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Introdução: O tempo de permanência no hospital é um identificador clássico de desempenho 

hospitalar e está relacionado a gestão eficiente do leito operacional. O leito hospitalar deve ser 

pensado e refletido como um recurso caro e complexo, o qual deverá ser utilizado de forma 

racional e com a recomendação mais apropriada de forma a estar disponível para os 

indivíduos que necessitem deste recurso para a recuperação da saúde. Dessa forma o gestor da 

instituição deve ser responsável por priorizar, de acordo com a gravidade de cada caso [1]. A 

internação hospitalar são todos os pacientes que são admitidos e ocupam um leito no hospital 

por um período igual ou superior a 24 horas, pacientes que permanecerem dentro do hospital 

por menos de 24 horas devem ocupar leitos de observação. O censo hospitalar diário 

estabelece a contagem e o registro, a cada dia hospitalar, do número de leitos ocupados e 

vagos nas unidades de internação e serviços do hospital [2]. Dentre os fatores que influenciam 

no tempo de permanência, destacam-se a mediana de idade da demanda, isto é, quanto mais 

idoso mais chances de complicações, assim como a agilidade e disponibilidade na realização 

dos exames e também a alimentação. Constata-se também como fatores o percentual elevado 

de atraso na alta hospitalar nos dos hospitais, devido principalmente a fatores relacionados a 

processos, que podem ser melhorados por intervenções da equipe assistencial e dos gestores. 

O impacto na média de permanência hospitalar e na taxa de ocupação se mostra expressiva e 

preocupante, num cenário de relativa escassez de leitos e longas esperas por internação [2, 4] 

Objetivos: Descrever os dias de permanência e média de permanência das internações por 

morbidade dos usuários de um Hospital Universitário. Métodos: Trata-se de um estudo 

descritivo, quantitativo, cujos dados foram coletados no mês de setembro de 2019, a partir de 

dados secundários referentes aos dias de permanência e às médias de permanência das 

internações do Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza, no período de junho de 2018 a 

junho de 2019. Os dados extraídos do Sistema de Informação Hospitalar do SUS, disponível 

no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde [3], através do aplicativo de 

domínio público TABNET, desta forma, não se fez necessário a apreciação pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa, de acordo com o recomendado no parágrafo único do artigo 1º da 

Resolução nº510, de 07 de Abril de 2016 do Conselho Nacional de Saúde Resultados e 

Discussão: No período do estudo foram aprovadas 1.521 Autorizações de Internação 

Hospitalar, sendo 799 em 2018 e 722 em 2019. Em relação aos dias de permanência a catarata 

foi a morbidade que apresentou o maior número de permanência com 540 dias, seguida das 

doenças crônicas das amígdalas e das adenoides com 320 dias, otite média e outros 

transtornos do ouvido médio da apófise mastoide com 112 dias, outras doenças do sistema 

nervoso com 94 dias, estrabismo com 74 dias e outras neoplasias in situ benigna com 56 dias. 

No que se refere a média de permanência, as morbidades com maiores médias foram outras 

doenças do sistema nervoso com 1,5 dias, otite media e outros transtornos do ouvido médio 

da apófise mastoide com 1,4 dias e doenças crônicas das amígdalas e das adenoides com 1,1 

dias. Já as morbidades com menores médias são as inflamações da pálpebra com 0,8 dias, 

outras doenças do trato respiratório superior com 0,7 dias e por fim, a conjuntivite e outros 
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transtornos da conjuntiva com 0,5 dias. Observa-se que as morbidades com maiores ou 

menores dias de permanência no hospital nem sempre estão relacionados às médias de 

permanência no mesmo. De acordo com [4], a permanência hospitalar acima do tempo 

necessário é uma preocupação antiga, contribuindo para redução da qualidade da assistência e 

aumento dos custos. Adicionalmente, mantém o usuário do sistema de saúde longe do 

convívio familiar e da comunidade, além de expô-lo a riscos evitáveis, como infecção 

hospitalar, depressão, perda de condicionamento físico, trombose venosa profunda e quedas. 

Este autor ainda relata que, o tempo médio de permanência hospitalar no hospital em estudo, 

sem computar os dias de atraso foi de 10,5 dias (IC95% 8,4;12,9). Computando a média de 

atraso de 4,1 dias (IC 95% 3,2;5,1), o tempo médio de permanência aumentou para 14,6 dias. 

Em um estudo anterior [5], o tempo de permanência nos leitos de longa permanência foi de 

4.253 pacientes-dia, que representariam 607 vagas no hospital terciário, considerando-se a 

média de internação de sete dias. O hospital terciário aumentou o número de vagas em 50,0% 

para terapia intensiva, 66,0% para neurologia e 9,3% para as vagas totais. A permanência dos 

pacientes nos leitos de longa permanência limitou-se em grande parte aos primeiros 30 

(50,0%) e 60 (75,0%) dias. Conclusão/Considerações Finais: De acordo com o exposto 

acima, a média de permanência das internações são baixas, sendo resultado do perfil de 

morbidade das internações do hospital, principalmente relacionado a cirurgias do olho e 

anexos. Quando uma morbidade apresenta longa permanência do paciente no hospital, seja 

em sala de urgência e leitos hospitalares de internação geral em nível terciário, implica no 

aparecimento de atritos internos e externos, com sobrecarga de trabalho para a equipe de 

enfermagem e elevados custos hospitalares. 

 

Descritores: Sistemas de Informação Hospitalar, Sistema Único de Saúde, Morbidade. 
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