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APRESENTAÇÃO 

Durante o pertodo em que a autora esteve 

como responsável pela Seção de Estattstica da Coo~ 

denadoria de Assistência Hospitalar da Secretaria 

de Es tado da Saúde de são Paulo (1974 e 1975) ~ f o i 

poss{vel perceber que havia erros nos daàbs que ch~ 

gavam dos hospitais através dos Boletins 101. Era 

poss{vel captar tais erros por serem do tipo de da 

dos incompat{veis entre sexo e diagnÓstico~ diagnós

tico e idade ou ainda idade e estado civil~ como por 

exemplo~ parto no sexo ma8culino~ epididimite no s~ 

xo feminino~ parto em crianças menores de 10 anos 

ou crianças viúvas. Esse tipo de erro levou a au

tora a se indagar se não haveria outras incorreçõe4 

também com relação ao diagnóstico. Dessa forma~ 

surgiu a idéia de se verificar e quantificar esses 

erros~ o que foi ampliado para os diagnó8tic08~ co 

mo se de8creve adiante. 

Como exis tem planos de 8e aprovei tarem 08 

dad08 fornecidos pelos boZetin8~ de maneira 8iste

mática e por computaçãD e Zetrônica~ é de 8uma impo!. 

tância testar ~ sua fidedignidade. 
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I. INTRODUÇÃO 
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I. INTRODUÇÃO 

Para que se possa planejar os ~ços de 

saúde e de atenção médica,é necessário contar com 

dados atualizados sobre natalidade, mortalidad~moE 

bidade e incapacidades e sobre recursos financeiros, 

pessoal e instalações. As estatísticas vitais são 

bastante importantes, tanto quanto os dados proce

dentes dos centros de saúde e hospitais, porquanto 

proporcionam os indicadores utilizados no planeja

mento de programas de saúde e na avaliação dos re

sultados alcançados 27 • Principalmente em um paí~ 

com poucos recursos humanos e materiais, ~o nos 

so, e uma demanda aos serviços de saúde bastante 

grande, o aproveitamento máximo desses recursos é 

indispensável para que se possa dar atenção médica 

à maior parcela possível da população. Para isso, 

ê imprescindív~l que se tenham dados de morbidade 

atuais, para que Q~ mudanças e ~~ ajustes sejamfei 

tos de maneira dinâmica. Esses dados devem permi

tir conhecer a extensão e a natureza da morbidade 

que atinge a população13,20,24. 
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Do ponto de vista epidemiológico, é im-

portante conhecer~s os grupos mais atingidos da 

população: faixa de idade, tipo de ocupação, épo

ca do ano, além de outros tipos de informação. 

Em mortalidade, pelo fato de se ter a de 

claração de óbito obrigatória2 , conhece-se, pelo me 

nos quantitativamente, o que representa esse even-

to em uma população, muito embora a qualidade des

ses dados, deixe a desejar7,1~ Apesar disso, as es 

tatísticas de mortalidade segundo causas têm forne 

cido importantes subsídios par a a caracterização 

do nível de saúde e para estudos epidemiolÕgicos 11• 

Em morbidade, ao contrário, nao existe u 

ma única fonte de onde se possa colher a informa-

çao. Sempre se terá que contar com os dados vin

dos de várias fontes 29 que, ao serem somados e su-

perpostos, darão uma idéia da morbidade global, que 

será tão mais completa quanto maior o número defon 

tes de que se disponha e, também, quanto mais pre-

cisa for essa ~nformação. 

De uma maneira geral, as fontes disponi-

veis são 22 , 29: 

BIBLIOTECA 
fACULDAr::,:: uZ SÀ ,,'~, ICA 
UNIVERSIDADE DE .... " j~~ULO 

SP - 8 
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1) Notificação compulsória 

2) Estatísticas hospitalares 

3) Registros das consultas médicas 

4) Registros nacionais ou locais de Câncer, 

Tuberculose, Sífilis, Hanseniase 

5) Inquéritos de morbidade 

6) Registro das demais formas de assistên

cia médica (Centros de Saúde, Saúde do Es 

colar, Indústrias, etc.). 

Algumas dessas fontes dão informações bas 

tante incompletas, como é o caso das consultas mé-

dicas e notificação compulsória; algumas são de e 

xecuçao extremamente difícil e dispendiosa, como a 

contece com os inquéritos de morbidade, e outras 

são restritas a uma doença, o que as torna de pou-

co interesse no conhecimento global da morbidade,a 

lém de, também, caras, como os registros especims. 

Uma fonte com que se pode contar par ter o 

registro sistêfl\ático das doenças é o hospita1 27 • Em 

bora ela sej a de fácil acesso, apresenta a restrição 

de ser selet';";-> t':> parciaIS. ~ selettva porque dá info!. 

maçoes a respeito das doenças que exigem in~ção 

e, ainda assim, não de todos os casos, por várias 

razões, como dificuldade de locomoção, ignorância 
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e pobreza ou, principalmente, a falta de vagas que 

há, freqüentemente, em nossos hospi tais, sendo por i~ 

so parcial. Assim, essa fonte não vai dar informa 

ções a respeito de doenças que, embora nao acarre-

tando a hospitalização do paciente, quase sempre 

deixam-no acamado, determinando o afastamento de 

suas atividades normais, corno e o caso, bastante co 

nhecido, da gripe. Além disso, há o fato de quem~ 

lhores serviços hospitalares em determinados luga-

res atraem uma maior demanda e, mais ainda, às ve-

zes, uma demanda específica e condicionada por 
.. 
a-

reas especializadas da atenção médica. Dessa for-

ma, diferenças entre taxas específicas de hospita

lização por urna enfermidade qualquer, em áreas dis-

tintas, nao indicam, necessariar:l8n-l " que as res-

pectivas incidências difiram realmente. Apesar das 

críticas, no entanto, as estatísticas hospitalares 

costumam ser, freqüentemente, a única fonte de da

dos de morbidade disponíve18 , 21, 29 e, além disso, o 

hospital é urna fonte importante de dados necessá-

rios em matéria de estatísticas vitais e de saúde. 

Um sistema de ~egistro em cada hospital permite ob 

ter dados fund~nentais para a administração inter-

na e para a nrestação de bom aten~i~n~to aos paci

entes20, 27 
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Os dados de morbidade hospitalar~ ser 

empregados com dois propósitos principais: adminis 

trativos e epidemiológicos8,23. Entre os usos admi 

nistrativos, pode ser lembrado o planejamento de 

serviços adequados de tratamento. A rede de hospi 

tais constitui unidade importante dos serviços de 

saúde que proporciona atendimento a um custo bas

tante alto e, portanto, é desejável que produza os 

melhores dividendos. Onde a possibilidade de hos

pitalização é limitada, cumpre que todos os casos 

que necessitem de internação para tratamento de e

mergência possam ser admitidos sem sobrecarregard~ 

masiadamente o hospital. Para isso ê necessário man 

ter um bom controle do nível das irternações. Por 

outro lado, ê de se desejar que o período de hospi 

talização não ultrapasse o mínimo compatível com um 

bom atendimento, para que se possa atender a um nú 

mero maior de pessoas. Comparações de médias de 

permanência de pacientes com determinadas afecções, 

em diferentes hospitais, pode dar idéia da eficiê~ 

cia do hospital. Em nosso meio, onde se conhece 

bastante bem os efeitos dos meses quentes sobre as 

crianças, sp .... i a interessante medi":,, a necessidade de 

leitos para desidratação, por exemplo, para se a

tender a toda a demanda que ocorre de forma muito 

aumentada nesses meses. 
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Do ponto de vista epidemiológico, as es

tatísticas hospitalares permitem estudar a distri

buição por sexo e idade das pessoas hospitalizadas, 

tanto de maneira geral, como por determinadas doe~ 

ças, podendo-se até, algumas vezes - com muito cui 

dado por nao se conhecer a população exposta- ad-

mitir que as enfermidades na comunidade inteira te 

nham as mesmas características. Muitos fatores am 

bientais e sociais e suas repercussoes sobre a in-

cidência das doenças devem ser levados em conside-

-raçao. Da mesma forma, os efeitos do estado civil, 

raça, religião, ocupação, etc. Pode-se ainda ana 

lisar a incidência estacionaI das doenças 8 • Estu

dos epidemiológicos mais complexos e aprimoradosPQ 

dem ainda ser realizados nos hospitais, como estu

dos de caso-controle e coortes 15, 30 

Com relação a dados de morbidade hospit~ 

lar, no Estado de são Paulo já existe um sistena ce,!! 

tralizado de coleta dessas informações que, embora 

ainda bastante incompleto, permite uma análise do 

que está ocorr~ndo nesse setor; é preciso, apenas, 

que se compll..:.lL'- __ '':2, atualize ,.., i L:içoe esse si~ 

tema para que possa permitir o conhecimento total 

da morbidade hospitalar entre nós. 
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o prontuário hospitalar constitui a fon-

te principal desses dados, através das anotações 

feitas pelo pessoal médico e para-médico. No mo-
• 

mento da saída do paciente internado, o médico de-

ve transcrever o(s} diagnóstico(s} e dados impoE 

tantes dessa internação para uma folha de alta ou 

folha-resumo. Esse printuário é encaminhado aoSer 

viço de Arquivo Médico e Estatística (SAME) do ho~ 

pital, onde, entre outras finalidades, é utilizado, 

no Estado de são Paulo, para a elaboração de um bo 

letim mensal (modelo 101) que encaminhado ã Coorde 

nadoria de Assistência Hospitalar da Secretaria de 

Estado da Saúde, vai permitir a elaboração de esta 

tlsticas de morbidade hospitalar, através das saI-

das verificadas durante o mês. 

Como já foi dito, esse sistema nao está 

preenchendo sua função, pois, além de não conseguir 

dados da totalidade dos hospitais, não tem seqüên-

cia, uma vez que nao produz informações que possam 

ser aproveitadas nas tomadas de decisão. 

Além disso, como para tod as ?.s outras fo,!! 

t,;;s, tanto de mortalidade como de morbidade, tam-

bém em relação aos dados provindos dos hospitais l~ 

vantam-se dúvidas quanto a sua fidedignidade e pr~ 
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cisão. Na literatura nacional encontrou-se, ape

nas, referência a trabalho de YASLLE ROCHA31, que 

abordou o problema em situação restrita e diversa 

da aqui relatada. ~ válido, pois, indagar em que 

extensão esses dados estão corretos e, em que medi 

da as folhas-resumo e os Boletins 101, contêm to

dos os diagnósticos anotados no prontuário. 

Tentando encontrar resposta às questões 

acima, foi realizado este trabalho. 



18 

11. OBJETIVO 
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11. OBJETIVO 

Avaliar a fidedignidade dos dados hospi

talares de que dispÕe a Secretaria de Estado da Sa 

úde de são Paulo, em seu Boletim modelo 101, medi

ante a comparaçao de dados (idade, procedência, d~ 

tas de admissão e de saída, tipo de saída e diag

nósticos) desse Boletim com a folha-resumo eo pro~ 

tuãrio de cada paciente. 
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111. MATERIAL E METODOS 

o Estado de são Paulo possui 619 hospi

tais de Assistência Hospitalar Geral (todos com ex 

ceção dos de Tisiologia, Dermatologia Sanitária e 

psiquiatria) 1. Dos 619 hospitais, 350 (52,50%) en 

viam o Boletim 101 (Movimento de Pacientes Saldos) 

conforme Portaria SS-CAH n9 1/72, que regulamenta 

essa remessa. Esse boletim é mensal e contém da

dos referentes a número de registro, nome, idade, 

sexo, procedência, estado civil, data de admissão, 

data de saída, dias de hospitalização, tipo de sal 

da (alta ou óbito) e diagnóstico dos pacientes e

gressos desses hospitais durante o mês (ANEXO 1). 

Como se pretendia verificar a correçao des 

ses dados, foi necessária uma comparação c o m os 

prontuários do~pacientes, bem como com as folhas

de-alta a eles correspondentes. Foi escolhido o 

mês de outubro de 1974, por um lado pelo fato de ser 

um período dito "normal", ou seja, que não sofre in 

terferências de festas ou grandes feriados ou pro-
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váveis férias, o que poderia alterar a ~idade do 

registro das informações, pela eventual substitui

çao de funcionários habituais e, por outro lado, 

por dar tempo de os prontuários retornarem do Ins

tituto Nacional de Previdência Social (INPS). Es

se õrgio recolhe os prontuários juntamente com as 

contas hospitalares para fazer o processo de confe 

rência das contas. Depois de pronta essa conferên 

cia, os prontuários sio devolvidos ao hospital,com 

exceçao daqueles que sio glosados. Por motivos de 

ordem pessoal, pretendia-se começar a coleta de da 

dos no mês de fevereiro de 1975 e, dessa forma,cal 

culou-se que esse mês de outubro seria o indicado. 

Constituiu o universo de estudo, a tota

lidade das saídas citadas nos boletins 101 que es

ses hospitais enviaram à Coordenadoria de Assistên 

cia Hospitalar, referentes ao mês de outubro de 1974. 

Como o número de egressos desses hospitais repre~ 

tava um volume de informações grande demais p a r a 

ser manipulado (a média mensal de egressos em 1974 

foi 120.000 ne"sses 350 hospitais), o estudo foi rea 

1izado por meio de uma amostra. Para isso, esses 

hospitais que enviaram o Boletim 101, foram separ~ 

dos pelas onze regiões administrativas do Estado a 

que pertenciam e dentro destas, ordenados pelo ta-
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manho (número de leitos), de forma crescente e de 

crescente alternadamente. Assim, na la. Região ~ 

ministrativa do Estado (Grande são Paulo) os hospi 

tais foram postos em ordem crescente, ou seja, do 

menor para o maior tamanho. Na 2a. Região Adminis 

trativa (Santos) os hospitais foram postos em or

dem decrescente, ou seja, do maior para o menor t~ 

manho. Na 3a. Região Administrativa (Vale do Par~ 

Iba) os hospitais foram postos em ordem crescente, 

e assim sucessivamente até a lIa. Região Adminis

trativa. Essa ordenação se processou para que, ao 

se aplicar amostragem sistemática às unidades des

sa lista ordenada, fossem selecionadas unidades de 

todas as regiões e dos vários tamanhos. 

Tomou-se como unidade amostraI: hospi-

tal, conjunto de hospitais ou "parte" de hospital, 

dependendo do número de saldas verificado no mês de 

estudo. Com o intuito de se obter unidades amos

trais com número de pacientes saldos que não dife

rissem muito entre si 9 reuniram-se hospitais camme 

nos de 56 sald~s e "partiram-se" aqueles com mais 

de 682 saldas, t8r't.ando obter unini1d,-\~; anostrais a:m 

valores próximos ao número médio de saldas por ho~ 

pital na população (369 saldas). Os valores 56 e 

682 foram obtidos com base no referido número ~o 
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de saídas, no coeficiente de variação da variável 

"número de saídas" e no número de hospitais da po-

pulação* . 

-Com os 350 hospitais existentes cujos nu 

meros de egressos apresentavam um desvio padrão de 

414,8 saídas, formaram-se 455 unidades amostrais 

(conjuntos de um ou mais hospitais ou "partes" de 

hospitais) que por sua vez apresentaram um desvio 

padrão de 143,0 saídas. 

Após o cálculo do tamanho da amostra, e~ 

controu-se que o número mínimo de unidades amos-

trais a estudar seria 22. Porem, pa~a que se pu-

desse empregar a distribuição normal ao se efetuar 

estimativas por intervalo, estipulou-se que a amos 

tra deveria ter tamanho 30 6 • 

As 455 unidades amostrais aplicou-se a-

mostragem sistemática para o sorteio das 30 unida-

des. Uma vez que as unidades amostrais foram con-

glomerados de ~aídas e, visto que todas as saídas 

dos conglomerados selecionados foram consideradas 

da amostra, o processo empregado foi o de amostra-

gem sistemática de conglomerados por etapa única. 

* SILVA, E.P.C. - Formação de conglomerados atendendo a con
dições requeridas no emprego da estimativa-padrão (com~ 
nicação pessoal). 
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Após o sorteio, foram os ~tes os hos 

pitais a serem visitados: 

UNID. 
AMOST. H O S P I T A L 

1. Hospital Monumento - são Pau-
10 ........................... . 

2. Hos P I ta I são João Bati sta - são 
Paulo ••••••••.•••••••••••• 

3. Hospital Ribeirão Pires - Ri 
bei rão Pi res ............. --: 

4. Hospital Maternidade são Lu-
ís - são Paulo .......... .. 

5. Ma t e r n i d a d e A m p a r o Ma te r na I -
são Paulo ••••••••••••••••• 

6. Hospital Infanti I Cândido Fon 
toura - são Paulo .......... . 

7. Hospital Zona Sul - são Pau-
lo ........................... . 

8. Hospital Emílio Ribas -são Pau 
lo •••••••••••••...••••.••• 

9. Hospital Matarazzo - são Pau 
1 o ......................... . 

10. Santa Casa - Santos 

11. Santa Casa - Cachoei ra Paulis 
ta ••• • ti... • • • • • • • • • • ,. .......... . 

• 
12. Santa Casa - Itapetininga •• 

13. Santa Casa - Piedade 

14. Hospital Maternidade N. Sra. 
das Graças - Itaporanga 

N <? O E 
SArDAS 
DO MEs 

71 

765 

439 

751 

1 .475 

523 

1 .307 

2. O 1 O 

3.045 

3.745 

167 

703 

202 

99 

N <? O E 
SArDAS 
SORTEADO 

7 1 

383 

439 

375 

369 

523 

327 

402 

381 

375 

167 

352 

202 

99 

conto 



UNIO. 
AMOST. H O S P I T A L 

15. Santa Casa - Joanópol i s .... 

16. Hospital de Caridade -Vargem 
Grande do Sul ............ . 

17. Santa Casa - Moji-Mirim 

18. Hospital são Vicente - Santa 
Casa - são José do Rio Pardo 

19. Santa Casa - Piracicaba .... 

20. Santa Casa - Barretos 

21. Santa Casa - Santa Rita do Pas 
sa Quatro 

22. Maternidade Gota de Leite-A 
r a raq ua ra ................ . 

23. Santa Casa - Ouartina 

24. Santa Casa - Bauru 

25. Santa Casa - José Bonifácio. 

26. H~spital são Lourenço - Uru-
pe 5 ••••••••••••••••••••••• 

27. Santa Casa - Presidente Pru-
dente .................... . 

28. [casa de Saúde Santo Antônio -
Regente Feljó ............ . 

C a s a de S a ú d e O r. U c h i da - Pre 
sidente P.udente ......... . 

29. Hospital Beneficente são Vi
cente de :'~',_':: - Vera Cru-

30. Santa Casa - Maríl ia 

N'? O E 
SAlDAS 
DO MtS 

189 

360 

475 

925 

1 .327 

747 

187 

123 

283 

1 • 078 

284 

1 1 7 

969 

33 

29 

170 

978 

26 

N'? O E 
SAlDAS 
SORTEAOO 

189 

360 

475 

308 

332 

374 

187 

123 

283 

359 

284 

117 

323 

33 

29 

170 

326 
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Nota-se que, no sorteio, nao houve ~um 

hospital da 9a. Região Administrativa. 

Neste trabalho, esses hospitais serao re 

feridos por números que representam urna ordem dife 

rente daquela usada acima, a fim de se evitar a i

dentificação dos hospitais. 

Esses 30 conglomerados tinham urntotal de 

8.737 saídas relacionadas nos Boletins 101. Corno a 

única maneira de se conseguir os dados desejados

estudo de prontuários e folhas de alta- era ir a

té o hospital, foram feitas viagens a todas as ci

dades onde se localizavam os hospitais sorteados. 

Era feito o contato com o hospital previamente por 

telefone a fim de que os prontuários desejados fos 

sem deixados já separados para facilitar o traba

lho. 

Os prontuários e folhas de alta foram a

nalisados para se verificar a correção da transcri 

ção de variáve!s referentes a: 1) dados de identi 

ficação: idade e procedência; 2) dados administr~ 

tivos: data de admissão e de saída e tipo de saída 

e, 3) diagnósticos. 
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Em alguns hospitais, no momento da admi~ 

sao do paciente, é feita uma ficha de identifica

ção ou ficha-Indice. Essas fichas, por vezes, são 

a fonte dos dados de identificação e administrati

vos que constam do Boletim 101. Dessa forma, sem

pre que necessário, elas foram usadas para verifi

caça0 desses itens, assim como os livros de inter

nação de pacientes que, por vezes, substituem es

sas fichas. 

Embora se pretendesse, inicialmente, est~ 

dar a variável sexo, essa idéia foi abandonada por 

ter sido esse item acrescentado recentemente ao B2 

letim 101 e a instrução a respeito não ter sido, ~ 

inda, posta em prática por todos. Como a instru

ção recomenda que esse item seja transcrito no es

paço destinado a cor ou raça, esta variável também 

não foi analisada. Em alguns hospitais, o espaço 

destinado a estado civil foi, por vezes, aproveita 

do para o item sexo, o que fez com que se descar

tasse também a variável estado civil. 

Além da verificação da correçao da trans 

crição das variáveis citadas acima, os prontuários 

foram lidos em busca de outros diagnósticos chama

dos "ocultos", ou seja, resultadOs de exames com-
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plementares ou outras informações por vezes conti

das na anamnese, exame fisico e/ou anotação de evo 

lução do caso, e no relatório de enfermagem. Os e 

xames complementares usados para se conseguir in-

formações adicionais foram RX, cultura de urina, prQ 

toparasitológico e hemograma. 

Ao final, os diagnósticos foram codific~ 

dos usando-se a Classificação Internacional de Do

enças (CID), 8a. Revisão 14 • Esses diagnósticos f~ 

rarn utilizados para se estabelecer a proporção de 

diagnósticos por paciente existente em cada urna das 

três fontes estudadas. 

Sempre que se referir a tamanho de hosp! 

tal, isto diz respeito a número de leitos, segundo 

publicação do Ministério da Saúde 3 onde se conside 

ra: 

- HOSPITAL PEQUENO - até 49 leitos 

- HOSPITAL M~DIO - 50 a 199 leitos 

- HOSPITAL GRANDE - 200 a 499 leitos 

- HOSPITAL EXTRA - 500 e mais leitos. 
• 

Para o cilculo do coeficiente e correla

çao entre a relação: número de diagnósticos ~p~ 

ciente observados nos prontuirios e número de lei

tos, foi usado o coeficiente de correlação de pos

tos de SPIERMANN28. 
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IV. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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IV. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A. OS ARQUIVOS MtDICOS E PERDAS DE PRONTUARIOS 

De uma maneira geral, a aceitação por pa!:, 

te dos hospitais foi boa, não tendo havido nenhuma 

recusa ao fornecimento dos dados. No entanto, é im 

portante frisar que havia o respaldo do nome da Se 

cretaria da Saúde. 

A verificação dos Serviços de Arquivo Mé 

dica e Estatística (SAMEs), quanto à sua organiza

çao, nao foi feita nos hospitais, uma vez que não 

era essa a finalidade deste trabalho e, nem se es

tabeleceram, a priori, critérios para julgá-los. P2 

de-se dizer, porém, que em virtude do incremento 

dos registros hospitalares devido ao INPS, esses S~ 

viços, na maioria dos casos, estão mais ligados à 

Contabilidade do que a um serviço de registros hos 

pitalares proprL'",,",onte dito. Tr'. ~ orque, nos lu

gares onde há alguma função de registro hospitalar, 

esta existe muito mais no sentido de satisfazer as 
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exigências do INPS, para fins de reembolso, do que 

com preocupações de ordem administrativa ou epide

miológica. Verificou-se que há uma nítida diferen 

ça entre o tratamento dado aos prontuários dos pa

cientes do INPS por um lado, e de pacientes i ndi

gentes e particulares por outro. Essa difererça ch~ 

ga ao ponto de haver locais, funcionários e impres 

sos diferentes para uns e outros, ou ainda, a ine

xistência de registro de informações por parte dos 

médicos nos prontuários de indigentes e particula

res. Mas, de uma maneira geral, os prontuários, no 

que dizem respeito aos registros das informações, 

sao bastante pobres, não havendo anamnese nem exa

me físico de entrada, com algumas exceções. A ano 

tação da evolução do estado do paciente nem sempre 

é diária. Encontrou-se um hospital onde nem havia 

prescrição no prontuário. Essa situação muda um 

pouco nos hospitais maiores ou envolvidos com ensi 

no, o que já foi notado por NATHANSON & BECKER19 e, 

também, pelo Comitê Regional Assessor sobre Esta

tísticas de Saúde da Organização Panamericana de Sa 

úde, no seu 3<i informe, que diz " ... reconheceu-se 

que a etapa de desenvolvimento do hospital influi 

sobre o conteúdo da história c.LLnica" 25 • 

Na amostra estudada, entretanto, houve 6 
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hospitais utilizados para ensino cuja qualidade de 

registros de dados nos prontuários foi inferior a 

de hospitais menores, não envolvidos em treinamen-

to de profissionais médicos. 

Em um hospital nao universitário, mas que 

recebia estudantes de medicina da faculdade local, 

em convênio, constatou-se a inexistência de SAME, 

havendo apenas um arquivo onde os prontuários eram 

guardados, unicamente por insistência de uma fun-

cionária e, ainda assim, de forma totalmente erra-

da. 

o custo dos impressos parf'ce ~:er um do s 

fatores que desestimula aqueles que não estão con-

vencidos da importância e da necessidade de um ~ 

organizado, preferindo gastar suas verbas em outros 

setores do hospital. Em outro hospital visitad~ha 

via prontuários de péssima qualidade, aindaque co~ 

tando com residentes e, no entanto, realizava mi-

crofilmagem desses mesmos prontuários,mostr~ fal 

ta de critéri~na utilização de tais recursos. 

Não obstante tudo isso, foram encontra-

dos hospitais onde, a despeito do pouco caso dado 

ao assunto pelos dirigentes, havia funcionários de 

BIBLIOTECA 
FACULDi\LE DE SA!JD!: PÚBLICA 
UNIVERjIDt:.DE DE :;t.u PAULO 

s p - 8 
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dicados e motivados que mantinham seus serviços em 

bom funcionamento, na maioria das vezes até à reve 

lia do interesse da direção. Este fato e, ainda, 

o desestímulo pela falta de colaboração e compree~ 

são dos médicos, demonstram claramente qual o pes

soal a ser motivado. porém, com a valorização dos 

SAMEs pelo INPS, para efeito de credenciamento dos 

hospitais, talvez esses dirigentes venham a dar 

maior importância a esses serviços, da mesma manei 

ra corno se começa a observar com relação aos pron

tuários. 

t importante ressaltar que, em todos os 

hospitais visitados, os responsáveis pelo serviço 

foram unânimes em afirmar que não há interesse dos 

médicos das instituições pelos prontuários, ou se

ja, mesmo naqueles hospitais onde há atividade do

cente, os prontuários não são usados para ensino 

e/ou pesquisa, muito embora o valor desse instru

mento tenha sido bastante enfatizado por diversos 

autoresS, 19. A forma de anotação dos dados era bas 

tante heterogêpea, havendo, por exemplo, desde hos 

pitais com folha única com identifi~ar~G, diagnós

tico e medicação, sendo esse o único registro en

contrado, até outros em que se encontravam, de mo

do ordenado e seqüente, todos os componentesdo ~n 

tuário, conforme recomendação dos autores 5 • 
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Esse pouco interesse em relação aos re-

gistros, é confirmado pelo número de perdas de 

prontuários verificado durante o trabalho (TABE

LA 1 e ANEXO 2). Do total de prontuários espera-

dos - 8.737 - nao foram p.J'\contrados 1.716 (19,64%), 

variando essa perda entre os extremos de 08e 75,29% . 

TABELA 1 - NUMERO E PERCENTUAL DE HOSPITAIS SEGUN-
DO A PERCENTAGEM DE PERDA DE FICHAS DE 
IDENTIFICAÇAO E PRONTU~RIOS. 

FICHAS DE PRONTUARIOS IDENTIFICAÇAo 

O lo- 10 18 1 O 
(58,06%) (32,25%) 

10 t-- 20 9 8 
(29,03%) (25,81%) 

20 t-- 30 3 6 
(9,68%) (19,35%) 

30 t-- 40 1 
(3,23%) 

40 t-- 50 1 5 
(3,23%) (16,13%) 

50 t-- 60. • 
60 r- 70 

70 t-- 80 1 
(3,23%) 

T O T A L ...... 3 1 3 1 
(100,00%) (100,00%) 
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Para efeito de amostragem, apesar da peE 

da de 19,64% de prontuários, a precisão das estima 

tivas continuou aceitável. No entanto, do ponto de 

vista do hospital, individualmente, essa perda não 

deveria ocorrer. Em estudo realizado em hospitais 

da Escócia, a fim de verificar a acurácia dos da-

dos recebidos pelo órgão central, LockWood teve u

rna perda de apenas 0,2%12. 

No hospital 30*, a perda de 75,29% se de 

veu ao fato de que, anexo ao hospital, há um asilo 

de velhos, mantido pela mesma entidade, que os "i,!! 

terna" periodicamente no hospital, para receber a 

subvenção do Conselho Estadual -de Auxílios e Sub

vençoes (CEAS) da Secretaria da promoção Social do 

Governo do Estado de são Paulo. Nesse caso, o ho~ 

pital não faz prontuários desses pacientes, somen-

te registrando-os no livro de internações. 

Outro motivo do elevado percentual de peE 

das foi a inclusão de recém-nascidos normais no Bo 

letim 101, o qbe provocou não-resposta, pois esses 

recém-nascidos não deveriam ser incluídos no Bole-

* Conforme citado, os números dos hospitais não re 
presentam a ordem referida em Material e Métodos.-
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time Para esses casos, na verdade, nao havia pro~ 

tuãrios e, assim sendo, foram considerados "perdas". 

Por outro lado, houve sub-registro de saí 

das nos Boletins 101, fato que, infelizmente, só pô 

de ser comprovado em dois hospitais (n9 25 e n9 4) , 

sendo que, em um deles (n9 25), foi de 13,47%. Em 

dois outros hospitais (n9s. 27 e 31) os recém-nas

cidos patológicos não eram acrescentados no Bole

tim 101, quando deveriam sê-lo. 

A perda de 18,67%, verificada no hospi

tal n9 24, foi devida ao fato de que, durante a f~ 

se de levantamento de dados, os prontuários corres 

pendentes ao mês de estudo foram, excepcionalment~ 

solicitados pelo INPS, para controle. Apesar de se 

retornar por três vezes ao hospital, como ainda nao 

tivessem sido devolvidos após três meses, foram con 

siderados como perda. 

No hospital n9 25, 41,78%dos prontuários 

nao foi encont~ado, porque esse hospital se encon

trava em reforma de sua planta flsica, o que impo~ 

sibilitou o acesso a grande part~ ro arquivo. Após 

vários retornos ao hospital, a situação não havia 

mudado. 
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Não foi posslvel discriminar e quantifi

car cada um desses fatores no total das perdas de 

prontuários. 

Na quase totalidade dos hospitais, mesmo 

em relação àqueles pacientes cujos prontuários nao 

foram encontrados, foi posslvel obter dados de i

dentificação, mediante fichas de identificação que, 

como se verifica na TABELA 1 e ANEXO 2, tem um peE 

centual de perda inferior ao de prontuários. 

B. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Foram considerados como identificação os 

itens idade e procedência. Não houve preocupação 

quanto a número de registro ou nome do paciente pois, 

inúmeros hospitais tinham o arquivo ainda nominal, 

ou no mapa havia apenas as iniciais. A única preo

cupação foi saber se seria posslvel reaver esses 

prontuários, no caso de se precisar fazer um levan 

tamento. A eJse respeito, é interessante notar que, 

na maioria dos hospitais, se nao se souber qual o 

mês da salda, não é possível reaver o prontuário a 

penas com o nome do paciente, pois não há ficha-I~ 

dice e, os pacientes recebem números diferentes a 

cada internação. 
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1. Idade do Paciente 

Em relação a esse item, há pouco a anali 

sar frente aos resultados da TABELA 2, onde são mos

trados, em números absolutos e em percentagem, as 

comparações entre o Boletim 101 e os prontuários nos 

hospitais estudados. Dada a alta percentagem de 

concordância, 97,08%, pode-se concluir que os erros 

encontrados são casuais, ou devidos à desatençãodos 

funcionários e, ocorrem, geralmente, por inversão 

de número no momento da datilografia, por esqueci

mento da especificação de dias ou meses, o que le

va sempre a se considerar como "anos" e, ainda, por 

uso de ficha do paciente desatualizada, em caso de 

internações sucessivas. Apenas dois hospitais se 

sobressaem por apresentarem uma percentagem maior 

do que os outros (n9 1 e n9 2). Os dois são exclu 

sivamente maternidade, o que poderia provocar, pe

lo tipo de internação, uma informação imediata er

rada, que seria retificada, em seguida, quando da 

apresentação dhs documentos mas, corrigida em ou

tro local que não aquele de onde é retirada a infar 

maçao para o BC, ' ",:-i.m. O fato nF' o INPS exigir a do 

cumentação para internação, trouxe uma melhora des 

sa informação. 
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TAB E LA 2 - NOME RO E PE RCENTAGEM DE IN FORMAÇOES DO 
ITEM "IPADE" NO BOLETIM 101, SEGUNDO OS 
HOSPITAIS E CORREÇAO. 

~ 
CORRETAS INCORRETAS AÇOES TOTAL 

HOSPITPl N'? 1 % N'? I % 

1 324 291 89,81 33 10 , 19 
2 119 105 88,24 14 1 1 ,76 
3 373 364 97,59 9 2,41 
4 292 268 91 ,78 24 8,22 
5 149 146 97,99 3 2, O 1 
6 498 475 95,38 23 4,62 
7 29 28 96,55 1 3,45 
8 252 251 99,60 1 0,40 
9 378 375 99,21 3 0,79 

10 348 346 99,43 2 0,57 
1 1 79 77 97,47 2 2,53 
12 189 186 98,41 3 1,59 
13 227 222 97,80 5 2,20 
,4 319 318 99,69 1 ° ,31 
15 333 331 99,40 2 0,60 
16 446 437 97,98 9 2,02 
17 52 50 96 J 15 2 3,85 
18 197 190 96,45 7 3,55 
19 300 298 99,33 2 0,67 
20 306 304 99,35 2 0,65 
21 33 33 100,00 - -
22 393 376 95,67 17 4,33 
23 170 164 96,47 6 3,53 
24 319 298 93,42 21 6,58 
25 223 216 96,86 7 3,14 
26 300 299 99,67 1 0,33 
27 353 350 99, 15 3 0,85 
28 116 116 100,00 - -
29 J18 311 97,80 7 2,20 
30 169 166 98,22 3 1 ,78 
31 279 262 93,91 17 6,09 

TOTAL •.. 7.883 7.653 97,08 230 2,92 
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2. Procedência do Paciente 

A TABELA 3 mostra a comparaçao entre as 

fontes, com relação à procedência do paciente. Amé 

dia de erro encontrada (3,07%) pode ser considera

da casual, sendo dessa grandeza apenas pelo alto p~ 

so do hospital n9 16, com 24,66% de erro que, tal

vez por desconhecer o significado do termo proce

dência, colocava todos os pacientes como proceden

tes da própria cidade onde se localiza o hospital. 

O hospital n9 17, por atender quase exclusivamente 

casos de acidentes de trabalho, anotava como proc~ 

dência o local de trabalho do paciente e, essa in

formação era passada para o Boletim 101. Nesse ca 

so nem foi possível conferir o dado, porque não ha 

via o endereço da residência do paciente e, consi

derou-se como 100% correto, visto que não haviadis 

cordância entre o Boletim e o prontuário. Dessa for 

ma, mesmo tendo uma concordância de 100%, do ponto 

de vista epidemiológico essa informação é falha. 

No trabalho realizado na Escócia 12 , o er 

ro encontrado nes~~ item foi dá vLuem de 5,21%, de 

vendo-se fazer a ressalva, no entanto, de que na

quele país a informação chega a um nível de deta

lhamento muito maior do que o nosso. 



42 

TABELA 3 - NUMERO E PERCENTAGEM DE INFORMAÇOES DO 
ITEM "PROCED~NCIA" NO BOLETIM 101, SE
GUNDO HOSPITAIS E CORREÇ~O. 

~ ÇOE'S' CORRETAS INCORRETAS 
TOTAL 

HOSP ITAI N'? I % N'? I % 

1 324 303 93, 52 21 6,48 
2 11 9 119 100,00 - -
3 373 363 97,32 10 2,68 
4 292 283 96,92 9 3,08 
5 149 146 97,99 3 2 , O 1 
6 498 488 97,99 10 2 , 01 
7 29 28 96,55 1 3,45 
8 252 250 99,21 2 0,79 
9 378 374 98,94 4 1 ,06 

10 348 329 94,54 19 5,46 
1 1 79 79 100,00 - -
12 189 187 98,94 2 1 ,06 
13 227 221 97,36 6 2,64 
14 319 3 1 1 97,49 8 2,51 
1 5 333 332 99,70 1 0,30 
16 446 336 75,34 110 24,66 
17 52 52 100,00 - -
1 8 197 191 96,95 6 3,05 
1 9 300 297 99,00 3 1 , O O 
20 306 306 100,00 - -
21 33 33 100,00 - -
22 393 389 98,98 4 1 , 02 
23 170 169 99,41 1 0,59 
24 319 316 99,06 3 0,94 
25 223 219 98,21 4 1,79 
26 300 300 100,00 - -• 27 353 349 98,87 4 1 ,13 
28 116 112 96,55 4 3,45 
29 318 312 98, 11 6 1,89 
30 169 168 99,41 1 0,59 
3 1 279 279 100,00 - -

TOTAL ... 7.883 7 .641 96,93 242 3,07 
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c. DADOS ADMINISTRATIVOS 

1. Data de Admissão 

A data de admissão tem importância na m~ 

dida em que é utilizada para o cálculo do tempo 

de permanência. Neste trabalho, segundo mostra a 

TABELA 4, encontrou-se baixa percentagem d e erro 

(1,53%), considerando-se o total de internações pa 

ra o conjunto de hospitais estudados. A variação 

observada foi de 0% (hospitais n9s. 2, 10, 17, 20, 

21, 23 e 31) a 5,35% (hospital 29). LOCKW000 12 en

controu, com relação a mesma vari z,vc .~ I 1,63% de in 

correção, o que não difere em mui to do resultado e n 

contrado neste trabalho. 

2. Data de Saída 

Ao contrário da data de admissão, este 1 

tem apresenta incorreção muito grande (TABELA 5). 

No total de prontuários vistos, o erro médio encon 

trado foi de 7,43%, variando encre os extrem03 0% 

e 82,51%. Vários fatores podem ser responsáveis por 

esse fato. O primeiro deles, encontrado nos hospi 
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TAB E LA 4 - NUMERO E P E RCE NTAGEM DE IN FORMAÇOES DO 
ITEM "DATA DE ADMISSAO" NO BOLETIM 101, 
SEGUNDO HOSPITAIS E CORREÇAO. 

~
NFORMA 

ÇOES 
HOSPITAl 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 

1 ° 
1 1 

12 
13 
1 4 
15 
16 
1 7 
1 8 
19 
20 
2 1 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

TOTAL ... 

TOTAL 

324 
119 
373 
292 
149 
498 

29 
252 
378 
348 

79 
189 
227 
319 
333 
446 

52 
197 
300 
306 

33 
393 
170 
319 
223 
300 
353 

·1 16 
318 
16 q 

'1../';) 

7.883 

CORRETAS 

N<: 1 % 

320 
1 19 
364 
286 
144 
486 

28 
243 
376 
348 

78 
187 
226 
315 
322 
441 

52 
196 
297 
306 

33 
392 
170 
312 
217 
295 
351 
1 1 ° 
301 
168 
279 

7.762 

98,77 
100,00 
97,59 
97,95 
96,64 
97,59 
96,55 
96,43 
99,47 

100,00 
98,73 
98,94 
99,56 
98,75 
96,70 
98,88 

100,00 
99,49 
99,00 

100,00 
100,00 
99,75 

100,00 
97 ,81 
97 ,31 
98,33 
99,43 
94,83 I 
94,65 
99,4 1 

100,IJU 

98,47 

INCORRETAS 

N<: 1 % 

4 

9 
6 
5 

12 
1 

9 
2 

1 

2 
1 
4 

1 1 

5 

1 

3 

7 
6 
5 
2 
6 

17 
1 

121 

1 ,23 

2,41 
2,05 
3,36 
2,41 
3,45 
3,57 
0,53 

1 ,27 
1 ,06 
0,44 
1,25 
3,30 
1 , 1 2 

0,51 

1 , ° ° 
0,25 

2, 19 
2,69 
1 ,67 
0,57 
5, 17 
5,35 
0,59 

1 ,53 
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TABELA 5 - NUMERO E PERCENTAGEM DE INFORMAÇOES DO 
ITEM "DATA DE SAlDA" NO BOLETIM 101, SE 
GUNDO HOSPITAIS E CORREÇAO 

~ 
CORRETAS INCORRETAS ÇOES TOTAL 

HOSPITAl N~ I % N~ I % 

1 324 263 81 , 17 6 1 18,83 
2 119 1 19 100,00 - -
3 373 373 100,00 - -
4 292 280 95,89 12 4, 11 
5 149 143 95,97 6 4,03 
6 498 498 100,00 - -
7 29 29 100,00 - -
8 252 233 92,46 19 7,54 
9 378 375 99,21 3 0,79 

1 O 348 344 98,85 4 1 , 1 5 
1 1 79 76 96,20 3 3,80 
12 189 182 96,30 7 3,70 
1 3 227 78 34,36 149 65,64 
14 319 319 100,00 - -
15 333 333 100,00 - -
16 446 440 98,65 6 1 ,35 
17 52 51 98,08 1 1,92 
18 197 197 100,00 - -
19 300 293 97,67 7 2,33 
20 306 306 100,00 - -
2 1 33 33 100,00 - -
22 393 392 99,75 1 0,25 
23 170 167 98,24 3 1 ,76 
24 319 313 98, 12 6 1 ,88 
25 223 39 17,49 184 82,51 
26 300 288 96,00 12 4,00 
27 .353 335 94,90 18 5, 10 
28 • 116 99, 14 0,86 1 1 5 1 

29 318 310 97,48 8 2,52 
30 1 (: q 133 78,70 36 21 ,30 
3 t 279 240 86,02 39 13,98 

TOTAL ... 7.883 7.297 92,57 586 7,43 
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tais 1 e 25 que apresentam, respectivamente 18,83% 

e 82,51% de erro, consiste na saída considerada co 

mo o dia em que há alta hospitalar e, não o dia em 

que, verdadeiramente, o paciente desocupa o leito. 

~ fato muito comum em nosso meio, os pacientes de

penderem de acompanhantes para sairem do hospital 

e, às vezes, a comunicação é difícil, o que aumen

ta a média de permanênCia desses pacientes. No hos 

pital n9 25, a situação encontrada foi a seguinte: 

a alta médica é dada verbalmente à enfermagem que 

a anota no censo. Este vai para a seção de Esta

tística, que passa a informação para o Boletim 101. 

Quando o paciente sai realmente, é dada a alta no 

prontuário. Essa alta não é registrada logo no i

nício no prontuário, porque o INPS glosa os dias 

de estada além da alta, que acaba ficando por con

ta do hospi tal. Dessa forma, todo o processo de 

saída do paciente é desencadeado apenas verbalmen

te e, o registro no prontuário somente é feito quan 

do o paciente já saiu. Quando inquirido a respei

to do porque nao era colocada a data verdadeira da 

saída no Bole~im 101, o administrador do hospital 

n9 25 informo' .. ser mais importante a informação de 

quanto "deveria" ficar o paciente e, não, de quan

to "ficou". Em outro hospital (n9 26) com 4,00% de 

erros na data de saída, após o médico ter dado al-
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ta, a informação já era enviada ã Seção de Estatís 

tica e, não se encontrava mais nenhuma informação 

no prontuário, nem mesmo anotações de enfermagem, 

o que, como no caso anterior, acarretou um tatp:) de 

internação irreal. 

Nos hospitais 13 e 30 a informação da aI 

ta era totalmente forjada, para aumentar a perma

nência do paciente e, desta forma, aumentar o auxí 

lio financeiro recebido do CEAS. Em um deles (n9 

13), acrescentava-se sistematicamente três dias ã 

alta dos pacientes indigentes. 

Dessa forma, é impossível fazer qualquer 

análise de média de permanência por doença, e suas 

implicações, ou pretender usar essa informação pa

ra o planejamento de hospitais. Estar-se-ia sube~ 

timando ou superestimando a necessidade de lei tos 

para determinada doença ou especialidade; obstetrI 

cia, por exemplo, é o caso mais freqüente onde se 

tem que conhecer a média de permanência para se de 

terminar a nec~ssidade de lei tos. Os hospitais n9s. 

1 e 25 são apenas maternidades, e a sua taxa de er 

ros quanto a este dado já foi comentada. A impor

tância de se estabelecerem padrões locais ou regi~ 

nais de tempo de hospitalização, mais condizentes 
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com a realidade que se vive, fica postergada dian

te de resultados tão discrepantes. 

LOCKWOOD, em trabalho já citado 12 , encon 

trou um erro de 3,58%, praticamente a metade do ob 

servado aqui. No entanto, deve-se lembrar que a 

grande maioria dos hospitais escoceses é governa

mental, não tendo, por essa razão, interesse emfoE 

jar datas de salda inverldicas. Nos dois b:>spitais 

governamentais desta amostra, os erros encontrados 

foram menores do que 1%, na data de salda. 

3. Tipo de Saída 

A TABELA 6 mostra os percentuais de acer 

to e de erro entre o Boletim 101 e o prontuário do s 

pacientes, relativamente ao tipo de salda. ~ que 

as possibilidades eram alta e óbito, aqui se veri

ficou quantas vezes a alta foi anotada como óbito 

e, vice-versa, o óbito anotado como alta. Os resul 

tados mostram~ue a incorreção relativamente a es

se item é muito pequena, em média 0,18%, provavel

mente decorrente de distração dos funcionários no 

momento da transcrição, uma vez que não há aqui i~ 

fluência de fatores econômicos ou administrativos. 
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TABELA 6 - NOMERO E PERCENTAGEM DE INFORMAÇOES DO 
ITEM "TIPO pE ALTA" NO BOLETIM 101, SE
GUNDO HOSPITAIS E CORREÇXO. 

H ~ ÇOE~ CORRETAS INCORRETAS 
TOTAL 

I I OSPITAI N~ % N~ % 

1 324 324 100.00 - -
2 119 119 100.00 - -
3 373 372 99.73 1 0.27 
4 292 290 99.32 2 0,68 
5 149 147 98.66 2 1 .34 
6 498 498 100,00 - -
7 29 29 100.00 - -
8 252 250 99.21 2 0,79 
9 378 377 99.74 1 0,26 

1 O 348 348 100.00 - -
1 1 79 79 100,00 - -
12 189 189 100.00 - -
13 227 227 100.00 - -
14 319 318 99.69 1 ° ,31 
15 333 333 100,00 - -
16 446 446 100,00 - -
17 52 52 100,00 - -
18 197 197 100,00 - -
19 300 300 100,00 - -
20 306 303 99,02 3 0,98 
21 33 33 100,00 - -
22 393 392 99,75 1 0,25 
23 170 170 100,00 - -
24 319 319 100,00 - -
25 223 223 100.00 - -
26 300 300 100,00 - -
27 353 353 100,00 - -
28 .116 116 100,00 - -
29 318 318 100,00 - -
30 VQ (J_ 168 99.41 1 0.59 
31 279 279 100,00 - -

TOTAL ... 7.883 7.869 99,82 14 O, 18 
-- ,~ 
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No levantamento realizado na Escócia12~ enu foi 

da ordem de 0,60%. 

D. DIAGNOSTICOS 

Embora por exigência do INPS o registro 

dos dados tenha melhorado, pois através deles se 

faz o pagamento pelos serviços prestados, a quali

dade dos diagnósticos pareceu bastante duvidosa. Es 

sa opinião se baseia no fato de que, em alguns ho~ 

pitais, verificou-se que os diagnósticos estavam 

realmente fundamentados em dados clInicos elabora 

toriais aparentemente fidedignos, podendo, pois, ser 

confiáveis mas, em outros, não havia nenhuma anota 

çao para comprovação do diagnóstico registrado, o 

que levou à sua aceitação sem margem de discussão 

quanto à sua autenticidade. 

Por outro lado, o INPS através de sua for 

ma de pagamento - as Unidades de Serviço- tem pr~ 
• 

piciado diagnósticos forjados e operações desnece~ 

sárias. GENTILE ~~ MELLO anal~s3 este assunto em 

seu trabalho "Assistência Obstétrica no INPS: irra 

cionalidade e desperdício"17, onde comenta pesqui-
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sa realizada em Nova York a respeito das aberrações 

na esfera da medicina privatizada. Ainda G E NT I L E 

DE MELLO em outro trabalho, "Epidemiologia das ce

sarianas"16, já mostrou esse fato, também verific~ 

do neste trabalho, no qual se encontrou inclusive 

um prontuário com diagnóstico de: "cesariana p o r 

desproporção céfa10-pé1vica" e anexo um resultado 

de Rx relatando a ausência de desproporção, com ba 

cia e feto de dimensões normais. Em um dos hospi

tais (n9 25) constatou-se que dos 185 partos, 70 fo 

ram cesáreas (37,84%) e em todas as parturientes 

submetidas a essa cirurgia, havia sido realizado, 

pelo próprio hospital, um exame hematológico, sé

rie vermelha. A anemia observada, em grande parte 

dos casos da ordem de 70% de hemoglobina, trazia co 

mo conseq~ência uma transfusão sang6Inea, procedi

mento de modo algum inócuo e com indicação bastan

te discutlve1. 

Em outra ocasião (hospital n9 16), segu~ 

do depoimento de médico, os diagnósticos encontra

dos nos prontdãrios do INPS atendidos por ele eram 

apenas para :::c..:.:.:'_ ~ -Fazer as exi opncias do Instituto, 

sendo as informações reais guardadas em fichas paE 

ticu1ares que ele mantinha consigo. Ainda o mesmo 

médico informou que freqüentemente criava sinais 
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e/ou sintomas para justificar cirurgias, caso con-

trário o INPS glosa o pagamento. Não se acredi ta 

que a atitude deste profissional seja isolada ou ú 

nica, mas apenas que houve neste caso a oportunid~ 

de de se conseguir algum tipo de informação por c~ 

municação pessoal. Dessa forma, muito mais do que 

verificar a correção da transcrição de informações, 

acredita-se ser importante verificar a correção do 

diagnóstico propriamente dito; e, aqui, a preocupa 

ção não ficaria apenas na qualidade da informação 

mas, principalmente, na qualidade da assistência mé-

dica que se sente deteriorar a cada dia. Quantos 

procedimentos cirúrgicos são efetuados exclusiv~ 

te por causa das "unidades de serviço", sem o me-

nor respeito pelo paciente e a sua saúde? 

1. Diagnósticos existentes no Boletim 101, na 

Folha-Resumo e no Prontuário 

Do total de prontuários estudados-7.02l-

apenas 6.381 (90,88%) tinham folha-resumo, ou seja, 
• 

eram completos. Assim, para que a perda não se toE, 

nasse ainda maior, esses prontuários incompletosf~ 

ram aproveitados, fazendo-se a ressalva, sempreque 

necessário (TABELA 7). 
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TABELA 7 - NOMERO DE PRONTU~RIOS EXAMINADOS COM E SEM FOLHA-RESUMO E NOMERO DE 
DIAGNOSTICaS ENCONTRADOS NOS BOLETINS 101, FOLHA-RESUMO E PRONTUA· 
RIOS E RESPECTIVAS RELAÇOES, SEGUNDO OS HOSPITAIS 

(1) (2) ( 3) (4} ( S) (6) (1 ) ( 8) (9) 

TúI,\L IE N~ PRON- N~ PRON- N~ DIAG-
RELAçAo N~ DIAG- RELAÇAO N~ DIAG- RELAçAO 

HOSPITAIS' I'R(llmJ,~- TuARIOS TuARIOS NOSTICOS NOSTICOS NOSTICOS 
RIOS E.XA COM FO- SEM FO- NO BOL(- (4) / (1) NA FOLHA (6) / (2) NO PRON- (8) I (1) 
mNAOOS- LHA-RESU LMA-RESU T IM 101 -RESUMO TuARIO 

HO MO -

1 324 - 324 324 1,00 - - 331i 1.03 

2 116 107 9 118 1.02 109 1,02 177 1,53 

3 36lt 364 - 425 1.17 422 1,16 553 1.52 

4 274 270 li 278 1.01 368 1.36 1t31 1.57 

5 86 83 3 98 1,14 97 1,17 111 1.29 

6 497 495 2 557 1,1" 614 1.24 806 1,62 

7 29 29 - 30 1.03 30 1,03 30 1,03 

8 142 lli2 - 11,7 1.04 148 1.04 154 1.08 

9 377 377 - 382 1.01 385 1.02 1i"1 1.17 

10 194 191i - 241i 1.26 246 1.27 282 1,li5 

11 79 79 - 81 1.03 82 1,01, 98 1.21t 

12 132 131 1 157 1.19 156 1.19 157 1.19 

13 217 182 35 258 1.18 249 1,37 333 1.53 

1" 291 291 - 320 1,10 31,2 1.18 "15 1."3 

15 222 208 1" 264 1.19 283 1.36 li 1" 1.86 

16 1,1,3 q~1 2 551t 1.25 641 11/011"- 72" 1.63 

17 52 21 31 68 1.31 26 1.2'0 85 1.63 

18 197 36 161 209 1,06 36 1.00 229 1.16 

19 289 252 37 302 1.01i 282 1.12 338 1.17 

20 296 296 - 378 1.28 1,01, 1,36 431 1.lt6 

21 33 33 - 33 1.00 37 1.12 "2 1.27 

22 391 391 - 603 1.54 767 1.96 979 2.50 

23 166 157 9 187 1.13 183 1.17 232 l,ltO 

24 305 305 - 362 1.19 374 1,23 1t67 1.53 

25 223 223 - 223 1.00 226 1.01 295 1.32 

26 216 213 3 262 1.21 280 1.31 317 l,lt7 

27 3'+9 31t7 2 371 1.06 374 , .. 08 1t19 1,20 

28 89 87 2 98 1,10 98 1.13 

I 
111 1,25 

29 309 308 1 349 1,13 363 1.18 433 1.40 

30 42 1t2 - 47 1.12 I 50 1.19 58 1,38 

I 
f 

31 277 2?J - 291 1.05 259 1,08 I 3)1 1.19 
<li 

TOTAL .••.. 7.021 t f. -.t'l, 640 8.0;:0 1.14 7 O'" .. ! 10.227 t.46 .<J i _. .. 

(5) Relação entre o número de diagnósticos no Boletim 101 e número de prontg 
ários. 

(7) a Relação entre o número de diagnósticos na folha-resun~ e número de pron
tuúrios com folha-resumo. 

(9) .. Relação entre o número de diagnósticos no prontuário e nún,ero de prontu! 
rios total. 
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Nessas 7.021 saldas, encontraram-se 8. 020 

diagnósticos no Boletim 101, compreendendo uma re

lação de 1,14 diagnósticos por paciente. Essa re

lação aumenta um pouco quando se refere aos diag

nósticos encontrados nas folhas-resumo - 1,25 por 

paciente - ou seja, 7.971 diagnósticos, somente em 

relação àqueles prontuários que tinham folha-resu

mo. Por essa razão, embora menor o total de diag

nósticos do que no Boletim, há urna relação maior. 

Quando se verificam os prontuários, encontra-se um 

total de 10.227 diagnósticos, com a proporçao de 

1,46 diagnósticos por paciente. Isto mostra quehá 

descaso do médico na transcrição desses diagnósti

cos para a folha-resumo, o que, se corrigido, per

mitiria aos escriturários a cópia de maior número 

de diagnósticos para o Boletim 101. Isto poderi a 

ser ainda melhorado se esses funcionários fossem in 

formados ou treinados, pois verificou ~5e, também, 

que eles deixaram de copiar diagnósticos constan

tes na folha-resumo. Essa "escolha" dos diagnóst!. 

cos por parte dos escriturários é totalmente arbi

trár ia e decor
4

re, entre outros fatores, da falta 

de treinament~ . '.- c-, ses funcionárj (' - .) uso da Clas

sificação Internacional de Doenças. Freqüentemen

te diante de diagnósticos duplos como "Gastrentero 

colite + desidratação", eles escolheram o segundo, 
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talvez por imaginarem ser o mais grave ou importa~ 

te, desconhecendo, no entanto, que segundo as re

gras de codificaçio da CID, o diagn6stico de "desi 

drataçio" seria colocado no capítulo XVI, "Sinto

mas e Estados M6rbidos Mal Definidos". Deve-se le 

var em conta que esses diagn6sticos mal definidos 

(categorias 780-796 da CID) quando apresentados em 

uma lista especial, que sao as utilizadas usualmen 

te para tabulação, sio incluídos todos em um s6 i

tem, exceto na lista C, que apresenta alguns des

ses diagnósticos separadamente. Ocorre, porém,que 

raramente, entre n6s, esta lista é utilizada, sen

do usada geralmente a lista A ou mesmo a B. 

O INPSedita o 19 volume da CID 4 sem con

ter os termos de inclusio e exclusão das diferen

tes categorias; esse volume é distribuído aos hos 

pitais com os quais mantém convênio e, o fato de os 

funcionários tornarem contato com a Classificação 

sem o menor treinamento quanto ao seu uso, e desco 

nhecendo o 29 volume da mesma, faz com que apare

çam erros na aodificaçio dos diagn6sticos. 

O comportamento dos hospitais, quanto à m§. 

dia de diagn6sticos por paciente, depende de sua c~ 

pacidade de fazer exames complementares e, também, 
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de sua especialidade. Por exemplo, nos hospitais 

n9s. 1 e 7, segundo a TABELA 7, as proporções de 

diagnósticos por paciente praticamente não se alte 

raram quando vistos no Boletim e prontuário, pois, 

sendo essencialmente maternidade, não há, geralmeg 

te, pesquisa de qualquer outro diagnóstico durante 

a internação. 

Durante a coleta dos dados, levantou-se a 

hipótese de que o número de diagnósticos por paci

ente encontrado nos prontuários, poderia ser tanto 

maior quanto maior o hospital. Assim, essa análi

se se restringe, apenas, aos dados da amostra. Cal 

culando-se o coeficiente de correlação de Spier

mann, obteve-se: rs = 0,29, com t ebservado =1,65, 

o que não foi significante ao nível de 5% (tc ,5% = 
1,697). Porém, se se excluirem aqueles hospitais 

cuja causa de internação mais freqfiente foi obsté

trica (n9s. 1, 2, 11, 25, 27 e 31), observa-se rs:: 

0,42 e to = 2,34, aceitando-se, portanto, a exis 

tência de uma correlação entre as variáveis em que~ 

tão, o que cofifirma a hipótese levantada. Esses hos 

pitais foram ( .' ~Jídos tJelo fato ":: :::'.::i f:'lacientes nao 

apresentarem, na grande maioria l...tS vezes, outro 

diagnóstico além de "parto" pois, admite-se que, du 

rante a assistência pré-natal, outros diagnósticos 
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-por acaso existentes, tenham sido tratados, nao a-

parecendo, portanto, no momento da internação. 

Dois dos hospitais (n9s. 6 e 9) foram de 

vanguarda durante a epidemia de meningite que ocoE 

reu em todo o Estado de são Paulo e que teve nomês 

de outubro de 1974, uma alta incidência. O grande 

número de doentes, e o caráter emergencial dessa do 

ença, fez com que, possivelmente, não houvesse 0-

portunidade de se pesquisar outras doenças nesses ~ 

cientes. Além disso, há o fato de a meningite ter 

acometido preferentemente crianças, onde não há o 

acúmulo de doenças, como se verifica nas faixas de 

idade mais altas. ~ provável que, se se excluIs -

sem esses casos, a relação final de diagnósticos por 

paciente fosse mais elevada. Verificou-se, por o~ 

tro lado, a existência de hospitais onde a relação 

diagnóstico/paciente é maior, como foi o caso do s 

hospi tais n9 15 e n9 22. Algumas hipóteses podem 

ser aventadas, tais como: melhor qualidade da as-

sistência médica, tamanho do hospital, caracterís

ticas dos inte~nados segundo idade. Tal fato se-

ria, possivel' .,"-te, um reflexo da cltLéllidade da a-

tenção médica. Com exceção do tamanho do hospital, 

as outras hipóteses não foram testadas. 
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2. Diagnósticos Segundo a Lista A da Classifi 

cação Internacional de Doenças 

Como jã foi dito, dos 7.021 prontuirios 

vistos, apenas 6.381 (90,88%) eram completos, isto 

é, tinham folha-resumo. Quando se fez a tabulação 

destes prontuãrios completos (TABELA 8), encontrou-

se que, aos 6.381 pacientes correspondiam 7.345 dias. 

nósticos no Boletim 101 (1,15 diagnósticos/pacien

te); 7.971 diagnósticos na folha-resumo (1,25 dias. 

nósticos/paciente) e 9.475 diagnósticos depois de 

examinados os prontuirios (1,48 diagnósticos/paci

ente). Conseguiu-se, portanto, o acréscimo de 8,52% 

de diagnósticos quando examinada a folha-resumo e 

29,00% quando vistos os prontuários em relação aos 

diagnósticos existentes nos Boletins. 

LAURENTI e cals. IO em trabalho realizado 

com óbitos hospitalares, encontraram relação maior: 

1,79 na folha-resumo e 2,94 na história clínica. Os 

maiores valores encontrados nesse trabalho devem-se 

a que, ao se ~rabalhar com óbitos há, provavelmen

te, influência do desvio da faixa etária para ida

des mais velhas, acarretando um acúmulo de doenças 

por paciente. Também não hi alguns diagnósticos c~ 

mo "parto rnrrnal" que, neste trabalho, representou 
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TABELA 8 - NUMERO DE VEZES QUE APARECERAM OS GRU-
POS DE CAUSAS SEGUNDO AS FONTES. 

CAUSAS DA LISTA A* 

A3 Febre paratifóide e outras 
sa 1 mone 1 oses .............•. 

A4 Disenteria bacilar e amebíase 

A5 Enterite e outras doenças di-
ar ré i cas ................•.. 

A6 Tuberculose do aparelho respi 
ratór i o ................... -: 

A9 Tube rcu lose dos os sos e das 
articulaç~es .............. . 

AlO Outras tuberculoses, incluin-
do efeitos tardios ........ . 

A14 Lepra 

A15 Difteria 

A16 Coqueluche 

A 18 Er i si pe ta •••••••••••••••••• 

A19 Infecções meningocócicas ..•. 

A20 Tétano 

A21 Outras doenças bacterianas .. 

A22 Pol iomiel ite aguda ......... . 

A23 Efeitos tardios da poliomieli 
te aguda .................. -: 

A25 Sarampo ................... . 

A28 Hepatite infecciosa ....... . 

A29 Outras viroses 

A31 Malária 

A32 Tripanossomíase • 
A34 Sífi lis congênita 

A39 Esqu i stOSSOll1 ;Ô:"l. 

A42 Ancilostomíase 

A43 0~tras helmintíases 

BOLETIM 
101 

453 

19 

3 
6 

371 

3 

23 

1 

41 

3 

9 
1 

6 

? 

1 

49 

FOLHA- PRONTU 
RESUMO ARIO-

2 

483 

21 

2 

2 

3 

7 
384 

2 

33 

3 

46 

4 

16 

1 

8 

3 

9 
81 

2 

3 

582 

31 

3 

2 

3 

7 
396 

2 

53 

3 

53 

8 

34 

7 

5 

33 
152 

conto 



(TABELA 8 - cont.) 

CAUSAS DA LISTA A* 

A44 Todas as demais doenças clas
sificadas como infecciosas e 
parasitirias .............. . 

A45 Tumor maligno da cavidade bu-
cal e da faringe .......... . 

A46 Tumor maligno do esôfago ... . 

A47 Tumor maligno do estômago .. . 

A48 Tumor maligno do 
exceto do reto 

intestino, 

A49 Tumor maligno do reto 
porção retosigmóide 

e da 

A50 Tumor maligno da laringe .... 

ASl Tumor ma I i gno da t raqué i a, dos 
brônquios e do pulmão ..... . 

A52 Tumor maligno dos ossos 

A53 Tumor maligno da pele ..... . 

A54 Tumor maligno da mama ..... . 

A55 Tumor maligno do colo do úte-
ro 

A56 Outros tumores malignos do ú-
tero ...................... . 

A57 Tumor maligno da próstata .. . 

A58 Tumor maligno de outras loca
l i zações e loca I i zações nã o 
especificadas ............. . 

A59 Leucemia 

A60 Outros tumores do tecido lin
fitico e dos orgaos hematopoé 
ticos ..................... -: .. 

A61 Tumores benígnos e tumores de 
natureza não especificada .. . 

A62 Sócio não tóxico .......... . 

A63 Ti reotox i cose com ou sem b ó-
cio 

BOLET I M 
101 

31 

4 

6 

3 

2 

3 

2 

2 

4 

14 

2 

2 

FOLHA
RESUMO 

42 

4 

7 

3 

3 
1 

4 

2 

3 

7 

22 

2 

4 

113 

10 

6 

60 

PRONTU 
ARIO-

71 

5 
4 

9 

3 

4 

1 

4 

5 

3 

4 

6 

32 

2 

4 

116 

11 

4 

conto 



(TABELA 8 - cont.) 

CAUSAS DA LISTA A* 

A64 Diabetes mellitus 

A65 Avitaminose e outras deficiên 
cias 

A66 Outras doenças das glândulas 
endócrinas e metabolismo ... . 

A67 Anemi as ................... . 

A68 Outras doenças do sangue e dos 
órgãos hematopoéticos ..... . 

A69 Psicose 

A70 Neurose, transtornos da pers~ 
nalidade e outros transtornos 
mentais não psicóticos 

A71 Deficiência mental ........ . 

A72 Meningite ................. . 

A74 Epilepsia ................. . 

A75 Doenças inflamatórias do olho 

A76 Catarata 

A77 Glaucoma 

A78 Otite média e mastoidite 

A79 Outras doenças do sistema ner 
vos o e dos órgãos dos sentidos 

A80 Febre reumática ativa 

A81 Doenç~s reumáticas crônicasdo 
coraçao ......•............. 

A82 Doenças hipertensivas 

A83 Doenças isquêmicas do -coraçao 

A84 Outra~ formas de doenças do 
coraçao ...•................ 

A85 Doenças cerebrovasculares ... 

A86 Doenças d<.l" .:O-ias, Od:' ar
teriolas e dos va~os capila-
res ........................ 

A87 Tromboses venosas e embolias. 

BOLETIM 
101 

43 

71 

7 
86 

4 

10 

56 

486 

27 

7 
20 

8 

23 

53 

18 

2 

83 

40 

163 

73 

34 

17 

FOLHA
RESUMO 

54 

121 

13 

113 

7 
16 

62 

468 

30 

9 
20 

8 

34 

59 

20 

6 

102 

50 

166 

85 

55 

21 

61 

PRONTU 
ARIO-

85 

240 

17 

473 

11 

16 

86 

2 

461 

32 
11 

20 

9 

60 

75 

25 

9 

197 

62 

182 

88 

64 

24 

conto 



(TABELA 8 - cont.) 

CAUSAS DA LISTA A* 

A88 Outras doenças do aparelho cir 
culatório ................. -: 

A89 Infecções respi ratórias agu-
das ....................... . 

A90 Gripe 

A91 

A92 

A93 

A94 

Pneumonia a vírus 

Outras pneumonias 

Bronquite, enfisema e asma 

Hipertrofia das amídalas e ve 
getações adenói des ........ . 

A95 Empiema e abcesso do pulmão .. 

A96 Outras doenças do aparelho res 
piratório ................. -: 

A97 Doenças dos dentes e de sua s 
estruturas de sustentação .. . 

A98 Olcera péptica ............ . 

A99 Gastrite e duodenite 

AlDO Apendicite 

AlOl Obstrução intestinal e hérnia 

Al02 Cirrose hepática 

A103 Colelitíase e colecistite ... 

A104 Outras doenças do aparelho dl 
ges ti vo ................... . 

A105 Nefrite aguda 

A106 Outras nefrites e nefroses .. 

A107 Infecções do rim .......... . 

A108 Cálculos do aparelho urinário .. 
A109 Hiperplasia da próstata 

AlIO Doenças da mama 

Alll Outras dO~~~uJ ~_ wparelho ge 
n i tu r i ná r i o ............... -: 

All2 Toxemias da gravidez e do pu-
erpério ................... . 

BOLETIM 
101 

87 

77 

75 

328 

213 

81 

3 

97 

4 

46 

16 

70 

96 

8 

33 

122 
4 

10 

19 

32 

20 

4 

289 

19 

FOLHA
RESUMO 

91 

88 

74 

337 

238 

90 

3 

114 

6 

51 

20 

68 

104 

13 

41 

130 

8 

10 

30 

34 

21 

4 

318 

23 

62 

PRONTU 
ARIO-

86 

78 

78 

364 

274 

116 

3 

120 

7 

56 
26 

68 
114 

17 

43 

139 

8 

11 

33 

40 

24 
6 

465 

34 

conto 



(TABELA 8 - cont.) 

CAUSAS DA LISTA A* 

Al13 Hemorragias da gravidez e do 
parto .................... . 

Al15 Outros abortos, ou não espe-
cificados ................ . 

A116 Infecção do parto e do pu~r-
péri o .................... . 

A117 Outras complicações da gravi 
dez, do parto e do puerpériõ 

Al18 P~rto sem menção de complic~ 
çoes ..................... . 

Al19 Infecções da pele e do teci
do celular subcutâneo 

A120 Outras doenças da pele e do 
tecido celular subcutâneo .. 

A121 Artrite e espondi lite 

A122 Reumatismos nao articulares 
e nio especificados ...... . 

A123 Osteomielite e periostite .. 

A124 Ancilose e deformidades os
teomusculares adquiridas ... 

A125 Outras doenças do sistema os 
teomuscular e do tecido con7 

juntivo .................. . 

A126 Espinha bífida ........... . 

A127 A~omalias congênitas do cor~ 
çao ...................... . 

A128 Outras anomalias congênitas 
do aparelho circulatório ... 

A130 As demais anomalias congêni-
tas ......•................. 

A133 Doença hemolítica do recem-
nasci do .................. . 

A134 Afecções <..oI: .. c, e hipóxi-
cas nio classificadas em ou-
t ra parte ................ . 

BOLETIM 
101 

27 

188 

4 

485 

948 

27 

20 

20 

17 

9 

2 

41 

3 

2 

13 

6 

FOLHA
RESUMO 

40 

177 

7 

480 

956 

24 

29 

22 

18 

10 

2 

55 

5 

2 

26 

7 

63 

PRONTU 
ARIO-

56 

181 

8 

538 

945 

33 

36 

23 

15 

9 

3 

61 

7 

2 

30 

8 

conto 



(TABELA 8 - cont.) 

CAUSAS DA LISTA A* 

A135 Outras causas de morbidade 
e de mortalidade perinatais 

A 136 Sen i li dade sem menção de ps..!. 
cose .................... . 

A137 Sintomas e estados mórbidos 
mal definidos ........... . 

AN138 Fraturas do crânio 

AN139 Fraturas da coluna 
bral e do tronco 

AN140 Fraturas dos membros 

AN141 Luxação sem fratura 

verte-

AN142 Entorses e distensões das 
articulações ............ . 

AN143 Traumatismos intracranianos 
(exceto a fratura do c ra-
n i o) ...... " " " " " .. " " .. " " " " " " 

AN144 Traumatismos internos do tó 
rax, do abdomen e da bacia~ 

AN145 Lacerações e ferimentos ... 

AN146 Lesões superficiais, contu
sões e esmagamentos sem al
teração da superfície 

AN147 Efeitos de corpos estranhos 
que penetram por um orifí-
cio natural ............. . 

AN148 Queimaduras 

AN149 Efeitos adversos de subs
tâncias químicas ........• 

AN150 Os demais efeitos de causas 
externas ~os não especifi-
cados ................... . 

CLASS I F I CA, f"IfPLEMENTAR Y . 

BOLETIM 
101 

24 

5 

825 

12 

14 

98 

21 

4 

29 

8 

38 

29 

4 

16 

55 

47 

Y03 I nves t i gação do apare lho c i.':. 
culatório ................ 2 

FOLHA
RESUMO 

29 

7 

846 

15 

15 

101 

24 

6 

31 

10 

49 

32 

4 

16 

63 

46 

64 

PRONTU 
ARIO-

32 

7 

862 

17 

17 

104 

20 

8 

33 

11 

58 

35 

4 

17 

69 

57 

conto 



(TABELA 8 - cont.) 

CAUSAS DA LISTA A* 

V05 Investigação do aparelho di-
gest i vo ................... . 

v06 Investigação geniturinário .. 

V09 Outros exames e investigações 
especificadas ............. . 

V19 Outros exames sem informação 
do diagnóstico ............ . 

V29 Outros procedimentos médicose 
c i rúrg i cos sem i nformação do 
di agnós t i co ............... . 

V31 Remoção de dispositivos para 
fixação externa ........... . 

V32 Remoção de dispositivos para 
fixação interna ........... . 

V33 Cirurgia plástica consecutiva 
a traumatismo ou operação ... 

V50 Cirurgia plástica por razoes 
cosmé ti cas ................ . 

V60 Observação e assistência pre-
natal ..................... . 

V61 Observação pós-parto, sem sin 
tomas anormais ............ . 

V62 Assistência ao lactente e -a 
criança sadia 

v89 Nascimento de tipo não espec~ 

BOLETIM 
101 

2 

8 

3 

5 

2 

8 

f i cado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

T O T A L 7.345 

FOLHA
RESUMO 

4 

3 

7 

3 

9 

2 

7.971 

65 

PRONTU 
ARIO-

1 

2 

4 

10 

5 

9 

9.475 

* Segundo a ClQssificação Internacional de Doenças. 
8a. Revisão. 196':1 14 • 
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l4,8l%dos pacientes da amostra. Como já se comen-

tou anteriormente, não se esperam diagnósticos se-

cundirios em pacientes internadas para "parto" pe-

lo fato de, provavelmente, já terem sido vistos na 

assistência pré-natal. Quando se refazem as pro

porções retirando-se os partos normais, verifica-

se que aumenta para 9,66% e 33,34%, respectivamen

te, o ganho de diagnósticos, nas folhas-resumo e 

prontuários ~ABElA 9). 

TABELA 9 - ACRtSCIMO PERCENTUAL DE DIAGNOSTICOS ~S 
FOLHAS-RESUMO E PRONTUARIOS EM RELAÇAO 
AO BOLETIM 101, CONSIDERANDO A INCLUSAO 
OU EXCLUSAO DO DIAGNOSTICO "PARTO NOR
MAL II

• 

F O N T E TODOS OS EXCLUSAO DO ACREsCIMO DIAGNOSTICOS DIAGNOSTICO 

Folha-resumo ... 8,52 9,66 1 ,4 1 

Prontuário .... 29,00 33,34 4,34 

Qua:t\do se comparam os diagnósticos (se

gundo a Lista A da CID) existentes nos prontuários, 

folhas-resumo e Boletim 101, verifica-se que al~ 

grupos se sobressaem quanto ã relação prontuário/ 

boletim. ~ o caso das verminoses {A-42 e 4~ que a-
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parecem 3,70 vezes mais; a desnutrição (A-65) que 

aparece 3,38 vezes mais; as anemias (A-67), 5,50 ~ 

zes; infecções urinárias (A-lll), 1,61 vezes; hi

pertensão arterial (A-82), 2,37 vezes (TABELA 8). 

Tais diagnósticos constituem, nitidamente, um gru-

po de doenças que, raramente são, por si mesmas, 

motivo de internação hospitalar, acompanhando com 

freqnência outras doenças consideradas principais. 

No entanto, quanto ao diagnóstico "parto normal" 

(A-118), embora a diferença seja mínima, ocorreu 

maior número de vezes no Boletim do que nos pront~ 

ários. Isto é devido ao fato de que várias vezes 

esse diagnóstico, na realidade, era "falso traba-

lho de parto" ou "parto complicado" (A-117). Des-

ta maneira, foram retirados os diagnó&ticos "parto 

normal" da relação de diagnósticos dos prontuários, 

isto é, .. 
do grupo A-118 e acrescentados em igual nu 

mero nos grupos A-117 e A-113. 

~ interessante notar que, em relação 
~ 

as 

meningites, há urna diferença de 25 casos no grupo 

A-72 (meningi ~e) quando se COin~X:l;::-<l~" ~301etins 101 e 

prontuários, diferença essa que foi acrescida ao 

grupo A-19 (infecçoes meningocócl.cas) o que foi de 

vido à especificação de "meningocócica" contida nos 

prontuários. 



68 

A TABELA 10 mostra os dez grupos de cau

sas mais fr~qfientes, distribuídos segundo a sua po 

sição e segundo a sua fonte - Boletim 101, folha

resumo e prontuário. Esses grupos apresentam va

lores - 4.586, 4.687 e 5.360- que constituem, 

respectivamente, 62,44%, 58,80% e 56,57% do to

tal de diagnósticos fornecidos pelos boletins, fo

lhas-resumo e prontuários, demonstrando, portanto, 

que esses dez grupos de causas representam a maio

ria dos diagnósticos nas três fontes. Pela análi

se desta tabela, encontram-se diferenças importan

tes, como é o caso das anemias (A-67) que nem apar~ 

cem na lista dos diagnósticos dos boletins 101 e, 

também, folhas-resumo, e ocupam o 59 posto na lis

ta dos diagnósticos dos prontuários. De fato, es

se diagnóstico, com base na TABELA 8, apareceu 5,50 

vezes mais nos prontuários, o que leva à importan

te conclusão de que a Secretaria da Saúde tem co

nhecimento de apenas 18,18% desses diagnósticos. Es 

sas anemias, provavelmente, nao foram o motivo das 

internações mas, provocaram, no mínimo, um exame 

complementar ~, provavelmente, uma terapêutica, com 

todas as ativiQades intermediárias, cujo custo nun 

ca poderá ser ,~D~ado pela Secretari da Saúde e 

nem mesmo pelo hospital, pois o diagnóstico não oons 

ta dos boletins 101 e nem das folhas-resumo dos ~n 
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TABELA 10 - DEZ PRIMEIROS GRUPOS DE CAUSAS NO BOLETIM 
101, FOLHA-RESUMO E PRONTUARIOS 

CAUSAS 

A-118 Parto sem men 
ç~o de comp 1 i ca-= 
çoes ........... . 

A-137 Sintomas e es 
tados mórbidos maT 
definidos ...... . 

A -72 Meningite ... 

A-117 Outras compli 
cações da gravide~ 
parto e puerpério. 

A - 5 Enteri te e ou 
tras doenças diar-= 
ré i cas ........•. 

A -19 Infecções me
ningocócicas ..... 

A - 92 Outras pneu~ 
nias 

A-111 Outras doen
ças do apare 1 ho 
geniturinário .... 

A - 93 Bronqui te, en 
f i sema e asma .. -: 

A-115 Outros abor
tos, ou não especi 
ficados ........ -: 

A - 67 Anemias 

T O T A L 

BOLETIM 101 FOLHA-RESUMO PRONTUARIO 

NOMERO NOMERO NOMERO 
ABSOLUTO POSTO ABSOLUTO POSTO ABSOLUTO POSTO 

948 

825 

486 

485 

453 

371 

328 

289 

213 

188 

(86) 

1 c;> 

2'? 

81? 

10l? 

; jc,» 

956 

846 

468 

480 

483 

384 

337 

318 

238 

177 

( 113) 

1'? 945 1'? 

2'? 862 2C? 

461 7'? 

538 4C? 

3'? 582 3'? 

396 8'? 

465 6C? 

274 10C? 

lO'? (181) (14'?) 

( 15C?) 473 

4.586 (62,44%) 4.687 (58,80%) 15.360 (56,57%) ------- -_._--' .... ------
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tuários. Por outro lado, se essa é uma doença às 

vezes simples, que exige apenas urna consulta ambu

latorial e administração de medicação ferrosa, ou

tras vezes acarreta urna internação com subseqüente 

transfusão sangüínea. 

Tanto nos boletins, como nos prontu~os, 

os "Sintomas e Estados Mórbidos Mal Definidos" oc~ 

parn o segundo lugar, o que é lamentável, umavez que 

impede que se conheça as verdadeiras causas dessas 

internações. Esse grupo só não ocupou um dos três 

primeLt os postos, nos hospitais n9 17 (acidentes de 

trabalho), n9 6 (meningite) e aqueles já citado~ 

cuja maior freqüência de internação foi por causas 

obstétricas. Nos demais hospitais ele oscila ~ 

o primeiro e terceiro postos. 

Outro aspecto importante relativo às cau 

sas, e que merece ser comentado, refere-se aos Aci 

dentes, Envenenamentos e Violências (seção N-XVII 

da CID). Como pode ser visto na TABELA 8, essas ca~ 

sas apareceranf 375 vezes no boletim, e ocorrerélIl em 

verdade 450 vezes (pelos prontuários). Portanto, o 

valor conhecido pard essas causa~, em nível de Se

cretaria da Saúde é 83,33% do real e, se se consi

derar que esses são casos de caráter emergencial, 
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corre-se o risco de se subestimar a necessidade de 

leitos para o atendimento desses pacientes. Saben 

do-se que uma parcela desses acidentes são do tra

balho e, conhecendo-se a intenção dos órgãos goveE 

namentais de incrementar a implantação de novos pó 

los industriais, mais uma vez essa informação será 

preciosa no sentido de se poder prever número de 

leitos adequado nessas áreas. Não se pode esque

cer, também, a importância de tais dados para o e~ 

tabelecimento de programas de prevenção dos aciden 

teso 

Mesmo nao constando da TABELA 10, pode

se dizer que o diagnóstico "desnutrição" (A-65) su 

biu da posição n9 24 nos boletins, para o posto n9 

11 nos prontuários, sendo omitido em 70,42% das v~ 

zes. ~ desnecessário dizer da importância do co

nhecimento dessa doença, como causa básica ou asso 

ciada de mortalidade e/ou morbidade como, aliás, já 

foi quantificada entre nós pela Investigação Inte

ramericana de Mortalidade na Infância 26 • 

3. Concor~u,~ __ ~ dos Diagnó_~~_~~ entre os Bo

letins e as Folhas-Resumo 

Essa tabulação foi feita considerando-se 
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os diagnósticos registrados nos boletins 101 e ve

rificando-se se os mesmos estavam também registra

dos na folha-resumo. Toda vez que isso ocorria, 

contava-se como uma concordância e, em caso contrá 

rio, uma discordância. Verifica-se pela TABELA 11, 

existir um total de 7.916 àiagnósticos nos bole

tins, dos quais 7.126 existiam também nas folhas-re 

sumo, isto é, havia concordância de 90,02% entre as 

duas fontes, variando essa concordância entre 54,42% 

e 100%. Houve, portanto, 9,98% de diagnósticos dis 

cordantes a nível de 39 dIgito ou categoria da CID. 

Isso se deveu, na maioria das vezes, ã supIessão da 

especificação do diagnóstico por parte do escritu

rário, ao fazer a transcrição para o Boletim. As

sim, encontraram-se mui~as "hérnias inguinais" ou 

"escrotais" que foram transcritas como simplesmen

te "hérnias"; "cesáreas" por determinadas causas 

que foram transcritas como "cesáreas". No momento 

da codificação, esses diagnósticos recebem números 

diferentes, pois pertencem a categorias diferentes 

na Classificação Internacional de Doenças, ainda que 

dentro de um mesmo agrupamento. 

No hv;;;,,l-I.i. L.al n9 8, onu\:.. a. concordância foi 

de apenas 54,42%, as altas eram anotadas no livro, 

de onde era copiado o boletim mensal, à vontade do 
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TABELA 11 - NUMERO DE DIAGNOSTICOS EXISTENTES NOS 
BOLETINS 101, SEGUNDO OS HOSPITAIS E A 
CONCORDANCIA COM AS FOLHAS-RESUMO. 

H I~ 
CONCOROANCIA DISCOROANCIA ICOS TOTAL 

I I OSPITAI S N'? % N'? % 

1 - - - - -
2 1 12 105 93,75 7 6,25 
3 436 384 88,07 52 1 1 ,93 
4 275 188 68,36 87 31 ,64 
5 149 139 93,29 1 O 6,71 
6 556 544 97,84 12 2 , 16 
7 30 30 100,00 - -
8 147 80 54,42 67 45,58 
9 381 370 97, 1 1 1 1 2,89 

10 243 241 99, 18 2 0,82 
1 1 81 74 91 ,36 7 8,64 
1 2 218 216 99,08 2 0,92 
1 3 216 175 81 , 02 41 18,98 
1 4 351 302 86,04 49 13,96 
1 5 382 354 92,67 28 7,33 
16 549 437 79,60 1 1 2 20,40 
17 25 1 7 68,00 8 32,00 
1 8 35 20 57 , 14 15 42,86 
19 262 226 86,26 36 13,74 
20 386 3.58 92,75 28 7,25 
2 1 33 27 81 ,82 6 18, 18 
22 608 589 96,88 19 3 , 12 
23 182 168 92,31 14 7,69 
24 371 339 91 ,37 32 8,63 
25 224 201 89,73 23 10,27 
26 344 296 86,05 48 13,95 
27 368 357 97 , O 1 1 1 2,99 
28 1 16 105 90,52 1 1 9,48 
29 4359 ! 340 9 1+ , 7 1 19 5,29 
30 188 I 159 84,57 ! 29 15,43 

I 3 1 289 285 98,62 4 1 ,38 

TOTAL ... 7.916 7 . 126 90,02 7QO 9.98 
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funcionário que o fazia e, portanto, qualquer que 

fosse o diagnóstico anotado pelo médico, ele era di 

verso daquele existente no boletim. 

Um fator freqt1ente e importante de n a o 

concordância é a letra do médico. Numerosas vezes 

conseguiu-se conhecer os diagnósticos mas, isso só 

foi possível pelo fato de se tratar de pesquisa e-

xecutada por profissional médico. Assim, como de-

corrência, surgiram aspectos interessantes que me-

recem ser citados, como: "cólica por bicos e renal" 

que na realidade era "cólica por litíase renal"; "o!:. 

puiepididitiute" que se poderia pensar ser "orqui2 

pididimite" se nio fosse a paciente do sexo femini 

no: "piscose maniare" que se tratava de "psicose 

maníaca" : "cisdrome de Fuso" que se verificou ser 

"síndrome depressiva": "infecção de Gerer" que e-

ra apenas "infecçio hi 9 meses". 

o fato de os escrituririos abreviarem in-

corretamente os termos indicativos dos diagnósti-

~ . ~ 
cos, tambem pode ser lembrado como responsavel por 

alguns erros. Exemplo disso é "Gastrite aguda" (c~ 

tegoria 535 da CID) abreviada como GECA (já adota-

da usualmente como abreviação de "Gastrenterocoli-

te aguda", categoria 009 da CID). 
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o treinamento de funcionários responsá

veis pelos Serviços de Arquivo Médico e Estatlsti

ca dos hospi tais traria uma melhora muito grande 

desses registros. Porém, a alta rotatividade des-

ses funcionários dificulta esse treinamento. De f~ 

to, foi comum encontrar hospitais em que o funcio-

nário encarregado desse serviço não era o~ que 

havia preenchido o Boletim 101 correspondente a o 

mês de estudo. Qualquer tentativa no sentiúo de 

fixar esses funcionários teria que contar com a m~ 

lhoria dos salários dos mesmos, uma vez que,na gr~ 

de maioria dos hospitais, os responsáveis pelo Ser 

viço eram universitários. 

4. ,Concordância dos Diagnósticos entre os Bo

letins e os Prontuários 

A concordância dos diagnósticos entre os 

boletins 101 e os prontuários, verificou-se também 

não ser completa, seja pela mesma razão ~~ pa 

ra os boletin~ e as folhas-resumo, seja por outros 

motivos, que serão a s:·guir discutidos. 

Do total de diagnósticos registrados nos 

boletins 101 (8.024) como se vê na TABELA 12, hou-
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TABELA 12 - NOMERO E PERCENTAGEM DE DIAGNOSTICOS E 
XISTENTES NOS BOLETINS 101, SEGUNDO O! 
HOSPITAIS E A CONCORD~NCIA COM OS PRON 
TUJ\RIOS. 

~
IAGNOS 
TICOS 

HOSPITAIS 

I 

2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 
10 
1 1 
12 
1 3 
14 
1 5 
16 
1 7 
1 8 
19 
20 
2 1 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3 1 

TOTAL ... 

TOTAL 

324 
1 1 8 
425 
278 

98 
557 

30 
147 
382 
244 

81 
157 
258 
320 
264 
554 

68 
209 
302 
378 

33 
603 
187 
362 
223 
262 
371 

4 98 
349 

47 
2~ I 

8.020 

CONCOROANCIA 

N <:>1 % 

304 
70 

351 
188 
77 

515 
30 
80 

353 
234 

73 
145 
196 
246 
227 
421 

50 
126 
223 
346 

23 
535 
165 
3 01 
15 1 
213 
310 

89 
296 

1 6 
262 

6.616 

93,83 
59,32 
82,59 
67,63 
78,57 
92,46 

100,00 
54,42 
92,41 
95,90 
90,12 
92,36 
75,97 
76,88 
85,98 
75,99 
73.53 
60,29 
73,84 
91 ,53 
69,70 
88,72 
88,24 
83,15 
67,71 
81 ,30 
83,56 

90,82 I 
84,81 
34,04 

82,49 

OISCOROANOIA 

N~ I % 

20 
48 
74 
90 
21 
42 

67 
29 
10 

8 
12 
62 
74 
37 

133 
1 8 
83 
79 
32 
10 
68 
22 
61 
72 
49 
61 

9 
53 
3 1 
29 

1 .40 4 

6, 17 
40,68 
1 7 ,41 
32,37 
21 ,43 

7,54 

45,58 
7,59 
4, 1 ° 
9,88 
7,64 

24,03 
23, 12 
14,02 
24,01 
26,47 
39,71 
26, 16 

8,47 
30,30 
1 1 ,28 
11 ,76 
16,85 
32,29 
18.70 
16,44 
9,18 

15, 19 
65,96 

9,97 

1 7,5 1 

--------~------~----------"--~------------
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ve concordância, a nível de 39 dIgito ou categoria 

da CID, em 6.616 ou 82,49%, variando entre 34,04%e 

100%. O complemento daquele valor, isto é, 1.404 

(17,51%) representa os diagnósticos existentes nos 

boletins e que não tinham correspondência nos pro~ 

tuários. 

Alguns hospitais chamam a atenção: os de 

n9s. 2 e 25, já mencionados, têm uma alta percent~ 

gem de cesáreas que não são especificadas segundo 

as causas, pelos médicos, nas folhas-resumo, impe

dindo que o escriturário possa transcrever esse did~ 

nóstico para o Boletim, o que faz com que os códi

gos finais sejam diferentes; o hospital n9 8, pe

la razão já exposta, onde a responsável pela con

fecção dos boletins registrava, a seu arbItno,qual 

quer diagnóstico; o hospital n9 18, onde quase não 

havia folha-resumo e onde as escriturárias, freqüen 

temente, colocavam diagnósticos condizentes com a 

especialidade do médico ou diagnósticos dados fre

qÜentemente pelos mesmos. Exemplo disso: quando 

não havia folha-resumo e o médico responsável e r a 

cardiologista, era comum escreverem "insuficiência 

cardíaca" ou "desidratação" para todas as crianças 

sem nada anotado na folha-resumo. 
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o hospital n9 30 apresentou altIssima peE 

centagem de discordância (65,96%) tendo-se verifi-

cado, na ocasião, que a escriturária responsávelnãO 

tinha nenhuma informação sobre o que transcrever p!! 

ra o Boletim 101, em relação ao diagnóstico. Esse 

mesmo hospi tal teve alta percentagem de perda de 

prontuários e alta percentagem de erro na data de 

saída. 

Como j á foi comentado, o INPS exige a co 

dificação dos seus prontuários pela CID s em que 

tenha treinado o pessoal responsável pelo preenchi 

mento dos formulários. Desta forma, muitas vezes 

é o médico quem codifica, diretamente, na folha-r~ 

sumo, nada colocando além do código. Quando é fei 

ta a "decodificação", resultam diagnósticos resid~ 

ais, tais como "outras do\;;!nças do aparelho digesti 

vo", "cálculos de outras partes do aparelho uriná-

rio", "outras doenças do estômago e duodeno", n ao 

explicitando o que realmente o paciente teve. Mui 

tas vezes esses diagnósticos puderam ser especifi-

cados atri.lvés do prontuário n13S, também ocorreu de 
• 

não se conseguir nenhuma outra informação. 

Muitos diagnósticos foram conseguidos a-

través das anota~ões pelo pessoal de enfermagem. E 
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xemplo muito comum foi diarréia. O diagnóstico fi 

caria apenas como "desidratação", com todas as con 

seq6ências já comentadas, não fosse a anotação das 

condiç5es da criança, constando "diarréia" ou "fe

zes lIquidas". Nota-se, claramente, que o pessoal 

de enfermagem, pela sua própria formação profissio 

nal, tem maior consciência da necessidade de se re 

gistrar os fatos ocorridos com os pacientes. 

Como nem sempre havia o diagnóstico defi 

nitivo na folha-resumo, etapa intermediária da trans 

crição, mas, sim o diagnóstico de entrada ou provi 

sório, este era transcrito para o Boletim 101. Na 

falta de outro dado, até mesmo sinais e/ou sin~ 

da anamnese do paciente eram transcritos, acarre

tando diagnósticos bastante diversos daqueles en

contrados nos prontuários. 

No hospi tal n9 7, que teve 100% de con

cordância, 23 (79,31%) dos 29 casos saldos no mês, 

eram de "metrorragia", nao havendo no prontuário n~ 

da mais que eSclarecesse ou complementasse esse dias 

nóstico. A média de idade dessas 23 9acientes era 

29 anos, tendo, todas, entrado e saldo no mesmo dia. 
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5. Diagnósticos Mal Definidos 

Dos 7.021 prontuários, verifica-se pela 

TABELA 13 que havia 458 casos (6,52%), em que o ú

nico diagnóstico registrado no Boletim 101 era um 

sintoma ou estado mórbido mal definido (CID 780-796) ; 

a leitura dos prontuários permitiu melhorar esses 

diagnósticos, restando apenas 174 mal def inidos 

(2,48%). Estes 174 restantes foram aqueles em que 

não havia nenhum dado que permitisse caracterizar a 

doença. Desta forma, conseguiu-se uma redução de 

62,01% dos diagnósticos mal definidos, variando es 

sa redução entre os limites de 16,67% e 100%. 

Um hospital que chama a atenção pela al

ta percentagem de diagnósticos mal definidos(~,3~) 

é o de n9 21. Os 30,30% correspondiam ao diagnós

tico de "desidratação" i entretanto, pela análise 

de prontuários, verificou-se, posteriormente, que 

se tratava de casos de intoxicação por inseticidas 

organo-cloradds. O diagnóstico verdadeiro, neste 

caso, tem grande importânci a epidemiológica, p:>rém, 

por falha de transcrição por parte do responsável 

que colheu apenas um diagnóst ico, ele ficou oculto, 

acarretando o seu desconhecimento pela~ autorida

des sani t_árias. 
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TABELA 13 - NUMERO DE SArDAS CONTENDO SOMENTE DIAG 
NOSTICOS MAL DEFINIDOS, NO BOLETIM loT 
E PRONTU~RIOS 

TOTAL DE BOLETIM BOLETIM E 
HOSPITAIS PRONTUA- PRONTUARIO REDUçAO 

RIOS N ~ I % N~ I % % 

1 324 - - - - -
2 116 5 4,31 - - 100,00 
3 364 65 17,86 22 6,04 66, 15 
4 274 30 10,95 10 3,65 66,67 
5 86 3 3,49 - - 100,00 
6 497 3 0,60 - - 100,00 
7 29 - - - - -
8 142 13 9, 15 1 0,70 92,31 
9 377 12 3, 18 10 2,65 16,67 

10 194 20 10,31 11 5,67 45,00 
11 79 28 35,44 10 12,66 64,29 
12 132 9 6,82 9 6,82 -
13 217 12 5,53 8 3,69 33,33 
14 291 23 7,90 7 2,41 69,57 
15 222 9 4,05 1 0,45 88,89 
16 443 19 4,29 4 0,90 78,95 
17 52 - - - - -
18 197 24 12, 18 13 6,60 45,83 
19 289 20 6,92 6 2,08 70,00 
20 296 17 5,74 7 2,36 58,82 
21 33 10 30,30 1 3,03 90,00 
22 391 4 1,02 - - 100,00 
23 166 18 10,84 12 7,23 33,33 
24 305 8 2,62 1 0,33 87,50 
25 223 8 3,59 - - 100,00 
26 216 13 6,02 9 4, '7 30,77 
27 349 d 2,29 5 1,43 37,50 
28 ~89 8 8,99 I 5 5,62 37,50 i 

29 309 64 20,71 22 7, 12 65,63 
30 I, !. 3 7, 14 - - 100,00 
31 277 2 0,72 - - 100,00 

TOTAL ..... 7.021 458 6,52 174 2,48 62,01 
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6. Transcrição Correta da Salda Completa 

~ importante conhecer todas as caracte

rísticas do paciente internado (sexo, idade, proce 

dência, tempo de permanência e diagnósticos). Essa 

importância diz respeito não só aos aspectos admi

nistrativos como, também, e, principalmente, epid~ 

miológicos. 

Epidemiologicamente interessa conhecer 

nao apenas a distribuição dos egressos quanto ao ~ 

xo ou quanto à idade ou ainda, apenas, quanto & d2 

enças. Ainda que tal conhecimento possa ser de al 

guma utilidade, principalmente no planejamento dos 

serviços de saúde, o importante é conhecer como as 

doenças se distribuem quanto ao sexo, idade, proc~ 

dência, tempo de hospitalização. Isto é, é impor

tante conhecer, para cada caso, todas as caracte

rísticas em conjunto. 

Nos ~oletins 101, o que se verificou foi 

que os casos registrados nem sempre eram completos, 

entendendo-se C0L~., J::::.l o fato de __ . ..: t:odas as ca

racterlsticas registradas. Além do mais e, talvez, 

mais importante é que eram anotados iHcorretamente. 
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De acordo com a TABELA 14, constatou-se 

que, apenas, 4.859 (69,21%) dos 7.021 casos exami

nados apresentavam corretamente todos os itens que 

deviam estar registrados no Boletim. LOCKW000 12 en

controu 55,3% dos seus casos inteiramente corretos. 

Porém, é importante lembrar que ele verificou de 

16 a 22 itens, quando neste trabalho apenas foram 

analisadas 6 variáveis. 

Embora cada variável já tenha sido comen 

tada separadamente, cabe chamar a atenção para os 

hospitais de n9s. 8, 13, 25 e 30 que não tiveram, 

sequer, 50% dos casos transcritos no Boletim, to

talmente corretos. 

Considerando-se a média mensal de 120.000 

saídas dos 350 hospitais que enviam informações e, 

o valor de 30,79% de saídas incorretas, ter-se-ia, 

aproximadamente 36.000 saidas, por mes, com in for

maçoes incompletas ou incorretas; sem valor, por

tanto, para estudos epidemiológicos e planejamento 

em saúde, devebdo-se, além disso, ter sempre pre

sente a ini~-~' ?mcia do alto r ' _.' operacional da 

computação desses dados. 
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TABELA 14 - NUMERO E PERCENTAGEM DE INFORMAÇOES DE 
TODOS OS ITENS, SEGUNDO HOSPITAL E COR 
REÇAO. 

~ AÇOES 

HOSPITAIS 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 O 
1 1 
1 2 
13 
1 4 
15 
16 
1 7 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

TOTAL ... 

f 

TOTAL 

324 
1 16 
364 
274 

86 
497 

29 
142 
377 
194 

79 
132 
217 
291 
222 
443 

52 
197 
289 
296 

33 
391 
166 
305 
223 
216 

-349 .. 
89 
. r 

42 
277 

7 . 021 

CORREÇAO 

N<? 

207 
61 

272 
154 
60 

416 
27 
62 

347 
169 
68 

1 1 1 
55 

212 
178 
229 

35 
108 
200 
259 

22 
304 
138 
:t.22 

9 
162 
269 

75 
230 

1 

197 

4.859 

I % 

63,89 
52,59 
74,73 
56,20 
69,77 
83,70 
93,10 
43,66 
92,04 
87 , 1 1 
86,08 
84,09 
25,35 
72,85 
8 O, 18 
51 ,69 
67,31 
54,82 
69,20 
87,50 
66,67 
77,75 
83, 13 
72,79 

4,04 
75,00 
77,08 
84,27 

~ 74, ", 
2,38 

7 1 , 1 2 

69,21 

INCORREÇAO 

NC? 

1 17 
55 
92 

120 
26 
8 1 

2 
80 
30 
25 
1 1 
21 

162 
79 
44 

214 
17 
89 
89 
37 
1 1 
87 
28 
83 

214 
54 
80 
14 
79 
4 1 

80 

2. 162 

I % 

36 , 1 1 
47,41 
25,27 
43,80 
30,23 
16,30 
6,90 

56,34 
7,96 

12,89 
13,92 
1 5 , 9 1 
74,65 
27, 15 
19,82 
48,31 
32,69 
45 , 18 
30,80 
12,50 
33,33 
22,25 
16,87 
27,21 
95,96 
25,00 
22,92 
15,73 
25,57 
9 7,62 
28,88 

30,79 
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V. CONCLUSOES 
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v. CONCLUSOES 

1. A perda de prontuários na amostra estudada pode 

ser considerada alta- 19,64%. 

2. As médias de incorreções encontradas nos dados 

de identificação - idade e procedência - foram 

pequenas (2,92% e 3,07%), assim como a incorre

ção na data de admissão: 1,53%. 

3. A média de incorreção encontrada na data de sai 

da foi considerada alta - 7,43%. 

4. A transcrição do dado "tipo de alta" foi a que 

apresentou o menor erro (0,17%). 

5. O número de diagnósticos registrados no Boletim 

e na folha-resumo difere para menor daquele e-
.;, 

xistente nos prontuários. Assim, a relação diag-

nóstico/paciern:.e foi 1,14 no::. L>01etins, 1,25 nas 

folhas-resumo e 1,46 nos prontuários. 
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6. Dentre os diagnósticos omitidos nos Boletins 101 

e fOlhas-resumo, destacam-se: anemias, desnu

trição, verminoses, hipertensão e infecções uri 

nárias. 

7. g grande a proporçao de diagnósticos mal defini 

dos na maioria dos hospitais. 

8. Houve correlação positiva entre o número de 

lei tos do hospital e o número de diagnósticos 

nos prontuários, quando excluldas as maternida 

des. 

9. Ainda que nao tivesse sido objetivo deste traba 

lho medir o interesse do médico pelo prontuário 

e o registro de dados do paciente, o "desenvol

vimento" da pesquisa permitiu verificar que, de 

uma maneira geral, os médicos não dão a devida 

atenção a esses aspectos. 

10. O desconhecimento do uso da Classificação InteE 

nacional d~ Doenças por parte dos funcionários 

e dos médicos leva a distorções no resultado fi 

nal da transcrição dos diagnósticos. 
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-11. Foi de, aproximadamente, 30% a proporçao de pa 

cientes saídos com algum do s i tens incorreto, 

sendo, portanto, de apenas 70% a fidedignidade 

dos dados estatísticos hospitalares recebidos 

pela Secretaria da Saúde. 
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VI. SUGESTOES 
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VI. SUGESTObS 

As conclusões tiradas do trabalho levam 

a algumas sugestões no sentido de melhorar o regis 

tro de dados referentes aos pacientes int~s nos 

hospitais do Estado de são Paulo: 

1. Treinamento de pessoal para assumir a responsa

bilidade dos Serviços de Arquivo Médico e Esta

tística, assim como no uso da Classificação In

ternacional de Doenças. 

2. Promover, junto aos dirigentes hospitalares, o 

interesse para implantação de um bom serviço de 

registros médicos. 

3. Procurar conscientizar os médicos sobre a impoE 

tância, administrativa e/ou epidemiológica, dos 

registros dos dados referentes aos pacientes in 

ternados. Essa conscientização deve ser promo

vida durant~ a formação profissional do médico • .. 

4. O t.c 'Jão central encarregado de receber os da:ios, 

deveria, periodicamente, realizar uma avaliação 

da qualidade dOS mesmos. 
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RESUMO 

O presente trabalho teve como objetivo, 

analisar a fidedignidade dos dados estat!sticos hos 

pita lares recebidos pela Secretaria de Estado 00 Sa 

úde de são Paulo. Mediante uma amostra sistemáti

ca por conglomerado em etapa única, com base nas 

saldas de pacientes relacionadas nos Boletins 101 -

"Movimento de Pacientes Saídos" - recebidos p el a 

Coordenadoria de Assistência Hospitalar da referi

da Secretaria, foram visitados 31 hospitais de as

sistência hospitalar geral e examinados 7.021 pro~ 

tuários de pacientes saídos durante um mês. Encon-

trou-se uma perd de prontuários bastante grande 

(19,64%), havendo hospitais onde essa perda chegou 

a mais de 40%. 

Em relaçãv aos dados de identificação (1 
dade e procedência) as concordâncias foram altas 

(97,08% e 96,93%), o mesmo acontecendo com os da

dos administrativos - data de admissão (98,47%) e 

tipo de saída (99,82%). Porém, com referência a 

data de saída, a discordância média foi maior (7,43%). 

com valores de <até 65,64% e 82,51% de erro. Alguns 

fatores responsáveis por esses resultados sao ana

lisados no trdbalho. 

Quanto aos diagnósticos. ver'.ificou-se que 

há um aumento da relação de diagnósticos por paci-
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ente na medida em que se examina a folha de alta e 

os prontuários. em relação ao Boletim 101 e que a~ 

guns diagnósticos tais como anemias. desnutrição e 

verminoses apareceram inúmeras vezes nos prontuá

rios sem que tivessem sido anotados nas folhas de 

alta e. conseqllentemente. no Boletim 101. 

Em 1404 casos (17.51%) os diagnósticos re

gistrados nos boletins não concordavam com os dia~ 

nósticos anotados nos prontuários. havendo 458 saí 

das (6.52%) onde o único diagnóstico registrado e

ra um estado mórbido mal definido. tendo sido pos

sível reduzir, mediante análise dos prontuários, e,!! 

se numero para 174 casos (2,48%). 

Em relação à transcrição correta da saí

da completa. apenas 69,21% dos casos estava total

mente certa. isto é. tinha todos os itens transcri 

tos corretamente. 
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SUMMARV 

The objective of this work was to analyse 

the accuracy of hospital statistical data collected 

by means of the "Model 101 Report" of the Health 

Department of são Paulo, Brazil. 

The "Model 101 Report" summarizes tha da 

ta on discharged patient records and is sent monthly 

to the Health Department by each hospital in the 

state of são Paulo. 

A one stage systematic cluster sampling 

of these data was performed. Only general care ho~ 

pitals entered the sample. Thirty ona hospitaIs with 

7,021 medicàl records of dischargad patients in a 

given month wera reviewed. 

The mean 1055 percentage of medicaI records 

at the sampIe hospitaIs was 19.64%. reaching ashigh 

as 40% or more at 50me of tham. 

The identifying information and personal 

data relati~ to each patient were correct in 97.08% 

of the cases (age data) and 96.93% of the cases 

(area of r8s:l r:!pnce). The admjni~·.trative information 

was correct in 98.47% of the cases (dateof admissionJ 

and 99.82% of the cases (discharge status). Only 

the items of death or routine live discharge were 
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checked. The date of discharge was in error in 

7.43% of the cases. as a mean. reaching as high as 

65.64% and 82.51% in two of the hospitaIs. Some 

factors potentially responsible for these results 

were analised. 

There was a increase in the actual number 

of diagnoses relative to each patient after the me 

dical records were checked. Also diagnoses such as: 

anemia. malnutrition and parasitosis were present 

many times in the medicaI records, without being trans 

cribed to the discharge summary and therefore to 

the "Model 101 Report". 

In 1.404 cases (17.51%) the diagnoses on 

the "Model 101 Report" were erroneous. There were 

458 (6.52%) discharges with an iII-defined condition 

as the unique diagnoses. 

this figure to 174 cases 

medicaI records. 

It was possible to reduce 

(2.48%) by checking the 

OnIy 69.21% of the forms were considered 

entireIy correct. i.e .• with alI the items correctly 

and completely transcribed. 
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ANEXO 2 - NUMERO PREVISTO E ENCONTRADO DE PRONTUA
RIOS E FICHAS DE IDENTIFICAÇAO. SEGUNDO OS 
HOSPITAIS. 

NC? PRE . PRONTUARIOS FICHAS DE IDENTIFICA~O 
OSPITAIS V ISTO :: 

Encon - Não en- Encon- Não en-PRONTU % Perda % Perda 
A R I o"S' trados contr. tradas contr. 

1 369 324 45 12,20 324 45 12,20 
2 123 116 7 5,69 119 4 3,25 
3 374 364 10 2,67 373 1 0,27 
4 359 274 85 23,68 292 67 18,66 
5 167 86 81 48,50 149 18 10,78 
6 523 497 26 4,97 498 25 4,78 
7 29 29 - - 29 - -
8 283 142 141 49,82 252 31 10,95 
9 402 377 25 6,22 378 24 5,97 

10 352 194 158 44,89 348 4 1, 14 
11 99 79 20 20,20 79 20 20,20 
12 189 132 57 30,16 189 - -
13 284 217 67 23,59 227 57 20,07 
14 326 291 35 10,74 319 7 2,15 
15 381 222 159 41,73 333 48 12,60 
16 475 443 32 6,74 446 29 6, 11 
17 71 52 19 26,76 52 19 26,76 
18 202 197 5 2,48 197 5 2,48 
19 332 289 43 12,95 300 32 9,64 
20 323 296 27 8,34 306 17 5,26 
21 33 33 - - 33 - -
22 439 391 48 10,93 393 46 10,48 
23 187 166 21 11,23 170 17 9,09 
24 375 305 70 18,67 319 56 14,93 
25 383 223 160 41,78 223 160 41,78 
26 308 216 92 29,87 300 8 2,60 
27 375 349 26 6,93 353 22 5,87 
28 117 89 28 23,93 116 1 0,85 
29 360 309 51 14,17 318 42 11,67 
30 170 42 128 75,29 169 1 0,59 
31 327 ","7 50 15,?Q -':"19 48 14,68 4. I . 

TOTAL •.. 8.737 7.021 1.716 19,64 7.883 854 9,77 


	Mtr_224_Lebrao_1977 -0001.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0002.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0003.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0004.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0005.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0006.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0007.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0008.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0009.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0010.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0011.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0012.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0013.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0014.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0015.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0016.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0017.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0018.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0019.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0020.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0021.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0022.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0023.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0024.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0025.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0026.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0027.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0028.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0029.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0030.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0031.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0032.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0033.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0034.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0035.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0036.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0037.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0038.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0039.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0040.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0041.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0042.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0043.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0044.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0045.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0046.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0047.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0048.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0049.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0050.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0051.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0052.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0053.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0054.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0055.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0056.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0057.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0058.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0059.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0060.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0061.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0062.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0063.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0064.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0065.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0066.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0067.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0068.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0069.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0070.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0071.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0072.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0073.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0074.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0075.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0076.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0077.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0078.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0079.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0080.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0081.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0082.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0083.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0084.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0085.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0086.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0087.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0088.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0089.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0090.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0091.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0092.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0093.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0094.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0095.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0096.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0097.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0098.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0099.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0100.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0101.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0102.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0103.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0104.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0105.tif
	Mtr_224_Lebrao_1977 -0106.tif

