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RESUMO 

 Indicadores de saúde são importantes ferramentas no gerenciamento de uma 

instituição hospitalar. Pela sua contribuição, devem ser de domínio multiprofissional, 

porém, a literatura tem mostrado que enfermeiros valorizam mais os indicadores 

relacionados aos cuidados diretos de enfermagem. Este trabalho tem como objetivo 

avaliar o conhecimento e a utilização de indicadores de saúde na prática de 

enfermeiros. Estudo de campo, transversal e de abordagem quantitativa. Foi 

desenvolvido no complexo hospitalar assistencial de uma Faculdade no município de 

Marília, composto por três unidades hospitalares, tendo a população do estudo 

contado com 80 enfermeiros que executam ações gerenciais e assistenciais em 

unidades de internação. Os participantes responderam um questionário contendo 

perguntar fechadas, levando em consideração os indicadores utilizados pela 

instituição. Foi utilizada estatística descritiva e aplicados os teste de Qui-quadrado e 

Exato de Fischer. Observou-se que a maioria dos indicadores é de conhecimento 

dos enfermeiros entrevistados. 

Palavras-chave: Indicadores. Indicadores de saúde. Serviço Hospitalar de 

Enfermagem. 

 

 

ABSTRACT 

Health indicators are important tools in the management of a hospital institution. 

Because of their contribution, indicators should be a multi-professional domain; 

despite of that, literature has shown that nurses value more the indicators directly 

related to nurse care. This paper aims to evaluate the knowledge and use on health 

indicators in nursery practice, and it counted with field study, transversal and 

quantitative approach. The research was developed in the care hospital complex of a 

Faculty in the city of Marília. The hospital complex is composed by three hospital 

unities and the study sample contains 80 nurses that perform managements and 

care actions in the hospitalization unity. The participants answered a questionnaire 

with closed questions regarding the indicators used by the institution. It was resorted 

to descriptive statistical and it was applied the Chi-square and Fisher’s exact test. It 

was possible to observe that most of the indicators are known by the nurses which 

were interviewed.  

Keywords: Indicators. Healthcare indicators. Nursing service, Hospital. 
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RESUMO 

 Indicadores de saúde são importantes ferramentas no gerenciamento de uma 

instituição hospitalar. Pela sua contribuição, devem ser de domínio multiprofissional, 

porém, a literatura tem mostrado que enfermeiros valorizam mais os indicadores 

relacionados aos cuidados diretos de enfermagem. Este trabalho tem como objetivo 

avaliar o conhecimento e a utilização de indicadores de saúde na prática de 

enfermeiros. Estudo de campo, transversal e de abordagem quantitativa. Foi 

desenvolvido no complexo hospitalar assistencial de uma Faculdade no município de 

Marília, composto por três unidades hospitalares, tendo a população do estudo 

contado com 80 enfermeiros que executam ações gerenciais e assistenciais em 

unidades de internação. Os participantes responderam um questionário contendo 

perguntar fechadas, levando em consideração os indicadores utilizados pela 

instituição. Foi utilizada estatística descritiva e aplicados os teste de Qui-quadrado e 

Exato de Fischer. Observou-se que a maioria dos indicadores é de conhecimento 

dos enfermeiros entrevistados. 

Palavras-chave: Indicadores. Indicadores de saúde. Serviço Hospitalar de 

Enfermagem. 

 

 

ABSTRACT 

Health indicators are important tools in the management of a hospital institution. 

Because of their contribution, indicators should be a multi-professional domain; 

despite of that, literature has shown that nurses value more the indicators directly 

related to nurse care. This paper aims to evaluate the knowledge and use on health 

indicators in nursery practice, and it counted with field study, transversal and 

quantitative approach. The research was developed in the care hospital complex of a 

Faculty in the city of Marília. The hospital complex is composed by three hospital 

unities and the study sample contains 80 nurses that perform managements and 

care actions in the hospitalization unity. The participants answered a questionnaire 

with closed questions regarding the indicators used by the institution. It was resorted 

to descriptive statistical and it was applied the Chi-square and Fisher’s exact test. It 

was possible to observe that most of the indicators are known by the nurses which 

were interviewed.  

Keywords: Indicators. Healthcare indicators. Nursing service, Hospital. 
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1 INTRODUÇÃO 

Para compreender o processo de gestão hospitalar, é preciso levar em conta 

a história de sua criação. Inicialmente, quando os hospitais ainda não tinham o perfil 

conhecido nos dias de hoje, eram administrados por religiosos, enfermeiros ou 

pessoas da comunidade, uma vez que seu propósito era apenas a caridade. Desse 

modo, em muitos casos, aqueles que geriam esses locais não tinham noção da 

prática hospitalar e tampouco de técnicas de gestão.1 

 Até o século XVIII, os hospitais pouco interferiam em relação à doença, na 

verdade, tinham como função principal segregar os enfermos do restante da 

sociedade, geralmente pessoas que estavam à espera da morte. Posteriormente, 

passaram a ter como função o atendimento de militares feridos nos campos de 

batalha durante guerras, e então assumiram um formato semelhante ao que é 

atualmente conhecido. Em razão dessa vinculação militar, grande impacto foi gerado 

no processo de administração hospitalar, fato observável até hoje no simples 

fichamento dos pacientes, na numeração por leitos e na segregação por doenças.2 

Portanto, os médicos não se formavam para atuarem em ambiente hospitalar. 

Com o processo de militarização, o hospital passou a ser espaço visitado 

rotineiramente por eles para o acompanhamento dos pacientes, para elaboração de 

prescrições e para observação de evoluções, tentando dessa maneira ajudar na 

busca pela cura da doença e pela recuperação do paciente.2 Até então, as escolhas 

a respeito de quem ocuparia a posição de gestor não se baseavam em aspectos que 

se referiam a méritos em termos de elaboração de teorias ou de métodos científicos, 

pois, na verdade, a figura do gestor não existia, a sua função era apenas a de 

manter a estrutura física e financeira da instituição.1 

Dada essa evolução histórica, os hospitais contemporâneos têm 

características muito divergentes das observadas nos antigos hospitais, passaram a 

ser considerados local para a intervenção terapêutica e busca pela cura, de ação e 

desempenho médico.3 Além de estarem envolvidos com questões de saúde física, 

emocional e psicológica, os hospitais atuam desde o nascimento até a velhice dos 

pacientes, cuidam de pessoas, sejam elas pacientes ou profissionais, envolve 

turnos, comunicação, interpretações, cálculos e desafios.4 

Nesta perspectiva, eles foram evoluindo a ponto de atualmente serem 

considerados com grandes propósitos e campo de atividade de equipes 

multidisciplinares, oferecendo assistência nas áreas preventivas, curativas e 
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reabilitadoras, através do uso de tecnologias sofisticadas. Devemos levar em 

consideração também, que com o passar do tempo tornaram-se locais de prática de 

ensino-aprendizagem, bem como de produção científica.5 

E é justamente por serem empresas modernas, que se necessita considerar 

que um dos aspectos mais relevantes para gerar qualidade no serviço prestado nas 

instituições hospitalares é a administração, a qual se relaciona aos profissionais que 

trabalham na instituição, à disponibilidade e às formas de gerência dos recursos 

disponíveis. Além disso, há de se considerar que, de todas as formas, todas as 

pessoas envolvidas nos cuidados prestados ao paciente são também responsáveis 

pela qualidade da assistência.4 

Por fim, a gestão de um hospital requer sabedoria e conhecimento para 

administrar ações visando alcançar objetivos, disponibilizando capacitações na 

busca da adequação das práticas às inovações recentes, bem como suscitar e dar 

exemplo de determinação e entusiasmo. Nesse sentido, é possível resumir que as 

funções da administração hospitalar referem-se ao conhecimento do funcionamento 

do hospital, promovendo o desenvolvimento adequado nas esferas técnicas e 

profissionais e conhecendo a fundo os aspectos éticos e legais da sua função e da 

empresa no qual está inserido, tendo ainda a difícil tarefa de aliar todo esse conjunto 

de funções aos recursos disponibilizados pela instituição.1 

Neste contexto, os indicadores de saúde utilizados por gestores como 

mecanismo de avaliação do processo de trabalho de uma instituição adquirem 

extrema importância para a promoção da saúde, aspecto que as instituições que 

prestam cuidados a pessoas internadas se propõem a executar.6 

Desse modo, dados confiáveis e válidos somados à informação disponível 

são fatores necessários no estudo da situação de saúde de uma determinada 

população, bem como para auxiliar nas tomadas de decisões e na elaboração de 

ações de saúde. Esse processo tem início na coleta, no registro e na análise de 

dados.4 Assim, após coleta de qualidade, esses dados são convertidos em 

indicadores, que têm por finalidade a comparação entre determinados serviços ou 

situações e são verificados num espaço de tempo. Portanto, a construção dos 

indicadores busca: (1) a análise da situação de saúde atual; (2) a realização de 

comparações; e (3) a avaliação de mudanças num determinado espaço de tempo.7 

De maneira simplificada, os indicadores de saúde são medidas que trazem 

informações importantes a respeito do estado de saúde de um grupo de pessoas e 
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do bom funcionamento de um serviço de saúde. Sua elaboração cobre desde a 

contagem básica de casos de alguma doença até os cálculos complexos de índices, 

razões, taxas ou proporções.6 Pode-se considerar ainda que indicador é uma 

medida quantitativa usada para monitorar ou ainda avaliar a qualidade de cuidados 

providos ao paciente, bem como as atividades dos serviços de suporte.8 

Outra definição para os indicadores de saúde é a de eles serem ferramentas 

básicas ao gerenciamento de um sistema organizacional e medidas usadas para 

ajudar a descrever um fenômeno ou problema atual. Além de promoverem 

comparações, auxiliam na verificação de mudanças e na avaliação de ações durante 

um período de tempo considerando as questões relativas à qualidade ou à 

quantidade.9 

Como levantado anteriormente, um indicador pode ser um índice, uma taxa 

(coeficiente) ou ainda um fato. Taxa corresponde ao número de ocorrências de um 

fato dividido pelo número de vezes que ele poderia ter acontecido, sendo então 

multiplicado por uma base e estabelecido em termos de tempo e espaço. Já o índice 

se caracteriza por ser a relação de dois números ou a razão de valores específicos. 

Os números absolutos podem ser considerados indicadores desde que comparados 

a valores iguais, maiores ou menores referentes a ações, a estudos, a resultados, à 

estrutura ou ao meio ambiente. Por fim, fatos podem ser considerados indicadores, 

quando demonstram o acontecimento de um resultado, seja ele bom ou ruim.8 

 Com a utilização dos indicadores, busca-se pautar a tomada de decisões com 

relação a um objetivo, ao estabelecimento desses objetivos, às opções 

metodológicas, ao uso de recursos e à organização das avaliações, sempre com o 

propósito de transformar a realidade desejada. Por isso, durante a elaboração de 

indicadores institucionais, vale ressaltar a importância de se conhecer as diretrizes e 

as políticas da organização, ou seja, sua visão, sua missão e seus valores, bem 

como as necessidades dos pacientes, o perfil, os tipos de serviço que o hospital 

oferece, o volume de procedimentos, a área de foco que é estabelecida no 

planejamento. Ademais, utilizam-se os indicadores para monitorar as mudanças 

ocorridas, os seus objetivos estratégicos e as perspectivas, valendo-se de uma 

metodologia que seja estratégica, gerencial e operacional.10 

 Alguns outros aspectos também devem ser considerados pelas instituições 

hospitalares durante a construção de indicadores, tais como a estrutura 

organizacional, os programas e as propostas de trabalho, os recursos humanos, 
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materiais, financeiros e físicos e as expectativas da clientela, de maneira que seja 

envolvida toda uma estrutura gerencial de elaboração de indicadores a qual busque 

eixos condutores baseados nesses aspectos anteriormente citados. 

Entretanto, um indicador não deve ser utilizado isoladamente como uma 

medida direta de qualidade, uma vez que eles atuam como um sensor auxiliar na 

identificação das metas institucionais e do alcance delas. Por meio deles, a 

instituição pode verificar se o seu planejamento estratégico está adequado, sendo 

possível assim identificar e corrigir possíveis distorções.11 Em outras palavras, um 

indicador não pode ser considerado como uma medida direta de qualidade, na 

verdade, dirigem a atenção para assuntos específicos, que dentro de uma 

organização, necessitam ser revisados.8 

Bons indicadores de qualidade têm como principais características os 

seguintes aspectos: (1) exatidão – reduzida probabilidade de erros; (2) confiabilidade 

– medidas que se obtidas de diferentes pesquisadores, lidam para resultados 

semelhantes; (3) pertinência – ter relação com o fenômeno estudado; (4) 

simplicidade – de fácil compreensão; (5) validade – medir efetivamente o fenômeno; 

(6) sensibilidade – perceber as variações de comportamento do fenômeno estudado; 

(7) economia – simples de serem calculados; (8) disponibilidade – não podem estar 

atrasados, precisam estar disponíveis antes que a situação mude.9 

Classicamente, os indicadores utilizados para avaliar o desempenho 

hospitalar são construídos com base nos dados do censo hospitalar, ou seja, 

utilizam dados que se referem à taxa de ocupação, média de permanência, índice de 

rotatividade, intervalo de substituição, taxa de mortalidade hospitalar e institucional. 

Esses dados são periodicamente analisados e servem como subsídios para a 

gestão dos serviços, bem como para regular as organizações hospitalares 

brasileiras. 12 

No âmbito hospitalar, há muito tempo que os indicadores possuem grande 

destaque, haja vista a taxa de ocupação, indicador expresso em porcentagem, 

bastante tradicional e de grande valia, o qual é situação rotineira na construção de 

indicadores de gestão, composto da relação de dois diferentes dados.13 

1.1 Indicadores de saúde e de enfermagem  

Ao nosso entender, os indicadores gerais de uma instituição hospitalar devem 

ser de domínio multiprofissional, extrapolando o uso restrito aos processos 
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avaliativos dos gestores. Entretanto, nossa experiência mostra que esse domínio 

não é de conhecimento e de aplicabilidade geral da equipe hospitalar, de modo a 

promover o aperfeiçoamento da prática por parte dos profissionais que desenvolvem 

o processo de cuidar. Parece haver, pelo contrário, certo despreparo desse pessoal, 

o qual se refere a deficiências tanto no processo de formação durante a graduação, 

quanto na formação em serviço e durante a prática profissional. Dentre esses 

profissionais, o foco deste trabalho será o enfermeiro. 

A enfermagem necessita de novas abordagens gerenciais para que possa 

responder à realidade dos serviços de saúde atuais; realidade essa que está cada 

vez mais complexa e que mantém seu foco na melhoria dos resultados 

assistenciais.14
 Se levarmos em consideração que o foco da assistência deve ser 

sempre o indivíduo e as suas necessidades, fica claro que a qualidade precisa estar 

presente durante todo o processo de cuidar.15 

Portanto, pensar em gestão hospitalar nos dias atuais é projetar a visão para 

o futuro. Essa projeção envolve todos os profissionais de saúde, os quais veem 

percebendo que, ao garantir um cuidado com segurança e qualidade, estarão 

proporcionando, mesmo que em longo prazo, um salto para transformações em 

busca de um serviço que consiga atingir resultados satisfatórios.9  

Apesar disso, muitas vezes, as informações necessárias para pautar essa 

nova visão não existem ou não são conhecidas no âmbito da realidade situacional. 

Nessa lógica é que os indicadores de saúde veem sendo utilizados e estão sendo 

importantes ferramentas no conhecimento da realidade de um determinado serviço 

de saúde, servindo de base para a avaliação e para a tomada de decisão dos 

gestores.16 

Contudo, no que se diz respeito ao gerenciamento em enfermagem, ainda há 

pouco uso dos indicadores como ferramentas de avaliação na rotina das 

instituições.17 Estudos apontam que rotineiramente enfermeiros valorizam e fazem 

mais uso de indicadores relacionados aos cuidados físicos e relacionados à 

assistência de uma maneira geral, como por exemplo, a incidência de úlcera por 

pressão. Todavia, os que refletem certo resultado final, como a mortalidade e a 

rotatividade, não são considerados como importantes na avaliação da assistência.15 

Nas unidades de internação hospitalares, a assistência direta ao paciente, o 

trabalho dentro da equipe multiprofissional, a organização da equipe de 

enfermagem, tornam-se um desafio para o enfermeiro, devido à complexidade da 
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rede de trabalho. Historicamente, as tarefas gerenciais segregaram-se das ações 

diretamente voltadas para os pacientes, muito embora, em muitas instituições 

enfermeiros exerçam ambas as funções: gestão e assistência. 18 

Apesar desse histórico de segregação das funções burocráticas e 

assistenciais, o enfermeiro alocado nas unidades de internação está exposto a 

diversas patologias e níveis de complexidade, devendo estar preparado para a 

tarefa de coordenar a equipe e alcançar excelência no cuidado prestado, através de 

ações de gestão no seu processo de trabalho. Essas ações ao nosso entender 

devem ser de domínio de todo os profissionais enfermeiros que compõe a equipe, 

tenham eles cargo efetivo de gestão ou não. 19 

Com base no exposto até o momento, ressaltamos que os indicadores 

relacionados aos resultados finais da assistência devem ser olhados com atenção 

por toda a equipe multidisciplinar que lida com os pacientes, pois são eles que 

refletem todo o trabalho da equipe de saúde.15 Mais especificamente, quando 

usados rotineiramente na prática do profissional enfermeiro como dispositivos 

gerenciais, permitem a esse profissional atuar no autogoverno dos trabalhadores, 

representando assim um empoderamento na sua prática administrativa. 14 

2 JUSTIFICATIVA 

 Atuando como enfermeira em um Hospital Escola de uma cidade do município 

de Marília, observamos que o processo de trabalho dos enfermeiros não se pauta na 

utilização dos indicadores produzidos por essa instituição. Este fato foi observado no 

desenvolvimento de nossa prática profissional durante o período em que 

participávamos de um curso de especialização e mesmo durante nossa atuação 

profissional na instituição. Observamos que os enfermeiros não buscam junto ao 

Núcleo Técnico de Informática o relatório mensal dos indicadores avaliados, mesmo 

sabendo que tais indicadores são considerados gerais (exemplo: taxa de 

transferência, mortalidade, média de permanência etc.), não sendo, no entanto, de 

exclusividade de uma determinada profissão, como a enfermagem.  

Dessa forma, mesmo considerando que os indicadores produzidos são gerais 

e que não foram, portanto, produzidos pela enfermagem, acreditamos que a 

enfermagem, como uma profissão que executa atividades gerenciais, assistenciais e 

educativas, deve ter conhecimento da produção de saúde da qual faz parte, bem 
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como deve conhecer e avaliar os indicadores produzidos na atenção à saúde, 

procurando melhorar a organização do processo de trabalho.  

Acreditamos que o desconhecimento e a consequente não utilização das 

informações produzidas como mecanismo de avaliação, torna difícil propor 

intervenções assistenciais, gerencias e educativas sem a devida fundamentação que 

justifique ações em busca de melhorias na organização do processo de trabalho, 

ficando assim, um desenvolvimento aleatório, independente e a mercê de situações 

rotineiras, não obtendo desempenho apropriado para alcançar objetivos 

estabelecidos previamente.  

Assim, mediante a nossa compreensão da importância do conhecimento e da 

utilização dos indicadores de saúde na busca de melhoria na organização e 

planejamento do processo de trabalho por parte dos enfermeiros que exercem ações 

gerenciais, é possível elaborar a seguinte indagação: os enfermeiros que executam 

ações gerenciais, independente da sua função assistencial ou de gerente, utilizam e 

compreendem a importância de incluir em seu processo de trabalho a avaliação de 

indicadores de saúde? 

Essa indagação nos remete a procurar respostas que subsidiem informações 

para justificarmos a importância de se trabalhar com os indicadores de modo a 

fundamentar as ações profissionais e compreender o quanto os enfermeiros 

valorizam e avaliam a produção de seus serviços. Desse modo, torna-se possível 

visar a mudança de uma prática empírica e descontextualizada para uma 

fundamentada em diagnósticos e avaliações da produção. Com isso, é possível uma 

práxis compreensiva na perspectiva da mudança a qual se ancora numa ação que 

tenha metas e objetivos bem estabelecidos.  

 

3 OBJETIVO 

 3. 1 Objetivo principal 

 Verificar o conhecimento e a utilização de indicadores de saúde na 

prática de trabalho de enfermeiros que desenvolvem ações 

gerenciais. 

 

3. 2 Objetivos específicos 
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 Verificar se, durante a graduação, o enfermeiro teve formação sobre a 

utilização de indicadores de saúde. 

 Verificar se os enfermeiros de unidades hospitalares foram capacitados 

para a utilização de indicadores de saúde na prática profissional. 

 Comparar os seguintes grupos: gestores com os assistenciais; núcleos 

hospitalares: HC1, HC2 e HC3; formação acadêmica: pública e 

privada; tempo de serviço na instituição.  

4 MÉTODO 

 4.1 Tipo de Estudo 

Trata-se de um estudo de campo, analítico e transversal. Para seu 

desenvolvimento, utilizamos o método quantitativo, por entender que esta 

abordagem possibilita meios para a análise que contempla o propósito deste estudo. 

No estudo transversal, todas as medições são feitas em um único momento, 

sem o período de acompanhamento e examinam-se as distribuições das variáveis 

dentro de uma amostra. A pesquisa quantitativa se apropria da análise estatística 

para o tratamento dos dados atuando em níveis de realidade, com o objetivo de 

trazer à luz dados, indicadores e tendências observáveis.20 

As pesquisas quantitativas se associam às experiências, aos estudos 

fechados ou às pesquisas que utilizam roteiros para mensuração padronizada. 

Assim, no momento de interpretar os resultados existe a humildade de deixar os 

resultados ao alcance de outros pesquisadores, o que se constitui como convite para 

a continuidade dos estudos. A pesquisa quantitativa utiliza o levantamento que 

resulta na análise dos itens com base na testagem das hipóteses elaboradas 

previamente. A partir da medição dos números e da análise estatística, é possível 

elaborar respostas às perguntas da pesquisa e estabelecer padrões 

comportamentais dos indivíduos.20 

              A pesquisa quantitativa é o estudo dos fenômenos que se prestam à 

mensuração precisa e à quantificação, envolvendo frequentemente um delineamento 

rigoroso e controlado. Essas autoras também afirmam que, no estudo quantitativo, o 

pesquisador parte do ponto inicial de um estudo (a colocação da questão) para o 

ponto final (a obtenção de uma resposta), em uma sequência lógica de fases e de 

passos que são similares em todos os estudos.21 
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 4.2 Local de desenvolvimento do estudo 

 O campo para desenvolvimento da pesquisa cujos resultados são 

apresentados neste trabalho foi o município de Marília, cidade do interior do estado 

de São Paulo. Marília está localizada a 443 km de distância de São Paulo por 

rodovia, 529 km por ferrovia e 376 km em linha reta, estando a uma altitude de 675 

metros. Sua população estimada pelo IBGE em 2010 era de 216.745 habitantes, 

com população estimada para 2015 de 232.006 habitantes, tendo 0,798 como Índice 

de Desenvolvimento Humano (IDH-M).22, 23 

 Para o presente trabalho, foi utilizado o complexo hospitalar assistencial de 

uma Faculdade que integra uma unidade acadêmica, no município supracitado, com 

os cursos de Enfermagem e Medicina, bem como cursos de pós-graduação stricto e 

latu sensu. Das cinco unidades de atenção à saúde que compõem o complexo, três 

são hospitais de ensino, as quais foram o campo de coleta de dados desse trabalho. 

 A Unidade I do complexo hospitalar é área de ensino e assistência clínica 

cirúrgica, incluindo para doenças infecto contagiosas. É utilizado como cenário de 

ensino aprendizagem para uma faculdade pública, além de ser campo de estágio 

para vários cursos na área da saúde. Constitui-se de referência para vários níveis de 

complexidade, operacionalizando 111 leitos hospitalares, média de 6.000 

internações por anos e 5.000 cirurgias por ano. Presta assistência especializada de 

alta complexidade para diagnóstico e tratamento de todos os tipos de câncer.  Além 

disso, a Unidade I conta com uma Unidade de Urgência e Emergência que é porta 

de entrada para urgências/emergências clínicas, cirúrgicas, psiquiátricas, 

ortopédicas e neurocirurgicas e outras.24 

 A Unidade II do complexo hospitalar desse estudo, realiza ações de cuidado 

individual e coletivo nas áreas de Atenção à Saúde da Criança e da Mulher com uma 

capacidade operacional de 100 leitos. 

Possui 8 leitos de UTI Neonatal, 8 leitos na Unidade de Cuidados Intermediários, 7 

leitos de UTI Pediátrica,  24 leitos nas especialidades de Pediatria, 22 leitos clínico-

cirúrgicos, 16 leitos de Ginecologia e 16 leitos de Obstetrícia que funciona em 

sistema de alojamento conjunto. Conta ainda com Centro Cirúrgico, Centro 

Obstétrico e a Unidade de Urgência. Além disso, presta assistência ambulatorial em 

várias especialidades pediátricas, onco-ginecológicas, ginecologia geral e pré-natal 

de risco.24 



14 

 

 Já a unidade III, conta com capacidade operacional de 58 leitos nas áreas 

de Atenção à saúde mental e Atenção Clínico-cirúrgico. Trata-se de uma unidade de 

média complexidade e curta permanência, para adultos e idosos. Para a atenção 

clínica-cirúrgica são destinados 40 leitos e para a internação psiquiátrica 18 leitos. 

Conta também com um Ambulatório Especializado de Saúde Mental. 24 

 Ressaltamos que as três unidades do complexo são campos de formação 

graduada e pós-graduada às diversas categorias profissionais da saúde, além de 

possibilitar a realização de pesquisas no campo da atenção e da formação. 

 

. 4.3 População do estudo 
A população desse estudo é composta de profissionais enfermeiros, num total 

de 123 profissionais, que desenvolvem ações gerenciais em unidades de internação 

nesse complexo hospitalar, para os quais a gestão não é atividade exclusiva. Para 

tanto, utilizaremos como participantes do estudo somente enfermeiros, por identificar 

que nessa instituição estes profissionais são os que estão em atividade e utilizam de 

cargos que os colocam como responsáveis por desenvolverem aspectos gerenciais 

como uma das funções delegadas pela gestão. Sendo assim, a nossa proposta vai 

abranger a totalidade dos enfermeiros que desenvolvem ações assistenciais em 

unidades de internação, considerando que a execução de atividades compreendidas 

como gerenciais faz parte do processo de trabalho desses profissionais, 

independente do cargo que recebem.   

Os enfermeiros gerentes trabalham em regime de carga horária de 40 horas 

semanais, enquanto os enfermeiros assistenciais cumprem carga horária de 36 

horas semanais ou 12X36 no noturno, de maneira que além das funções 

assistenciais, os enfermeiros gerente atuem em funções de gestão de equipe, 

escala de trabalho da equipe, materiais e conflitos. Além disso, existe diferença 

salarial entre ambas as categorias, pois os profissionais com função de gerente 

recebem acréscimo salarial pelas atividades desenvolvidas.  

 4.4 Instrumento de coleta de dados 

Um questionário foi elaborado e aplicado pelos pesquisadores, contendo além 

de dados de identificação dos participantes, perguntas fechadas, de modo a atender 

o propósito da pesquisa e sua posterior análise estatística. Possíveis modificações 

que se fizeram necessárias puderam ser realizadas para que houvesse adequação 
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do instrumento após a aplicação de um pré-teste do questionário. Para isso, 

levamos em consideração o fator tempo de aplicação, as possíveis recusas de 

participação, o entendimento diversificado das questões e outros fatores que vieram 

a surgir durante o pré-teste. Os seis profissionais participantes do pré-teste não 

fizeram parte da população do estudo, sendo assim, esses foram selecionados de 

modo a não pertencerem ao corpo daqueles que fizeram parte da população, num 

total de cinco enfermeiros assistenciais e um gerente.   

Para a elaboração do instrumento de coleta de dados (Apêndice 2) foram 

levados em consideração os indicadores utilizados pela instituição, por compreender 

que esses indicadores são pertinentes e de extrema importância para o 

conhecimento dos profissionais que desenvolvem ações gerenciais no Complexo. 

Para a seleção dos indicadores trabalhados nesse estudo, foi utilizado o glossário de 

conceitos da Secretaria de Estado da Saúde – Coordenadoria de serviços de Saúde 

– Núcleo de Informação Hospitalar de São Paulo, revisado em 01/02/2010, apostila 

utilizada pela instituição campo da pesquisa.25 

 Os indicadores que a Instituição utiliza como parâmetro de avaliação e que 

compõem o nosso instrumento de coleta de dados, são: Média de permanência; 

Média paciente-dia; Índice de rotatividade; Índice de intervalo de substituição; Taxa 

de leitos-dias extras; Taxa de leitos-dias bloqueados; Taxa de ocupação de leito; 

Taxa de mortalidade geral; Taxa de mortalidade institucional; Saída Hospitalar; 

Altas; Transferência Interna; Transferência Externa; Óbito hospitalar; Óbito 

institucional; Paciente-dia; Leitos planejados; e Leitos instalados.  

 As respostas referentes à utilização desses indicadores foram apontadas pela 

população de estudo utilizando uma escala de Likert de cinco pontos, a saber: 

Nunca, Muito pouco, Pouco, Muito e Sempre. No que se refere ao conhecimento foi 

considerado Sim ou Não como possibilidades de resposta. 

A escala de Likert é o modelo de mensuração mais utilizado pelos 

pesquisadores e foi desenvolvido por Rensis Likert em 1932 para mensurar atitudes 

no âmbito das ciências comportamentais. É baseada na elaboração de um conjunto 

de afirmações relacionadas à uma definição e para as quais os participantes de uma 

pesquisa atribuem um grau de concordância. Originalmente a escala contava com 

cinco pontos para análise, porém, com o passar do tempo surgiram modelos com 

variações de pontuação.26 A vantagem em utilizar a escala de Likert consiste na 
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facilidade do seu uso e consequentemente na sua aplicação nas mais variadas 

pesquisas.27 

 O referido instrumento de coleta de dados não foi validado por se tratar de 

indicadores já utilizados pela instituição na qual foi feita a coleta e dados e já de sua 

socialização ser de domínio público. Além disso, eles já são utilizados como método 

avaliativo por parte do corpo de profissionais do complexo hospitalar. 

 4.5 Procedimentos para a coleta de dados 

 A coleta de dados foi realizada mediante a entrega do questionário ao 

participante da pesquisa e posterior recolhimento pelo próprio pesquisador em 

horário destinado pelo pesquisado, de acordo com as condições impostas por este 

de forma a não interferir no processo de trabalho do profissional. Diante da 

compreensão do participante e da aceitação em participar da pesquisa, um termo de 

livre esclarecimento foi assinado de maneira a atender os princípios éticos legais de 

pesquisa. (Apêndice 1) 

4.6 Critérios de inclusão 

1. Profissionais enfermeiros que desenvolvem ações gerenciais, independente 

do cargo de gestão ou assistencial. 

2. Estar inserido na Instituição e na função há pelo menos um ano. 

 4.7 Análise de dados 

 Foi utilizada a estatística descritiva para análise das variáveis quantitativas e 

qualitativas.  Para analisar a relação entre as variáveis qualitativas gerente/não 

gerente e capacitação para uso de indicadores em serviço, bem como instituição de 

formação (público/privado) e oportunidade de conhecimento sobre indicadores na 

graduação, foram utilizados os testes do Qui-quadrado e o Teste Exato de Fischer 

com nível de significância estabelecido em 0,05. Esses testes foram os mesmos 

aplicados para estabelecer relação entre as respostas dos profissionais das três 

unidades hospitalares separadamente. Foi utilizado o programa estatístico SPSS.  
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 4.7.1 Compreendendo os indicadores para auxílio da análise 

Antes de processar os dados para analisar os resultados, vale ressaltar que 

solicitamos o relatório dos últimos dez anos referente aos indicadores gerais 

produzidos e socializados ao grupo gestor ao Núcleo Técnico de Informação, bem 

como outros indicadores que são compilados e não socializado referentes a sexo, 

idade, morbidade, morbidade versus sexo, morbidade versus idade. Esses dados 

nos subsidiaram no entendimento das características da população atendida nessa 

instituição, principalmente no que se refere às diferenças de perfil das três unidades 

hospitalares do complexo.  

 4.8 Ética em pesquisa 

O projeto do estudo foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Instituição para análise e aprovação conforme determina a Resolução 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde28 e devidamente aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Medicina de Marília, com o CAAE: 

58499416.9.0000.5413 e sob o número do parecer: 1.740.293. 

5 RESULTADOS 

Conforme regulamento para conclusão e defesa do título do Mestrado em Saúde 

e Envelhecimento da Faculdade de Medicina, os resultados são apresentados por 

meio de submissão de artigo para publicação em periódico, estando o artigo oriundo 

dessa dissertação contando como o apêndice 3.  
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APÊNDICE 1 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA 

 

I-Título do Projeto: Utilização e conhecimento de indicadores de saúde por enfermeiros para o desenvolvimento da 

prática profissional 

Pesquisadores: Camila Reis Paris/ Pedro Marco Karan Barbosa 

 

II-TEXTO DO TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Eu, Camila Reis Paris, juntamente com o Profº Pedro Marco Karan Barbosa, da Faculdade de Medicina de Marília, estamos 

realizando uma pesquisa com o objetivo de avaliar o conhecimento e a utilização de indicadores de saúde na prática de 

trabalho de enfermeiros que desenvolvem ações gerenciais e entender a compreensão dos enfermeiros referentes aos 

indicadores institucionais, correlacionando-os com o perfil dos pacientes internados. Para tal, solicitamos a sua colaboração 

no sentido de responder um questionário contendo dados de identificação e a sua vivência na utilização de indicadores de 

saúde durante a sua prática profissional, além do seu conhecimento sobre os mesmos, podendo haver a gravação de uma 

pergunta aberta. 

Tendo recebido as informações acima, e ciente dos seus direitos abaixo relacionados: 

 O participante receberá esclarecimento de qualquer dúvida relacionada com a pesquisa; 

 Possui total liberdade de participar ou não do estudo e de retirar-se a qualquer momento, sem que isso traga 

nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a instituição; 

 Tem garantido a segurança de que não será identificado e que será mantido o caráter confidencial da informação; 

 Poderá conhecer os resultados do estudo quando solicitado; 

 Os dados poderão ser vinculados através de artigos científicos e congressos, sempre garantindo o anonimato dos 

sujeitos. 

 

III. RISCO DA PESQUISA 

Está pesquisa oferece risco mínimo, pois não será realizada nenhuma intervenção ou modificação nas variáveis fisiológicas, 

psicológicas e sociais do indivíduo. 

 

Eu,__________________________________________________, RG: ____________________, tendo sido orientado 

quanto ao teor de todo o aqui mencionado e compreendido a natureza e o objetivo do já referido estudo, manifesto meu 

livre consentimento em participar. 

 

                                                                      Marília, ____de________________________2017 

 

________________________________________ 
                                                                                                                Assinatura do Participante 

 
 
 
________________________________________  ________________________________________ 
Camila Reis Paris                                        Pedro Marco Karan Barbosa 
Coren:401050/Fone: (14)8803-1815      Coren:37458/Fone: (14) 99784-7108 
RG: 47097900-8/CPF: 37249219855          RG: 9398827-8/CPF: 03113161827 
Email: camilarparis@gmail.com                          Email: karan@famema.br 
 
 

mailto:camilarparis@gmail.com
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APÊNDICE 2 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

A- Dados de Identificação: 

Idade:_________   Sexo:________  Estado civil:_______________________ 

Instituição de formação:____________________Tempo de formação: ________________ 

Cargo de gestão atual:_____________________ Tempo de serviço:_______________ 

Possui pós-graduação? [  ]Sim    [  ]Não Se sim, quais?___________________________ 

 

B- Dados referentes à formação e capacitação: 

 Durante sua graduação, teve oportunidade de conhecimento sobre a utilização de 

indicadores de saúde?[  ]Sim    [  ]Não 

 

 Você foi capacitado para utilizar indicadores de saúde na sua prática profissional? 

[  ]Sim    [  ]Não 

 

C- Dados referentes ao uso de indicadores de saúde: 

Preencha a tabela abaixo, de acordo com o seu nível de concordância: 

 

Indicadores e definições 

O quanto você utiliza os indicadores para o 

desenvolvimento cotidiano da prática profissional? 

 

Respostas 

Nunca Muito 

pouco 

Pouco Muito Sempre 

 

Média de permanência: é a relação entre o número de pacientes-dia e 

o número das saídas. Mede o tempo médio que o paciente permanece 

internado em uma determinada clínica ou na instituição e o resultado 

expresso em dias. 

Conhece:  [  ] Sim          [  ] Não 

     

 

Média paciente dia: relação entre o número total de pacientes saídos 

divididos pelo número de dias do período. 

Conhece:  [  ] Sim          [  ] Não 
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Índice de rotatividade: relação entre o número de saídas e o número 

de leitos total dividido pelo número de dias total do mês (leitos 

operacionais). Mede o número de vezes que o leito foi ocupado. 

Conhece:  [  ] Sim          [  ] Não 

     

 

Índice de intervalo de substituição: é a relação entre a média de 

permanência e a taxa de ocupação e representa o tempo médio que 

um leito fica desocupado entre a saída de um paciente e a entrada do 

próximo. O resultado é expresso em dias. 

Conhece:  [  ] Sim          [  ] Não 

     

 

Taxa de leitos-dias extras (TLDE): é o percentual de leitos-dia extra 

em relação à capacidade instalada (referente aos leitos instalados). 

Indica o uso de leitos extras por clínica e institucional. 

Conhece:  [  ] Sim          [  ] Não 

     

 

Taxa de leitos-dias bloquedos (TLDB): é o percentual de leitos-dia 

bloqueados em relação a capacidade instalada (referente aos leitos 

instalados). Indica o bloqueio por clínica e institucional. 

Conhece:  [  ] Sim          [  ] Não 

     

 

Taxa de ocupação de leito: relação percentual entre o número de 

leitos-dia, incluíndo os leitos-dia extras e excluíndo os leitos-dia 

bloqueados. Mede a ocupação das diferentes clínicas e da instituição. 

Conhece:  [  ] Sim          [  ] Não 

     

 

Taxa de mortalidade geral: é o percentual entre o total de óbitos e o 

número de saídas, por clínica e institucional . Mede a mortalidade total 

na instituição e, indiretamente, a eficiência do sistema. 

Conhece:  [  ] Sim          [  ] Não 

     

 

Taxa de mortalidade institucional: é a relação do percentual entre 

óbitos ocorridos após 24 horas do início da admissão hospitalar e o 

número de saídas, também por clínica e institucional. Mede o risco de 

mortalidade após 24  horas de internação e, indiretamente, a eficiência 

da assistência prestada. 

Conhece:  [  ] Sim          [  ] Não 
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Saída Hospitalar: É a saída do paciente da unidade de internação por 

alta (curado, melhorado ou inalterado), transferência externa, 

evasão/desistência do tratamento ou óbito. 

Conhece:  [  ] Sim          [  ] Não 

     

 

Altas: Ato médico que determina a finalização da modalidade de 

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

finalização da internação.  

Conhece:  [  ] Sim          [  ] Não 

     

 

Transferência Interna: é a mudança de um paciente de uma unidade 

para outra, dentro do mesmo hospital. O paciente não recebe alta 

hospitalar, não é realizada nova internação. Ou seja, toda a 

permanência de um paciente dentro do hospital corresponde a uma 

única internação. 

Conhece:  [  ] Sim          [  ] Não 

     

 

Transferência Externa: é a mudança de um paciente de um hospital 

para outo serviço de saúde, externo ao hospital, para continuidade do 

tratamento. 

Conhece:  [  ] Sim          [  ] Não 

     

 

Óbitos < 24 horas (hospitalar): é aquele que ocorre antes de 24 

horas da entrada do paciente no hospital, independente dos 

procedimentos administrativos relacionados à internação já terem sidos 

realizados ou não. 

Conhece:  [  ] Sim          [  ] Não 

     

 

Óbitos > 24 horas (institucional): é aquele que ocorre após 

decorridas 24 horas do início da admissão hospitalar do paciente. 

Conhece:  [  ] Sim          [  ] Não 

     

 

Paciente-dia: unidade de medida que representa a assistência 

prestada a um paciente internado durante um dia hospitalar. 

Conhece:  [  ] Sim          [  ] Não 

     

 

Leitos planejados: leitos previstos para existir em um hospital, 

levando-se em conta a área física destinada à internação de acordo 

com a legislação em vigor. 

Conhece:  [  ] Sim          [  ] Não 

     

 

Leitos instalados: são os leitos habitualmente utilizados para 

internação, mesmo que alguns deles eventualmente não possam ser 

utilizados por um certo período, por qualquer razão. 

Conhece:  [  ] Sim          [  ] Não 
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APÊNDICE 3 

(Artigo oriundo da presente dissertação de mestrado e encaminhado a Revista de 

Administração em Saúde) 

 

Conhecimento de indicadores hospitalares por enfermeiros de 

unidades de internação* 

Knowledge on health indicators by nurses in hospitalization unities 
Camila Reis Paris

1
, Pedro Marco Karan Barbosa

2
, Anete Maria Francisco

3
, Maria José Sanches Marin

3
, Márcio 

Mielo
2 

RESUMO: Indicadores de saúde são importantes ferramentas no gerenciamento de 

uma instituição hospitalar. Pela sua contribuição, devem ser de domínio 

multiprofissional, porém, a literatura tem mostrado que enfermeiros valorizam mais 

os indicadores relacionados aos cuidados diretos de enfermagem. Este trabalho tem 

como objetivo avaliar o conhecimento de indicadores de saúde na prática de 

enfermeiros. Estudo de campo, transversal e de abordagem quantitativa. Foi 

desenvolvido no complexo hospitalar assistencial de uma Faculdade no município de 

Marília, composto por três unidades hospitalares, tendo a população do estudo 

contado com 80 enfermeiros que executam ações gerenciais e assistenciais em 

unidades de internação. Os participantes responderam um questionário contendo 

perguntar fechadas, levando em consideração os indicadores utilizados pela 

instituição. Foi utilizada estatística descritiva e aplicados os teste de Qui-quadrado e 

Exato de Fischer. Observou-se que a maioria dos indicadores é de conhecimento 

dos enfermeiros entrevistados. 

Palavras-chave: Indicadores. Indicadores de saúde. Serviço Hospitalar de 

Enfermagem. 

 

 

ABSTRACT: Health indicators are important tools in the management of a hospital 

institution. Because of their contribution, indicators should be a multi-professional 

domain; despite of that, literature has shown that nurses value more the indicators 

directly related to nurse care. This paper aims to evaluate the knowledge on health 

indicators in nursery practice, and it counted with field study, transversal and 

quantitative approach. The research was developed in the care hospital complex of a 

Faculty in the city of Marília. The hospital complex is composed by three hospital 

unities and the study sample contains 80 nurses that perform managements and 

care actions in the hospitalization unity. The participants answered a questionnaire 

with closed questions regarding the indicators used by the institution. It was resorted 

to descriptive statistical and it was applied the Chi-square and Fisher’s exact test. It 

was possible to observe that most of the indicators are known by the nurses which 

were interviewed.  

Keywords: Indicators. Healthcare indicators. Nursing service, Hospital. 

 



26 

 

INTRODUÇÃO 

O perfil das instituições hospitalares mudou muito com o passar dos anos, na 

sua origem tinham caráter filantrópico, com o tempo evoluíram e atualmente são 

consideradas empresas modernas com grandes propósitos e campo de atividade de 

equipes multidisciplinares, oferecendo assistência nas áreas preventivas, curativas e 

reabilitadoras. Além disso, tornaram-se locais de prática de ensino-aprendizagem, 

bem como de produção científica. 1, 2 
 

Nesse contexto, é preciso considerar que um dos aspectos mais relevantes 

para gerar qualidade no serviço prestado nas instituições hospitalares é a 

administração, a qual se relaciona aos profissionais que ali trabalham, à 

disponibilidade e às formas de gerência dos recursos disponíveis. Há de se 

considerar também que, de todas as formas, todas as pessoas envolvidas nos 

cuidados prestados ao paciente são também responsáveis pela qualidade da 

assistência.3 

Desse modo, dados confiáveis e válidos somados à informação disponível 

são fatores necessários no estudo da situação de saúde da população, bem como 

no auxilio a tomadas de decisões e na elaboração de ações de saúde. Esse 

processo tem início na coleta, no registro e na análise de dados.3 Após coleta de 

qualidade, esses dados são convertidos em indicadores, que têm por finalidade a 

comparação entre determinados serviços ou situações e são verificados num espaço 

de tempo.4 

De maneira simplificada, os indicadores de saúde são medidas que trazem 

informações importantes a respeito do estado de saúde de um grupo de pessoas e 

do bom funcionamento de um serviço de saúde. Sua elaboração cobre desde a 

contagem básica de casos de alguma doença até os cálculos complexos de índices, 

razões, taxas ou proporções.5 Indicadores, portanto, são ferramentas básicas ao 

gerenciamento de um sistema organizacional e são medidas usadas para ajudar a 

descrever um fenômeno ou problema atual.6 

Classicamente, os indicadores utilizados para avaliar o desempenho 

hospitalar são construídos com base nos dados do censo hospitalar. Esses dados 

são periodicamente analisados e servem como subsídios para a gestão dos 

serviços, bem como para regular as organizações hospitalares.7 Esse processo de 

análise e gestão deve envolver todos os profissionais de saúde da equipe 

multidisciplinar, contudo, no que se diz respeito ao gerenciamento em enfermagem, 

ainda há pouco uso dos indicadores como ferramentas de avaliação na rotina das 

instituições.8, 9 

Rotineiramente os enfermeiros valorizam e fazem mais uso de indicadores 

relacionados aos cuidados físicos e relacionados à assistência de uma maneira 

geral, como por exemplo, a incidência de úlcera por pressão. Todavia, os que 

refletem certo resultado final, como a mortalidade e a rotatividade, não são 

considerados como importantes na avaliação da assistência.10 Quando usados 

rotineiramente na prática do profissional enfermeiro como dispositivos gerenciais, 
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permitem a esse profissional atuar no autogoverno dos trabalhadores, 

representando assim um empoderamento na sua prática administrativa.11  

Assim, mediante a nossa compreensão da importância do conhecimento dos 

indicadores de saúde na busca de melhoria na organização e planejamento do 

processo de trabalho por parte dos enfermeiros, surge a seguinte indagação: os 

enfermeiros que executam ações gerenciais, bem como as assistenciais conhecem 

os indicadores de saúde hospitalares? 

Essa indagação nos remete a procurar respostas que subsidiem informações 

para justificarmos a importância de se trabalhar com os indicadores de modo a 

fundamentar as ações profissionais. Desse modo, torna-se possível visar à mudança 

de uma prática empírica para uma fundamentada em diagnósticos e avaliações da 

produção. 

 

MÉTODO 

Estudo de campo, analítico, transversal, de abordagem quantitativa, realizado 

no complexo hospitalar assistencial de uma Faculdade que integra uma unidade 

acadêmica, no município de Marília, composto por três hospitais de ensino. A 

população desse estudo foi composta de profissionais enfermeiros que desenvolvem 

ações de gestão em unidades de internação nesse complexo hospitalar, sendo eles 

gerentes ou assistenciais, abrangendo a totalidade dos enfermeiros, num total de 

123 enfermeiros.  

Um questionário foi elaborado pelos pesquisadores, contendo além de dados 

de identificação dos participantes, perguntas fechadas. Foram levados em 

consideração os indicadores utilizados pela instituição, sendo eles: Média de 

permanência; Média paciente/dia; Índice de rotatividade; Índice de intervalo de 

substituição; Taxa de leitos-dias extras; Taxa de leitos-dias bloqueados; Taxa de 

ocupação de leito; Taxa de mortalidade geral; Taxa de mortalidade institucional; 

Saída Hospitalar; Altas; Transferência Interna; Transferência Externa; Óbito 

hospitalar; Óbito institucional; Paciente-dia; Leitos planejados; e Leitos instalados.  

O referido instrumento de coleta de dados não foi validado por se tratar de 

indicadores já utilizados pela instituição na qual foi feita a coleta e dados e sua 

socialização ser de domínio público.  

 Foi utilizada a estatística descritiva para análise das variáveis quantitativas e 

qualitativas.  Para analisar a relação entre as variáveis qualitativas gerente/não 

gerente e capacitação para uso de indicadores em serviço, bem como instituição de 

formação (público/privado) e oportunidade de conhecimento sobre indicadores na 

graduação, foram utilizados os testes Exato de Fischer e Qui-quadrado, com nível 

de significância estabelecido em 0,05. Esse teste foi o mesmo aplicado para 

estabelecer relação entre as respostas dos profissionais das três unidades 

hospitalares.  

O projeto do estudo foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Instituição para análise e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 

de Medicina de Marília, com o CAAE: 58499416.9.0000.5413 e sob o número do 

parecer: 1.740.293. 



28 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dos 123 profissionais que compunham a população do estudo, 80 aceitaram 

participar da pesquisa e como previsto, as mulheres são a maior parte dos 

profissionais enfermeiros. A maioria se declarou casada e apenas nove se 

declararam como gerentes sendo, portanto 71 assistenciais. A maior parte (53,75%) 

dos entrevistados atua na Unidade 1 do complexo hospitalar e a faixa de idade se 

concentrou entre os 30 e os 49 anos. Outra característica relevante e já observada 

por outro autores é a correlação entre o tempo de atuação na instituição e os cargos 

de gerentes, já que a maioria dos enfermeiros declarados como gerentes tem mais 

de dez anos de serviço no complexo hospitalar.12 

A população participante desse estudo se assemelhou as de outros já 

realizados previamente no país, apontando a enfermagem como profissão 

predominantemente feminina, jovem, de profissionais na maior parte formados 

recentemente, fato que pode ser atribuído a maior oferta de cursos nos últimos anos, 

perfil que está diretamente relacionado a história da enfermagem e seu caráter 

filantrópico e religioso de origem. 13, 14  

Conforme demonstra a tabela 1, a maioria dos enfermeiros dessa pesquisa é 

formada em instituição privada de ensino e 65% têm no máximo dez anos de 

conclusão do curso. A pesquisa Perfil da Enfermagem no Brasil, além de outros 

trabalhos, evidencia que a maioria dos profissionais de enfermagem de curso 

superior é formada em instituições privadas de ensino e não públicas ou 

filantrópicas, dado que vai de encontro ao observado na presente pesquisa.15  

Dos participantes, 93,75% referiram possuir algum tipo de pós-graduação. 

Essa preocupação com o aperfeiçoamento profissional reflete a preocupação dos 

profissionais em melhorar a qualidade da assistência destinada a sua clientela e 

corrobora com outros estudos que já apontaram que grande parte dos enfermeiros 

cursou ou está cursando algum curso de pós-graduação, independente da 

modalidade.16 
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Tabela 1 – Caracterização da população do estudo, Marília, 2018. 

 Total Geral (%) N 

Função Gerente 11,25% 9 

Assistencial 88,75% 71 

Unidade 
hospitalar 
atual de 
trabalho 

HC1 53,75% 43 

HC2 23,75% 19 

HC3 
22,5% 

18 

Sexo Feminino 88,75% 71 

Masculino 11,25% 9 

Idade 20 a 29 anos 18,75% 15 

30 a 39 anos 57,50% 46 

40 a 49 anos 21,25% 17 

50 a 59 anos 2,50% 2 

 
Estado Civil 

Solteiro 31,25 % 25 

Casado 68,75% 55 

Instituição de 
formação 

Pública 43,75% 35 

Privada 51,25% 41 

Outras 5% 4 

Tempo de 
formação 

0 a 10 anos 65% 52 

10 a 25 anos 35% 28 

Tempo de 
serviço X 
Gerência 

 Gerente Assistencial   

0 a 5 
anos 11,11% 46,48% 

42,50% 34 

6 a 10 
anos 11,11% 38,03% 

35,00% 28 

11 a 15 
anos 44,44% 14,08% 

17,50% 14 

16 a 20 
anos 11,11% 1,41% 

2,50% 2 

21 a 25 
anos 22,22% 0,00% 

2,50% 2 

Pós-
graduação 

Sim 93,75 % 75 

Não 6,25% 5 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Do enfermeiros entrevistados, 73,75 % afirmaram que tiveram durante a 
graduação a oportunidade de conhecimento de indicadores, porém, somente 
23,75% afirmaram ter recebido capacitação em serviço para o uso dos mesmos em 
sua prática profissional. Esses resultados apontam que muito embora grande parte 
dos profissionais tenha recebido oportunidade de conhecimento dos indicadores na 
graduação, esse número é inverso quando se trata da capacitação em serviço. A 
graduação tem papel fundamental no desenvolvimento das competências do 
profissional enfermeiro, porém, os empregadores precisam compreender e assumir 
sua parcela de responsabilidade e compromisso no desenvolvimento de seus 
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profissionais, visando prioritariamente melhorar a assistência prestada e a qualidade 
de seus serviços.17 

Na tabela 2 estão apresentados os resultados referentes às respostas dos 

entrevistados sobre conhecer ou não os indicadores de saúde abordados, que são 

os mesmos utilizados e produzidos pela Instituição de trabalho desses profissionais.  

Alguns valores chamam a atenção durante a análise desses dados, pois apesar da 

maioria dos indicadores ser de conhecimento dos profissionais entrevistados, alguns 

foram declarados como desconhecidos por parte considerável dos profissionais: 

índice de intervalo de substituição, taxa de leitos-dia extra e taxa de leitos-dia 

bloqueados são desconhecidos de 37,5% dos participantes, enquanto taxa de 

ocupação de leito e leitos planejados são desconhecidos para 21,25%.   

Esses dados podem estar diretamente relacionados com a dificuldade 

evidenciada em outros trabalhos de que profissionais enfermeiros não conseguem 

fundamentar e transformar a sua prática de trabalho cotidiana baseada em análise 

de indicadores de saúde produzidos pelos serviços ao qual fazem parte.18 

 

Tabela 2 – Conhecimento referido dos indicadores de saúde hospitalares, 

Marília, 2018. 

  

 SIM   NÃO  

 % N % N 

1-Média de permanência 96,25 77 3,75 3 

2- Média paciente-dia 90 72 10 8 

3- Índice de rotatividade 80 64 20 16 

4- Índice de intervalo de substituição  62,5 50 37,5 30 

5- Taxa de leitos dias extras  62,5 50 37,5 30 

6- Taxa de leitos dia bloqueados 62,5 50 37,5 30 

7- Taxa de ocupação de leito 78,75 63 21,25 17 

8- Taxa de mortalidade geral 91,25 73 8,75 7 

9- Taxa de mortalidade institucional 87,5 70 12,5 10 

10- Saída hospitalar 91,25 73 8,75 7 

11- Altas 93,75 75 6,25 5 

12- Transferências internas 88,75 71 11,25 9 

13- Transferências externas 90 72 10 8 

14- Óbito hospitalar 91,25 73 8,75 7 

15- Óbito institucional 92,5 74 7,5 6 

16- Paciente-dia 81,25 65 18,75 15 

17- Leitos planejados 78,75 63 21,25 18 

18- Leitos instalados 81,25 65 18,75 15 

 Fonte: dados da pesquisa 
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Durante a sua formação histórica, a enfermagem foi configurando-se como 

responsável pelo funcionamento correto das instituições, bem como pelas cuidados 

diretos aos pacientes. Esses fatores transformaram a enfermagem para além de um 

saber assistencial, mas também de coordenação da própria assistência.19 

Consideramos que todos os profissionais enfermeiros realizam ações gerenciais 

durante o seu processo de trabalho, mas existe dentro da categoria divisões 

técnicas de funções, nas quais enfermeiros são designados como gerentes de 

equipes e assumem maior carga de questões consideras administrativas. Essas 

questões vão desde a elaboração de escala de trabalho, até gerenciamento de 

recursos, materiais e mesmo de conflitos.20 

No complexo hospitalar que fez parte desse estudo, além das características 

citadas previamente, os enfermeiros gerentes possuem carga horária diferenciada 

dos assistenciais, realizando 40 horas semanais de serviço, em dias úteis, enquanto 

os assistenciais na sua maioria exercem a carga horária de 36 horas semanais, e 

para além dos dias úteis, participam de escalas com plantões de finais de semana, 

feriados e período noturno. Além disso, existe diferencia salarial entre ambas as 

funções, de modo que os enfermeiros gerentes possuem um acréscimo salarial pela 

função desempenhada.  

A tabela 3 faz uma comparação entre as categorias gerentes e assistenciais 

quanto ao conhecimento de indicadores de saúde adquirido durante a graduação e 

através de capacitações em serviço. Enquanto a maioria dos profissionais afirma ter 

tido oportunidades de conhecimento durante a formação acadêmica, a maioria refere 

não ter tido o mesma oportunidade em serviço, de modo que ao comparar as 

categorias acima citadas, se observa diferença estatística relevante relacionada ao 

conhecimento na graduação. Podemos interpretar que os enfermeiros assistenciais 

referem ter tido mais oportunidade de conhecimento na graduação, quando 

comparados aos gerentes.   

Tabela 3- Comparação entre enfermeiros gerentes e assistenciais em relação 

à conhecer os indicadores de saúde durante a formação acadêmica e através de 

capacitação em serviço, Marília, 2018. 

 

 
Gerente 

N (%) 

Assistencial 

N (%) 
p 

Conhecimento na 

graduação 
  

0,009* 

sim 3 (33,3%) 56 (78,9%) 

não 6 (66,7%) 15 (21,1%) 

Conhecimento na 

capacitação em 

serviço 

  

0,205 

sim 4 (44,4%) 15 (21,1%) 

não 5 (55,6%) 56 (78,9%) 

* Teste Exato de Fischer: p ≤ 0,05 

Fonte: dados da pesquisa 
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Esse fato corrobora com a análise das respostas dos enfermeiros, quando os 

subdividimos em profissionais com menos de dez anos de atuação profissional na 

instituição e aqueles com mais de dez anos (tabela 4). Os profissionais com menos 

de dez anos de atuação referem mais conhecimento durante a formação acadêmica. 

Seria de se estranhar que justamente os profissionais gerente tenham tido menor 

oportunidades de conhecimento de indicadores, já que seriam eles os maiores 

responsáveis pela introdução, análise e aplicação dos indicadores de saúde no 

cotidiano de serviço de suas equipes. 

 

Tabela 4- Comparação entre enfermeiros com tempo de serviço até 10 anos e mais 

de 10 anos na instituição em relação à conhecer os indicadores de saúde durante a 

formação na graduação e através de capacitação em serviço, Marília, 2018. 

 

Tempo serviço 

≤ 10 anos 

N (%) 

Tempo de serviço 

> 10 anos 

N (%) 

p 

Conhecimento na 

graduação 
  

0,015* 

sim 50 (80,6%) 9 (50,0%) 

não 12 (19,4%) 9 (50,0%) 

Conhecimento na 

capacitação em 

serviço 

  

0,116 

sim 4 (44,4%) 15 (21,1%) 

não 5 (55,6%) 56 (78,9%) 

* Teste Exato de Fischer: p ≤ 0,05 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Essa correlação positiva, porém, é justificada justamente pelo fato dos 

gerente fazerem parte do perfil de profissionais que atuam na mesma instituição de 

trabalho há mais de dez anos, ou seja, são profissionais mais velhos e com 

formação mais antiga. Esses achados se contextualizam com as mudanças 

ocorridas na história recente da formação profissional do enfermeiro, que tem 

buscado cada vez mais expandir o acesso ao ensino, atendendo as necessidades 

dos mercados e fazendo necessária uma nova adaptação dos profissionais, devido 

as mudanças no mundo do trabalho.21 

Posteriormente, ainda comparando as categorias gerentes e assistenciais, 

analisamos o conhecimento referido dos diferentes indicadores abordados nessa 

pesquisa, de modo que nenhum indicador apresentou diferença significativa na 

análise dos dois grupos, ou seja, tanto gerente, quanto assistenciais, conhecem 

igualmente os indicadores de saúde utilizados na instituição de serviço.  

O complexo hospitalar dessa instituição é composto por três unidades com 

perfis diferentes. A unidade 1 é caracterizada pelo seu atendimento clínico-cirúrgico 

de alta complexidade, uma unidade de urgência e emergência e UTI. A unidade 2 
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realiza ações de cuidado individual e coletivo nas áreas de Atenção à Saúde da 

Criança e da Mulher, também com perfil de alta complexidade. Por fim, a unidade 3 

trata-se de uma unidade de média complexidade e curta permanência para adultos 

nas áreas de Atenção à Saúde Mental e Atenção Clínico-cirúrgico.  

A tabela 5 compara as respostas dadas pelos entrevistados, subdividindo-as 

entre as três unidades hospitalares do complexo que foi campo dessa pesquisa, 

novamente comparando o conhecimento adquirido na graduação e o conhecimento 

adquirido por meio de capacitação em serviço. Não houve diferença estatisticamente 

relevante nesse análise.  

Tabela 5 – Comparação entre os enfermeiros das três unidades hospitalares 

em relação à conhecer os indicadores de saúde durante a formação na graduação e 

através de capacitação em serviço, Marília, 2018. 

 

 
Unidade 1 

N (%) 

Unidade 2 

N (%) 

Unidade 3 

N (%) 
p 

Conhecimento na 

graduação 
  

 0,277 

sim 32 (74,4%) 16 (84,2%) 11 (61,1%) 

não 11 (25,6%) 3 (15,8%) 7 (38,9%)  

Conhecimento na 

capacitação em 

serviço 

  

 0,611 

sim 12 (27,9%) 4 (21,1%) 3 (16,7%) 

não 31 (72,1%) 15 (78,9%) 15 (83,3%) 

* Teste do Qui-quadrado: p ≤ 0,05 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Porém, quando comparamos os dados da Unidade 1 do complexo hospitalar 

com os da Unidade 2 referentes ao conhecimento dos indicadores pesquisados 

individualmente, dois delas apresentam diferença estatística menor que 0,05, sendo 

eles Taxa de leitos-dia extras e Taxa de leitos-dia bloqueados. Os dados 

apresentados na tabela 6 nos permitem inferir que os enfermeiros da Unidade 2 

conhecem mais os indicadores citados do que os enfermeiros da Unidade 1.  

 



34 

 

Tabela 6 – Comparação entre os enfermeiros do Unidade 1 e Unidade 2 em relação 

à conhecer os indicadores de saúde individualmente, Marília, 2018. 

 

Indicadores 
Unidade 1 

N (%) 

Unidade 2 

N (%) 
p 

5- Taxa de leitos-dia extras   0,033* 

sim 27 (62,8%) 17 (89,5%) 

não 16 (37,2%) 2 (10,5%) 

6- Taxa de leitos-dia 

bloqueados 
  

0,014* 

sim 28 (65,1%) 18 (94,7%) 

não 15 (34,9%) 1 (5,3%)  

* Teste Exato de Fisher: p ≤ 0,05 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Já quando analisamos os dados da Unidade 1 com os dados da Unidade 3, 

os mesmos indicadores apresentam diferença estatística importante, mas dessa vez, 

são os enfermeiros da Unidade 1 que conhecem mais os indicadores. Essa análise é 

possível a partir da tabela 7.  

Tabela 7 – Comparação entre os enfermeiros do Unidade 1 e Unidade 3 em 

relação à conhecer os indicadores de saúde individualmente, Marília, 2018. 

 

Indicadores 
Unidade 1 

N (%) 

Unidade 3 

N (%) 
p 

5- Taxa de leitos-dia extras   0,035* 

sim 27 (62,8%) 6 (33,3%) 

não 16 (37,2%) 12 (66,7%) 

6- Taxa de leitos-dia 

bloqueados 
  

0,002* 

sim 28 (65,1%) 4 (22,2%) 

não 15 (34,9%) 14 (77,8%)  

* Teste do Qui-quadrado: p ≤ 0,05 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Novamente confrontando os dados das três unidades hospitalares, os testes 

apresentaram diferença estatística relevante para os indicadores apresentados na 

tabela 8, quando comparadas as respostas dos enfermeiros da Unidade 2 com os da 

Unidade 3, de modo que dois deles já vinham apresentando diferença nas tabelas 

anteriores. Mais uma vez os enfermeiros da unidade 2 apresentam maior 

conhecimento referido dos indicadores listados.  
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Tabela 8 – Comparação entre os enfermeiros do Unidade 1 e Unidade 3 em relação 

à conhecer os indicadores de saúde individualmente, Marília, 2018. 

Indicadores 
Unidade 2 

N (%) 

Unidade 3 

N (%) 
p 

4- Índice de intervalo de 

substituição 
  

0,011* 

sim 16 (84,2%) 8 (44,4%) 

não 3 (15,8%) 10 (55,6%) 

5- Taxa de leitos-dia extras   0,0001* 

sim 17 (89,5%) 6 (33,3%) 

não 2 (10,5%) 12 (66,7%) 

6- Taxa de leitos-dia 

bloqueados 
  

0,0001* 

sim 18 (94,7%) 4 (22,2%) 

não 1 (5,3%) 14 (77,8%)  

* Teste do Qui-quadrado: p ≤ 0,05 

Fonte: dados da pesquisa 

 

No ano de 2016 a Unidade I do complexo participante dessa pesquisa 

apresentou taxa de mortalidade institucional de 11,78%, enquanto a Unidade 3 

apresentou um valor de 0,77% para o mesmo indicador, sendo a média do complexo 

de 6,40%, dados esses fornecidos pelo Núcleo Técnico de Informação após 

solicitação formalizada. Esses dados mostram a diferença de serviços prestados e 

da complexidade do atendimento nos diferentes cenários da instituição, não 

necessariamente refletindo um mau ou bom desempenho, apenas evidenciando a 

importância de conhecer os indicadores gerados pelo serviço de saúde na 

fundamentação da prática profissional, uma vez que eles auxiliam no processo de 

análise da situação, no conhecimento do perfil da população atendida e no 

estabelecimento de objetivos e metas.22
 

 Posteriormente, ao comparar os dados dos enfermeiros formados em 

instituição pública com os formados em instituições privadas de ensino, podemos 

observar que não houve diferença estatística significante (p=0,211) em relação ao 

conhecimento de indicadores de saúde durante a formação acadêmica.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesse estudo foi possível observar que a população não diferiu das 

populações de estudos prévios e que a maioria do indicadores de saúde 

hospitalares produzidos pela instituição são de conhecimento da maioria dos 

profissionais enfermeiros. Acreditamos que os indicadores de saúde são 

ferramentas importantes no processo de gestão de uma instituição hospitalar e que 

aqueles considerados como gerais, ou seja, que traduzem todo o empenho da 

equipe multidisciplinar de cuidado, devem ser de domínio e de aplicação desses 

profissionais, embasando as tomadas de decisões durante a sua prática de serviço. 
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O enfermeiro é um integrante que compõe a equipe multidisciplinar e 

historicamente tem se preocupado em ampliar seus conhecimentos para melhor 

utilização dos indicadores, principalmente os relacionados diretamente à assistência 

de enfermagem. No entanto, como mostrado em diversos trabalhos, esse 

profissional não tem utilizado os indicadores que refletem o produto final da 

assistência hospitalar, no qual, frisamos mais uma vez, ele está inserido.  

Além disso, é notável que enquanto a maior parte dos profissionais relata ter 

tido a oportunidade de conhecimento dos indicadores de saúde durante a formação 

acadêmica, poucos são os que receberam algum tipo de capacitação em serviço, 

mostrando que nem sempre os empregadores estão assumindo sua parcela de 

responsabilidade no desenvolvimento profissional dos enfermeiros que compõe seu 

quadro.   

Ficou claro durante a análise, que os enfermeiros graduados mais 

recentemente tiveram maiores oportunidades de conhecimento dos indicadores 

durante a sua formação acadêmica, refletindo as mudanças no processo de 

formação profissional e da fundamentação teórico-científica da categoria.  
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