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ANÁLISE DO TEMPO DE ESPERA AMBULATO-
RIAL DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO 
ALEGRE 

BRUNO BLAYA BATISTA; DIEGO ANDRÉ EIFER; 
GEORGE HORTA; HENRIQUE MOHR; STEPHAN A-
DAMOUR SODER; MARIZA MACHADO KLÜCK.  

Introdução: O tempo de espera ambulatorial é a quan-
tificação do tempo que o paciente aguarda desde a hora 
da consulta marcada até o momento em que o atendi-
mento é iniciado. Caso o paciente chegue após o horá-
rio marcado, o conceito é definido pelo tempo que 
ocorre entre a chegada e o atendimento. Objetivos: 
Analisar o indicador e descobrir em que turno e em 
quais especialidades há espera em demasia. Material e 
métodos: Foram analisadas 718.929 consultas do perí-
odo de janeiro de 2006 até abril de 2008, dividindo-as 
por serviços assistenciais e por turno, segundo os dados 
da plataforma Informações Gerenciais (IG). Resulta-
dos: No HCPA, há um tempo de espera ambulatorial 
médio de 31 minutos. O primeiro turno (08:00 às 11:59 
horas) teve o maior número de atendimentos (277915), 
atingindo um tempo médio de espera de 34,01 min. No 
segundo turno (12:00 às 15:59 horas) e no terceiro 
(16:00 às 20:00 horas) a espera média foi de 29,38 e de 
30,93 minutos, respectivamente. Entre os serviços, o 
com maior tempo médio foi o de Cirurgia do Aparelho 
Digestivo (62 min) e o com menor tempo médio foi o 
de Psicologia (14 min). Conclusão: No turno da ma-
nhã realiza-se o maior número de consultas, havendo 
maior tempo de espera. No segundo turno, reduz-se o 
número de consultas e decresce o tempo de espera. No 
turno 3 encontra-se um tempo intermediário; apesar do 
menor número de consultas realizadas, há a saturação 
dos profissionais, a presença de acadêmicos e projetos 
de pesquisa, que atrasam a rotina ambulatorial. De um 
modo geral, nota-se que os ambulatórios destinados 
aos serviços cirúrgicos têm um tempo de espera maior. 
Essa discrepância se dá, possivelmente, pela diferença 
da complexidade das consultas, pelos tempos previstos 
de consulta não adaptados ao serviço e por problemas 
logísticos.  

ANÁLISE DE PREVALÊNCIA DE SINTOMAS 
RESPIRATÓRIOS E TABAGISMO EM ADOLES-
CENTES DO ENSINO MÉDIO PÚBLICO DE SAN-
TA CRUZ DO SUL - RS 

VIVIANE SCHMIDT; DULCIANE NUNES PAIVA 

Introdução: O tabagismo é um importante fator de 
risco para diversas patologias, principalmente as de 
origem cardiorrespiratória. A população onde o con-
sumo de cigarros mais cresce é a de jovens, nos quais 
já se observam efeitos deletérios advindos desse hábi-
to, como a manifestação de sintomas respiratórios. 
Objetivo: Esse estudo se propôs a analisar a prevalên-
cia de sintomas respiratórios e de tabagismo em uma 
população de escolares no município de Santa Cruz do 

Sul-RS. Metodologia: A partir de um delineamento 
transversal de base escolar, estudou-se uma amostra 
representativa de 350 adolescentes de 14 a 21 anos que 
foram randomizados e responderam aos questionários 
de sintomas respiratórios (baseados no da British Me-
dical Research Council e do European Community 
Respiratory Health Survey) e tabagismo. Resultados: A 
média de idade foi 16,7±5,6 anos, sendo 56,6% do 
sexo feminino e 43,4% do sexo masculino. A preva-
lência de tabagismo nessa amostra foi 10, 6% sem 
diferença entre sexos (p=0,880). Nos tabagistas a pre-
valência de sintomas respiratórios foi superior aos não 
tabagistas em todas as questões abordadas, tendo signi-
ficância estatística nos sintomas tosse (83,8%), expec-
toração (54,1%), chiado no peito (45,9%), todos com 
p=0,000 e falta de ar com prevalência de 43,2% (p= 
0,001). Conclusão: Esse estudo mostrou alta prevalên-
cia de tabagismo e forte associação com aparecimento 
de sintomas respiratórios importantes em uma popula-
ção jovem, o que faz ressaltar a importância do desen-
volvimento de trabalhos com o intuito de conscientiza-
ção e combate ao fumo, prevenindo sérias complica-
ções.  

CHARACTERISTICS RELATED TO FUNCTIONAL 
INDEPENDENCE AND QUALITY OF LIFE IN 
ELDERLY INDIVIDUALS: A POPULATION-
BASED STUDY IN SOUTHERN BRAZIL  

TAYRON BASSANI; MARIA CRISTINA G L CANEP-
PELE; PAULA STOLL; LUCAS FRAGA; FLÁVIA GHIZ-
ZONI; LEILA B MOREIRA; FLÁVIO D FUCHS; EMILIO 
MORIGUCHI; SANDRA C FUCHS 

Background: The elderly have high rates of chronic 
diseases, which can make them dependent in their 
activities of the daily living (ADLs) and instrumental 
activities of the daily living (IADLs). Objectives: To 
verify the prevalence of functional capacity in a popu-
lation-based sample of the elderly from Porto Alegre, 
southern Brazil, and to identify its association with 
quality of life. This research is part of the SOFT (Syn-
drome of Obesity and Cardiovascular Risk Factors) 
study. Methods: This cross-sectional study enrolled 
participants aged 60 to 90 years-old, selected through 
multistage sampling of conglomerates - 106 out of 
2,157 census sectors. A standardized questionnaire was 
applied in household interviews to investigate risk 
factors for cardiovascular disease and socioeconomic, 
demographic and lifestyle characteristics. The Index of 
Independence in the ADL and IADL Scale, as well the 
Short Form-12 questionnaire of quality of life (QoL) 
were also applied. The SPSS Complex Samples mod-
ule was used for data analysis to adjust for the design 
effect. Results: 562 individuals were studied, on aver-
age 70.8 ±7.4 years-old, 68.5% (65.3%-71.5%) 
women. There were marked socioeconomic differences 
among men and women regarding schooling, current 
work, living alone. Men and younger individuals (60 – 
69 years) were more likely to perform independently 
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ADLs and IADLs and reached higher scores in the 
physical component of the SF-12. Younger age also 
reached higher scores in the mental component of the 
SF-12. Conclusion: The proportion of elderly indi-
viduals with functional capacity is high in our city, and 
it is higher for men. Quality of life is higher for men in 
terms of the physical component. Functional capacity 
and quality of life decreases with age in both genders.  

LIFESTYLE CHARACTERISTICS AND CARDIO-
VASCULAR DISEASE PREVALENCE IN THE 
ELDERLY POPULATION FROM PORTO ALEGRE, 
IN SOUTHERN BRAZIL: A POPULATION-BASED 
STUDY 

TAYRON BASSANI; MARIA CRISTINA G L CANEP-
PELE; PAULA STOLL; FLÁVIA GHIZZONI; LUCAS 
FRAGA; LEILA B MOREIRA; ANDRÉIA GUSTAVO; 
FLÁVIO D FUCHS; EMILIO MORIGUCHI; SANDRA C 
FUCHS 

Introduction: The growth of the elderly population is 
a worldwide phenomenon associated with socioeco-
nomic, demographic, and lifestyle characteristics that 
affect life expectation and healthy ageing. Objectives: 
To describe lifestyle and cardiovascular risk factors in 
a representative sample of the elderly population from 
Porto Alegre, southern Brazil. Methods: This cross-
sectional population-based study included individuals 
aged 60 to 90 years old, selected through a multistage 
probability sampling of 106 out of 2,157 census sec-
tors. A standardized questionnaire was applied in 
household interviews to investigate socioeconomic, 
demographic, lifestyle characteristics, risk factors and 
history of cardiovascular disease. The Complex Sam-
ples module of SPSS was used for data analysis to 
adjust for design effect. Results: 562 individuals were 
studied, on average 70.8 ±7.4 years-old, being 68.5% 
(65.3 - 71.5) women – distributions similar to that of 
the Brazilian census. There were marked socioeco-
nomic differences among men and women regarding 
schooling, current work, living alone, and marital 
status. There were no statistically significant differ-
ences on prevalence rates by age for smoking, abusive 
consumption of alcohol, and self-assessment of health 
for men and women. However, ageing reduced the 
practice of physical activity and increased the preva-
lence of hypertension and the number of medicines 
taken daily. Prevalence rate of self-reported cardiovas-
cular disease was significantly higher for 75-90 years-
old men (37.8%) and women (19.2%) in comparison to 
the 60-69 years-old (9.3 and 7.1%, respectively). Con-
clusion: Men and women had similar cardiovascular 
risk factors but there were differences among age cate-
gories, including socioeconomic and lifestyle charac-
teristics.  

ANÁLISE DAS TAXAS DE OCUPAÇAO DE CON-
SULTAS PROGRAMADAS E ABSENTEÍSMO DE 

CONSULTAS PROGRAMADAS NO HCPA NOS 
ANOS DE 2006, 2007 E 2008 

LETÍCIA GUIMARÃES SACHETT; CAROLINA FIS-
CHER BECKER; DANIELA DE SOUZA FERREIRA; 
LUCIENE AMARAL DE OLIVEIRA 

Introdução: No HCPA, o sistema de agendamento 
ambulatorial disponibiliza um número de consultas 
programadas, das quais uma parte é marcada, definidas 
como consultas programadas marcadas. Destas, uma 
parte é realizada, resultando na taxa de ocupação de 
consultas em estudo. Um dos motivos da baixa taxa de 
ocupação a elevada taxa de absenteísmo. Tal análise é 
de fundamental importância para a otimização dos 
serviços ambulatoriais oferecidos pelo SUS, princi-
palmente em hospitais de grande porte como o HCPA. 
Objetivos: Analisar as Taxas de Ocupação de Consul-
tas e Absenteísmo de Consultas Programadas do HC-
PA nos anos de 2006, 2007 e 2008. Material e Méto-
dos: Os dados foram coletados do Sistema de Informa-
ções Gerencias (IG) do HCPA, incluindo número de 
consultas programadas, programadas marcadas, pro-
gramadas realizadas, em análise global, por turno e por 
especialidade. As análises foram feitas com o progra-
ma Excel. Resultados e Conclusões: A Taxa de Ocupa-
ção de consultas apresenta uma variação sazonal, com 
uma queda de aproximadamente 10% nos meses de 
fevereiro e dezembro nos três anos. Em números abso-
lutos, observamos que nesses meses há também um 
menor número de consultas oferecidas. Tais taxas 
apresentam variações mensais, por turno e por especia-
lidade médica. Na análise por turnos, o segundo turno 
apresenta a maior taxa de ocupação. A Taxa de Absen-
teísmo varia de 12% a 15%. Em se tratando de consul-
tas marcadas com uma grande antecedência, muitas 
vezes os pacientes se esquecem da consulta, ou resol-
vem os problemas por outros meios, causando absente-
ísmo. O terceiro turno tem a menor taxa de absenteís-
mo dos três anos, talvez pelo horário das consultas, que 
é fora do horário de trabalho. Em ambas as taxas há 
grande discrepância entre as diversas especialidades 
médicas. 

IDENTIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES DE CA-
PACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ESTRA-
TÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA PARTICIPANTES 
DO PROJETO TELESSAÚDE RS 

EVELIN GOMES ESPERANDIO; PAULO VINÍCIUS 
NASCIMENTO FONTANIVE; VANESSA SCHIERHOLT 
DA SILVA; JOÃO HENRIQUE GODINHO KOLLING; 
ERNO HARZHEIM; ENO DIAS DE CASTRO FILHO; 
MILENA RODRIGUES AGOSTINHO; LUÍS FRANCISCO 
RAMOS LIMA; GABRIELA VIEIRA SOARES. 

Introdução: O Projeto Telessaúde foi estruturado pelo 
Ministério da Saúde objetivando capacitar, através da 
teleducação e de teleassistência, a Estratégia Saúde da 
Família. No RS, o projeto utiliza um instrumento para 




