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da gestão. O êxito do novo modelo, então, depende do ambiente e do envolvimento dos 

profissionais e da forma como os dados serão gerenciados (17). 

Aliado aos indicadores, uma das ferramentas de gestão que serve para examinar 

se o processo está ou não sob controle são os gráficos de controle. É um conjunto de 

dados sintetizados, que através de métodos estatísticos, busca observar as mudanças 

dentro do processo, baseado em dados de amostragem. Eles são capazes de informar em 

determinado tempo como o processo está se comportando, se está dentro dos limites 

preestabelecidos ou não, sinalizando assim, a necessidade de procurar a causa da 

variação, mas não mostra como eliminar esta causa. 

Os gráficos de controle incluem um plano com os dados ao longo do tempo com 

três linhas adicionais – uma linha de centro (geralmente com base na média) e uma 

superior e inferior de controle, normalmente fixada em 3 desvios padrão da média, 

respectivamente. Quando os pontos dos dados aparecem, sem quaisquer padrões 

incomuns, dentro dos limites de controle do processo, é dito que está exibindo variação 

de causa comum e é, portanto, considerado sob controle estatístico ou estável 

(Mohammed et al., 2008) (26). 

Os gráficos de controle parecem ter um papel promissor no monitoramento de 

variáveis clínicas em pacientes individuais, mas a avaliação rigorosa destes gráficos é 

necessária (Tennant et al., 2007) (30). 

Antes de construir gráficos de controle, é essencial ter um objetivo e planos de 

ação claros sobre como os dados de causas especiais serão investigados, ou como um 

processo exibindo apenas variação de causas comuns poderá ser melhorado 

(Mohammed et al., 2008). Guthrie e colaboradores (2005) (18,26) discutiram sobre o 

uso de gráficos de controle quando aplicados a dados a partir de vários indicadores de 

qualidade. Tennant e colaboradores, 2007 (29) (conduziram uma revisão sistemática a 

fim de avaliar o uso de gráficos de controle no monitoramento de variáveis clínicas em 

pacientes individuais. 

Cabe destacar ainda a inexistência de indicadores que sistematizem 

especificamente a relação entre gravidade-risco versus desempenho e qualidade de 

atendimento nos SE hospitalares como elemento de gestão (17). 
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3.6 - Indicador de Taxa Diária de Alta Hospitalar – TDAH  

 

 

Wong e colaboradores (2010) (32) propuseram uma taxa diária de alta como 

uma nova medida, em tempo real, de eficiência operacional das altas e compararam com 

a média de tempo de internação no hospital. Os autores também sugerem o uso de 

gráficos de controle como modo efetivo de apresentar diariamente os dados de taxas de 

alta para clínicos e gestores, em tempo real, para viabilizar melhorias rápidas na 

eficiência das altas, concluindo que as taxas diárias de alta têm o potencial de guiar 

melhorias oportunas no processo de altas, merecendo consideração e mais estudos por 

outros interessados em aperfeiçoar a eficiência operacional hospitalar. 

 

Taxa diária de alta =  Número de altas num período de 24h * X 100% 

                                               Total do censo no começo do período de 24h § 

 

* Para manter o foco em fatores operacionais que podem atuar como gargalo na 

alta, nº de altas sobre o período de 24h, exclui-se altas que possam ser resultado 

de morte (óbitos) ou por não seguir a recomendação médica (evasões). Estes 

pacientes são, contudo, mantidos no censo total do início do período de 24h. 

§ o período de tempo das 8h de hoje até 8h de amanhã é fechado porque reflete 

melhor o período. A taxa de alta diária é medida em unidades de percentagem ao 

longo do período de 24 horas. 

 

A aplicação deste indicador poderá servir de instrumento de melhoria da gestão, 

pois os indicadores hoje existentes tem uma base mensal de controle e 

acompanhamento, fazendo com que a tomada de decisão seja tardia. 

Os principais indicadores do HCPA e que são monitorados desde a sua criação, 

são a média de permanência (em dias) e a taxa de ocupação (em percentual), que 

estavam em 7,96 dias e 88,97% em 2011, passando para 8,01 dias e 87,94% em 2012, 

respectivamente. Segundo a Portaria 1101/2002, do Ministério da Saúde, a média de 

permanência hospitalar/Brasil/SUS/99 é de 5,98 dias, sendo a maior média registrada a 

do Rio de Janeiro, com 8,92 dias, e a menor a do estado de Rondônia, com 3,64 dias 

(10). 
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OBJETIVOS 

 

 

Objetivo Geral 

Aplicar o indicador Taxa Diária de Altas Hospitalares (TDAH) no Hospital de 

Clínicas de Porto Alegre. 

 

 

Objetivos Específicos 

• Caracterizar as informações necessárias à aplicação do indicador taxa diária 

de altas hospitalares; 

• Especificar e conceituar o indicador, seus respectivos numerador, 

denominador e processo de medição e cálculo; 

• Caracterizar a variação das taxas diárias de altas hospitalares nos diferentes 

meses do ano e dias da semana , no perído de Outubro de 2011 a Setembro de 

2012; 

• Avaliar o indicador Taxa Diária de Altas Hospitalares no Serviço de 

Emergência no período de Outubro de 2011 a Setembro de 2012. 
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RESUMO 

Objetivo: Aplicar o índice taxa diária de altas hospitalares (TDAH) para a 

avaliação da movimentação dos pacientes no serviço de emergência do 

Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA). 

Métodos: Trata-se de um estudo da série temporal do fluxo de pacientes 

adultos, usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), que procuraram o serviço 

de emergência do HCPA para atendimento no período de outubro de 2011 a 

setembro de 2012. Com base nas informações coletadas, foi mensurado o 

índice TDAH, levando-se em consideração um período de 24 horas e excluídas 

as altas por óbitos e as evasões. Foram construídos gráficos de controle para 

avaliar a capacidade do índice de identificar os dias com comportamentos 

atípicos. O nível de significância adotado foi de 5% (p≤0,05). 

Resultados: A mediana (intervalo interquartil) do índice TDAH foi de 17,4% 

(14,4-21,3). Houve diferença estatisticamente significativa entre os dias da 

semana quanto ao índice TDAH, sendo este mais baixo aos sábados e 

domingos e mais alto nas segundas, quartas e sextas (p<0,001).  

Conclusões: A aplicação do indicador TDAH no HCPA mostrou-se viável para 

a avaliação do fluxo de usuários do serviço de emergência. O indicador 

também foi capaz de detectar diferenças sazonais no processo de alta do 

serviço, podendo, portanto, ser usado para detectar pontos críticos desse 

processo. 

DESCRITORES: Emergências, Indicadores de Qualidade em Assistência à 

Saúde, Administração de Serviços de Saúde. 
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ABSTRACT  

Objective:  To apply the daily discharge rate index for measuring the flow of 

patients through the emergency department at the Hospital de Clínicas de Porto 

Alegre (HCPA), using control charts to present and monitor data resulting from 

this indicator. 

Methods:  This is a time series study of the flow of adult patients, users of the 

Brazilian public health system, seeking care through the HCPA emergency 

department from October 2011 to September 2012. Based on the information 

collected, the daily discharge rate index was measured, taking into account a 

period of 24 hours and excluding discharge due to death and evasion. Control 

charts were constructed to evaluate the ability of the index to detect days with 

atypical behavior. The level of significance was set at 5% (p≤0.05). 

Results:  The median (interquartile range) of the daily discharge rate index was 

17.4% (14.4-21,3). There was a statistically significant difference between the 

days of the week as for the daily discharge rate index, which was lower on 

Saturdays and Sundays and higher on Mondays, Wednesdays and Fridays (p 

<0.001).  

Conclusions: The use of the daily discharge rate index at HCPA was a feasible 

and effective means to evaluate the flow of users through the emergency 

department. Also, the indicator was able to detect seasonal differences in the 

discharge process and may, therefore, be used to detect critical points in the 

process. 

KEYWORDS: Emergencies, Health Care Quality Indicators, Health Services 

Administration. 
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INTRODUÇÃO 

Os serviços de emergência hospitalar constituem a principal porta de 

entrada do sistema de assistência à saúde no Brasil. Para atender o grande 

número de pessoas que buscam as emergências como forma de resolver os 

seus problemas de saúde, há atualmente no país 185 hospitais com perfil de 

urgência e emergência.1,2 Em virtude da superlotação dos serviços de 

emergência e na tentativa de intervir na reorganização da assistência no 

Sistema Único de Saúde (SUS), o Ministério da Saúde implantou em 2003 a 

Política Nacional de Humanização (PNH) HumanizaSUS.3  

Após a NOAS-SUS/2002, em 2006, foi divulgado o Pacto pela Saúde 

(7). Finalmente, em 2011, o Decreto 7.508/2011 (8), que regulamentou a Lei 

8.080/1990, manifestou a necessidade das regiões de saúde abrangerem os 

serviços de urgência e emergência (art. 5º, II), caracterizados como “Portas de 

Entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde” 

(art. 9º, II).  Esse mesmo Decreto dispõe sobre a organização do Sistema 

Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a 

articulação interfederativa. 

A complexidade inerente ao cotidiano dos serviços de saúde com a qual 

nos deparamos na atualidade revela-se um grande desafio aos gestores do 

SUS. Entre as principais características do baixo desempenho do sistema de 

saúde e, consequentemente, da baixa qualidade da assistência prestada aos 

usuários encontram-se uma taxa de ocupação dos leitos em torno de 100%, 

pacientes acomodados em locais inadequados, tempo de espera superior a 

uma hora para fins de atendimento e intensificação do desgaste da equipe 

assistencial diante da pressão para novos atendimentos.2 Cabe a esses 
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gestores, no entanto, desenvolver planos de ação que viabilizem a 

reestruturação do sistema a fim de adequá-lo à demanda de pacientes de 

forma eficaz, controlando as pressões internas e externas e identificando os 

problemas mais graves a serem resolvidos, assim como suas causas e 

mecanismos de controle. Para tanto, o gestor ou administrador deve lançar 

mão de ferramentas que possibilitem o planejamento de ações, a sua execução 

e o monitoramento do processo como um todo para fins de avaliação e 

implementação de possíveis correções de percurso.  

Entre as várias formas de avaliação da qualidade assistencial e do fluxo 

de usuários do sistema de saúde encontra-se a aplicação dos chamados 

indicadores, que proporcionam meios mensuráveis tanto para descrever a 

realidade dos serviços quanto para orientar os processos de decisão. Através 

dos resultados obtidos com o uso de indicadores é possível identificar e avaliar 

a situação e o rendimento de determinados processos.4 

Estudiosos como Donabedian5 definem os indicadores como parâmetros 

internacionais de avaliação de serviços, os quais devem ser utilizados como 

ferramenta auxiliar no gerenciamento da qualidade dos serviços prestados, 

evidenciando os padrões relacionados à sua estrutura, processo e resultado. 

No cotidiano dos serviços de saúde, portanto, os indicadores devem estar 

diretamente relacionados à qualidade da assistência prestada aos usuários e 

devem servir como base para monitorar o desempenho e os ajustes dos 

serviços. Através da utilização de indicadores, por exemplo, é possível 

reavaliar ações implementadas visando o incremento da eficiência assistencial 

nos serviços de emergência, como a redução do tempo de permanência 

hospitalar e do tempo de espera para atendimento.  
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Bons indicadores precisam de dados bem elaborados e fidedignos. 

Portanto, devem ser calculados identificando-se os dados necessários, os 

quais podem ser retirados de levantamentos específicos (dados primários) ou 

de sistemas contínuos de registro já disponíveis (dados secundários). É 

importante salientar que todo indicador deve ter um responsável pelo seu 

acompanhamento a fim de evitar a medição e geração de dados que 

demandam tempo e dinheiro e não são considerados na tomada de decisão.4  

Wong et al6 propuseram o uso da taxa diária de altas hospitalares – 

TDAH (em inglês, daily discharge rate) como um indicador em tempo real da 

eficiência operacional da alta hospitalar. O indicador foi aplicado no Hospital 

Geral de Toronto, no Canadá, por dois anos consecutivos, entre janeiro de 

2005 e dezembro de 2006, e demonstrou um grande potencial para impulsionar 

a melhoria dos processos de alta hospitalar, colaborando com a eficiência 

operacional do hospital e com a prestação de cuidados de qualidade.6 

Uma das principais características desse indicador é que ele pode ser 

facilmente medido e relatado diariamente, gerando informações das 

movimentações hospitalares em tempo real. Por meio de gráficos de controle, 

as equipes clínicas podem acompanhar, avaliar e caracterizar mudanças no 

processo em função das variações no indicador.7 Além disso, por medir curtos 

períodos de tempo, a TDAH aborda tendências quanto aos dias da semana, 

possibilitando o monitoramento de um item de relevância fundamental para o 

hospital, o giro dos leitos.  

Este estudo teve como objetivo aplicar o índice TDAH para a avaliação 

da movimentação dos pacientes no serviço de emergência do Hospital de 

Clínicas de Porto Alegre (HCPA), utilizando gráficos de controle para a 
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apresentação e monitoramento dos dados resultantes da aplicação desse 

indicador.  

 

MÉTODOS  

Trata-se de um estudo da série temporal do fluxo de pacientes que 

procuraram o serviço de emergência do HCPA para atendimento. O estudo 

teve acompanhamento retrospectivo de um ano, compreendendo o período de 

outubro de 2011 a setembro de 2012. 

O HCPA é um hospital universitário de nível terciário, integrante da rede 

de hospitais brasileiros que prestam assistência através do SUS. O serviço de 

emergência do HCPA conta com um quadro de pessoal total de 219 

colaboradores, sendo 53 médicos, 140 profissionais da área de enfermagem e 

26 profissionais do setor administrativo.  

A pesquisa tem como fonte de dados as informações diárias das 

internações de pacientes adultos pelo SUS no serviço de emergência do 

HCPA, obtidas através das seguintes fontes: Sistemas Corporativos do HCPA 

(IG e AGH), Demonstrativo diário de ocupação da Emergência, Comissão Intra-

hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes, Supervisoras de 

Enfermagem e Dados mensais de óbitos do SAMIS. A partir dessas 

informações e levando-se em consideração um período de 24h (das 8h até as 

8h do dia seguinte), foi calculado o índice TDAH através da seguinte fórmula:  

TDAH = Número de altas hospitalares num período de 24h x 100% 
             Total do censo no começo do período de 24h 

Seguindo a recomendação dos autores que originalmente propuseram o 

indicador,6 da contagem do “número de altas hospitalares num período de 24h” 

foram excluídas as altas por óbito e as evasões, pois estas não são resultado 
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do processo de atendimento. Entretanto, esses pacientes permaneceram no 

denominador da taxa.  

Com base na Portaria nº 312 do Ministério da Saúde, de 30/04/2002,8 

que padroniza a nomenclatura do censo hospitalar a ser utilizada pelos 

hospitais integrantes do SUS, foram usadas neste trabalho as seguintes 

definições: 

1.  Alta:  ato médico que determina a finalização da modalidade de 

assistência que vinha sendo prestada ao paciente, ou seja, a finalização 

da internação hospitalar. O paciente pode receber alto curado, 

melhorado ou com seu estado de saúde inalterado. O paciente poderá, 

caso necessário, passar a receber outra modalidade de assistência, seja 

no mesmo estabelecimento, em outro ou no próprio domicílio. 

2. Censo hospitalar diário : é a contagem ou o registro, a cada dia 

hospitalar, do número de leitos ocupados e vagos nas unidades de 

internação e serviços do hospital. Notas técnicas: (1) deve-se levar em 

consideração os leitos bloqueados e os leitos extras, bem como a 

contagem e o registro do número de internações, altas, óbitos, 

transferência internas e externas, evasões e desistência do tratamento 

ocorridas nas 24h relativas ao censo; (2) considerando-se a realidade de 

muitos hospitais brasileiros, em que muitos pacientes iniciam o período 

de internação na emergência, às vezes lá permanecendo internados por 

vários dias, as unidades de emergência também devem realizar censos 

hospitalares.  
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3. Óbito hospitalar: é aquele que ocorre após o paciente ter dado entrada 

no hospital, independente do fato dos procedimentos administrativos 

relacionados à internação já terem sido realizados ou não.  

4. Óbito institucional:  é aquele que ocorre após decorridas pelo menos 

24h do início da admissão hospitalar do paciente. Exclui os óbitos 

ocorridos nas primeiras 24h de internação hospitalar. 

5. Evasão:  é a saída do paciente do hospital sem autorização médica e 

sem comunicação da saída ao setor em que o paciente estava 

internado. 

 

A pesquisa não envolveu qualquer tipo de intervenção em seres 

humanos, sendo utilizados apenas dados secundários coletados para fins 

gerenciais e disponíveis em bancos de dados. Por esse motivo, não foi 

necessária a obtenção de autorização por meio do termo de consentimento 

livre e esclarecido dos indivíduos da amostra. O estudo foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa do HCPA, sob protocolo nº 12-0042 e CAAE da 

Plataforma Brasil n° 00659512.1.0000.5327.  

 

Análise estatística 

A descrição do índice foi realizada através da mediana e amplitude 

interquartílica devido à distribuição assimétrica dos dados. A comparação do 

índice entre os dias da semana foi realizada por meio do teste de Kruskal-

Wallis e complementada por teste de comparações múltiplas. Foram 

construídos gráficos de controle para avaliar a capacidade do índice de 

identificar os dias com comportamentos atípicos. Os limites de alerta foram 
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determinados pela média ± 2 desvios-padrão e os limites de controle pela 

média ± 3 desvios-padrão. Os gráficos de controle de qualidade foram feitos 

através do pacote qcc do R.9,10 As demais análises estatísticas foram 

realizadas com o programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

para Windows®, versão 18.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, EUA). O nível de 

significância adotado foi de 5% (p≤0,05). 

 

RESULTADOS 

Do total de 366 dias de acompanhamento, foram incluídos no estudo 

dados referentes a 358 dias, visto que durante o período houve perda de 8 

(2,2%) dias, sendo 1 perda em 2011 e 7 perdas em 2012. Tais perdas 

resultaram da falta de informações suficientes para o cálculo do índice TDAH.  

Durante o período estudado foram computadas 8.263 altas, 331 óbitos e 

33.499 admissões no serviço de emergência hospitalar do HCPA. Além disso, 

a mediana da TDAH foi de 17,4% (percentil 25 = 14,4% e percentil 75 = 21,3%; 

mínimo = 0% e máximo = 52,4%). Comparando a TDAH de acordo com os 

diferentes dias da semana, observou-se uma diferença estatisticamente 

significativa (p<0,001) entre os dias da semana, conforme mostra a Figura 1. O 

índice TDAH foi estatisticamente mais baixo aos sábados e domingos (p<0,05).  

Os gráficos de controle apontam para alguns dias atípicos (Figura 2). Se 

considerarmos os limites de alerta, 22 dias (6,42%) encontram-se fora desses 

limites; destes, 17 dias apresentam valores de TDAH a 2 desvios-padrão acima 

da média e 5 dias a 2 desvios-padrão abaixo da média. Se considerarmos os 

limites de controle, 15 dias apresentam valores de TDAH fora dos limites, 

sendo 12 acima e 3 abaixo.  
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DISCUSSÃO  

Este estudo se propôs a aplicar na emergência do HCPA o indicador 

TDAH a fim de verificar o fluxo de usuários do serviço no período de um ano e 

suas variações de acordo com os diferentes dias da semana. Os resultados 

revelam uma mediana de 17,4% na TDAH, o que significa dizer que não mais 

do que 18% dos pacientes admitidos durante o período estudado receberam 

alta no mesmo dia. Além disso, o indicador foi capaz de captar as diferenças 

nas altas, conforme os diferentes dias da semana.  

Em comparação com o estudo de Wong et al,6 o HCPA apresentou 

maior homogeneidade no índice TDAH do que o Hospital Geral de Toronto. No 

hospital canadense, somente a sexta-feira foi considerada o melhor dia, com 

mediana próxima de 15%, enquanto no HCPA três dias apresentaram mediana 

em torno de 20% (segunda-feira: 20,5%, quarta-feira: 19,3% e sexta-feira: 

19,6%). Nos piores dias da semana (sábado e domingo), as medianas foram 

de 12,3% e 14,2% respectivamente, aproximando-se dos valores verificados no 

melhor dia da semana no estudo canadense. Porém, não fica claro se o estudo 

foi realizado no serviço de emergência ou nas unidades de internação do 

hospital canadense, assim como não são citadas as características da 

instituição, o que dificulta a comparação das duas instituições de uma forma 

mais ampla. Não foram localizados outros estudos publicados em nosso meio, 

utilizando indicadores para verificar as movimentações hospitalares em tempo 

real, para fins de comparação com a TDAH utilizada neste trabalho. 

No presente estudo, foram utilizados gráficos de controle com a intenção 

de analisar o comportamento da movimentação dos pacientes no serviço de 
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emergência ao longo do tempo e dos diferentes dias da semana. Os gráficos 

de controle são ferramentas de gestão e servem para examinar se um 

processo está ou não sob controle.11 Eles apresentam um conjunto de dados 

sintetizados que, através de métodos estatísticos, podem indicar mudanças 

dentro do processo, baseado em dados de amostragem.7,12 

Analisando-se, portanto, a situação do serviço de emergência do HCPA 

através dos gráficos de controle, observamos que dos 22 dias cujas taxas 

ficaram fora dos limites de alerta, 12 são sábados, domingos, feriados ou dias 

de pré e pós-feriado. Podemos observar, também, que no início da semana há 

poucos leitos nas unidades, com aumento da disponibilidade de leitos na sexta-

feira. Já nos sábados, domingos e feriados a lotação geralmente é menor. É 

possível especular que nas segundas e terças-feiras o número de admissões 

seja maior porque as pessoas esperam para procurar atendimento após o final 

de semana. Sabe-se, também, que no início de mês, por ser o HCPA um 

hospital universitário, há novos alunos, o que pode reduzir o número de altas 

nessa época. 

 

CONCLUSÃO  

Na literatura existem muitas opiniões sobre a superlotação dos serviços 

de emergência, mas poucos dados objetivos que permitam a solução do 

problema. É fundamental, portanto, conhecer, em tempo real, o cenário do 

processo assistencial e as ferramentas de gestão operacional que propiciem a 

tomada de decisão, também em tempo real, por parte do gestor, evitando o 

agravamento das superlotações.  
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A aplicação do indicador TDAH apresentada neste estudo mostrou-se 

viável para a avaliação do fluxo de usuários no serviço de emergência do 

HCPA. Além disso, o indicador foi capaz de detectar diferenças sazonais no 

processo de alta do serviço, podendo, portanto, ser usado para detectar pontos 

críticos desse processo.  

Desse modo, a TDAH apresenta-se como um indicador robusto e em 

tempo real que pode auxiliar no desenvolvimento de melhorias no atendimento 

em saúde, não apenas visando um resultado mais eficaz aos pacientes, mas 

também buscando suprir as deficiências da população em geral e do corpo 

clínico responsável, primando pela melhoria da qualidade assistencial, com 

foco no ser humano integral. Além disso, é uma ferramenta pró-ativa e 

inovadora, que poderá servir de “termômetro” para o acompanhamento diário 

das movimentações dos pacientes, monitorando o que é mais caro para o 

hospital, o giro dos leitos.  

Para facilitar a montagem da fórmula da TDAH, assim como a análise 

dos gráficos de controle, sugere-se reunir todos os dados exigidos para o seu 

cálculo em uma única base de dados, evitando, assim, que se tenha de buscar 

em várias fontes as informações necessárias, como o ocorrido neste estudo. É 

também imprescindível facilitar o fluxo e estabelecer parâmetros para a 

produção dessas informações de forma que os interessados possam acessá-

las diariamente, monitorando, assim, o fluxo dos pacientes e a qualidade dos 

serviços prestados.  

Acreditamos que a aplicação do indicador TDAH pode representar uma 

ferramenta no “combate” à superlotação dos serviços de emergência 

hospitalar. Porém, a sua aplicação não deve ser considerada somente sob o 
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aspecto gerencial, devendo sempre levar em consideração os aspectos 

técnico-científicos, a humanização do cuidado, a segurança do paciente e a 

relação eficácia-eficiência da assistência prestada. Esperamos que este estudo 

seja o início de uma série de investigações no sentido de contribuir na busca 

por uma solução para a problemática da superlotação dos serviços de 

emergência no Brasil.  
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Figura 1. Box plot do índice taxa diária de altas hospitalares (TDAH) conforme os dias 
da semana. 
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Figura 2 . Gráficos de controle dos dias da semana e suas variações. 
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CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Na literatura existem muitas opiniões sobre a superlotação dos serviços de 

emergência, mas poucos dados objetivos que permitam a solução do problema. É 

fundamental, portanto, conhecer, em tempo real, o cenário do processo assistencial e as 

ferramentas de gestão operacional que propiciem a tomada de decisão, também em 

tempo real, por parte do gestor, evitando o agravamento das superlotações.  

A aplicação do indicador TDAH apresentada neste estudo mostrou-se viável 

para a avaliação do fluxo de usuários no serviço de emergência do HCPA. Além disso, 

o indicador foi capaz de detectar diferenças sazonais no processo de alta do serviço, 

podendo, portanto, ser usado para detectar pontos críticos desse processo. 

Desse modo, a TDAH apresenta-se como um indicador robusto e em tempo real 

que pode auxiliar no desenvolvimento de melhorias no atendimento em saúde, não 

apenas visando um resultado mais eficaz aos pacientes, mas também buscando suprir as 

deficiências da população em geral e do corpo clínico responsável, primando pela 

melhoria da qualidade assistencial, com foco no ser humano integral. Além disso, é uma 

ferramenta pró-ativa e inovadora, que poderá servir de “termômetro” para o 

acompanhamento diário das movimentações dos pacientes, monitorando o que é mais 

caro para o hospital, o giro dos leitos.  

Para facilitar a montagem da fórmula da TDAH, assim como a análise dos 

gráficos de controle, sugere-se reunir todos os dados exigidos para o seu cálculo em 

uma única base de dados, evitando, assim, que se tenha de buscar em várias fontes as 

informações necessárias, como o ocorrido neste estudo. É também imprescindível 

facilitar o fluxo e estabelecer parâmetros para a produção dessas informações de forma 

que os interessados possam acessá-las diariamente, monitorando, assim, o fluxo dos 

pacientes e a qualidade dos serviços prestados.  

Acreditamos que a aplicação do indicador TDAH pode representar uma 

ferramenta no “combate” à superlotação dos serviços de emergência hospitalar. Porém, 

a sua aplicação não deve ser considerada somente sob o aspecto gerencial, devendo 

sempre levar em consideração os aspectos técnico-científicos, a humanização do 

cuidado, a segurança do paciente e a relação eficácia-eficiência da assistência prestada. 

Esperamos que este estudo seja o início de uma série de investigações no sentido de 

contribuir na busca por uma solução para a problemática da superlotação dos serviços 

de emergência no Brasil. 
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ANEXOS 

 

 

a. Aprovação pelo Comitê da Ética e Pesquisa 

b. Projeto 
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1. INTRODUÇÃO:  
 

Um indicador é uma ferramenta que permite a obtenção de informações sobre 

uma dada realidade, tendo como característica principal poder sintetizar diversas 

informações, retendo apenas o significado essencial dos aspectos analisados (1). Para 

Merico (1997, p. 61) e Hammond et al. (1995, p.1), o termo indicador origina-se do 

latim indicare, que significa anunciar, tornar público, estimar. Segundo Adriaanse 

(1993), os indicadores têm como objetivo simplificar, quantificar, analisar e comunicar 

(2) e (3). Segundo Bittar (2001), “indicador é uma unidade de medida de uma atividade, 

com a qual se está relacionado ou, ainda, uma medida quantitativa que pode ser usada 

como um guia para monitorar e avaliar a qualidade de importantes cuidados providos 

ao paciente e as atividades dos serviços de suporte” (4). Ele relata ainda, que “um 

indicador não é uma medida direta de qualidade. É uma chamada que identifica ou 

dirige a atenção para assuntos específicos de resultados, dentro de uma organização de 

saúde, que devem ser motivo de uma revisão”. 

1.1 Para que servem os Indicadores?  

Os indicadores são ferramentas utilizadas para organizar e monitorar 

determinados processos (geralmente os denominados críticos) quanto ao alcance ou não 

de uma meta ou padrão mínimo de desempenho estabelecido, visando correções de 

possíveis desvios identificados a partir do acompanhamento de dados, busca-se 

identificação das causas prováveis do não cumprimento de determinada meta e 

propostas de ação para melhoria do processo (5). Portanto, eles podem servir para 

medir o grau de sucesso da implantação de uma estratégia em relação ao alcance do 

objetivo estabelecido (5).  

Uma das ferramentas fundamentais para a formulação de indicadores é a 

informação. O conjunto de informações respalda os gestores em sua tomada de decisão. 

Estabelecer parâmetros para a produção de informações e facilitar o fluxo delas para os 

interessados, são elementos importantes para o funcionamento de qualquer instituição.  

As informações de hoje não são apenas de cunho financeiro. Abriu-se espaço para 

outras que também retratam a situação das diversas atividades, traduzindo-as em 

informações importantes para a ação gerencial (5). 
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Como o indicador é um número que expressa o estado de alguma coisa que se 

considera relevante e importante, então, bons indicadores precisam de dados bem 

elaborados e fidedignos. Os indicadores sinalizam como um determinado processo está 

e demonstram como as tarefas estão sendo desenvolvidas. Eles oferecem informações 

que indicam o estado das etapas de um processo. Assim, são considerados medidores de 

uma atividade, expressando uma informação que pode ser medida, sendo assim, 

também serem comparadas e administradas (6). 

 
 

1.2. Relação dos Indicadores com a Área da Saúde 

Na área da saúde, para avaliar a qualidade da assistência é necessário traduzir os 

conceitos e definições gerais em critérios operacionais, parâmetros e indicadores, 

validados e calibrados pelos atributos da estrutura, processo e resultados.  

Os indicadores, além de serem utilizados nos programas de qualidade, são importantes 

na condução de outros processos como os de Acreditação Hospitalar (nacional e 

internacional) ou nas Certificações pela ISO 9000 (Bittar, 2001). Eles medem aspectos 

qualitativos e/ ou quantitativos relativos ao meio ambiente, à estrutura, aos processos e 

aos resultados. Os de meio ambiente ou meio externo, de acordo com Bittar (4), são 

aqueles relacionados às condições de saúde de uma determinada população, a fatores 

demográficos, geográficos, educacionais, sócio-culturais, econômicos, políticos, legais e 

tecnológicos e existência ou não de instituições de saúde. Os indicadores ligados à 

estrutura de acordo com Donabedian, citado por Bittar (4), referem-se a parte física de 

uma instituição, os seus funcionários, instrumentais, equipamentos, móveis, aspectos 

relativos à organização, entre outros. Os processos são as atividades de cuidados 

realizadas para um paciente, freqüentemente ligadas a um resultado, assim como 

atividades ligadas à infraestrutura para prover meios para atividades-fins como 

ambulatório/emergência, serviços complementares de diagnóstico e terapêutica e 

internação clínico cirúrgica para atingirem suas metas. Por fim, os resultados são 

demonstrações dos efeitos conseqüentes da combinação de fatores do meio ambiente, 

estrutura e processos acontecidos ao paciente depois que algo é feito (ou não) a ele, ou 

efeitos de operações técnicas e administrativas entre as áreas e sub-áreas de uma 

instituição. 
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1.3 Atributos necessários aos Indicadores  

Um bom indicador deve possuir os seguintes atributos: 

• Validade – o grau no qual o indicador cumpre o propósito de identificação de 

situações nas quais as qualidades dos cuidados devem ser melhoradas. 

• Sensibilidade – o grau no qual o indicador é capaz de identificar todos casos de 

cuidados nos quais existem problemas na atual qualidade dos cuidados. 

• Especificidade – o grau no qual o indicador é capaz de identificar somente aqueles 

casos nos quais existem problemas na qualidade atual dos cuidados. 

• Simplicidade – quanto mais simples de buscar, calcular e analisar, maiores são as 

chances e oportunidades de utilização. 

• Objetividade – todo indicador deve ter um objetivo claro, aumentando a 

fidedignidade do que se busca. 

• Baixo custo – indicadores cujo valor financeiro é alto inviabilizam sua utilização 

rotineira, sendo deixados de lado (4)  

 

1.4  Montagem dos Indicadores  

A montagem de indicadores obedece uma seqüência lógica, com os 9 itens 

seguintes:  

• Nome do indicador (ou item de controle) 

• Fórmula (maneira de expressão, dependendo do tipo) 

• Tipo (taxa, coeficiente, índice, proporção, número absoluto, fato) 

• Fonte de informação (local de onde será extraída a informação) 

• Método (retrospectivo, prospectivo, transversal) 

• Amostra 

• Responsável (pela elaboração) 

• Freqüência (número de vezes que será medido em determinado período) 

• Objetivo/meta (motivo, valor, tempo, prazo do item que se quer medir) (4)  

 

Este projeto se propõe a implantar, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, o 

indicador de Taxa Diária de Altas Hospitalares – TDAH (do inglês Daily Discharge 

Rate) que foi aplicado no Hospital de Geral de Toronto, por dois anos  consecutivos, 

entre Janeiro de 2005 e Dezembro de 2006.  
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2. QUESTÃO DE PESQUISA  

Ausência de uma ferramenta de gestão que permita visualizar a movimentação 

diária dos pacientes, e, portanto, emitir um alerta para a tomada de decisão.  

3. OBJETIVO PRINCIPAL: 

 
Implantar o indicador Taxa Diária de Altas Hospitalares (TDAH) no Hospital de 

Clínicas de Porto Alegre 
 
 
3.1. OBJETIVOS SECUNDÁRIOS  
 
• Caracterizar as informações necessárias à implantação do indicador taxa diária de 

altas hospitalares; 
 
• Especificar e conceituar o indicador, seus respectivos numerador, denominador e 

processo de medição e cálculo; 
 
• Caracterizar a variação das taxas diárias de altas hospitalares nos diferentes meses 

do ano e dias da semana , no perído de Janeiro de 2010 a Dezembro de 2011; 
 
• Avaliar o indicador Taxa Diária de Altas Hospitalares no Serviço de Emergência e 

Enfermarias Cirúrgicas e Clínicas no HCPA, no período de Janeiro de 2010 a 
Dezembro de 2011; 

 
• Caracterizar os padrões de sazonalidade do indicador Taxa Diária de Altas 

Hospitalares no HCPA no período de Janeiro de 2010 a Dezembro de 2011.   
 

Os objetivos secundários não são de melhoria assistencial e não são para 
diagnosticar a alta do paciente “x”, por exemplo. Eles são para caracterizar o indicador 
propriamente dito, seu conceito, fórmula, variações diárias, mensais, anuais e 
sazonalidade nas três Unidades (Emergência e Internações Clínica e Cirúrgica) 

 

4. JUSTIFICATIVA  

 
Conforme descrito por Kluck, M. et al, “o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, 

hospital-escola da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, está empenhado em um 

processo de busca de um padrão de qualidade assistencial, que representa hoje um 

imperativo técnico e social. Dentro deste processo, a definição do conjunto de 

indicadores para avaliar e monitorar este padrão de qualidade é uma etapa fundamental, 
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que deve levar em consideração, além da prática e da teoria já consagradas 

internacionalmente, a cultura e as características próprias da organização” (7). 

Ainda segundo Kluck M. et al (7) “Em 1997, foi criado, então, um Grupo de 

Trabalho, cujo objetivo era definir o conjunto de indicadores a ser observado; 

implementar sua aferição sistemática; e avaliar o impacto deste processo na qualidade 

da assistência prestada e validar os indicadores selecionados. A pesquisa se caracterizou 

como um estudo exploratório conduzido através dos métodos qualitativos de estudo de 

caso, grupo focado e uma enquete de opinião. No final foi definido um conjunto de 35 

indicadores assistenciais, cuja implantação iniciou em janeiro de 1999 e foi concluída 

em maio de 2002.” 

 A Gestão por indicadores foi baseada em premissas como:  

• Medir apenas o que é relevante; 

• Criar um conjunto de indicadores equilibrado, compreensível e compatível com a 

instituição e seus propósitos; 

• Refletir os objetivos e estratégias da atividade/organização e as necessidades dos 

pacientes; 

• Fornecer uma base sólida para a tomada de decisões; 

• Ser economicamente viável. 

 Conforme já relatado, bons indicadores precisam de dados bem elaborados e 

fidedignos. O dinamismo da informação é fundamental para uma instituição complexa 

como o HCPA. Por isso, em 2003, o Grupo de Trabalho contou para a sua 

operacionalização, de uma ferramenta de informática (IG) que cria, num ambiente 

eletrônico, os meios para que os profissionais responsáveis pela gestão acessem, 

processem e analisem dinamicamente, através de interface única, informações 

relevantes da Instituição, objetivando subsidiar seu processo decisório. O sistema 

compila informações relativas aos indicadores de produção assistencial, financeiro, 

suprimentos, indicadores setoriais, gestão de pessoas, num contexto do Planejamento 

Estratégico do HCPA (8).  

Dentre os 35 indicadores assistenciais criados para o HCPA, 2 grupos estão diretamente 

relacionados com o fluxo dos pacientes. São eles:   
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- Indicadores de Permanência  

- Média de permanência hospitalar 

- Tempo de permanência na Emergência 

 

- Indicadores de Resolutibilidade  

- Índice de retorno à Emergência  

- Índice de readmissões em um período de 15 dias após a alta 

- Índice de retorno à CTI 

 

Recentemente, Hanna et al (2010), através do Artigo “Real-time operational 

feedback: Daily Discharge Rate is a novel hospital  efficiency metric”, publicado na 

Revista Quality and safety in health care, do British Medical Journal Group, 

propuseram o uso do indicador Taxa Diária de Altas Hospitalares que é.um indicador 

em tempo real, que monitora a eficiência da alta hospitalar. Uma das principais 

características do indicador é que pode ser facilmente medido e relatado em uma base 

diária. Por meio de gráficos de controle, as equipes clínicas podem acompanhar, avaliar 

e caracterizar atrasos em resposta às variações no indicador (9). Os autores propõem o 

indicador como uma nova medida em tempo real de alta eficiência operacional, 

comparando-o com o tempo médio de permanência. O estudo com a aplicação do 

indicador de taxa diária de altas hospitalares foi realizado no Hospital Geral de Toronto, 

no Canadá e constatou que os atrasos na alta eram iguais a 2% de todos os dias de 

internação. O estudo teve 2 anos de acompanhamento, no período de Janeiro de 2005 a 

a Dezembro de 2006 (9). Este indicador mostrou-se com grande potencial para 

impulsionar a melhoria dos processos de alta hospitalar, em tempo real, colaborando 

com a eficiência operacional do hospital e com a prestação de cuidados de qualidade, 

portanto, útil para ser implantado no HCPA pelas seguintes justificativas:  

• Este indicador oferece informações das movimentações hospitalares em tempo real; 

• Não foram localizados estudos publicados em nosso meio; 

• Os relatos (abordagens preliminares) publicados na literatura sustentam ser um 

indicador robusto no monitoramento da movimentação dos pacientes. 

 

A pretensão é de melhorar a avaliação da movimentação dos pacientes de uma 

forma nova, analisando a capacidade de alta. Também, há a intenção de implantar um 

indicador robusto e em tempo real, pois os indicadores assistenciais são insuficientes 
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sob o ponto de vista da mobilidade. Por último, colaborar com a implantação de uma 

ferramenta pró-ativa e inovadora, que trabalhe com o futuro e não com o passado e o 

presente.     

 
 A contribuição do artigo foi importante, pois apresenta como  principal benefício  

o foco no desenvolvimento de um indicador que servirá de “termômetro” para gerir o 

HCPA no seu dia-a-dia, quanto à movimentação dos leitos. Outro benefício diz respeito 

a trazer ao HCPA, além do foco no Mestrado Profissional, a proposição de agregar um 

indicador robusto no monitoramento do que é mais CARO para o hospital, que é a 

MOVIMENTAÇÃO do PACIENTE e o GIRO DO LEITO.        

 

4. METODOLOGIA 
 
 
 Local da pesquisa: Serviço de Emergência e Unidades de Internação Clínica e 

Cirúrgica  do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 

Período de acompanhamento do indicador: 2 anos, no período de Janeiro de 

2010 a Dezembro de 2011.   

 Universo e Amostragem: Os dados a serem pesquisados serão de pacientes 

adultos, internados pelo Sistema Único de Saúde – SUS, dia a dia, mês a mês e ano a 

ano, no Serviço de Emergência e nas Unidades de Internação Clínica e Cirúrgica, 

utilizando-se os dados disponíveis no Sistema Coorporativo (AGH) e nos Indicadores 

Gerenciais (Ex-IG e hoje Business Inteligent – BI) do HCPA, permitindo a visualização 

das movimentações dos pacientes e as variações no referido período.  

Delineamento: Estudo de Caso  

Planejamento e Logística: Os dados serão retirados diretamente da “TV 

Corporativa do HCPA” - Sistema BI do HCPA, onde já constam os dados diários de 

internação e censo dos pacientes, sendo lançados em uma planilha Excel para posterior 

processamento e análise.  

Com base nas informações coletadas serão mensurados o indicador da Taxa 

Diária de Alta e o tempo de permanência (média de permanência) dos pacientes nos 

Serviços de Emergência do HCPA e nas Unidades de Internação Clinica e Cirúrgica. O 

indicador da Taxa Diária de Alta será calculado analisando-se um período de 24 horas, 

excluindo-se as altas por óbitos e as evasões. Estes pacientes são, porém, mantidos no 

censo total no início do período de 24h.  
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O indicador Taxa Diária de Altas Hospitalares é calculado através da seguinte 

fórmula (9): 

 

 

100
24

24º
x

hdeperíododoinícionototalcenso

hdeperíodoumdelongoaoeshospitalaraltasden
TDAH =

 
 
Wong HJ, Wu RC, Caesar M, Abrams H, Morra D. Real-time operational feedback: daily discharge rate 
as novel hospital efficiency metric. Qual Saf Health Care. 2010;19:e32. doi:10.1136/qshc.2010.040832 
 
 
 

Para fins de análise, as áreas da Emergência e as Unidades de Internação Clínica 

e Cirúrgica serão consideradas como unidades totalmente independentes, comparando-

se, inclusive, as variações  e os padrões de sazonalidade entre elas e posteriormente no 

HCPA como um todo.  

 
Análise Estatística: Para comparação entre as distintas unidades (Emergência e 

Unidades de Internação Cínica e Cirúrgica) será aplicado o teste não-paramétrico de 

Kruskal-Wallis, no intuito de comparar a mediana dessas unidades. 

Para comparação dos dias da semana, será usado o teste não-paramétrico de 

Wilcoxon, representado pelo gráfico de box-plot. 

Serão implementados gráficos de controle de qualidade para representar e 

posteriormente monitorar as variações da taxa diária de alta (TDAH).        

De acordo com o comportamento dos dados, talvez seja necessária uma análise 

de série temporal.         

 
 
 
 
5. ASPECTOS ÉTICOS  
 
 A pesquisa não implicará em nenhum tipo de intervenção em seres humanos. 

Serão utilizados dados secundários coletados para fins gerenciais e disponíveis em 

banco de dados. Por este motivo, não será necessário obter consentimentos individuais. 

O Termo de Compromisso para utilização de Dados Institucionais consta como anexo.    

 O presente projeto será submetido à avaliação e aprovação do Comitê de Ética 

em Pesquisa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre – HCPA.  
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6. DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS 
 
Este estudo será parte da Dissertação de Mestrado do Programa de Pós-

Graduação em Epidemiologia, e terá também, como produto, artigo que será submetido à 

apreciação de periódico para publicação. Os resultados serão divulgados em encontros 

científicos. Será fornecido um exemplar da pesquisa concluída para o Grupo de Pesquisa 

e Pós-Graduação e Coordenadoria de Gestão de Pessoas do Hospital de Clínicas de Porto 

Alegre, para fins de arquivo no acervo da produção científica da Instituição.  

 

7. ORÇAMENTO  

 
 Trata-se de um Projeto de Base de Dados. Os eventuais custos serão por conta da 
Pesquisadora.   
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10. ANEXO 
 
 

ANEXO  – Termo de Compromisso para utilização de dados 

 
 
 
 
 

Grupo de Pesquisa e Pós-Graduação 
 

Termo de Compromisso para Utilização de Dados 
 

Título do Projeto 
TAXA DIÁRIA DE ALTAS HOSPITALARES – TDAH: 

IMPLANTAÇÃO DE INDICADOR PARA AVALIAÇÃO DA 
MOVIMENTAÇÃO DE PACIENTES EM HOSPITAL 

UNIVERSITÁRIO 
 

Cadastro no 
GPPG 

 
 
 

 
 Os pesquisadores do presente projeto se comprometem a preservar a 
privacidade dos pacientes cujas informações serão coletadas em Bases de 
Dados do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Concordam, igualmente, que 
estas informações serão utilizadas única e exclusivamente para execução do 
presente projeto. As informações somente poderão ser divulgadas de forma 
anônima. 
 

Porto Alegre, 25 de janeiro de 2012. 
 

Nome d a Pesquisador a e Orientadores  Assinatura  
 
ROSA KUCYK (Mestranda) 

 

SUZI CAMEY (Orientadora )   
RICARDO KUCHENBECKER (Co -Orientador)_   
 
 
 
 
 
 
 
 


