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Reinternações no Hospital Estadual 
Bauru: ocorrência e possíveis causas
As hospitalizações constituem-se de procedimentos traumáticos para os pacientes, além de representarem alto custo social 
para a família e para a sociedade. Para as instituições hospitalares, estatal ou particular essas reinternações não programa-
das representam um custo financeiro adicional. Um número significativo dessas internações/reinternações possivelmente 
poderia ser evitado com uma melhor compreensão das condições pós-alta. O presente estudo teve como objetivo avaliar o 
número de reinternações num hospital público e identificar as razões de sua ocorrência. Os dados foram coletados junto à 
instituição hospitalar, através de documentos, registros e entrevistas junto aos pacientes. Os resultados são baseados em 
205 pacientes que sofreram reinternação não programada no período de janeiro a julho de 2006, num total de 3,1% das in-
ternações. Mostram também que, apesar de os pacientes receberem recomendações sobre os cuidados a serem tomados 
em casa, existe pouca observância sobre as mesmas.
Descritores: Readmissão	do	paciente;	Economia	hospitalar;	Serviço	hospitalar	de	registros	médicos.

Hospitalizations consist of traumatic procedures for the patients, beyond representing high social cost for the family and the 
society. For the hospital institutions these programmed reinternações do not represent an additional cost that overload the 
system financial of the institution, either state or particular it. A significant number of these internments/reinternações could 
possibly be prevented with one better understanding of the conditions after-high. The present study with objective was pro-
ceeded to evaluate the number of reinternações in a public hospital and to identify the reasons of its occurrence. The data 
had been collected next to the hospital institution, through documents, registers and interviews next to the patients. The 
results are based on 205 patients who had suffered to readmission not programmed in the period from January the July of 
2006, the general percentage of reinternações in the studied period was 3.1%. They also show that, although the patients to 
receive recommendations on the cares to be taken in house, exist little observance to the same ones. 
Descriptors:	Patient	readmission;	Economics	hospital;	Medical	records	department	hospital.

Las hospitalizaciones son procedimientos traumáticos para los pacientes, más allá de representar el alto coste social para 
la familia y la sociedad. Para las instituciones hospitalarias, estatal o particular estas readmisiones no programadas repre-
sentan un coste financiero adicional. Un número significativo de estas internaciones/readmisiones se podía prevenir po-
siblemente con una comprensión mejor de las condiciones después-altas. El actual estudio tuve como objetivo evaluar el 
número de readmisiones en un hospital público, y identificar las razones de su ocurrencia. Los datos fueron colectados en la 
institución hospitalária, a través de documentos, registros y entrevistas con los pacientes. Los resultados se basan en 205 
pacientes que habían sufrido la readmisón no programada en el período de enero al julio de 2006, en un total de 3.1% de las 
internaciones. También se mostró que, aunque los pacientes reciban recomendaciones en los cuidados de ser tomado en su 
casa, hay poca observancia a cerca de las mismas.
Descriptores: Readmisión	del	Paciente;	Economía	hospitalaria;	Servicio	de	registros	médicos	en	hospital.
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IntroDução

A análise da utilização de serviços de saúde, notadamente 
das internações hospitalares, é um assunto importante 

para o Brasil, face ao grande volume de recursos empre-
gados e à proposta do Sistema Único de Saúde (SUS) de 
atender a população brasileira de forma equitativa. 

O estudo das internações hospitalares torna-se impor-
tante no cenário atual de intensa e pouco regulada 
incorporação tecnológica na área da saúde. Os hospi-
tais são, em geral, diversificados quanto à capacidade 
de atendimento, ao tamanho, à área de atuação e ao 
perfil de morbidade dos pacientes internados. Todavia, 
a característica que mais difere uma unidade hospitalar 
de outra, do ponto de vista econômi-
co, é a sua gestão e a natureza de sua 
propriedade. No caso de hospitais 
públicos, as verbas disponíveis são 
quase sempre menores que o necessá-
rio e impõem limitações aos serviços 
que podem ser oferecidos.

Os hospitais sejam públicos ou priva-
dos, têm encontrado dificuldades quan-
to à utilização de ferramentas adequa-
das para a gestão financeira1. 

Heggestad2 realizou um estudo uti-
lizando a base de dados nacional de 
altas dos hospitais da Noruega. O 
estudo incluiu 59 hospitais e as altas 
de 1996 e todos os pacientes com 67 
anos de idade ou mais. Foram avalia-
das as reinternações precoces (<30 
dias) e tardias (90-180 dias). O núme-
ro de pacientes final foi 113.055, dos 
quais 65% eram mulheres. Os dados 
deste estudo suportam a hipótese ini-
cial de associação entre as condições 
operacionais dos hospitais e a probabilidade de reinter-
nação não planejada. As internações hospitalares mais 
longas tiveram menor chance de reinternação. Uma 
relação paciente/staff baixa mostrou uma tendência para 
reduzir o risco de reinternação. Os homens tiveram um 
risco relativo maior (1,18) do que as mulheres, e aqueles 
com 80 anos ou mais tiveram mais reinternações (1,09) 
do que os mais jovens. 

No Brasil, não há bancos de dados similares aos exis-
tentes em países desenvolvidos. Entretanto, os dados do 
Sistema de Internações Hospitalares do Sistema Único de 
Saúde (SIH/SUS) têm possibilitado importantes análises 
quanto à morbidade hospitalar.

Um estudo na cidade de Ribeirão Preto-SP3 verificou 
aspectos de desigualdade social nas internações decor-

rentes da posição social das pessoas e das políticas de 
assistência médico-hospitalar. No estudo das reinterna-
ções foram consideradas apenas aquelas ocorridas no 
mesmo hospital e verificadas as idades, a condição de 
egresso (vivo ou morto), a duração da internação e o 
diagnóstico ou causa principal da internação. Os resul-
tados indicaram que uma proporção de pacientes com 
mais de uma internação no ano foi maior entre usuários 
da medicina de grupo e do SUS do que entre usuários 
da categoria particular (16,4% e 16,3% contra 11,1%, 
respectivamente).

Em 2008, investigou-se 3.329 hospitalizações em 
menores de 19 anos, ocorridas nos anos de 2001 a 

2004, em quatro hospitais públicos, 
principais referências para uma popu-
lação de áreas adscritas de um serviço 
de Atenção Primária à Saúde (APS). 
Análises univariadas e multivariadas 
foram empregadas para verificar asso-
ciação entre variáveis independentes 
e a ocorrência de hospitalizações. 
Identificou-se uma taxa anual de hos-
pitalização de 2,9%. As doenças do 
aparelho respiratório são o grupo de 
causa mais frequente (36%), segui-
do do grupo das perinatais (14%), 
infecciosas e parasitárias (10%), do 
aparelho digestivo (9%) e das cau-
sas externas (6%). As reinternações 
corresponderam a 16% do total de 
internações5. 

Em estudo realizado em 2011, a 
maioria dos idosos apresentou-se par-
cialmente dependente, foi readmitido 
com o mesmo diagnóstico devido a 
complicações, tendo a última interna-

ção ocorrida nos últimos 12 meses. Em relação à utilização 
dos serviços, evidenciou-se o não registro de orientações 
para a alta hospitalar pelo enfermeiro e encaminhamento 
médico para serviços ambulatoriais clínicos especializados 
na mesma instituição4.

A redução do número de reinternações teria o mérito de 
não apenas melhorar a capacidade resolutiva do hospital, 
mas também evitar o sofrimento, os transtornos, a preocu-
pação e os inconvenientes para o paciente e para a família. 
Assim, o objetivo do presente trabalho é estudar a taxa de 
reinternações não programadas no Hospital Estadual Bauru 
(HEB) no período de 1° de janeiro de 2006 a 30 de julho 
2006; bem como descrever algumas características dos 
pacientes reinternados.

“A REdução do númERo 
dE REintERnAçõEs 

tERiA o méRito dE não 
ApEnAs mElHoRAR A 

cApAcidAdE REsolutivA 
do HospitAl, mAs tAmBém 

EvitAR o sofRimEnto, 
os tRAnstoRnos, A 
pREocupAção E os 

inconvEniEntEs pARA o 
pAciEntE E pARA A fAmíliA”
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MEtoDoLoGIA
O HEB atende apenas a pacientes do Sistema Único de 
Saúde (SUS), sendo considerado um hospital de grande 
porte, pois possui um total de 318 leitos; 1.191 funcioná-
rios, sendo 247 médicos, 97 enfermeiros, 159 auxiliares de 
enfermagem, 239 técnicos de enfermagem e 449 outros. 
É também considerado hospital de ensino, pois oferece 
campo de estágio para os alunos da Faculdade de Medicina 
de Botucatu (UNESP). O hospital oferece, atualmente, inú-
meras especialidades clínicas e cirúrgicas. O HEB atende 
a um grande número de municípios da Região Central do 
Estado próximos à cidade de Bauru, a saber:

Região de Bauru: Agudos, Arealva, Avaí, Bauru, Balbinos, 
Borebi, Duartin, Iacanga, Lençóis Paulista, Macatuba, 
Reginópolis, Pirajuí, Presidente Alves, Piratininga, Cabrália 
Paulista, Paulistânia, Pederneiras, Lucianópolis;

Região de Lins: Promissão, Sabino, Guaiçara, Cafelândia, 
Getulina, Pongaí, Uru, Lins;

Região de Jaú: Bariri, Barra Bonita, Boracéia, Itapuí, 
Bocaina, Dois Córregos, Brotas, Torrinha, Mineiros do Tietê, 
Igaraçu do Tietê, Jaú.

Foram inclusos no estudo os pacientes que foram reinter-
nados no período de 1° de janeiro de 2006 a 30 de julho 
de 2006. Neste trabalho, a reinternação não programada é 
definida como uma readmissão do paciente (que não tenha 
sido agendada ou programada no momento da alta anterior) 
no mesmo Hospital, pela mesma condição ou condição 
relacionada, num período de até 31 dias após a alta. 

Os estudos baseados na coleta de dados nos sistemas 
de agendamento e pacientes são denominados de pesqui-
sas operacionais. Recebem este nome, pois são relatórios 
que dão base para os trabalhos cotidianos da unidade/
setor. Todos os sistemas de informação podem ser divididos 
em duas partes: o Programa e o Banco de Dados. Os progra-
mas (Agendamento, Pacientes, e-pront, PACS...) têm funções 
especificas para a realização de uma determinada tarefa ou 
um conjunto de tarefas. Nos casos dos sistemas utilizados, o 
agendamento tem como função principal o gerenciamento 
das agendas de atendimento fornecidas pelo HEB e o regis-
tro das marcações (agendamentos). Ou seja, ele organiza os 
dados pertinentes aos dias que um determinado atendimento 
será oferecido por um membro da instituição e possibilita 
que os pacientes ocupem as vagas disponíveis para este 
atendimento. Como funções agregadas, ele possui diversos 
relatórios operacionais que facilitam as atividades cotidianas, 
como por exemplo, a necessidade de desmarcar todos os 
pacientes agendados para um médico que se ausentará para 
um congresso. O sistema paciente tem como função princi-
pal os cadastramentos de todos os pacientes que usam ou 
usaram algum tipo de serviço prestado pelo HEB (exame de 
laboratório, atendimento ambulatorial, exame por imagem, 

internação, e outros) e também gerencia os dados sobre 
internações de pacientes. Da mesma forma que o sistema 
agendamento possui relatórios de apoio, o sistema paciente 
possui alguns relatórios operacionais como os de posição da 
enfermaria, Censo, altas no período, dentre outros. Os dados 
do sistema serviram basicamente para determinar o número 
de altas no período estudado bem como a distribuição das 
altas por idade e gênero dos pacientes. 

Também foi feita uma entrevista com cada paciente con-
tendo perguntas fechadas e semiabertas, visando elucidar 
outros aspectos que pudessem estar associados à reinter-
nação, como: dificuldade da família em adquirir medica-
mentos, dificuldade em agendar consultas nos Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) mais próximas de sua residência, 
tratamento incompleto por desconhecimento do paciente, 
falta de compreensão dos familiares aos cuidados a serem 
dispensados, entre outros aspectos. 

Os pacientes reinternados foram abordados no próprio 
hospital a qualquer momento antes de sua alta, desde que 
apresentassem condições físicas e mentais para compreender 
e responder sem dificuldade às perguntas do questionário.

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da Universidade do Sagrado Coração (CEP 95/05). 

Os dados assim coletados foram inseridos numa base 
de dados através de um aplicativo desenvolvido para essa 
finalidade, que permitiu o processamento posterior gerando 
tabelas e gráficos.  

rESuLtADoS
A Tabela 1 apresenta os casos de reinternação segundo a 
faixa etária. Sendo essa taxa mais importante nos extremos 
das idades.

A Tabela 2 apresenta os casos de reinternação segundo o 
sexo não havendo diferença significativa entre os gêneros.

A Tabela 3 De maneira mostra que a grande maioria dos 
pacientes estava informada sobre a causa de sua internação 
e que, a maioria recebeu informações escritas e verbais 

 

 

Idade (anos)
	0	|------		2

		2|------18

18|------60

60	anos	e	+

Total

%
13,7

6,8

29,7

49,8

100,0

Tabela 1 - Casos de reinternação no HEB, segundo a 
faixa etária no período de 01/01/2006 a 30/07/2006 – 
Bauru-SP – 2006.

N
28

14

61

102

205

  X2= 20,56    p< 0,0001
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sobre os cuidados que deveriam observar em casa durante a 
convalescença. No entanto, verifica-se também que pratica-
mente metade dos pacientes, refere dificuldades para obter 
os remédios indicados e, que 17% deles declaram não tomar 
os remédios conforme o recomendado. Verifica-se ainda que 
87,3% dos pacientes tiveram retorno agendado e que quase 
metade dos pacientes não compareceu a este retorno.

A Tabela 4 mostra que em 68,3% das reinternações exis-
tia uma relação entre as mesmas e mesmo diagnóstico das 
internações anteriores.

DISCuSSão
No período de 1° de janeiro de 2006 a 30 de julho de 
2006, foram identificadas no Hospital Estadual Bauru 
205 reinternações que ocorreram até 30 dias da alta 
anterior. A comparação desse dado com o número de 
altas no período resulta numa porcentagem ou taxa de 
reinternação de 3,10%. As taxas de reinternação foram 
bastante similares para o gênero masculino e feminino, 
3,16% e 3,02% respectivamente. Quanto à idade dos 
reinternados, verificou-se que o maior risco de reinter-
nação em criança está associado àquelas com menos 
de dois anos de idade, que apresentam taxa elevada de 
8,21%. Embora o gênero masculino apresente taxa de 
reinternação mais alta (8,71%) do que o gênero feminino 
(7,53%), essa diferença não é estatisticamente significan-
te. O grupo de idosos aparece em segundo lugar quanto 
à taxa de reinternação. Dos 1.769 pacientes com mais de 
60 anos de idade que tiveram alta no período estudado, 
102 foram reinternados dentro de 30 dias, resultando 
numa taxa de reinternação de 5,77%. Nesta faixa de 
idade, o gênero feminino apresentou maior taxa de rein-
ternação (6,13%) do que o gênero masculino (5,41%), 
diferença também não significante. O fator idade, porém 
está fortemente associado ao risco de reinternação. 

Para os pacientes entre dois e dezoito anos de idade, 
a porcentagem de reinternação foi de apenas 0,91%. Na 
faixa etária imediatamente acima, isto é, entre 15 e 60 
anos de idade, a porcentagem foi 2,05%. Nota-se que 
há dois grupos etários para os quais se deve prestar mais 
atenção: os menores de dois anos e os maiores de 60 anos. 
Este último grupo, por ser o mais numeroso, representa o 
maior número de reinternações e, por estar associado às 
doenças crônicas, representa maior complexidade de tra-
tamento e maior custo ao sistema hospitalar. 

Pelo teste do quiquadrado, estes dois grupos não diferem 
estatisticamente, mas diferem dos outros dois grupos inter-
mediários (P<0,01). A comparação com dados de outros 
países é limitada pelas diferenças não apenas de metodo-
logia, mas principalmente pelas diferenças nos métodos 
de administração hospitalar, na estrutura dos serviços de 
saúde, pelo contexto social-econômico, pela cultura e 
pelos conceitos prevalentes nas profissões de saúde e nos 
sistemas de pagamento e previdência social na área de 
saúde. Porém, algumas observações indicam que neste 
estudo, os valores não são elevados. Segundo os dados de 
hospitais da Noruega2, para pacientes com idade de 65 
anos ou mais, a taxa de reinternação foi de 8,57%, bastante 
acima dos 5,77% encontrados aqui para pacientes com 60 
ou mais anos de idade. 

Em um estudo a análise mostrou tanto em homens como 
nas mulheres uma relação direta nas taxas de interna-

 
Diagnóstico
Mesmo

Relacionado

%
68,29

31,70

Tabela 4 - Reinternações entre 01/01/2006 a 
30/07/2006, com o mesmo diagnóstico da internação 
prévia ou apenas relacionada – Bauru-SP – 2006.

N
140

65

  X2= 25,82    p< 0,0000

 

 

Gênero
	Masculino

Feminino

Total

%
54,6

45,4

100,0

Tabela 2 - Casos de reinternação no HEB, segundo o 
gênero no período de 01/01/2006 a 30/07/2006 – Bauru-
SP – 2006.

N
112

93

205

 

 

Perguntas
-	Você	sabe	por	que	

esta	internado?

-Recebeu	instruções	

escritas?

-Recebeu	instruções	

verbais?

-	Teve	dificuldades	em	

conseguir	os	remédios?

-Tomava	remédios	

conforme	o	recomendado?

-	Foi	agendado	retorno?

-	Você	compareceu	ao	

retorno?

N
20

185

3

202

9

196

105

100

35

170

178

1

26

84

95

Tabela 3 - Resultados das entrevistas dos pacientes 
reinternados, segundo algumas variáveis. – Bauru-SP – 2006.

Resposta
Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Para	HEB

Para	UBS

Não	Agendado

Não

Sim

%
9,76

90,24

1,46

98,54

4,39

95,61

51,22

48,78

17,07

82,93

86,82

0,50

12,68

46,93

53,07
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ções por 100 mil habitantes com o transcorrer da idade. 
Observou-se que as taxas nas mulheres sempre foram supe-
riores às dos homens, exceto a do grupo etário compreen-
dido entre 50 e 59 anos6. 

Outro estudo4 sugere uma classificação simplificada com 
26 grupos de diagnósticos para adultos e 19 para crianças, 
para estudos deste tipo, número de categorias ainda muito 
grande. De maneira geral, os diversos autores concordam 
que as doenças crônicas associadas à idade avançada cons-
tituem o maior grupo de risco para reinternações.

O tempo decorrido entre a alta e a reinternação é um 
fator importante para identificar as causas ligadas ao atendi-
mento hospitalar e as causas ligadas ao ambiente externo e 
ao domicílio do paciente. Quanto maior esse tempo menos 
provável se torna a influência das condições hospitalares e 
do tipo de tratamento recebido. Neste estudo, praticamente 
um terço das reinternações ocorreu na primeira semana 
após a alta e pode-se supor que essas reinternações sejam 
devidas ao fato de o paciente não ter suas condições de 
saúde devidamente estabilizadas ao sair (e para sair) do 
hospital. Os estudos existentes na literatura são inconclu-
sos e mesmo divergentes a este respeito. Assim, em seus 
estudos, Heggestad2 concorda com esse posicionamento. 
Estudos deste tipo são difíceis por exigirem o reexame cui-
dadoso dos prontuários e a fixação de critérios de avaliação 
claros e precisos. 

A influência dos fatores sociais como fatores de rein-
ternação também é controversa. Os dados obtidos com 
o questionário utilizado neste estudo indicaram que a 
grande maioria dos pacientes recebe instruções escritas e 
verbais para o cuidado em casa e declaram ter entendido 
essas instruções, e quase todos têm alguém em casa para 
ajudar. No entanto, persiste a dúvida se essas instruções 
foram suficientemente enfatizadas e se as pessoas que 
ajudam em casa eram os acompanhantes do paciente 
na saída do hospital. Cerca de 48% dos reinternados 

referem dificuldades em obter os medicamentos reco-
mendados e, embora mais de 80% tenham tido retorno 
agendado, apenas 53% compareceram. É possível que 
essa baixa adesão esteja relacionada com o custo dos 
medicamentos e dificuldades de transporte e indica a 
necessidade de uma cuidadosa avaliação das condições 
socioeconômicas dos pacientes. 

Em um estudo sobre reinternação hospitalar precoce, 
dentre 5363 internações, 135 (3%) adultos e 71 (7%) crian-
ças reinternaram em sete dias. A maioria dos pacientes 
eram do sexo masculino, com internação nos últimos três 
meses pelo mesmo diagnóstico7. 

Uma complexa cadeia de eventos, alguns ligados às 
condições de tratamento intra-hospitalar, outras ligadas 
às condições do paciente e outras ainda ligadas às con-
dições sociais e ambientais resultam na reinternação 
de pacientes com todos seus inconvenientes pessoais, 
familiares e para o sistema hospitalar. Certamente, uma 
fração dessas reinternações poderia ser evitada com o 
melhor conhecimento dos fatores mais importantes e 
elas associados. 

ConCLuSão
A taxa de reinternações não programadas no HEB, no perí-
odo de 1° de janeiro de 2006 a 30 de julho de 2006 foi de 
3,10%, já o grupo de crianças com menos de dois anos de 
idade e os idosos com 60 anos de idade ou mais apresenta-
ram as maiores taxas de reinternação.

Não houve diferença nas taxas de reinternação entre o 
gênero masculino e feminino.

Dificuldades para obtenção de medicamentos e baixo 
comparecimento ao retorno para avaliação podem explicar 
parte das reinternações.

Estudos sobre as causas de reinternação hospitalar consti-
tuem uma área pouco explorada no Brasil. Estudos deste tipo 
podem contribuir para redução das taxas de reinternação.  
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