 1,16 0 
 

0,58 

2009 0 
  

0,00 

2010 1,79 
  

1,79 

2011 1,61 0 
 

0,81 

2012 0 0 
 

0,00 

Total 2,33 0,60 
 

1,59 

 

Tabela 36 – Taxa de Mortalidade por Endarterectomia de Carótida na região 

de Ribeirão Preto, segundo categoria de internação e microrregião de saúde no período 

de 2002 a 2012. 

Categoria de 
Internação     Aquifero Guarani Horizonte Verde   Vale das Cachoeiras   DRS-XIII 

SUS 4,42 0 
 2,58 

Não-SUS 1,44 0,65 
 

1,01 

 

Os resultados obtidos pelo cálculo da taxa de mortalidade por Craniotomia, 

mostrados na tabela 37, indicam que os hospitais localizados na microrregião do Aquífero 

Guarani apresentaram a maior média da região, ao passo que os hospitais da microrregião do 

Horizonte Verde registraram taxas de mortalidade menores, embora o coeficiente de variação 

da série histórica desta microrregião foi igual a 0,72, indicando instabilidade dos resultados ao 

longo dos anos. O coeficiente de variação para a microrregião do Aquífero Guarani foi de 

apenas 0,17, o que reflete maior estabilidade dos resultados ao longo dos anos. Não foi 

possível identificar um padrão que reflita aumento ou queda na mortalidade causada pelo 

procedimento em questão. Em adição, os resultados mostrados na tabela 38 indicam que a 

mortalidade por Craniotomia foi mais do que duas vezes maior entre os pacientes vinculados 

ao SUS. 
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Tabela 37 – Taxa de Mortalidade por Craniotomia na região de Ribeirão Preto, 

segundo ano e microrregião de saúde. 

Ano  Aquifero Guarani Horizonte Verde Vale das Cachoeiras DRS-XIII 

2002 15,33 0 
 

7,67 

2003 13,22 9,09 
 

11,16 

2004 16,67 14,29 
 15,48 

2005 14,05 14,29 
 

14,17 

2006 18,72 37,5 
 

28,11 

2007 18,02 8,33 
 

13,18 

2008 20,92 10 
 

15,46 

2009 16,36 
  

16,36 

2010 22,06 
  

22,06 

2011 19,76 16,67 
 

18,22 

2012 21,39 20 
 20,70 

Total 17,86 14,46 
 

16,60 

 

Tabela 38 – Taxa de Mortalidade por Craniotomia na região de Ribeirão Preto, 

segundo categoria de internação e microrregião de saúde no período de 2002 a 2012. 

Categoria de 
Internação     Aquifero Guarani Horizonte Verde   Vale das Cachoeiras   DRS-XIII 

SUS 20,64 28,57 
 

23,03 

Não-SUS 12,22 10,78 
 

11,5 

 

 

A análise dos resultados obtidos pelo cálculo da taxa de mortalidade por cirurgia de 

Prótese de Quadril, indicados na tabela 39, sinaliza que os hospitais localizados na 

microrregião do Aquífero Guarani apresentaram novamente a maior média em relação aos 

hospitais localizados nas demais microrregiões. A análise dos coeficientes de variação do 

indicador nos hospitais de todas as microrregiões reflete alta instabilidade dos resultados ao 

longo do tempo, sobretudo nas microrregiões do Horizonte Verde e Vale das Cachoeiras, 

cujos coeficientes de variação foram, respectivamente, iguais a 2,01 e 1,64, refletindo a 

possibilidade de que intervenções ou circunstâncias atípicas possam ter sido responsáveis 

pelos aumentos e decréscimos abruptos do indicador em determinados anos. Adicionalmente, 

os resultados mostrados na tabela 40 indicam que a mortalidade causada por cirurgia de 

Prótese de Quadril foi maior entre os pacientes financiados por entidades não SUS. 
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Tabela 39 – Taxa de Mortalidade por Cirurgia de Prótese de Quadril na região 

de Ribeirão Preto, segundo ano e microrregião de saúde. 

Ano  Aquifero Guarani Horizonte Verde Vale das Cachoeiras DRS-XIII 

2002 1,04 0 0 0,35 

2003 1,54 0 0 0,51 

2004 2,06 0 0 0,69 

2005 1,76 0 0 0,59 

2006 2,72 0 2,56 1,76 

2007 3,32 2,78 1,39 2,50 

2008 2,31 0 
 

1,16 

2009 7,07 
  

7,07 

2010 1,37 
  

1,37 

2011 0,62 0 
 

0,31 

2012 0,76 3,8 
 2,28 

Total 2,23 0,73 0,66 1,69 

 

 

Tabela 40 – Taxa de Mortalidade por Cirurgia de Prótese de Quadril na região 

de Ribeirão Preto, segundo categoria de internação e microrregião de saúde no período 

de 2002 a 2012. 

Categoria de 
Internação     Aquifero Guarani Horizonte Verde   Vale das Cachoeiras   DRS-XIII 

SUS 2,12 1,98 0,35 1,85 

Não-SUS 3,07 0,44 1,67 2,58 

 

Os resultados da taxa de Parto Cesáreo, apresentados pela tabela 41, indicam que os 

hospitais localizados na microrregião do Vale das Cachoeiras apresentaram os maiores índices 

deste tipo de parto se comparados aos hospitais localizados nas demais microrregiões, cujas 

taxas de Partos Cesáreos foram similares. Observou-se também que a tendência de aumento 

deste tipo de parto prevaleceu nos hospitais da DRS-XIII, a exceção de um decréscimo 

abrupto nos anos de 2009 e 2010, o que pode sinalizar intervenções ou circunstâncias atípicas. 

A análise dos coeficientes de variação do indicador nos hospitais das microrregiões do 

Aquífero Guarani e do Vale das Cachoeiras, cujos valores foram, respectivamente, iguais a 

0,3 e 0,4, permite identificar uma heterogeneidade considerável dos resultados, explicada em 

parte pelo predomínio de variações positivas ao longo do período considerado, bem como 

pelos decréscimos abruptos nos anos de 2009 e 2010. Em contrapartida, o coeficiente de 

variação do indicador obtido pelos hospitais da microrregião do Horizonte Verde foi de 

apenas 0,1, refletindo maior homogeneidade e estabilidade dos índices de partos cesáreos ao 
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longo dos anos. Adicionalmente, os resultados mostrados na tabela 42 indicam o predomínio 

absoluto dos índices de Partos Cesáreos em internações financiadas por entidades não SUS. 

Tabela 41– Taxa de Parto Cesáreo na região de Ribeirão Preto, segundo ano e 

microrregião de saúde 

Ano  Aquifero Guarani Horizonte Verde Vale das Cachoeiras DRS-XIII 

2002 36,95 30,78 26 31,24 

2003 36,82 31,96 30,37 33,05 

2004 35,73 33,23 30,42 33,13 

2005 36,7 37,14 37,76 37,20 

2006 39,29 34,76 39 37,68 

2007 41,16 35,31 37,73 38,07 

2008 41,97 36 58,99 45,65 

2009 24,02 
  

24,02 

2010 8,02 
  

8,02 

2011 43,89 41,23 66,9 50,67 

2012 45,23 39,59 77,05 53,96 

Total 35,43 35,56 44,91 35,70 

 

Tabela 42– Taxa de Parto Cesáreo na região de Ribeirão Preto, segundo 

categoria de internação e microrregião de saúde no período de 2002 a 2012. 

Categoria de 
Internação     Aquifero Guarani Horizonte Verde   Vale das Cachoeiras   DRS-XIII 

SUS 18,95 35,56 40,73 29,05 

Não-SUS 76,93 80,12 75,42 75,53 

 

A análise dos resultados obtidos pelo cálculo da taxa de Colecistectomia 

Laparoscópica, apresentados pela tabela 43, indica que os hospitais localizados na 

microrregião do Vale das Cachoeiras apresentaram os menores índices deste procedimento se 

comparados aos hospitais localizados nas demais microrregiões. Esta microrregião apresentou 

índices menores em todos os anos considerados, o que pode refletir menor disponibilidade de 

recursos tecnológicos para a realização do procedimento em questão. A análise do coeficiente 

de variação do indicador nos hospitais do Vale das Cachoeiras, cujo valor encontrado foi de 

1,07, reflete uma instabilidade muito alta na frequência de execução deste procedimento. Em 

contrapartida, os coeficientes de variação dos hospitais localizados nas microrregiões do 

Aquífero Guarani e Horizonte Verde, cujos valores foram, respectivamente, iguais a 0,15 e 

0,11, refletiram maior homogeneidade na frequência do procedimento em questão ao longo 

dos anos. Em adição, os resultados mostrados na tabela 44 indicam que a maior proporção do 
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procedimento de Colecistectomia Laparoscópica está associada a internações financiadas por 

entidades não SUS. 

Tabela 43 – Taxa de Colecistectomia Laparoscópica na região de Ribeirão 

Preto, segundo ano e microrregião de saúde. 

Ano  Aquifero Guarani Horizonte Verde Vale das Cachoeiras DRS-XIII 

2002 61,58 56,13 4,35 40,69 

2003 56,8 49,57 4,59 36,99 

2004 60,31 49,22 3,52 37,68 

2005 59,25 51,21 6,62 39,03 

2006 56,74 48,86 10,67 38,76 

2007 52,9 52,07 3,23 36,07 

2008 54,8 54,96 0 36,59 

2009 49,71 
  

49,71 

2010 83,97 
  

83,97 

2011 61,45 68,05 30 53,17 

2012 62,16 58,91 12 44,36 

Total 59,97 54,33 8,33 45,18 

 

Tabela 44 – Taxa de Colecistectomia Laparoscópica na região de Ribeirão 

Preto, segundo categoria de internação e microrregião de saúde no período de 2002 a 

2012. 

Categoria de 
Internação     Aquifero Guarani Horizonte Verde   Vale das Cachoeiras   DRS-XIII 

SUS 31,98 42,2 6,47 31,98 

Não-SUS 77,67 60,79 16,02 55,6 

 

 

 

5.4 Comparação dos resultados encontrados com valores de referência da AHRQ e 

do SAHE. 

 

 

Nesta seção, serão comparados os resultados dos indicadores calculados para os 

hospitais da região de Ribeirão Preto (DRS-XIII), obtidos com o uso da ferramenta, com 

alguns valores de referência da AHRQ e com os resultados obtidos pelo SAHE, que se 

utilizou dos IQIs para avaliar a produção e qualidade de quarenta e um hospitais de ensino 

distribuídos ao longo de todo o estado de São Paulo. Os valores de referência da AHRQ, que 

datam do ano de 2007, bem como os resultados pelo SAHE, datados dos anos de 2006 a 2008, 
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foram extraídos do trabalho intitulado “Hospitais de Ensino no Estado de São Paulo: seis anos 

de acompanhamento”, realizado por Bittar e Magalhães (BITTAR; MAGALHÃES, 2010). 

Para efeito de comparação, foram utilizados resultados obtidos nos anos de 2006 a 2008 para 

a região de Ribeirão Preto. Esta comparação visa apenas complementar este trabalho a partir 

da introdução de uma forma distinta para avaliar a realidade da atenção hospitalar na DRS-

XIII a partir da utilização de resultados obtidos com o uso da ferramenta, verificando também 

a aplicabilidade da mesma. 

A tabela 45 mostra os resultados dos indicadores de volume para a DRS-XIII e para 

quarenta e um hospitais de ensino do estado de São Paulo, juntamente com os valores de 

referência da AHRQ. Segundo Bittar e Magalhães (BITTAR; MAGALHÃES, 2010), os 

resultados de referência dos indicadores de volume da AHRQ representam "os valores 

(amplitude de variação) reconhecidos como base que possibilita condições de treinamento e 

habilidade à equipe, bem como outros aspectos da estrutura hospitalar". É importante ressaltar 

que tais valores de referência são revalidados periodicamente. 

 

Tabela 45 - Menor e maior valor encontrado para o volume de procedimentos 

realizados pelos Hospitais de Ensino do estado de São Paulo e pelos hospitais da região 

de Ribeirão Preto (DRS-XII), juntamente com parâmetros estabelecidos pela AHRQ, 

segundo ano e procedimento. 

Procedimento AHRQ         41 Hospitais (SP) 
 

DRS-XIII 

 
2007 2006 2007 2008 2006 2007 2008 

  
<> <> <> <> <> <> 

Revascularização Mioc. 100-200 2-725 35-725 7-592 5-188 2-162 1-152 

Angioplastia Coronariana 200-400 1-1475 84-1524 7-1600 1-136 1-168 1-341 

Aneurisma de A. Abdominal 10-32 1-56 1-74 1-70 1-57 1-69 1-75 

Endarterectomia Carótida 20-101 1-50 1-47 3-51 1-35 2-39 1-27 

Ressecção Pancreática 10-11 1-53 1-45 1-42 1-6 1-12 1-14 

Ressecção Esofágica 6-7 1-24 1-28 1-25 1-19 1-18 1-12 

 

A análise dos valores mínimos indica que, tanto no conjunto de hospitais de ensino 

avaliados pelo SAHE, quanto no conjunto de hospitais da DRS-XII, encontram-se instituições 

cuja produção é irrelevante para todos os procedimentos explorados pelos indicadores de 

volume, não atingindo os valores mínimos sugeridos pela AHRQ. As séries compostas pelos 

valores máximos mostram que os hospitais da DRS-XIII que tiveram a maior produção no 

que diz respeito às cirurgias de Revascularização Miocárdica, Angioplastia Coronariana e 

Endarterectomia de Carótida, cumprem com os valores propostos pela AHRQ, ao passo que 
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os hospitais de maior produção avaliados pelo SAHE cumprem com estes valores apenas com 

relação ao procedimento de Endarterectomia de Carótida. 

Tabela 46 – Taxa média de mortalidade pelos procedimentos realizados nos 

Hospitais de Ensino do estado de São Paulo e nos hospitais da região de Ribeirão Preto, 

juntamente com parâmetros estabelecidos pela AHRQ, segundo ano e procedimento. 

Procedimento AHRQ         41 hospitais (SP)           DRS-XIII 
 

 
2007   2006   2007   2008   2006   2007   2008 

Revascularização miocárdica 3,59 6,14 6,28 5,33 7,62 4,36 4,36 

Angioplastia coronariana 1,92 1,87 2,14 2,04 0,59 0,78 0,59 

Cir. Aneurisma aorta abdominal 13,11 21,86 24,33 24,7 7,45 4,86 15,04 

Endarterectomia carótida 1,92 2,63 3,07 3,44 2,38 1,94 0,58 

Ressecção pancreática 10,2 14,79 11,56 14,62 12,5 2,63 7,15 

Ressecção esofágica 10,86 16,33 20,59 23,31 7,41 16 11,11 

Craniotomia 8,82 9,62 7,54 12 28,11 13,28 15,46 

Cir. prótese quadril 0,47 0,85 2,14 0,43 1,76 2,5 1,16 

 

Considerando os hospitais de ensino avaliados pelo SAHE, os resultados mostrados 

na tabela 46 indicam que as taxas de mortalidade nos três anos são, em geral, maiores que as 

encontradas pela AHRQ. Considerando os hospitais da DRS-XIII, observamos um número 

maior de anos e procedimentos cuja média foi melhor do que os valores propostos pela 

AHRQ, sendo que a mortalidade pelo procedimento de Angioplastia Coronariana foi inferior 

ao valor de referência da AHRQ durante os três anos avaliados. 

A análise dos resultados dos indicadores de mortalidade por condições clínicas, 

exibidos na tabela 47, mostra que, para os hospitais de ensino avaliados pelo SAHE, a taxa 

média de óbitos foi superior aos valores de referência da AHRQ em todos os anos, para quase 

todas as afecções, a exceção dos casos de Infarto Agudo do Miocárdio e Fratura de Quadril. 

No que diz respeito aos hospitais da DRS-XIII, observamos que as taxas de mortalidade 

também foram, em geral, superiores aos valores propostos pela AHRQ. 
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Tabela 47 – Taxa média de mortalidade por condições clínicas nos Hospitais de 

Ensino do estado de São Paulo e nos hospitais gerais da região de Ribeirão Preto, 

juntamente com parâmetros estabelecidos pela AHRQ, segundo ano e afecção. 

Afecção AHRQ        41 hospitais (SP)            DRS-XIII 
 

 
2007 2006 2007 2008 2006 2007 2008 

IAM 14,79 12,29 12,21 12,84 17,07 13,91 8,12 

ICC 5,25 13,81 13,25 14,13 8,29 7,77 6,63 

AVC 10,57 19,4 18,77 17,76 20,39 18,45 16,2 

Hemorragia gastrointestinal 3,29 9,91 9,57 8,9 6,78 5,2 5,46 

Fratura de quadril 3,8 3,49 3,25 3,69 3,51 5,51 3,05 

Pneumonia 7,53 18,94 19,65 21,31 8,15 8,31 8,62 

 

A análise dos indicadores de utilização, cujos resultados são mostrados na tabela 48, 

mostra que tanto os hospitais da DRS-XIII, quanto os hospitais avaliados pelo SAHE, 

apresentaram taxas de Partos Cesáreos superiores aos valores recomendados pela AHRQ nos 

três anos considerados para o estudo, o que pode significar que este procedimento foi 

utilizado em demasia nas instituições hospitalares paulistas, sugerindo que o mesmo não é 

aplicado apenas às gestações que apresentam maiores riscos. A mesma tabela indica que as 

taxas de Colecistectomia Laparoscópica nos hospitais avaliados pelo SAHE e aqueles 

pertencentes à DRS-XIII atingem valores muito inferiores aos registrados nos hospitais 

acompanhados pela AHRQ. 

Tabela 48 – Indicadores de Utilização obtidos a partir dos Hospitais de Ensino 

do estado de São Paulo e dos hospitais gerais da região de Ribeirão Preto, juntamente 

com parâmetros estabelecidos pela AHRQ, segundo ano e procedimento 

Afecção AHRQ        41 hospitais (SP)            DRS-XIII 
 

 
2007   2006   2007   2008   2006   2007   2008 

Tx. Cesárea 24,48  37,69 39,8 38,72 37,68 38,07 45,65 

Tx. Colecistec. Lapar. 74,74  31,98 35,09 34,27 38,76 36,07 36,59 

 

É importante novamente ressaltar que a simples análise dos indicadores de qualidade 

hospitalar da AHRQ não possibilita uma conclusão final sobre qual instituição hospitalar 

apresenta melhor qualidade em seus serviços (tampouco qual região apresenta os melhores 

hospitais). Assim, o levantamento desses dados é importante para retratar a situação da 

atenção hospitalar e possibilitar a sinalização de aspectos que demandam investigação, porém 

este levantamento também remete à necessidade de introduzir novas variáveis que permitam 

conhecer o real estado dos pacientes e as condições estruturais das diferentes instituições de 

saúde. 



88 
 

6 CONCLUSÕES  

 

 

Ao término do desenvolvimento deste trabalho, os dois objetivos principais 

inicialmente propostos para esta dissertação foram cumpridos: (i) Desenvolver uma 

ferramenta computacional que gere automaticamente indicadores da AHRQ a partir dos dados 

de internação dos hospitais da região de Ribeirão Preto (DRS-XIII) e que forneça recursos 

matemáticos para a análise dos mesmos; (ii) Realizar o levantamento de estatísticas acerca 

dos resultados destes indicadores de modo a verificar o desempenho histórico da assistência 

hospitalar na região de Ribeirão Preto, comparando os resultados obtidos entre as diferentes 

microrregiões de saúde ao longo do tempo.  

Através do cumprimento do primeiro objetivo, verificamos o aproveitamento do 

grande volume de dados de internação hospitalar armazenados na base de dados do ORAH 

através do desenvolvimento de um sistema informativo (ferramenta computacional) capaz de 

transformar os dados coletados rotineiramente nos hospitais da região de Ribeirão Preto 

(DRS-XIII) em informações que possam contribuir com processos de tomada de decisão em 

saúde, especificamente àqueles referentes à administração hospitalar. Esta ferramenta 

encontra-se disponível através do portal web de conteúdo vinculado ao ORAH e suas 

funcionalidades estão à disposição de gestores de saúde e acadêmicos.  

As vantagens imediatas conquistadas com a disponibilização da ferramenta 

consistiram em: (i) automatização do cálculo de um subconjunto de indicadores de qualidade 

hospitalar da AHRQ; (ii) fornecimento de recursos matemáticos para a análise dos resultados 

dos indicadores; (iii) Possibilidade de comparar o desempenho histórico das práticas e 

produções entre diferentes hospitais, localizados em diferentes áreas geográficas; (iv) 

obtenção de um instrumental que pode integrar processos de avaliação de qualidade de 

serviços de saúde, além de permitir o uso da técnica do benchmarking na administração 

hospitalar através da comparação sistemática de processos e resultados entre diferentes 

instituições hospitalares; (v) contribuição com processos de tomada de decisão em saúde e 

fornecimento de informações que podem ser aproveitadas para estudos acadêmicos. 

No que diz respeito ao segundo objetivo, a utilização dos resultados gerados pela 

ferramenta para conhecer os resultados e produções nos hospitais da região de Ribeirão Preto 

foi essencial para verificar a capacidade da mesma de efetivamente refletir a realidade e 

integrar um instrumento para gestão e avaliação de qualidade da assistência hospitalar. Em 

geral, os resultados obtidos com o uso da ferramenta permitiram a definição de um panorama 
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geral da assistência hospitalar na região de Ribeirão Preto, em que os indicadores atuaram 

como medidas sentinela e foram capazes de identificar certos aspectos associados à realidade. 

Entretanto, esta mesma análise foi em geral inconclusiva, sendo que diversos aspectos 

associados à atenção hospitalar foram sinalizados pelos indicadores, porém necessitam de 

investigação adicional ou informações complementares para avaliar a situação por completo.  

A análise dos indicadores de volume, por exemplo, mostrou que a microrregião do 

Aquífero Guarani responde pela grande maioria das ocorrências dos procedimentos que 

demandam melhores recursos tecnológicos e capacitação profissional, sendo que o SUS 

financiou a maior parte destes procedimentos, à exceção dos procedimentos de 

Revascularização Miocárdica e Endarterectomia de Carótida, que predominaram em 

internações não SUS. As séries históricas de todos os indicadores de volume não permitiram a 

identificação de uma tendência de aumento ou queda, observando grande variação dos 

resultados ao longo dos anos. Desta forma, não podemos afirmar que a ocorrência de 

procedimentos considerados mais complexos aumentou ou diminuiu nos hospitais da DRX-

XIII entre os anos de 2002 e 2012. 

 A análise histórica dos indicadores de mortalidade por condições clínicas indicou 

que cada microrregião apresentou melhor capacidade para tratar certas afecções ao mesmo 

tempo em que foram deficientes para tratar outras. Em outros termos, não foi identificada 

nenhuma microrregião de saúde de destaque ou que apresentasse sempre o melhor 

desempenho sobre o controle na mortalidade por condições clínicas, tampouco foi 

identificada uma microrregião que apresentasse sempre os piores índices de mortalidade. O 

mesmo pode ser afirmado se compararmos o desempenho de instituições SUS e não SUS: 

algumas afecções apresentaram maior mortalidade entre pacientes vinculados ao SUS, ao 

passo que outras afecções registraram maiores taxas entre internações não SUS. O 

desempenho histórico dos resultados desta categoria de indicadores foi caracterizado por alta 

heterogeneidade e instabilidade, sendo que não foi possível identificar tendências de aumento 

e queda ao longo dos anos. Em determinados casos, a instabilidade foi extremamente elevada, 

o que poderia indicar intervenções ou circunstâncias atípicas. 

Os maiores índices de mortalidade por procedimentos cirúrgicos concentram-se na 

microrregião do Aquífero Guarani, o que pode ser explicado pelo fato de que esta 

microrregião foi responsável pela execução da grande maioria dos procedimentos mensurados 

por esta categoria de indicadores. A taxa de mortalidade por Revascularização Miocárdica, 

entretanto, apresentou o maior índice para os hospitais da microrregião do Horizonte Verde. O 

desempenho histórico dos resultados desta categoria de indicadores também foi caracterizado 
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por alta heterogeneidade e instabilidade, sendo que não foi possível identificar tendências de 

aumento e queda ao longo dos anos. Também foi observado que, em determinados casos, a 

instabilidade foi extremamente elevada, indicando possíveis intervenções ou circunstâncias 

atípicas. 

Os resultados obtidos pelos indicadores de utilização mostraram que as instituições 

não vinculadas ao SUS responderam pela maior parte das execuções dos procedimentos 

mensurados (Partos Cesáreos e Colecistectomia Laparoscópica). A proporção de Partos 

Cesáreos ocorridos na DRS-XIII apresentou uma tendência de aumento ao longo dos anos, ao 

passo que a proporção de Colecistectomia Laparoscópica foi relativamente estável nas 

microrregiões do Aquífero Guarani e Horizonte Verde, porém altamente instável entre os 

hospitais da microrregião do Vale das Cachoeiras. 

Desta forma, através da análise dos resultados oferecidos pela ferramenta 

computacional, concluímos que os indicadores da AHRQ são de fato instrumentos úteis para 

sinalizar determinadas falhas ou circunstâncias que demandem investigação adicional, porém 

não são capazes de induzir a uma avaliação final da qualidade das instituições hospitalares. 

Esta característica, entretanto, não deve ser entendida como um aspecto negativo do trabalho, 

visto que os IQIs não foram idealizados para proporcionar esta análise final de qualidade, mas 

para atuar como sinalizadores de possíveis casos de falhas ou sucesso associados ao 

desempenho dos hospitais, além de prover a oportunidade de avaliar a qualidade da 

assistência hospitalar a partir de dados administrativos disponíveis em registros típicos de 

internação.  

 

 

7 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS  

 

 

Assim como qualquer projeto que envolva desenvolvimento de software, a evolução 

deste trabalho deverá visar o aperfeiçoamento e manutenção da ferramenta, principalmente no 

que se referem a questões de desempenho e velocidade na geração de relatórios, reformas na 

interface gráfica e refinamento de funcionalidades. Desta forma, é provável que a evolução da 

ferramenta seja realizada de forma contínua, de modo a atender às necessidades de gestão que 

estarão por vir. 

Embora os resultados tenham mostrado que os principais objetivos deste trabalho 

foram alcançados (desenvolver uma ferramenta que possa sinalizar problemas na qualidade 
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assistencial dos hospitais, compor um instrumento de avaliação de qualidade em saúde, 

auxiliar processos decisórios e permitir o uso do benchmarking), a análise dos indicadores 

também refletiu a importância de se incluir nos relatórios gerados pela ferramenta um número 

maior de informações, de modo a refletir a qualidade da assistência hospitalar de forma mais 

direta e completa. Para tanto, será necessário uma investigação para definir novos atributos 

para avaliação do desempenho hospitalar além dos IQIs, o que deve envolver maior 

participação dos usuários da ferramenta, que consistem essencialmente em gestores de saúde e 

acadêmicos.  

Além disso, será importante utilizar-se de métodos de comparação mais precisos e 

eficientes, como ajustar o cálculo dos indicadores ao nível de complexidade dos hospitais, de 

modo a realizar um benchmarking mais justo e efetivo. Para esta finalidade, podemos nos 

voltar ao sistema de classificação em Grupos de Diagnósticos Relacionados (DRGs, de 

Diagnosis Related Groups), que possibilita a obtenção de diferentes características da 

assistência de hospitais e outras instituições de saúde, além de possibilitar o cálculo de outras 

medidas de complexidade hospitalar.  
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APÊNDICE A: INDICADORES DE QUALIDADE HOSPITALAR – CÁLCULO E 

CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS 
 

Nesta seção, serão especificadas as regras que nortearam o cálculo dos indicadores 

de qualidade hospitalas da AHRQ e que foram implementadas através da ferramenta 

computacional desenvolvida neste trabalho. Os quadros de 1 a 22 abaixo mostram as 

definições e as regras para o cálculo de cada indicador selecionado. As regras foram extraídas 

do manual operacional disponibilizado pela AHRQ, traduzidas em português e adaptadas aos 

dados de internação hospitalar do ORAH, principalmente no que diz respeito às terminologias 

clínicas utilizadas para codificar os diagnósticos médicos. A lista original, que codifica os 

diagnósticos em ICD-9-CM, foi inteiramente convertida em CID-10, que consiste na 

terminologia presente nos dados de internação do ORAH. O apêndice A contém o referido 

manual operacional elaborado neste estudo e exibe todas as regras que foram utilizadas para 

automatizar o cálculo de cada um dos vinte e dois indicadores selecionados neste trabalho, 

além de considerações adicionais acerca dos indicadores. É importante ressaltar que os 

usuários podem consultar as definições de todos os indicadores disponibilizados na 

ferramenta em tempo real, isto é, no momento em que utilizam a ferramenta no portal ORAH. 

Os quadros de 1 a 6 mostram as definições e regras para o cálculo dos indicadores de 

volume. A relação desta categoria de indicadores com a qualidade da assistência reside na 

hipótese de que maiores volumes de procedimentos complexos, que demandam alta 

tecnologia, são associados a melhores resultados, os quais representam melhor qualidade da 

assistência. Estes indicadores são calculados através da contagem de internações com código 

de operação e diagnóstico especificados no item “Numerador”. São excluídos os pacientes 

menores de 18 anos ou associados ao capítulo XV do CID-10. 

 

Quadro 1 - Manual operacional do indicador Volume de Cirurgias de Ressecção 

Esofágica 

Indicador: IQI 1 - Volume de Cirurgias de Ressecção Esofágica 

Categoria: Volume 

Descrição: Número de internações hospitalares em que foi registrada a execução do 

procedimento de Ressecção Esofágica associado ao câncer de esôfago, considerando 

pacientes maiores de 18 anos ou pacientes obstétricas. 
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Numerador: Número de Internações de pacientes acima de 18 anos ou associados ao capítulo 

XV do CID-10 (Gravidez, parto e puerpério) registradas com os códigos ICD-9-CM para 

Ressecção Esofágica (4258, 4240, 4259, 4241, 4242, 4261, 4262, 4251, 4263, 4252, 4264, 

4253, 4265, 4254, 4266, 4255, 4268, 4256, 4269) e qualquer código CID-10 que diagnostique 

Câncer de Esôfago (C153, C154, C155, C158, C159). 

Denominador: Não Aplicável 

Observação: Excluir casos de internação em que não foi anotado o sexo, idade, data de 

internação ou diagnóstico principal. 

 

Quadro 2 - Manual operacional do indicador Volume de Cirurgias de Ressecção 

Pancreática. 

Indicador: IQI 2 - Volume de Cirurgias de Ressecção Pancreática 

Categoria: Volume 

Descrição: Número de internações hospitalares em que foi registrada a execução do 

procedimento de Ressecção Pancreática total ou parcial, considerando pacientes maiores de 

18 anos ou pacientes obstétricas. 

Numerador: Número de Internações de pacientes acima de 18 anos ou associados ao capítulo 

XV do CID-10 (Gravidez, parto e puerpério) registradas com os códigos ICD-9-CM para 

Ressecção Pancreática Parcial (5251, 5252, 5253 e 5259) ou Ressecção Pancreática Total 

(526 e 527). 

Denominador: Não Aplicável 

Observação: Excluir casos de internação em que não foi anotado o sexo, idade, data de 

internação ou diagnóstico principal. Excluir também casos de internação registrados como 

Pancreatite Aguda (cujo código CID-10 corresponde a K859). 

 

Quadro 3 - Manual operacional do indicador Volume de Cirurgias de Reparo de 

Aneurisma De Aorta Abdominal 

Indicador: IQI4 – Volume de Cirurgias de Reparo de Aneurisma De Aorta Abdominal 
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Categoria: Volume 

Descrição: Número de internações hospitalares em que foi registrada a execução do 

procedimento de Reparo de Aneurisma De Aorta Abdominal, considerando pacientes maiores 

de 18 anos ou pacientes obstétricas. 

Numerador: Número de internações de pacientes acima de 18 anos ou associados ao capítulo 

XV do CID-10 (Gravidez, parto e puerpério) registradas com os códigos CID-10 que 

diagnosticam Aneurismas de Aorta Abdominal que sofreram ruptura (I713) ou Aneurismas de 

Aorta Abdominal que não sofreram ruptura (I714) e códigos ICD-9-CM que registram a 

execução do Reparo Endovascular de Aneurisma de Aorta Abdominal (3971, 3977 e 3978) ou 

Reparo Cirúrgico Aberto de Aneurisma de Aorta Abdominal (3834, 3844 e 3864). 

Denominador: Não Aplicável 

Observação: Excluir casos de internação em que não foi anotado o sexo, idade, data de 

internação ou diagnóstico principal.  

 

Quadro 4 - Manual operacional do indicador Volume de Cirurgias de Revascularização 

Miocárdica 

Indicador: IQI5 – Volume de Cirurgias de Revascularização Miocárdica 

Categoria: Volume 

Descrição: Número de internações hospitalares em que foi registrada a execução do 

procedimento de Revascularização Miocárdica, considerando pacientes maiores de 18 anos ou 

pacientes obstétricas. 

Numerador: Número de internações de pacientes acima de 18 anos ou associados ao capítulo 

XV do CID-10 (Gravidez, parto e puerpério) registradas com códigos ICD-9-CM que 

registram a execução do procedimento de Revascularização Miocárdica (3610, 3615, 3611, 

3616, 3612, 3617, 3613, 3619, 3614). 

Denominador: Não Aplicável 

Observação: Excluir casos de internação em que não foi anotado o sexo, idade, data de 

internação ou diagnóstico principal.  
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Quadro 5 - Manual operacional do indicador Volume de Angioplastias Coronarianas 

Transluminais Percutâneas 

Indicador: IQI6– Volume de Angioplastias Coronarianas Transluminais Percutâneas 

Categoria: Volume 

Descrição: Número de internações hospitalares em que foi registrada a execução de 

Angioplastias Coronarianas Transluminais Percutâneas, considerando pacientes maiores de 18 

anos ou pacientes obstétricas. 

Numerador: Número de internações de pacientes acima de 18 anos ou associados ao capítulo 

15 do CID-10 (Gravidez, parto e puerpério) registradas com códigos ICD-9-CM que registram 

a execução de Angioplastias Coronarianas Transluminais Percutâneas (0066, 3602, 3601, 

3605).  

Denominador: Não Aplicável 

Observação: Excluir casos de internação em que não foi anotado o sexo, idade, data de 

internação ou diagnóstico principal.  

 

Quadro 6 - Manual operacional do indicador Volume de Endarterectomia de Carótida 

Indicador: IQI7– Volume de Cirurgias de Endarterectomia de Carótida 

Categoria: Volume 

Descrição: Número de internações hospitalares em que foi registrada a execução do 

procedimento de Endarterectomia de Carótida, considerando pacientes maiores de 18 anos ou 

pacientes obstétricas. 

Numerador: Número de internações de pacientes acima de 18 anos ou associados ao capítulo 

15 do CID-10 (Gravidez, parto e puerpério) registradas com o código ICD-9-CM que registra 

a execução do procedimento de Endarterectomia de Carótida (3812). 

Denominador: Não Aplicável 
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Observação: Excluir casos de internação em que não foi anotado o sexo, idade, data de 

internação ou diagnóstico principal.  

Os quadros de 7 a 12 mostram as definições e regras para o cálculo dos indicadores 

de mortalidade por condição clínica. A relação desta categoria de indicadores com a qualidade 

da assistência reside na hipótese de que melhores práticas e processos de cuidados podem 

reduzir a mortalidade pelas condições clínicas abordadas por estes indicadores, o que pode 

representar melhor qualidade. Estes indicadores são calculados através do número de óbitos 

por 100 internações que apresentem algum dos códigos de diagnóstico especificados no item 

“Numerador”. São excluídos os pacientes menores de 18 anos. 

Quadro 7 - Manual operacional do indicador Taxa de Mortalidade por Infarto Agudo 

do Miocárdio 

Indicador: IQI 15 – Taxa de Mortalidade por Infarto Agudo do Miocárdio  

Categoria: Mortalidade por Condição Clínica 

Descrição: Proporção de óbitos por Infarto Agudo do Miocárdio, ocorridos por 100 

internações, considerando pacientes maiores de 18 anos.  

Numerador: Número de óbitos de pacientes acima de 18 anos cuja causa de internação 

principal foi registrada com qualquer código CID-10 que diagnostica Infarto Agudo do 

Miocárdio (I2109, I2119, I2111, I2129, I214, I213). 

Denominador: Número de internações de pacientes acima de 18 anos cuja causa de 

internação principal foi registrada com qualquer código CID-10 que diagnostica Infarto 

Agudo do Miocárdio (I2109, I2119, I2111, I2129, I214, I213). 

Observação: Excluir casos de internação em que não foi anotado o sexo, idade, data de 

internação ou diagnóstico principal, além de internações associadas ao capítulo VX do CID-

10 (Gravidez, Parto e Puerpério). Excluir também os casos de transferência hospitalar. Incluir 

nos cálculos o fator de multiplicação 100. 

 

Quadro 8 - Manual operacional do indicador Taxa de Mortalidade por Insuficiência 

Cardíaca Congestiva 

Indicador: IQI 16 – Taxa de Mortalidade por Insuficiência Cardíaca Congestiva 



100 
 

Categoria: Mortalidade por Condição Clínica 

Descrição: Proporção de óbitos por Insuficiência Cardíaca Congestiva, ocorridos por 100 

internações, considerando pacientes maiores de 18 anos.  

Numerador: Número de óbitos de pacientes acima de 18 anos cuja causa principal de 

internação foi registrada com qualquer código CID-10 que diagnostica Insuficiência Cardíaca 

Congestiva (I0981, I110, I130, I132, I509, I500, I501, I5020, I5021, I5022, I5023, I509, 

I5030, I5031, I5032, I5033, I5040, I5041, I5042, I5043). 

Denominador: Número de internações de pacientes acima de 18 anos cuja causa principal de 

internação foi registrada com qualquer código CID-10 que diagnostica Insuficiência Cardíaca 

Congestiva (I0981, I110, I130, I132, I509, I500, I501, I5020, I5021, I5022, I5023, I509, 

I5030, I5031, I5032, I5033, I5040, I5041, I5042, I5043). 

Observação: Excluir casos de internação em que não foi anotado o sexo, idade, data de 

internação ou diagnóstico principal, além de internações associadas ao capítulo VX do CID-

10 (Gravidez, Parto e Puerpério). Excluir também os casos de transferência hospitalar. Incluir 

nos cálculos o fator de multiplicação 100. 

 

Quadro 9 - Manual operacional do indicador Taxa de Mortalidade por Acidente 

Vascular Encefálico. 

Indicador: IQI 17 – Taxa de Mortalidade por Acidente Vascular Encefálico 

Categoria: Mortalidade por Condição Clínica 

Descrição: Proporção de óbitos por Acidente Vascular Encefálico, ocorridos por 100 

internações, considerando pacientes maiores de 18 anos.  

Numerador: Número de óbitos de pacientes acima de 18 anos cuja causa principal de 

internação foi registrada com qualquer código CID-10 que diagnostica Acidente Vascular 

Encefálico (I609, I619, I621, I6200, I629, I6322, I63139, I63239, I63019, I63119, I63219, 

I6359, I6320, I6330, I6340, I6350, I6789). 

Denominador: Número de internações de pacientes acima de 18 anos cuja causa principal de 

internação foi registrada com qualquer código CID-10 que diagnostica Acidente Vascular 



101 
 

Encefálico (I609, I619, I621, I6200, I629, I6322, I63139, I63239, I63019, I63119, I63219, 

I6359, I6320, I6330, I6340, I6350, I6789). 

Observação: Excluir casos de internação em que não foi anotado o sexo, idade, data de 

internação ou diagnóstico principal, além de internações associadas ao capítulo VX do CID-

10 (Gravidez, Parto e Puerpério). Excluir também os casos de transferência hospitalar. Incluir 

nos cálculos o fator de multiplicação 100. 

 

Quadro 10 - Manual operacional do indicador Taxa de Mortalidade por Hemorragia 

Digestiva 

Indicador: IQI 18 – Taxa de Mortalidade por Hemorragia Digestiva 

Categoria: Mortalidade por Condição Clínica 

Descrição: Proporção de óbitos por Hemorragia Digestiva, ocorridos por 100 internações, 

considerando pacientes maiores de 18 anos.  

Numerador: Número de óbitos de pacientes acima de 18 anos cuja causa principal de 

internação foi registrada com qualquer código CID-10 que diagnostica Hemorragia Digestiva 

(I8501, K226, K2211, K228, K250, K252, K254, K256, K260, K262, K264, K266, K270, 

K272, K274, K276, K280, K282, K284, K286, K2901, K2941, K2961, K2921, K2971, 

K2981, K31811, K3182, K5711, K5713, K5731, K5733, K625, K5521, K6381, K920, K921, 

K922). 

Denominador: Número de internações de pacientes acima de 18 anos cuja causa principal de 

internação foi registrada com qualquer código CID-10 que diagnostica Hemorragia Digestiva 

(I8501, K226, K2211, K228, K250, K252, K254, K256, K260, K262, K264, K266, K270, 

K272, K274, K276, K280, K282, K284, K286, K2901, K2941, K2961, K2921, K2971, 

K2981, K31811, K3182, K5711, K5713, K5731, K5733, K625, K5521, K6381, K920, K921, 

K922). 

Observação: Excluir casos de internação em que não foi anotado o sexo, idade, data de 

internação ou diagnóstico principal, além de internações associadas ao capítulo VX do CID-

10 (Gravidez, Parto e Puerpério). Excluir também os casos de transferência hospitalar. Incluir 

nos cálculos o fator de multiplicação 100. 
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Quadro 11 - Manual operacional do indicador Taxa de Mortalidade por Fratura de 

Quadril. 

Indicador: IQI 19 – Taxa de Mortalidade por Fratura de Quadril 

Categoria: Mortalidade por Condição Clínica 

Descrição: Proporção de óbitos por Fratura de Quadril, ocorridos por 100 internações, 

considerando pacientes maiores de 65 anos.  

Numerador: Número de óbitos de pacientes acima de 65 anos cuja causa principal de 

internação foi registrada com qualquer código CID-10 que diagnostica Fratura de Quadril 

(S72019A, S72023A, S72026A, S72033A, S72036A, S72043A, S72046A, S72099A, 

S72019B, S72019C, S72023B, S72023C, S72026B, S72026C, S72033B, S72033C, S72036B, 

S72036C, S72043B, S72043C, S72046B, S72046C, S72099B, S72099C, S72109A, 

S72143A, S72146A, S7223XA, S7226XA, S72109B, S72109C, S72143B, S72143C, 

S72146B, S72146C, S7223XB, S7223XC, S7226XB, S7226XC, S72009A, S72009B, 

S72009C). 

Denominador: Número de internações de pacientes acima de 65 anos cuja causa principal de 

internação foi registrada com qualquer código CID-10 que diagnostica Fratura de Quadril 

(S72019A, S72023A, S72026A, S72033A, S72036A, S72043A, S72046A, S72099A, 

S72019B, S72019C, S72023B, S72023C, S72026B, S72026C, S72033B, S72033C, S72036B, 

S72036C, S72043B, S72043C, S72046B, S72046C, S72099B, S72099C, S72109A, 

S72143A, S72146A, S7223XA, S7226XA, S72109B, S72109C, S72143B, S72143C, 

S72146B, S72146C, S7223XB, S7223XC, S7226XB, S7226XC, S72009A, S72009B, 

S72009C). 

Observação: Excluir casos de internação em que não foi anotado o sexo, idade, data de 

internação ou diagnóstico principal, além de internações associadas ao capítulo VX do CID-

10 (Gravidez, Parto e Puerpério). Excluir também os casos de transferência hospitalar e casos 

cujo diagnóstico foi fratura periprotética (Código CID-10 igual a T84049A). Incluir nos 

cálculos o fator de multiplicação 100. 

 

Quadro 12 - Manual operacional do indicador Taxa de Mortalidade por Pneumonia. 

Indicador: IQI 20 – Taxa de Mortalidade por Pneumonia 
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Categoria: Mortalidade por Condição Clínica 

Descrição: Proporção de óbitos por Pneumonia, ocorridos por 100 internações, considerando 

pacientes maiores de 18 anos.  

Numerador: Número de óbitos de pacientes acima de 18 anos cuja causa principal de 

internação foi registrada com qualquer código CID-10 que diagnostica Pneumonia (A0222, 

A212, A221, A3791, A420, A481, A70, B012, B052, B250, B371, B380, B381, B382, B392, 

B395, B399, B583, B59, B440, J1100, J120, J121, J122, J1281, J1289, J129, J13, J17, J181, 

J150, J151, J14, J153, J154, J156, J157, J158, J159, J160, J168, J1520, J15211, J15212, 

J1529, J1520, J15211, J15212, J155, J158, J180, J189). 

Denominador: Número de internações de pacientes acima de 18 anos cuja causa principal de 

internação foi registrada com qualquer código CID-10 que diagnostica Pneumonia (A0222, 

A212, A221, A3791, A420, A481, A70, B012, B052, B250, B371, B380, B381, B382, B392, 

B395, B399, B583, B59, B440, J1100, J120, J121, J122, J1281, J1289, J129, J13, J17, J181, 

J150, J151, J14, J153, J154, J156, J157, J158, J159, J160, J168, J1520, J15211, J15212, 

J1529, J1520, J15211, J15212, J155, J158, J180, J189). 

Observação: Excluir casos de internação em que não foi anotado o sexo, idade, data de 

internação ou diagnóstico principal, além de internações associadas ao capítulo VX do CID-

10 (Gravidez, Parto e Puerpério). Excluir também os casos de transferência hospitalar. Incluir 

nos cálculos o fator de multiplicação 100. 

Os quadros de 13 a 20 mostram as definições e regras para o cálculo dos indicadores 

de mortalidade por condição clínica. A relação desta categoria de indicadores com a qualidade 

da assistência reside na hipótese de que melhores práticas e processos executados de forma 

adequada podem reduzir a mortalidade decorrente dos procedimentos cirúrgicos abordados 

por estes indicadores, o que pode representar melhor qualidade. Estes indicadores são 

calculados através do número de óbitos por 100 internações que apresentem algum dos 

códigos de procedimento cirúrgico e diagnóstico especificados no item “Numerador”. São 

excluídos os pacientes menores de 18 anos. 

Quadro 13 - Manual operacional do indicador Taxa de Mortalidade por Ressecção 

Esofágica. 

Indicador: IQI 8 – Taxa de Mortalidade por Ressecção Esofágica 
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Categoria: Mortalidade por Procedimento Cirúrgico 

Descrição: Proporção de óbitos ocorridos em decorrência da execução do procedimento de 

Ressecção Esofágica associado ao câncer esofágico, ocorridos por 100 internações, 

considerando pacientes maiores de 18 anos.  

Numerador: Número de óbitos de pacientes acima de 18 anos em cuja internação ocorreu a 

execução do procedimento de Ressecção Esofágica associado ao câncer esofágico. Estas 

internações são identificadas através de qualquer código ICD-9-CM que representa o 

procedimento de Ressecção Esofágica (424, 4258, 4240, 4259, 4241, 426, 4242, 4261, 425, 

4262, 4251, 4263, 4252, 4264, 4253, 4265, 4254, 4266, 4255, 4268, 4256, 4269) e qualquer 

código CID-10 que diagnostica o câncer de esôfago (C153, C154, C155, C158, C159) ou 

qualquer outro câncer associado ao trato gastrointestinal (C160, C787, C7889, D001, D378, 

D379). 

Denominador: Número de internações de pacientes acima de 18 anos em cuja internação 

ocorreu a execução do procedimento de Ressecção Esofágica associado ao câncer esofágico. 

Estas internações são identificadas através de qualquer código ICD-9-CM que representa o 

procedimento de Ressecção Esofágica (424, 4258, 4240, 4259, 4241, 426, 4242, 4261, 425, 

4262, 4251, 4263, 4252, 4264, 4253, 4265, 4254, 4266, 4255, 4268, 4256, 4269) e qualquer 

código CID-10 que diagnostique o câncer de esôfago (C153, C154, C155, C158, C159) ou 

qualquer outro câncer associado ao trato gastrointestinal (C160, C787, C7889, D001, D378, 

D379). 

Observação: Excluir casos de internação em que não foi anotado o sexo, idade, data de 

internação ou diagnóstico principal, além de internações associadas ao capítulo VX do CID-

10 (Gravidez, Parto e Puerpério). Excluir também os casos de transferência hospitalar. Incluir 

nos cálculos o fator de multiplicação 100. 

 

Quadro 14 - Manual operacional do indicador Taxa de Mortalidade por Ressecção 

Pancreática. 

Indicador: IQI 9 – Taxa de Mortalidade por Ressecção Pancreática 

Categoria: Mortalidade por Procedimento Cirúrgico 
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Descrição: Proporção de óbitos ocorridos em decorrência da execução do procedimento de 

Ressecção Pancreática total ou parcial, ocorridos por 100 internações, considerando pacientes 

maiores de 18 anos.  

Numerador: Número de óbitos de pacientes acima de 18 anos em cuja internação ocorreu a 

execução do procedimento de Ressecção Pancreática total ou parcial. Estas internações são 

identificadas através de qualquer código ICD-9-CM que representa o procedimento de 

Ressecção Pancreática Parcial (5251, 5252, 5253 e 5259) ou Ressecção Pancreática Total 

(526 e 527). 

Denominador: Número de internações de pacientes acima de 18 anos em cuja internação 

ocorreu a execução do procedimento de Ressecção Pancreática total ou parcial. Estas 

internações são identificadas através de qualquer código ICD-9-CM que representa o 

procedimento de Ressecção Pancreática Parcial (5251, 5252, 5253 e 5259) ou Ressecção 

Pancreática Total (526 e 527). 

Observação: Excluir casos de internação em que não foi anotado o sexo, idade, data de 

internação ou diagnóstico principal, além de internações associadas ao capítulo VX do CID-

10 (Gravidez, Parto e Puerpério). Excluir também os casos de internação identificados como 

Pancreatite Aguda (cujo código CID-10 corresponde K859) e os casos de transferência 

hospitalar. Incluir nos cálculos o fator de multiplicação 100. 

 

Quadro 15 - Manual operacional do indicador Taxa de Mortalidade por Reparação de 

Aneurisma de Aorta Abdominal. 

Indicador: IQI 11 – Taxa de Mortalidade por Reparação de Aneurisma de Aorta Abdominal 

Categoria: Mortalidade por Procedimento Cirúrgico 

Descrição: Proporção de óbitos ocorridos em decorrência da execução do procedimento de 

Reparação de Aneurisma de Aorta Abdominal, ocorridos por 100 internações, considerando 

pacientes maiores de 18 anos.  

Numerador: Número de óbitos de pacientes acima de 18 anos em cuja internação ocorreu a 

execução do procedimento Reparação de Aneurisma de Aorta. Estas internações são 

identificadas através de qualquer código ICD-9-CM que representa o procedimento de Reparo 

Endovascular de Aneurisma de Aorta Abdominal (3971, 3977 e 3978) ou Reparo Cirúrgico 
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Aberto de Aneurisma de Aorta Abdominal (3834, 3844 e 3864) e por qualquer código CID-10 

que diagnostica Aneurismas de Aorta Abdominal que sofreram ruptura (I713) ou Aneurismas 

de Aorta Abdominal que não sofreram ruptura (I714). 

Denominador: Número de internações de pacientes acima de 18 anos em cuja internação 

ocorreu a execução do procedimento Reparação de Aneurisma de Aorta. Estas internações são 

identificadas através de qualquer código ICD-9-CM que representa o procedimento de Reparo 

Endovascular de Aneurisma de Aorta Abdominal (3971, 3977 e 3978) ou Reparo Cirúrgico 

Aberto de Aneurisma de Aorta Abdominal (3834, 3844 e 3864) e por qualquer código CID-10 

que diagnostica Aneurismas de Aorta Abdominal que sofreram ruptura (I713) ou Aneurismas 

de Aorta Abdominal que não sofreram ruptura (I714). 

Observação: Excluir casos de internação em que não foi anotado o sexo, idade, data de 

internação ou diagnóstico principal, além de internações associadas ao capítulo XV do CID-

10 (Gravidez, Parto e Puerpério). Excluir também os casos de transferência hospitalar. Incluir 

nos cálculos o fator de multiplicação 100. 

 

Quadro 16 - Manual operacional do indicador Taxa de Mortalidade por 

Revascularização Miocárdica. 

Indicador: IQI 12 – Taxa de Mortalidade por Revascularização Miocárdica 

Categoria: Mortalidade por Procedimento Cirúrgico 

Descrição: Proporção de óbitos ocorridos em decorrência da execução do procedimento de 

Revascularização Miocárdica, ocorridos por 100 internações, considerando pacientes maiores 

de 18 anos.  

Numerador: Número de óbitos de pacientes maiores de 18 anos em cuja internação ocorreu a 

execução do procedimento de Revascularização Miocárdica. Estas internações são 

identificadas através de qualquer código ICD-9-CM que representa o procedimento de 

Revascularização Miocárdica (3610, 3611, 3612, 3613, 3614, 3615, 3616, 3617, 3619). 

Denominador: Número de internações de pacientes maiores de 18 anos em cuja internação 

ocorreu a execução do procedimento de Revascularização Miocárdica. Estas internações são 

identificadas através de qualquer código ICD-9-CM que representa o procedimento de 

Revascularização Miocárdica (3610, 3611, 3612, 3613, 3614, 3615, 3616, 3617, 3619). 
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Observação: Excluir casos de internação em que não foi anotado o sexo, idade, data de 

internação ou diagnóstico principal, além de internações associadas ao capítulo XV do CID-

10 (Gravidez, Parto e Puerpério). Excluir também os casos de transferência hospitalar. Incluir 

nos cálculos o fator de multiplicação 100. 

 

Quadro 17 - Manual operacional do indicador Taxa de Mortalidade por Angioplastia 

Coronariana Transluminal Percutânea. 

Indicador: IQI 30 – Taxa de Mortalidade por Angioplastia Coronariana Transluminal 

Percutânea 

Categoria: Mortalidade por Procedimento Cirúrgico 

Descrição: Proporção de óbitos ocorridos em decorrência da execução do procedimento de 

Angioplastia Coronariana Transluminal Percutânea, ocorridos por 100 internações, 

considerando pacientes maiores de 40 anos.  

Numerador: Número de óbitos de pacientes maiores de 40 anos em cuja internação ocorreu a 

execução do procedimento de Angioplastia Coronariana Transluminal Percutânea. Estas 

internações são identificadas através de qualquer código ICD-9-CM que representa o 

procedimento de Angioplastia Coronariana Transluminal Percutânea (0066, 3602, 3601, 

3605).  

Denominador: Número de internações de pacientes maiores de 40 anos em cuja internação 

ocorreu a execução do procedimento de Angioplastia Coronariana Transluminal Percutânea. 

Estas internações são identificadas através de qualquer código ICD-9-CM que representa o 

procedimento de Angioplastia Coronariana Transluminal Percutânea (0066, 3602, 3601, 

3605).  

Observação: Excluir casos de internação em que não foi anotado o sexo, idade, data de 

internação ou diagnóstico principal, além de internações associadas ao capítulo XV do CID-

10 (Gravidez, Parto e Puerpério). Excluir também os casos de transferência hospitalar. Incluir 

nos cálculos o fator de multiplicação 100. 
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Quadro 18 - Manual operacional do indicador Taxa de Mortalidade por 

Endarterectomia de Carótida. 

Indicador: IQI 31 – Taxa de Mortalidade por Endarterectomia de Carótida 

Categoria: Mortalidade por Procedimento Cirúrgico 

Descrição: Proporção de óbitos ocorridos em decorrência da execução do procedimento de 

Endarterectomia de Carótida, ocorridos por 100 internações, considerando pacientes maiores 

de 18 anos.  

Numerador: Número de óbitos de pacientes maiores de 18 anos em cuja internação ocorreu a 

execução do procedimento de Endarterectomia de Carótida. Estas internações são 

identificadas através do código ICD-9-CM que representa o procedimento de Endarterectomia 

de Carótida (3812).  

Denominador: Número de internações de pacientes maiores de 18 anos em cuja internação 

ocorreu a execução do procedimento de Endarterectomia de Carótida. Estas internações são 

identificadas através do código ICD-9-CM que representa o procedimento de Endarterectomia 

de Carótida (3812).  

Observação: Excluir casos de internação em que não foi anotado o sexo, idade, data de 

internação ou diagnóstico principal, além de internações associadas ao capítulo XV do CID-

10 (Gravidez, Parto e Puerpério). Excluir também os casos de transferência hospitalar. Incluir 

nos cálculos o fator de multiplicação 100. 

 

Quadro 19 - Manual operacional do indicador Taxa de Mortalidade por Craniotomia. 

Indicador: IQI 13 – Taxa de Mortalidade por Craniotomia 

Categoria: Mortalidade por Procedimento Cirúrgico 

Descrição: Proporção de óbitos ocorridos em decorrência da execução do procedimento de 

Craniotomia, ocorridos por 100 internações, considerando pacientes maiores de 18 anos.  

Numerador: Número de óbitos de pacientes maiores de 18 anos em cuja internação ocorreu a 

execução do procedimento de Craniotomia. Estas internações são identificadas através do 

código ICD-9-CM que representa o procedimento de Craniotomia (0121, 0122, 0123, 0124, 

0125).  
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Denominador: Número de internações de pacientes maiores de 18 anos em cuja internação 

ocorreu a execução do procedimento de Craniotomia. Estas internações são identificadas 

através do código ICD-9-CM que representa o procedimento de Craniotomia (0121, 0122, 

0123, 0124, 0125). 

Observação: Excluir casos de internação em que não foi anotado o sexo, idade, data de 

internação ou diagnóstico principal, além de internações associadas ao capítulo XV do CID-

10 (Gravidez, Parto e Puerpério). Excluir também os casos de transferência hospitalar. Incluir 

nos cálculos o fator de multiplicação 100. 

 

Quadro 20 - Manual operacional do indicador Taxa de Mortalidade por Cirurgia de 

Prótese de Quadril. 

Indicador: IQI 14 – Taxa de Mortalidade em Cirurgia de Prótese de Quadril 

Categoria: Mortalidade por Procedimento Cirúrgico 

Descrição: Proporção de óbitos ocorridos em decorrência da execução do procedimento de 

Cirurgia de Prótese de Quadril completa ou parcial associada à Osteoartrose na coxa ou 

pélvis, ocorridos por 100 internações, considerando pacientes maiores de 18 anos.  

Numerador: Número de óbitos de pacientes maiores de 18 anos em cuja internação ocorreu a 

execução do procedimento de Cirurgia de Prótese de Quadril associada à Osteoartrose na coxa 

e pélvis. Estas internações são identificadas através do código ICD-9-CM que representa o 

procedimento de Cirurgia de Prótese de Quadril completa ou parcial (8151, 8152, 8153, 0070, 

0071, 0072, 0073) e qualquer código CID-10 que diagnostica Osteoartrose na coxa, pélvis ou 

qualquer outra região não especificada, bem como em múltiplas regiões (M129, M130, M150, 

M153, M158, M159, M1991, M1610, M1993, M167, M1990, M169, M1310, M13159, 

M1310).  

Denominador: Número de internações de pacientes maiores de 18 anos em cuja internação 

ocorreu a execução do procedimento de Cirurgia de Prótese de Quadril associada à 

Osteoartrose na coxa e pélvis. Estas internações são identificadas através do código ICD-9-

CM que representa o procedimento de Cirurgia de Prótese de Quadril completa ou parcial 

(8151, 8152, 8153, 0070, 0071, 0072, 0073) e qualquer código CID-10 que diagnostica 

Osteoartrose na coxa, pélvis ou qualquer outra região não especificada, bem como em 
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múltiplas regiões (M129, M130, M150, M153, M158, M159, M1991, M1610, M1993, M167, 

M1990, M169, M1310, M13159, M1310).  

Observação: Excluir casos de internação em que não foi anotado o sexo, idade, data de 

internação ou diagnóstico principal, além de internações associadas ao capítulo XV do CID-

10 (Gravidez, Parto e Puerpério). Excluir também os casos de transferência hospitalar. Incluir 

nos cálculos o fator de multiplicação 100. 

Por fim, os quadros 21 e 22 mostram as definições e regras para o cálculo dos 

indicadores de utilização. A relação do indicador Taxa de Partos Cesáreos (especificado no 

quadro 21) com a qualidade da assistência reside no fato de que este tipo de parto tem sido 

considerado um procedimento utilizado em demasia no Brasil, sendo que menores taxas 

podem representar melhor qualidade. Este indicador é calculado através do número de 

internações que apresentaram parto cesáreo, cuja identificação se dá através de qualquer 

código que esteja especificado no item “Numerador”, a cada 100 internações que 

apresentaram algum tipo de parto, cuja identificação se dá por qualquer código que esteja 

especificado no item “Denominador”. A relação do indicador Taxa de Colecistectomia 

Laparoscópica (especificado no quadro 22) com a qualidade da assistência reside no fato de 

que a Colecistectomia Laparoscópica é considerada uma tecnologia nova e melhorada, que 

oferece menores riscos do que o procedimento convencional. Desta forma, maiores taxas 

podem representar melhor qualidade. Este indicador é calculado através do número de 

internações que executaram a Colecistectomia Laparoscópica, cuja identificação se dá através 

do código especificado no item “Numerador”, a cada 100 internações que executaram algum 

tipo de Colecistectomia, cuja identificação se dá através de qualquer código especificado no 

item “Denominador”. Este último indicador de utilização exclui internações de pacientes 

menores de 18 anos. 

Quadro 21 - Manual operacional do indicador Taxa de Parto Cesáreo 

Indicador: IQI 14 – Taxa de Parto Cesáreo 

Categoria: Volume 

Descrição: Proporção de Partos Cesáreos por 100 nascimentos  



111 
 

Numerador: Número de internações em que ocorreram Partos Cesáreos. Estas internações 

são identificadas através de qualquer código CID-10 associado a Partos Cesáreos (O820, 

O821, O822, O823, O824, O842, O848).  

Denominador: Número de internações em que ocorreu algum tipo de Parto. Estas internações 

são identificadas através de qualquer código CID-10 associado a algum tipo de parto (O800, 

O801, O808, O809, 0810, O811, O812, O813, O814, O815, O820, O821, O822, O823, O824, 

O830, O831, O832, O833, O834, O838, O839, O840, O841, O842, O848, O849). 

Observação: Excluir casos de internação em que não foi anotado o sexo, idade, data de 

internação ou diagnóstico principal. Incluir nos cálculos o fator de multiplicação 100. 

 

Quadro 22 - Manual operacional do indicador Taxa de Colecistectomia Laparoscópica. 

Indicador: IQI 23 – Taxa de Colecistectomia Laparoscópica 

Categoria: Volume 

Descrição: Proporção de Colecistectomia Laparoscópica por 100 internações por 

Colecistectomia, considerando pacientes acima de 18 anos. 

Numerador: Número de internações em que foi executado especificamente o procedimento 

de Colecistectomia Laparoscópica. Estas internações são identificadas através do código ICD-

9-CM que representa o procedimento de Colecistectomia Laparoscópica (5123).  

Denominador: Número de internações em que ocorreu algum tipo de Colecistectomia. Estas 

internações são identificadas através de qualquer código ICD-9-CM que representa os tipos de 

Colecistectomia (5122, 5123). 

Observação: Excluir casos de internação em que não foi anotado o sexo, idade, data de 

internação ou diagnóstico principal. Incluir nos cálculos o fator de multiplicação 100. 

 


