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RESUMO 
 
Neste estudo enfatizamos o uso dos sistemas de informações e gestão de 
hospitalar, como método de conhecimento da área de saúde hospitalar nesse caso 
no estado de Santa Catarina. Para indagar a disponibilidade de leitos em 
comparação com a demanda de acordo com os procedimentos que geram mais AIH 
no estado. Utilizado como base de dados público do DATASUS, o TABNET é uma 
ferramenta em que os dados incluídos são tabulados. A pesquisa decorre no período 
de fevereiro de 2018 a fevereiro de 2019. A população utilizada foi o estado de 
Santa Catarina, sendo tabulado os dados do estado, divididos pelos procedimentos 
realizados e pelas regiões do estado, as informações foram ordenadas em grupos 
de procedimentos, com a AIH mais alta de três regiões, comparando a nossa região 
do Alto Vale do Rio do Peixe. Resultados: Em processo de AIH mais realizadas está 
o parto normal, realizado em todos os meses dos anos analisados. As regiões que 
aparecem com mais frequência de altas AIH, Região da Grande Florianópolis, Alto 
Vale do Itajaí, Médio Vale do Itajaí, Foz do Rio Itajaí, Alto Vale do Rio do Peixe, Meio 
Oeste, Nordeste, Laguna, Extremo Oeste, Oeste. As demais regiões também 
apresentam dados significativos para comparativos futuros, Xanxerê, Alto Uruguai 
Catarinense, Planalto Norte, Serra Catarinense, Extremo Sul Catarinense, 
Carbonífera. Conclusões: Os dados mostram que a utilização dos sistemas de 
informação pelos profissionais de enfermagem e gestores contribuem para distinguir 
falhas, e aumentos desnecessários de procedimentos atrasando o fluxo de 
regulação de leitos, ocupações totais dos leitos, prejudicando os acessos dos 
usuários. 
 
Palavras-Chave: Autorização de Internação Hospitalar. Ferramentas de Uso para 
Profissionais da Enfermagem. Tecnologia da Informação. Saúde Hospitalar. 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 

In this study we emphasize the use of hospital information and management 
systems, as a method of knowledge in the field of hospital health in this case in the 
state of Santa Catarina. To inquire about the availability of beds in comparison with 
the demand according to the procedures that generate more AIH in the state. Used 
as a public DATASUS database, TABNET is a tool in which the data included are 
tabulated. The research runs from February 2018 to February 2019. The population 
used was the state of Santa Catarina, with the state data being tabulated, divided by 
the procedures performed and by the regions of the state, the information was 
ordered in groups of procedures, with the highest AIH of three regions, comparing 
our Upper Vale do Rio do Peixe region. Results: In the process of AIH most 
performed is normal delivery, performed in all months of the years analyzed. The 
regions that appear most frequently from high AIH, Greater Florianópolis Region, 
Upper Vale do Itajaí, Middle Vale do Itajaí, Foz do Rio Itajaí, Upper Vale do Rio do 
Peixe, Midwest, Northeast, Laguna, Far West, West. The other regions also present 
significant data for future comparisons, Xanxerê, Alto Uruguai Catarinense, Planalto 
Norte, Serra Catarinense, Extremo Sul Catarinense, Carbonífera. Conclusions: The 
data show that the use of information systems by nursing professionals and 
managers contributes to distinguish flaws, and unnecessary increases in procedures, 
delaying the flow of bed regulation, total occupations of the beds, impairing users' 
access. 
 
Keywords: Hospitalization Authorization. Use Tools for Nursing Professionals. 
Information Technology. Hospital Health. 
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INTRODUÇÃO 

Santa Catarina é um estado brasileiro onde, atualmente, a população chega 

a, aproximadamente, 7.164.788 habitantes, sua capital é Florianópolis. O estado é o 

terceiro no país com o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH 0,77), sendo o 

quinto estado mais rico do Brasil. Atualmente, o estado possui o menor índice de 

mortalidade infantil, 9,93 óbitos a cada mil nascidos, sendo um dos indicativos de 

saúde que demonstra o risco de um nascido vivo evoluir a óbito antes de completar 

um ano (BRASIL, 2020). 

O Sistema Único de Saúde (SUS) é um sistema complexo e um dos maiores 

existentes. Sua criação possibilitou o acesso universal, e sem discriminação, do 

sistema público propiciando a prevenção e promoção da saúde (BRASIL, 2020). 

A gestão hospitalar é uma área ampla para atuação do enfermeiro assim, é 

necessário o conhecimento de instrumentos para identificação das demandas de 

internação hospitalar a nível regional e estadual. Para este estudo, utilizou-se os 

dados disponíveis no sistema de informação de consulta pública, sendo estes 

referentes ao período de fevereiro de 2018 a fevereiro de 2020, com objetivo 

principal de verificar a disponibilidade de leitos em comparação com a demanda de 

acordo com a Autorizações de Internação Hospitalar (AIH) para os usuários 

catarinenses do SUS. Trata-se, ainda, através desde, os objetivos específicos 

descritos como: verificar a demanda de AIH mensal entre os anos de 2018 a 2020 

de acordo com o grupo de procedimentos, comparar o número de AIH por região 

nos períodos mensais referentes aos anos definidos neste estudo e  descrever sobre 

as ferramentas de consultas de dados de informação em saúde do SUS como 

instrumentos estratégicos para a gestão hospitalar a ser desenvolvida pelo 

enfermeiro. 
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

1.1 SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

1.1.1 Constituição Federal 

A constituição se trata da lei suprema do país que está a constituindo, onde 

está delineado alguns preceitos do sistema jurídico e estabelece princípios e 

diretrizes que guiam a sociedade. Ela estipula as normas para que a sociedade 

prossiga em frente sem ter problemas e garante a igualdade entre direitos e deveres 

da sociedade e das entidades responsáveis pela gestão do país, estados e 

municípios. O art.196 retrata que a saúde é um direito, mas também é dever do 

estado assegurar o acesso. 

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação (BRASIL, 1988). 

1.1.2 Lei n. 8.080 de 19 de setembro de 1990 

Se trata da Lei Orgânica de Saúde utilizada para a regulamentação em nosso 

território brasileiro que auxilia na organização e ampara o desempenho do Sistema 

de Saúde. É uma lei extensa, que é a base para toda legislação do SUS. No art. 2 

da Lei n. 8080, e em seus incisos, remete que a saúde é um direito do ser humano e 

é dever do estado garanti-los: 

Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado 
prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 
§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e 
execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos 
de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que 
assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a 
sua promoção, proteção e recuperação. 
§ 2º O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas 
e da sociedade (BRASIL,1990). 

De acordo com Santos (2013, p. 02) o SUS é obrigação legal há 22 anos, 

com suas Leis n. 8080 e n. 8142 de 1990.  

Que durante seu processo histórico o SUS começou na prática nos anos 70, 
há 40 anos, com movimentos sociais e políticos contra a ditadura, pelas 
Liberdades Democráticas e Democratização do Estado, que se ampliava e 
fortalecia por uma sociedade justa e solidária e um novo Estado com 
políticas públicas para os direitos humanos básicos, de qualidade e 
universais. 
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Muitas das vezes acabamos achando similares as palavras diretrizes e 

princípios, que na realidade não são. O SUS é um sistema elaborado a partir das 

diretrizes, que também pode constar na constituição: 

I - Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de 
assistência; 
II - Integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e 
contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e 
coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do 
sistema; 
III - preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade 
física e moral; 
IV - Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de 
qualquer espécie; 
V - Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde; 
VI - Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e 
a sua utilização pelo usuário; 
VII - utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a 
alocação de recursos e a orientação programática; 
VIII - participação da comunidade; 
IX - Descentralização político-administrativa, com direção única em cada 
esfera de governo: 
a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios; 
b) Regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde; 
X - Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e 
saneamento básico; 
XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e 
humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na 
prestação de serviços de assistência à saúde da população; 
XII - capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de 
assistência; e 
XIII - organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de 
meios para fins idênticos. 
XIV – organização de atendimento público específico e especializado para 
mulheres e vítimas de violência doméstica em geral, que garanta, entre 
outros, atendimento, acompanhamento psicológico e cirurgias plásticas 
reparadoras, em conformidade com a Lei nº 12.845, de 1º de agosto de 
2013 (BRASIL,1990). 

Na Constituição, no art. 198, as ações e serviços públicos de saúde acabam 

sendo regionalizadas e hierarquizadas, para um funcionamento do sistema de forma 

organizada: I - a descentralização, com direção única em cada esfera de governo; II 

- o atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo 

dos serviços assistenciais; e III - a participação da comunidade. Sua 

descentralização ocorre de forma que o poder e a responsabilidade sobre o serviço 

são distribuídos pelas 3 esferas do governo, que ajuda a obter uma melhor 

qualidade e a fiscalização e controle por parte da comunidade social. Entende-se 

que é um serviço de utilização pública, que é justo com todos, que seja atendimento 

integral e suas ações sejam utilizadas desde prevenção até a cura ou melhora da 

saúde. Ainda, ter a participação do povo para que saibam sobre o SUS, quais os 
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serviços estão sendo disponibilizados, se as verbas utilizadas estão indo para o 

lugar correto e opinar o que está faltando no âmbito da saúde. A descentralização 

deverá ocorrer de forma justa, tendo sua distribuição de poder político, recursos e 

responsabilidade para cada esfera governamental que ocorre de forma 

hierarquizada saindo da federal, que irá para a estadual e pôr fim a municipal 

(BRASIL, 2013). 

Pode-se ter dificuldades em entender o Sistema Único de Saúde devido as 

suas divisões, que se trata dos princípios organizativos e doutrinários. De acordo 

com o conceito da OMS (1947) saúde é um estado completo de bem estar físico, 

mental e social, não apenas a ausência da doença ou enfermidade (OMS/OPAS, 

2020). 

1.1.3 Rede de Assistência Hospitalar 

A assistência hospitalar no SUS é estruturada de acordo com as 

necessidades dos cidadãos para garantir aos mesmos um direito a atendimento, 

profissionais equiparados com conhecimento para técnicas, teorias e práticas, além 

de se tratar de uma grande equipe formada por diversos profissionais de áreas 

diferentes para desempenhar um papel fundamental no cuidado, desde a prevenção 

até ao tratamento, assim dando uma melhor qualidade ao serviço prestado. A 

unidade hospitalar esta interligada com outros setores, que forma a Rede de 

Atenção à Saúde (RAS) (BRASIL, 2020). 

Com a criação das RAS (Rede de Atenção à Saúde), a Atenção Básica 
passa a ser entendida como a ordenadora do cuidado, articulando e 
integrando os componentes da rede de modo que o usuário e sua família 
permaneçam horizontalmente assistidos, independentemente de qual rede 
ou equipamento de saúde se encontre (SANTA CATARINA, 2019, p. 20). 

No estado de Santa Catarina foi organizado um documento que vem a ajudar 

a unidade hospitalar, onde visa ter uma melhoria na saúde a partir de um Política 

Hospitalar, que compõem de critérios para obter repasses financeiros para os 

serviços de hospitais públicos e/ou filantrópicos que estão ligados ao SUS, listar os 

serviços oferecidos que integram a política hospitalar, determinar e aumentar os 

serviços hospitalares que constam na rede de atenção psicossocial, materno infantil 

e de urgência e emergência e, através de uma avaliação de desempenho, poderia 

observar o desempenho das unidades hospitalares, além de publicar tais critérios e 

desempenhos dos hospitais (SANTA CATARINA, 2020). 
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Os critérios para poder definir o porte das unidades hospitalares seriam: 

número de leitos, número de leitos de UTI adulto, número de leitos de UTI pediátrica, 

número de leitos de UTI neonatal, taxa de ocupação, quantidade de clínicas, 

diagnóstico, número de habilitações em alta complexidade e redes temáticas 

implantadas. Ao fim desses critérios é realizado uma pontuação para cada um deles. 

A performance dos hospitais será avaliada no período do ano anterior, através de 

uma matriz detalhada que se trata de indicadores de desempenho: documentação, 

produtividade, qualidade, estrutura e caracterização. No final, será somado esses 

indicadores e forma o percentual de recursos que será encaminhado a essas 

instituições (SANTA CATARINA, 2019). 

1.1.3.1 Classificação dos hospitais pequeno, médio e grande porte 

De acordo com Negri e Barbosa (2014) os hospitais podem ser divididos por 

algumas características que os diferem um dos outros. O porte hospitalar é dividido 

conforme a apresentação de leitos, como hospitais de até 50 leitos disponíveis são 

considerados de pequeno porte, hospitais com leitos de 51 até 150 é conhecido 

como hospital de médio porte e acima de 151 leitos até 500 leitos são hospitais de 

grande porte. Mas há outros aspectos que podem dividir os hospitais como seus 

níveis em atenção assistencial, hospital geral, hospital universitário de ensino e 

pesquisa, conforme suas especificações diferenciadas em assistência ao usuário. 

Figura 01 - Mapa dos Hospitais de Santa Catarina-SDR’s 

Fonte: Santa Catarina (2012). 
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1.1.3.2 Autorização de internação hospitalar 

A internação hospitalar decorre de uma necessidade do usuário, que utiliza o 

sistema pela entrada na emergência/urgência, ou de forma eletiva através de uma 

consulta ou encaminhamento para realização de exames ou cirurgias. O período de 

internação pode variar de acordo com as necessidades, entre 24 horas ou mais de 

24 horas. A partir do momento que o paciente da entrada no hospital é necessário 

documentos pessoais, uma pessoa responsável, além do próprio para assinar 

termos de compromisso, saber por qual convênio será atendido, ou pelo Sistema 

Único de Saúde no qual é utilizado na maioria das internações. É então elaborada 

uma AIH para permitir o internamento, e poder ter um leito, além da assistência 

(BRASIL, 2020). 

A AIH (Autorização de Internação Hospitalar) é um documento para autorizar 

a internação e que contém os dados do paciente e todos os 

procedimentos/materiais/serviço prestado/profissionais que realizaram o cuidado do 

usuário durante o período de internação. Este documento bastece um sistema de 

informação hospitalar (SIH) que no decorrer gera dados que são encaminhados para 

uma plataforma de informação com abrangência do Brasil todo e os quais são 

pagos, posteriormente, pelos valores padronizados do SUS. É através deste 

documento que se viabiliza o faturamento dos serviços hospitalares prestados no 

SUS. A AIH é emitida exclusivamente pelos órgãos emissores próprios ou 

autorizados pelo SUS, com numeração própria. Existem dois tipos de AIH: AIH 

inicial, para internamento inicial e AIH de continuidade, longa permanência (BRASIL, 

2020). 

1.1.3.3 Sistema de informações hospitalares do SUS (SIHSUS) 

O sistema antigamente utilizado era em forma de disquetes que reservava as 

AIH da época, há invenções de novos aplicativos que permitiram os gestores 

monitorar as esferas municipal e estadual do SUS sobre o faturamento como o 

TABNET e o TABWIN, que permite tabular os dados e organizá-los para poder 

examiná-los (BRASIL, 2020). 

Funcionalidades: Possibilita a avaliação do desempenho e condições 
sanitárias, através das taxas de óbito e de infecção hospitalar informadas no 
sistema; Fornece informações para a programação do orçamento dos 
estabelecimentos; Criada funcionalidade de “Geração de Histórico” que 
permite ao Gestor diminuir o volume do banco de produção, otimizando o 
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processamento; Criada funcionalidade para gerar relatórios a partir do 
histórico (BRASIL, 2020, p. 01). 

1.1.3.4 Sistema de regulação (SISREG) 

O Sistema de Regulação (SISREG) é uma ferramenta online que possibilita 

controlar e  ajustar os recursos hospitalares e ambulatoriais, regulamento interno de 

hospitais, em que podemos exemplificar: a solicitação pela rede básica de consultas, 

exames e procedimentos na média e alta complexidade bem como, a regulação de 

leitos hospitalares, encaminhamentos de referência e contra referência utilizados 

pelos municípios, ou estados que regulam os acessos através do SUS. O sistema 

funciona de forma que os atendimentos eletivos são considerados de acordo com a 

classificação de risco. A posição varia com o laudo clínico que o médico 

regulamentador preencherá, se é necessário um atendimento urgente ou se pode 

esperar (BRASIL, 2016). 

A Regulação do Acesso à Assistência, em especial, consiste na 
ordenação e qualificação dos fluxos de acesso às ações e serviços de 
saúde, de modo a otimizar a utilização dos recursos assistenciais 
disponíveis e promover a transparência, a integralidade e a equidade no 
acesso às ações e aos serviços, em tempo oportuno, dispondo, para tal, 
entre outros instrumentos, de diretrizes operacionais e protocolos de 
regulação (BRASIL, 2020, p. 01).  

O SISREG tem três modalidades performando no sistema, Central de 

Regulação Ambulatorial, Central de Internação Hospitalar e a Autorização de 

procedimentos de alta complexidade. O sistema auxilia a organizar a regulação dos 

procedimentos, consultas e leitos hospitalares, atendendo desde a saúde básica até 

a alta complexidade. O sistema permite que os usuários saibam algumas 

informações sobre a saúde deles, no qual podem entrar utilizado a Carteirinha 

Nacional do SUS (BRASIL, 2018). 

De acordo com Bastos et al. (2020) o sistema regulador pode ajudar, mas da 

mesma forma ser limitante e as causas são as mais comuns possíveis, como dados 

incompletos, uma evolução mal colocada ou mal feita, os cadastros mal 

preenchidos, consultas que podem ter uma resolução na própria unidade ou 

município. Tudo o que for colocado tem que ser verdadeiro e ter um 

acompanhamento real para que não ocorra a insatisfação dos usuários ou dos 

próprios profissionais. Manter o processo dentro do sistema, sem precisar envolver 

terceiros de forma que atrapalha a continuação, querendo resolver aquela situação 

de forma mais rápida. Outra dificuldade do setor pode ser a falta de leitos, que 
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dentro da regulação, deve ser disponibilizado leitos para urgências e emergências, a 

insuficiência de leitos para atender os imprevistos traz uma má rotação do recurso, o 

que compromete a continuação e resolução da atenção. 

O aumento de demanda pode sobrecarregar a estruturação da regulação e 

dos gestores tendo, muito vezes, envolvimento da justiça devido à demora, ou não 

atendimento, mas na maioria das vezes as vagas estão completas, que na atual 

situação acaba causando desentendimentos e ineficiência. Por vezes, alguns 

procedimentos de exames e cirurgias demoram ser agendados ou realizados 

aumentando a demanda, e os pacientes eletivos têm atrasos na realização de suas 

cirurgias ou exames, o que demanda de ajuda para o sistematizar os fluxos. 

Inclusive, a tabela do SUS, prejudica a realização dos procedimentos por não ser 

atualizada e não cobrir os valores atuais, defasando a garantia de um sistema 

organizado e a garanta de um atendimento descentralizado. Percebe-se que 

algumas dessas situações ocorrem em todos os estados (BASTOS et al., 2020). 

1.2 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DO SUS, DA SECRETARIA EXECUTIVA 

DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (DATASUS) 

O sistema DATASUS tem como missão impulsionar a informação por meio da 

tecnologia e apoiar o SUS. O sistema possui uma gama de dados públicos, 

mostrando que o SUS tem, de certa forma, uma cobertura universal (SALDANHA; 

BASTOS; BARCELLOS, 2019). 

O Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) 
surgiu em 1991 com a criação da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), 
pelo Decreto 100 de 16.04.1991, publicado no D.O.U. de 17.04.1991 e 
retificado conforme publicado no D.O.U. de 19.04.1991. Na época, a 
Fundação passou a exercer a função de controle e processamento das 
contas referentes à saúde que antes era da Empresa de Tecnologia e 
Informações da Previdência Social (DATAPREV). Foi então formalizada a 
criação e as competências do DATASUS, que tem como responsabilidade 
prover os órgãos do SUS de sistemas de informação e suporte de 
informática, necessários ao processo de planejamento, operação e controle 
(BRASIL, 2020, p. 01). 

1.2.1 Tabulador de Dados (TABNET) 

O TABNET é uma ferramenta dentro do DATASUS que trabalha com dados 

em uma tabela, então ele é um tabulador de forma geral que auxilia a organizar os 

dados de forma mais ágil (BRASIL, 2020). 
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Uma ferramenta muito utilizada pois já tabula os dados deixando-os em uma 

melhor apresentação para análise e podendo ser dividido de diversas formas por ser 

fácil o seu acesso. 

O TabNet é uma interface de produção de tabelas de dados agregados por 
meio do acesso a microdados contidos nos seus servidores de dados. Ele 
também possibilita a consulta de dados e indicadores de diferentes 
sistemas de informação em saúde agregados em unidades de tempo ou 
unidades geográficas (SALDANHA; BASTOS; BARCELLOS, 2019, p. 02). 

1.3 GESTÃO HOSPITALAR 

Gestão é gerir, ou administrar, um processo com tomada de decisão, que 

poderá ou não afetar os serviços ou o sistema. O gestor tem inúmeras atribuições 

que estão voltadas para gestão de pessoas, financeiro e estruturais. A liderança é 

uma habilidade que se deve ter para a área de gestão e, monitorar a equipe, 

gerenciar os serviços, participar de implantações de políticas da saúde, além de 

promover o cuidado. O profissional da saúde poderá realizar uma especialização em 

gestão e atuar no âmbito hospitalar, ou em outras instituições que requerem do 

profissional capacitado (NASCIMENTO, 2017). 

1.3.1 Papel do Enfermeiro na Gestão Hospitalar 

Segundo a OMS (2019) o ano de 2020 foi considerado o ano da enfermagem 

o qual foi intitulado pela Assembleia Mundial da Saúde e pela OMS, no qual 

executam papéis importantes e contribuem para os serviços de saúde, o que 

permitiu uma forma de reconhecimento desses profissionais nesse ano (OPAS/OMS, 

2020). 

O enfermeiro é um dos eixos para um bom funcionamento da unidade onde 

trabalha, e disposto de multifunções, o enfermeiro pode fazer várias especializações, 

com a possibilidade de realizar um aperfeiçoamento na área da gestão, no qual se 

formará um administrador de pessoas e recursos, com uma ampla abrangência. É 

notável a participação dos enfermeiros na gestão das instituições, assumindo cargos 

de auditor, gerente, administrador das intuições, mas requer possuir algumas 

habilidades de liderança. Sendo regulamentada pela Lei nº 7.498, o enfermeiro tem 

à disposição o que deve exercer como profissional, com a profissão exercida em 

todo território nacional. Esta dispõe sobre as atividades de enfermagem 
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Art. 11. O Enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, cabendo-
lhe: 
I – Privativamente: 
a) direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da 
instituição de saúde, pública e privada, e chefia de serviço e de unidade de 
enfermagem; 
b) organização e direção dos serviços de enfermagem e de suas atividades 
técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desses serviços; 
c) planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos 
serviços da assistência de enfermagem; 
d) (VETADO); 
e) (VETADO); 
f) (VETADO); 
g) (VETADO); 
h) consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de 
enfermagem; 
i) consulta de enfermagem; 
j) prescrição da assistência de enfermagem; 
l) cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida; 
m) cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam 
conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões 
imediatas; 
II – como integrante da equipe de saúde: 
a) participação no planejamento, execução e avaliação da programação de 
saúde; 
b) participação na elaboração, execução e avaliação dos planos 
assistenciais de saúde; 
c) prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde 
pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde; 
d) participação em projetos de construção ou reforma de unidades de 
internação; 
e) prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar e de doenças 
transmissíveis em geral; 
f) prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados à 
clientela durante a assistência de enfermagem; 
g) assistência de enfermagem à gestante, parturiente e puérpera; 
h) acompanhamento da evolução e do trabalho de parto; 
i) execução do parto sem distocia; 
j) educação visando à melhoria de saúde da população. 
Parágrafo único. As profissionais referidas no inciso II do art. 6º desta lei 
incumbe, ainda: 
a) assistência à parturiente e ao parto normal; 
b) identificação das distocias obstétricas e tomada de providências até a 
chegada do médico; 
c) realização de episiotomia e episiorrafia e aplicação de anestesia local, 
quando necessária (COREN, 1986). 
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2 DELIMITAÇÕES METODOLÓGICAS 

2.1 TIPO DE PESQUISA 

O Sistema Único de Saúde (SUS) é um sistema complexo e um dos maiores 

existentes. Sua criação possibilitou o acesso universal, e sem discriminação, do 

sistema público, ele propicia a prevenção e promoção da saúde.  

A epidemiologia originou-se das observações de Hipócrates, que fatores 

ambientais influem o surgimento de doenças. O estudo epidemiológico é um estudo 

que aborda e investiga a saúde da população e os fatores determinantes para o 

risco e agravos de doenças, assim como eventos correlacionados a saúde (BONITA; 

BEAGLEHOLE; KJELLSTRÖM, 2010). 

Este estudo é descritivo, retrospectivo e de perfil epidemiológico pela 

necessidade de internação, consiste na análise de dados, de forma organizada, de 

informações dos dados apresentados por um serviço de informação de períodos 

passados, o DATASUS/TABNET. Apresenta o objetivo de avaliar quais são as 

causas mais comuns por internações hospitalares e AIH aprovadas pelo sistema. Foi 

realizado com dados do período de fevereiro de 2018 até fevereiro de 2020, no 

sistema DATASUS, sendo filtrados os resultados na ferramenta do Excel para 

diminuir os dados e utilizando o critério de possuir acima de 10 AIH aprovadas.  

A coleta dos dados foi por meio da plataforma TABNET do DATASUS. Em 

base de consulta pública online. Os dados foram copilados da plataforma TABNET, 

após tabulados em uma planilha do Excel, realizando a filtragem dos dados como 

critério de inclusão de grupo de procedimentos de AIH com número mínimo de 10 

internamentos, descritos de acordo com as macrorregiões. 

 Através da análise quantitativa, definindo as categorias de acordo com o 

grupo de procedimentos divididos entre as regiões e promovendo a comparação 

com a região do Alto Vale do Rio do Peixe, como forma de avaliação da 

disponibilidade de leitos dentre as especialidades e a gestão que é realizada pelo 

SISREG no período de fevereiro de 2018 até fevereiro de 2020. 

2.2 ÁREA DE ESTUDO 

Santa Catarina é um estado brasileiro onde a população chega 

aproximadamente a 7.164.788 pessoas, sua capital é Florianópolis. O estado é o 
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terceiro no país com o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH 0,77), sendo o 

quinto estado mais rico do Brasil. Atualmente, o estado possui o menor índice de 

mortalidade infantil, 9,93 óbitos a cada mil nascidos, sendo um dos indicativos de 

saúde que demonstra o risco de um nascido vivo vir a óbito antes de completar um 

ano (IBGE, 2010).  

Quadro 01 - Descrição municipal das Macrorregionais de Saúde 

(continua) 

Extremo 
Oeste 

Anchieta Bandeirante Barra Bonita Belmonte 
Bom Jesus do 

Oeste 

Descanso 
Dionísio 

Cerqueira 
Flor do Sertão Guaraciaba Guarujá do Sul 

Iporã do Oeste Iraceminha 
São Miguel da 

Boa Vista 
Saudades Tunápolis 

Itapiranga Maravilha Modelo Mondaí Palma Sola 

Santa Terezinha 
do Progresso 

São João do 
Oeste 

São José do 
Cedro 

São Miguel do 
Oeste 

Tigrinhos 

Paraíso Princesa Romelândia Saltinho Santa Helena 

Oeste 

Águas de 
Chapecó 

Águas Frias Caibi 
Caxambu do 

Sul 
Chapecó 

Cordilheira Alta 
Coronel 
Freitas 

Cunha Porã Cunhataí Formosa do Sul 

Guatambú Irati Jardinópolis Nova Erechim Nova Itaberaba 

Palmitos Pinhalzinho 
Planalto 
Alegre 

Quilombo Riqueza 

Xanxerê 

Abelardo Luz Bom Jesus Campo Erê 
Coronel 
Martins 

Entre Rios 

Faxinal dos 
Guedes 

Galvão Ipuaçu Jupiá Lajeado Grande 

Marema 
Novo 

Horizonte 
Ouro Verde Passos Maia Ponte Serrada 

São Bernardino 
São 

Domingos 
São Lourenço 

do Oeste 
Vargeão Xanxerê 

Xaxim   
Fonte: DIVE (2020). 
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Tabela 01 - Descrição municipal das Macrorregionais de Saúde 

(continua) 

Alto Vale do 
Itajaí 

Agrolândia Agronômica Atalanta Aurora 
Braço do 

Trombudo 

Chapadão do 
Lageado 

Dona Emma Ibirama Imbuia Ituporanga 

José Boiteux Laurentino Lontras Mirim Doce Petrolândia 

Pouso Redondo 
Presidente 

Getúlio 
Presidente 

Nereu 
Rio do Campo Rio do Oeste 

Rio do Sul Salete 
Santa 

Terezinha 
Taió 

Trombudo 
Central 

Vidal Ramos Vitor Meireles Witmarsum   

Foz do Rio 
Itajaí 

Balneário 
Camboriú 

Balneário 
Piçarras 

Bombinhas Camboriú Ilhota 

Porto Belo Itajaí Itapema Luiz Alves Navegantes 

Penha   

Médio Vale 
do Itajaí 

Apiúna Ascurra Benedito Novo Blumenau Botuverá 

Brusque 
Doutor 

Pedrinho 
Gaspar Guabiruba Indaial 

Pomerode 
Rio dos 
Cedros 

Rodeio Timbó 
  

Grande 
Florianópolis 

Águas Mornas 
Alfredo 
Wagner 

Angelina Anitápolis Antônio Carlos 

Biguaçu Canelinha Florianópolis Garopaba 
Governador 

Celso Ramos 

Leoberto Leal Major Gercino Nova Trento Palhoça Paulo Lopes 

Rancho 
Queimado 

Santo Amaro 
da Imperatriz 

São Bonifácio 
São João 

Batista 
São José 

São Pedro de 
Alcântara 

Tijucas 
  

Meio Oeste 

Abdon Batista Água Doce Brunópolis 
Campos 
Novos 

Capinzal 

Catanduvas Celso Ramos Erval Velho 
Herval 
d'Oeste 

Ibicaré 

Jaborá Joaçaba Lacerdópolis Luzerna Monte Carlo 

Ouro Treze Tílias Vargem 
Vargem 
Bonita 

Zortéa 

Alto Vale do 
Rio do Peixe 

Arroio Trinta Caçador Calmon Curitibanos Fraiburgo 

Frei Rogério Ibiam Iomerê Lebon Régis Macieira 

Matos Costa 
Pinheiro 

Preto 
Ponte Alta do 

Norte 
Rio das Antas Salto Veloso 

Santa Cecília 
São Cristovão 

do Sul 
Tangará Timbó Grande Videira 

Fonte: DIVE (2020). 
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Tabela 01 - Descrição municipal das Macrorregionais de Saúde 

(conclusão) 

Alto Uruguai 
Catarinense 

Alto Bela Vista Arabutã Arvoredo Concórdia Ipira 

 Ipumirim Irani Itá Lindóia do Sul Paial 

 Peritiba Piratuba 
Presidente 

Castello 
Branco 

Seara Xavantina 

Nordeste 

Araquari 
Balneário 

Barra do Sul 
Barra Velha Corupá Garuva 

Guaramirim Itapoá 
Jaraguá do 

Sul 
Joinville Massaranduba 

São Francisco do 
Sul 

São João do 
Itaperiú 

Schroeder 
  

Planalto 
Norte 

Bela Vista do 
Toldo 

Campo 
Alegre 

Canoinhas Irineópolis Itaiópolis 

Mafra Major Vieira Monte Castelo Papanduva Porto União 

Rio Negrinho 
São Bento do 

Sul 
Três Barras 

  

Serra 
Catarinense 

Anita Garibaldi 
Bocaina do 

Sul 
Bom Jardim 

da Serra 
Bom Retiro 

Campo Belo do 
Sul 

Capão Alto Cerro Negro Correia Pinto Lages Otacílio Costa 

Painel Palmeira Ponte Alta Rio Rufino São Joaquim 

São José do 
Cerrito 

Urubici Urupema 
  

Extremo Sul 
Catarinense 

Araranguá 
Balneário 
Arroio do 

Silva 

Balneário 
Gaivota 

Ermo 
Jacinto 

Machado 

Maracajá Meleiro Morro Grande 
Passo de 

Torres 
Praia Grande 

Santa Rosa do 
Sul 

São João do 
Sul 

Sombrio Timbé do Sul Turvo 

Carbonífera 

Balneário Rincão Cocal do Sul Criciúma Forquilhinha Içara 

Lauro Müller 
Morro da 
Fumaça 

Nova Veneza Orleans Siderópolis 

Treviso Urussanga   

Laguna 

Armazém 
Braço do 

Norte 
Capivari de 

Baixo 
Grão Pará Gravatal 

Imaruí Imbituba Jaguaruna Laguna Pedras Grandes 

Pescaria Brava Rio Fortuna Sangão 
Santa Rosa 

de Lima 
São Ludgero 

São Martinho 
Treze de 

Maio 
Tubarão 

  

 

 

 

 

 

Fonte: DIVE (2020). 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O estudo proporciona um comparativo das maiores demandas de AIH por 

procedimentos, definido para este estudo no mínimo de 10 internações mensais, que 

se apresentam no período de fevereiro de 2018 a fevereiro de 2020, no estado de 

Santa Catarina. Os gráficos apresentados abaixo foram agrupados de acordo com o 

período temporal pertencente cada mês.  

Para a análise dos dados, em definição temporal, foi realizado o agrupamento 

dos meses, com descrição as três principais regionais com o maior quantitativo de 

AIH em comparação com a região do Alto Vale do Rio do Peixe, pois se trata de 

nossa região. 

As regiões de saúde lugar geográfico contínuo formado por grupos de 

municípios que são vizinhos, identificado a partir de culturas, economia e social e de 

redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a 

finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e 

serviços de saúde (MOYA, 2019). 

Gráfico 01 - Fevereiro de 2018 

Fonte: A Autora (2020). 
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Gráfico 02 - Fevereiro de 2019 

 Fonte: A Autora (2020. 

Gráfico 03: Fevereiro de 2020 

 Fonte: A Autora (2020). 
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Como demonstrado no mês de fevereiro de 2018, a demanda maior por AIH 

no estado ocorre nas regiões de Foz do Rio Itajaí, Médio Vale do Itajaí e Grande 

Florianópolis, de acordo com os procedimentos destaca-se nas três regiões o parto 

normal. Na região de Foz do Rio Itajaí, sequente ao parto normal e parto cesariano. 

No Médio Vale do Itajaí e na Grande Florianópolis surge maior demanda de 

tratamento por cirurgias múltiplas. Em comparação ao Alto Vale do Rio do Peixe a 

maior demanda por AIH é parto cesariano, seguido por parto normal. 

No mês de fevereiro de 2019 ainda prevalece as três regiões Foz do Rio 

Itajaí, Médio Vale do Itajaí, Grande Florianópolis, mantendo como maior demanda as 

AIH por procedimento de parto normal. Na região Foz do Rio Itajaí e Médio Vale do 

Itajaí segue a segunda AIH mais alta de parto cesariano e na Grande Florianópolis a 

AIH por procedimento em intercorrências clínicas na gravidez aparece sendo a 

segunda maior demanda de procedimento. Em comparação com a região do Alto 

Vale do Rio do Peixe aparece as duas maiores demandas por AIH por procedimento 

o parto cesariano e parto normal. 

Na análise do mês de fevereiro de 2020 observa-se uma redução de 

demanda de AIH em todo o estado, onde o total de AIH se mantém ainda 442 

internações, porém com uma redução brusca na região do Médio Vale do Itajaí com 

equiparação da região do Foz do Rio Itajaí. Segue-se a demanda por parto normal 

nas três regiões e parto cesariano na Médio Vale do Itajaí e Foz do Rio Itajaí, na 

Grande Florianópolis a segunda causa é intercorrências na gravidez. No Meio Oeste 

Catarinense continua a maior demanda por AIH de parto cesariano, como segunda 

causa o parto normal e a terceira causa que aparece, quase equivalente ao parto 

normal, é tratamento de pneumonias ou influenza (gripe). Os partos permanecem 

contínuos nos três anos. 

A maioria das AIH registradas nos três meses de fevereiro é o parto normal, a 

utilização da Rede Cegonha, bem como as boas práticas de condutas da equipe,  

auxiliam o preparo da mãe para o nascimento do bebê, identificamos menos 

problemas durante o processo do parto e uma mãe mais preparada, a equipe de 

enfermagem tem um importante papel na assistência desse procedimento, percebe-

se que o parto normal tem uma redução de riscos para mãe e o bebê (VICO, 2017). 

Com a Portaria GM/MS n 1.459 foi instituída a Rede Cegonha no ano de 2011 

para que a mulher tenha acesso aos cuidados de atenção, para o planejamento 

familiar, na gestação e no puerpério, e amparando o recém-nascido para o mundo, 
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desde seu nascimento até o segundo ano de vida, de uma forma mais segura 

(SANTA CATARINA, 2020). 

Gráfico 04 - Março de 2018 

 Fonte: A Autora (2020). 

Gráfico 05 - Março de 2019 

 Fonte: A Autora (2020). 
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Na avaliação de março de 2018 observa-se a seguinte mudança, apresenta-

se com maior demanda a Grande Florianópolis, Foz do Rio Itajaí e região Nordeste 

com queda do Médio Vale do Itajaí. Aparece ainda que a maior demanda de AIH nas 

três regiões é parto normal. Para a região da Grande Florianópolis e Foz do Rio 

Itajaí segue como segunda maior demanda o parto cesariano e na região Nordeste e 

Alto Vale do Rio do Peixe tem como segunda maior demanda o parto normal. Sendo 

a primeira causa ainda o parto cesariano na região do Alto Vale do Rio do Peixe. 

Avaliando o mês de março de 2019 tem aumento de demanda das AIH nas 

regiões da Grande Florianópolis, Foz do Rio Itajaí e Médio Vale do Itajaí, maior AIH 

de parto normal nas três regiões. E como segunda maior causa o parto cesariano na 

Foz do Rio Itajaí e Médio Vale do Itajaí. Na Grande Florianópolis nota-se o aumento 

de AIH por tratamento de pneumonias ou influenza (gripe) sendo a segunda maior 

causa. No Alto Vale do Rio do Peixe percebe-se o aumento de AIH por parto 

cesariano com 154 AIH registradas e a segunda causa é parto normal com 98 AIH. 

O parto cesariano aparece como segundo procedimento mais realizado em 

diversas regiões nos períodos avaliados de um ano para o outro o procedimento 

continua destacado. Sendo necessário uma incisão cirúrgica para sua realização, 

pode ser por uma indicação eletiva ou de urgência. Um procedimento que poderia 

ser reduzido, através do preparo da mulher durante a gestação, acompanhamento 

do pré-natal corretamente, a redução de fatores externos como alimentação, 

tabagismo, alcoolismo, ajudam a diminuir os danos que poderiam causar a mãe e ao 

bebê” (BATISTA FILHO; RISSIN, 2018). 

O parto cesariano pode ser uma indicação do próprio médico obstetra que 

está acompanhando a paciente além de gestações de risco, alteração na posição 

fetal em que precisa realizar a intervenção, ou uma anormalidade fetal como a 

redução de batimentos cardíacos do feto. “É muito oportuno e pertinente considerar 

no caso do Brasil, que já figura no mesmo patamar de 56%, de partos cesarianos [..] 

“(BATISTA FILHO; RISSIN, 2018). 
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Gráfico 06 – Abril de 2018 

 Fonte: A Autora (2020). 

Gráfico 07 – Abril de 2019 

 

Fonte: A Autora (2020). 
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Em abril de 2018 a Grande Florianópolis e Foz do Rio Itajaí continuam como 

primeira causa de AIH o parto normal, surgindo a região Nordeste a primeira causa o 

tratamento com cirurgias múltiplas e com parto normal sendo a segunda causa. Na 

região do Foz do Rio Itajaí sua segunda causa o tratamento com cirurgias múltiplas. 

Na Grande Florianópolis a segunda maior causa muda sendo no mês a maior 

incidência de AIH o tratamento de pneumonias e influenza (gripe). Para o Alto Vale 

do Rio do Peixe ainda sua maior causa é o parto cesariano, seguida pelo 

procedimento de parto normal. 

Em abril de 2019, temos as três regiões com maiores valores de AIH a região 

da Grande Florianópolis, Foz do Rio Itajaí, e Médio Vale do Itajaí com parto normal 

sendo a principal AIH nas três. Na região de Foz do Rio Itajaí e Médio Vale do Itajaí 

surge como segunda causa de AIH o tratamento de pneumonias ou influenza (gripe). 

A região da Grande Florianópolis aponta como segunda maior causa o tratamento 

de intercorrências na gravidez. A região do Alto Vale do Rio do Peixe continua com 

principal AIH o parto cesariano, seguida pela segunda maior AIH da região por 

procedimento o tratamento de pneumonias ou influenza (gripe) e parto normal sendo 

muito próximos os valores das AIH. 

A influenza se mantém nos meses, é uma infecção viral aguda que pode 

afetar o indivíduo de forma mais branda ou mais grave, transmitida de forma mais 

rápida, através de aerossóis ou gotículas. O vírus possui três tipos: A, B e C, sendo 

os tipos mais comuns o H1N1 e H3N2, infectando de forma mais rápida, e relativo a 

um aumento em períodos diferentes durante o ano, para que a prevenção seja 

efetiva a vacinação é uma conduta a ser adotada todo o ano, devido ao prazo da 

vacina e o vírus imutar muito rápido, outra conduta é a etiqueta social ao tossir e 

espirrar, lavagem de mãos, evitar lugares com grandes aglomerações, não 

compartilhar objetos pessoais entre outros (BRASIL, 2020). 
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Gráfico 08 – Maio de 2018 

 Fonte: A Autora (2020). 

Gráfico 09: Maio de 2019 

 

Fonte: A Autora (2020). 



33 
 

Para o mês de maio de 2018 as regiões que se destacam é a Grande 

Florianópolis, Nordeste e Foz do Rio Itajaí, ambas têm o maior número de AIH por 

procedimento em parto normal, que ocupa a primeira posição nas regiões. Nas 

regiões de Foz do Rio Itajaí e Nordeste a segunda maior demanda por AIH é 

tratamento com cirurgias múltiplas. Na região da Grande Florianópolis a demanda se 

sobressai em tratamento de pneumonias ou influenza (gripe). Avaliando a região do 

Alto Vale do Rio do Peixe, ainda permanece a maior demanda por parto cesariano e 

o parto normal. 

Observa-se que no mês de maio de 2019 as regiões que se apresentam com 

maiores demandas é Foz do Rio Itajaí, Grande Florianópolis e Nordeste com suas 

demandas um pouco variadas em relação ao mês de maio de 2018. Foz do Rio Itajaí 

e Grande Florianópolis tem como primeira posição a demanda de AIH por parto 

normal com aumento na Grande Florianópolis para 531 em comparação com o mês 

de maio de 2018 que tinha 482 AIH registradas. Na Grande Florianópolis a segunda 

maior demanda é por tratamento de intercorrências clínicas na gravidez e na Foz do 

Rio Itajaí na segunda maior demanda aparece procedimento de parto cesariano.  Na 

região Nordeste nota-se a diminuição de parto normal para quase a metade em 

relação ao mês de maio de 2018, sendo a segunda maior demanda na região 

Nordeste e a primeira passa a ser o tratamento com cirurgias múltiplas. O Alto Vale 

do Rio do Peixe ainda permanece com o parto cesariano, comparado com outros 

meses em questão a segunda aparece tratamento de pneumonias ou influenza 

(gripe), o que se deve constar que nestes meses são da estação do outono, o que 

pode ser uma influência para aumento das gripes e pneumonias na região. 

O clima é um dos fatores que auxiliam no aumento de gripes e pneumonias 

sendo uma das causas variantes desses problemas e por estar nos meses que se 

iniciam o frio também tem uma maior incidência dessas doenças. De acordo com 

Souza et al. (2013, p. 17): 

A inspiração de ar frio pode levar à bronconstrição, aumentando a 
suscetibilidade a infecções pulmonares. Desse modo, as principais causas 
de mortalidade em dias frios são as doenças cardiovasculares e 
respiratórias. 
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Gráfico 10 - Junho de 2018 

 Fonte: A Autora (2020). 

Gráfico 11 – Junho de 2019 

Fonte: A Autora (2020). 
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Analisando o mês de junho de 2018 as regiões com maior AIH continuam 

sendo a Foz do Rio Itajaí, Grande Florianópolis e Nordeste. As três regiões têm a 

maior demanda por parto normal, mas a Grande Florianópolis tem uma ocorrência 

maior em relação a outras regiões sendo ela o parto normal (561 AIH). A demanda 

de tratamento de pneumonias ou influenza (gripe) aparece como a segunda maior 

demanda nas regiões de Foz do Rio Itajaí e Grande Florianópolis. Na região 

Nordeste a segunda maior demanda é tratamento com cirurgias múltiplas. A região 

do Alto Vale do Rio do Peixe passa a ter maior incidência de AIH por tratamento de 

pneumonias ou influenza (gripe), quase que equivalendo ao parto cesariano, mas 

continua como segunda maior demanda de AIH diferenciadas por 10 AIH de 

diferença. 

Observamos que no mês de maio de 2019, muda algumas regiões, sendo 

elas Grande Florianópolis, região Nordeste e região Oeste. Na Grande Florianópolis 

temos o parto normal como maior demanda de AIH seguido de tratamento de 

intercorrências na gravidez. Na região Nordeste a maior demanda é por tratamento 

com cirurgias múltiplas (431 AIH) tendo um aumento considerável em relação ao 

mês de junho de 2018, que a maior demanda era o parto normal, o segundo maior 

procedimento realizado é tratamento de pneumonias ou influenza (gripe). Na região 

Oeste tem maior demanda por tratamento de pneumonias ou influenza (gripe), 

seguida de parto normal, a segunda maior demanda da região. O Alto Vale do Rio 

do Peixe tem como suas duas maiores demandas, respectivamente, o parto 

cesariano e tratamento de pneumonias ou influenza. 

As cirurgias múltiplas, que são comparadas entre o ano de 2018 e 2019, com 

aumento da demanda no ano seguinte sendo a que mais possui AIH por cirurgias 

múltiplas é a região Nordeste. A Portaria n. 421, de 23 de julho de 2007, define o 

que é cirurgia múltipla: 

I - CIRURGIA MÚLTIPLA são atos cirúrgicos sem vínculo de continuidade, 
interdependência ou complementaridade, realizado em conjunto pela 
mesma equipe ou equipes distintas, aplicados a órgão único ou diferentes 
órgãos localizados em região anatômica única ou regiões diversas, 
bilaterais ou não, devidos a diferentes doenças, executados através de 
única ou várias vias de acesso e praticados sob o mesmo ato anestésico. 
(BRASIL, 2007). 
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Gráfico 12 – Julho de 2018 

 

Fonte: A Autora (2020). 

Gráfico 13 – Julho de 2019 

Fonte: A Autora (2020). 
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Em julho de 2018 a Grande Florianópolis, Oeste e Extremo Oeste são regiões 

que tem índice maior de AIH aprovada, nota-se um aumento considerável na Grande 

Florianópolis, sendo o aumento do parto normal com 610 AIH, seguida do 

tratamento por pneumonias ou influenza (gripe) com 304 AIH. Na região Oeste a 

demanda maior de AIH é por tratamento de pneumonia ou influenza (gripe) e a 

segunda é por parto normal. A região do Extremo Oeste tem a maior demanda o 

tratamento por pneumonia ou influenza (gripe) e a segunda tratamento das doenças 

crônicas das vias aéreas inferiores. O Alto Vale do Rio do Peixe tem o registro maior 

de AIH por tratamento de pneumonia ou influenza (gripe), com 233 AIH registradas 

no mês, com um aumento considerável em comparação ao mês anterior, seguida 

por parto cesariano, 128 AIH.  

No mês de julho de 2019 as regiões com maiores demanda de AIH por 

procedimentos são Grande Florianópolis, Nordeste e Foz do Rio Itajaí. A região da 

Grande Florianópolis tem sua maior AIH de parto normal, seguida de tratamento 

com cirurgias múltiplas. A Foz do Rio Itajaí com a AIH maior em parto normal 

seguida de tratamento de pneumonias ou influenza (gripe). A região do Nordeste 

acaba sendo diferenciada no mês de julho de 2018, agora com AIH mais alta em 

tratamento com cirurgias múltiplas, seguida de tratamento de pneumonias ou 

influenza (gripe). A região do Alto Vale do Rio do Peixe apresenta aumento de AIH 

sendo a primeira o tratamento de pneumonias ou influenza (gripe), seguida de parto 

cesariano. 

Pneumonia é uma infecção que se instala nos pulmões, sendo causada por 

agentes infecciosos ou agentes que podem causar uma irritação e que criam um 

processo de inflamação acometendo a região dos brônquios ou nos alvéolos 

pulmonares, assim não é feita uma troca gasosa efetiva. A pneumonia, se não for 

bem tratada, pode ser um problema e, muitas vezes, leva a hospitalização, sendo 

necessário um tratamento (BRASIL, 2011). “Dados do governo brasileiro indicam 

que a pneumonia é a responsável por mais de 208 mil internações todos os anos no 

Sistema Único de Saúde (SUS)” (BRASIL, 2013). 
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Gráfico 14 - Agosto de 2018 

Fonte: A Autora (2020). 

Gráfico 15 – Agosto de 2019 

Fonte: A Autora (2020). 
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No mês de agosto de 2018 nota-se que ainda a Grande Florianópolis 

permanece com números altos de AIH, sendo sua maior AIH a de parto normal, e a 

segunda é tratamento de pneumonias ou influenza (gripe). A região Nordeste 

também apresenta uma maior demanda no mês com tratamento com cirurgias 

múltiplas, seguida de tratamento de pneumonias ou influenza (gripe). A região da 

Foz do Rio Itajaí tem parto normal como maior demanda de AIH dessa região, sendo 

a segunda o tratamento com cirurgias múltiplas. Na região do Alto Vale do Rio do 

Peixe observa-se que o procedimento de parto cesariano retorna a ser a maior 

demanda de AIH, o tratamento de pneumonias ou influenza (gripe) com a segunda 

maior demanda. 

Analisando o mês de agosto de 2019, as três regiões que apresentam maior 

demanda são a Grande Florianópolis, Foz do Rio Itajaí e Laguna. A grande 

Florianópolis tem 472 AIH aprovadas por procedimento de parto normal seguida por 

tratamento de pneumonias ou influenza (gripe) com 233 AIH. A Foz do Rio Itajaí 

apresenta 421 AIH por procedimento de parto normal, seguida de tratamento de 

pneumonias ou influenza (gripe) com 223 AIH. A região de Laguna tem uma maior 

demanda de AIH por tratamento de pneumonias ou influenza (gripe) com 295 AIH, 

sendo a segunda o tratamento de outras doenças bacterianas com 173 AIH. O Alto 

Vale do Rio do Peixe apresenta como maior demanda o tratamento de pneumonias 

ou influenza (gripe) com 159 AIH e parto cesariano sendo a segunda maior 

demanda da região com 147 AIH. 

Algumas doenças bacterianas podem acometer o indivíduo, levando a uma 

internação hospitalar, um exemplo é a meningite bacteriana, uma doença causada 

por uma bactéria, causando inflamação das meninges no cérebro e na medula 

espinhal. As bactérias que causam meningite em adultos, jovens adultos e idosos é 

Neissera meningitis, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Listeria 

monocytogenes. O tratamento provém de antibioticoterapia, feita em ambiente 

hospitalar por ser um tratamento que exige cuidados, a doença é transmissível 

através de gotículas e secreções excretadas nas vias aéreas e algumas é adquirida 

através de alimentos infectados com a bactéria. A prevenção através de imunização 

de vacinas Meningocócica 10-valente, Pentavalente, Meningocócica C, agrupamento 

de pessoas, ficar em ambientes livres e ventilados (BRASIL, 2020). 

A PCR (Reação de polimerase em cadeia) também pode ter um papel 
importante se o teste inicial se mostrar inconclusivo. É um exame mais 
preciso, e é adotado no estado de Santa Catarina e São Paulo 
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rotineiramente no diagnóstico de meningite bacteriana (SILVA; 
MEZAROBBA, 2018, p. 03). 

É importante que o enfermeiro esteja atento aos sinais e sintomas do usuário 

que apresentam a meningite bacteriana, o uso do SAE é uma contribuição para 

equipe de enfermagem e realizar os diagnósticos de enfermagem para que se possa 

intervir no cuidado conseguindo a reabilitação completa desse paciente (BATISTA et 

al., 2018). 

Gráfico 16 – Setembro de 2018 

Fonte: A Autora (2020). 
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Gráfico 17 - Setembro de 2019 

Fonte: A Autora (2020). 

 

O parto normal é o procedimento mais realizado na região da Grande 

Florianópolis, sendo o tratamento de pneumonias ou influenza (gripe) a segunda 

maior demanda. O procedimento de parto normal também é o mais realizado na 

região de Foz do Rio Itajaí, seguida de parto cesariano como a segunda mais 

realizada. O Extremo Oeste apresenta uma AIH de tratamento de pneumonias ou 

influenza (gripe) de 295, equivalente a região do Oeste com 285 diferenciadas por 

10 AIH no mesmo procedimento. Na segunda posição de procedimento mais 

realizado no Extremo Oeste é o tratamento das doenças das vias aéreas inferiores 

com 118 AIH. Com 130 AIH por tratamento de pneumonias ou influenza (gripe) na 

região do Alto Vale do Rio do Peixe, seguida do parto cesariano que apresenta a 

segunda maior demanda com 121 AIH.  
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O mês de setembro de 2019 mostra as três regiões com demandas grandes, 

sendo elas Grande Florianópolis, Foz do Rio Itajaí e Médio Vale do Itajaí com as três 

apresentando suas maiores demandas de AIH do parto normal e o tratamento de 

pneumonias ou influenza (gripe) apresentado como segunda maior demanda nas 

três regiões. O Alto Vale do Rio do Peixe tem sua maior demanda com o tratamento 

de pneumonias ou influenza (gripe), com parto cesariano como segunda maior 

demanda da região. 

Uma via de fácil acesso para problemas é o trato respiratório e no ambiente 

hospitalar o paciente fica mais vulnerável a agentes patológicos. As causas podem 

ser as mais diversas como as condições de vida, fatores externos como tabagismo, 

aumentando a dificuldade respiratória (SANTOS; PADULA; WATERS, 2019). 

Gráfico 18 – Outubro de 2018 

Fonte: A Autora (2020). 
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Gráfico 19 – Outubro de 2019 

Fonte: A Autora (2020). 

 

A Grande Florianópolis tem AIH de 489 no procedimento de parto normal, 

com tratamento de pneumonias ou influenza (gripe) com menos da metade 191 AIH 

em relação ao procedimento de parto normal da região. A região Nordeste tem maior 

quantidade de AIH com o tratamento de cirurgias múltiplas de 322 AIH, com parto 

normal na segunda maior demanda da região com 243 AIH. A Foz do Rio Itajaí 

apresenta parto normal como sua maior demanda, sendo 286 AIH na região, em 

seguida o procedimento mais realizado da região é o tratamento com cirurgias 

múltiplas 180 AIH. O parto normal é a maior causa de AIH da região do Alto Vale do 

Rio do Peixe e o tratamento de pneumonias ou influenza (gripe) é a segunda causa 

de AIH na região. 

As regiões com maiores demandas são a Grande Florianópolis, Foz do Rio 

Itajaí e Médio Vale Itajaí. A região da Grande Florianópolis e Foz do Rio Itajaí 

possuem a maior demanda de AIH por parto normal e o Médio Vale do Itajaí sua por 

tratamento de pneumonias ou influenza (gripe), sendo a segunda maior demanda da 

região da Grande Florianópolis também. O parto cesariano está como segunda 

maior demanda na região de Foz do Rio Itajaí. No Alto Vale do Rio do Peixe o parto 
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cesariano e tratamento de pneumonia ou influenza (gripe) sendo, respectivamente, a 

primeira e segunda maior demanda de AIH. 

A rede Cegonha dispõe a segurança do parto em suas ações: “II - Parto e 

Nascimento: vinculação da gestante à maternidade, próxima ao local onde ela 

reside, favorecendo o acesso e a vaga sempre, para o momento do nascimento do 

bebê” (BRASIL, 2020). 

A maioria das mulheres podem ter o parto normal se tudo ocorrer bem 

durante a gestação e na hora do parto, é uma forma mais natural. A humanização 

desse procedimento ajuda ele a ser mais aceito pelas mulheres e agora com 

profissionais qualificados para o atendimento durante todo o processo da gestação, 

há um aumento do procedimento (SIQUEIRA et al., 2019). 

Gráfico 20 - Novembro de 2018 

Fonte: A Autora (2020). 
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Gráfico 21 – Novembro de 2019 

Fonte: A Autora (2020). 

 

Observamos que a Grande Florianópolis aparece com frequência com sua 

AIH maior de parto normal e seu segundo procedimento é o tratamento de 

pneumonias ou influenza (gripe). O Médio Vale do Itajaí possui maior demanda de 

AIH por procedimento de parto normal, além disso, o seu segundo procedimento 

mais realizado é o tratamento de pneumonias ou influenza (gripe). Na região do 

Extremo Oeste o procedimento de tratamento de pneumonias ou influenza (gripe) é 

o mais realizado no mês e, posteriormente, o parto cesariano vindo a ser o segundo 

causa de AIH na região, similarmente com a região do Alto Vale do Rio do Peixe. 

As regiões que apresentam maior indicador de AIH no mês de novembro de 

2019 são a Grande Florianópolis, Foz do Rio Itajaí e Nordeste. O parto normal é 

procedimento mais realizado na região da Grande Florianópolis e Foz do Rio Itajaí. 

O tratamento com cirurgias múltiplas é o segundo mais realizado na Grande 

Florianópolis e na região de Foz do Rio Itajaí o segundo procedimento mais atingido 

é o tratamento de pneumonias ou influenza (gripe). No Nordeste as AIH mais 

processadas em novembro de 2019 são de tratamento com cirurgias múltiplas e o 
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tratamento de pneumonias ou influenza (gripe) como sua segunda causa. A região 

do Alto Vale do Rio do Peixe apresenta 115 AIH por parto cesariano e 100 AIH por 

tratamento de pneumonia ou influenza (gripe). 

A gestação é um acontecimento fisiológico e durante seu desenvolvimento 

podem acontecer algumas mudanças afetando a mãe e o bebê. As mais regulares e 

prevalentes são a anemia, ITU (Infecção do Trato Urinário), Doença Hipertensiva 

Específica da Gestação (DHEG) (FERNANDES et al., 2017).  

Gráfico 22: Dezembro de 2018 

Fonte: A Autora (2020). 
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Gráfico 23 – Dezembro de 2019. 

Fonte: A Autora (2020). 

 

No mês de dezembro de 2018 a Grande Florianópolis segue com a maior cota 

de AIH de parto normal, subsequentemente, o tratamento de intercorrências clínicas 

na gravidez. Na Foz do Rio Itajaí os procedimentos que geram mais AIH da região 

são o parto normal seguido do parto cesariano. Observa-se que a região Nordeste 

possui maior demanda de AIH por tratamento com cirurgias múltiplas, sendo a maior 

comparada a outras regiões do estado e como segunda maior demanda o parto 

normal. No Alto Vale do Rio do Peixe o parto cesariano continua como a primeira 

maior demanda e o tratamento de pneumonias ou influenza (gripe) e parto normal 

como segunda demanda da região, com valores muito próximos das AIH. 

Nota-se a diminuição do grupo de procedimentos na Grande Florianópolis, o 

parto normal se assemelha a outras regiões, com um número maior das demandas 

e, consequentemente, a segunda AIH registrada é o tratamento de pneumonias ou 

influenza (gripe). Na Foz do Rio Itajaí o parto normal permanece com relação ao 

mês de dezembro de 2018 e não demonstra alterações dos valores, seguido do 

parto cesariano ocupando a segunda maior causa de AIH na região. Os 

procedimentos que se destacam na região do Médio Vale do Itajaí são o parto 
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normal com 218 AIH, em relação ao procedimento de tratamento de pneumonias ou 

influenza (gripe) estão mais evidenciados. O Médio Vale do Itajaí apresenta 206 AIH 

que, comparado as outras regiões de Santa Catarina, tem maior quantidade de AIH. 

O parto cesariano aparece de forma mais frequente no Alto Vale do Rio do Peixe, 

com o tratamento de pneumonias ou influenza (gripe) passando a ser a segunda 

mais frequente da região sobre outros meses. 

Durante o período de gestação pode acontecer problemas que implicam em 

um risco para a mãe e o feto. As mortes materna e fetal decorrem de intercorrências. 

“Entre as causas de morte materna, as que prevalecem no Brasil são a hipertensão, 

a hemorragia e a infecção puerperal. No Rio Grande do Sul, a primeira causa é a 

hipertensão “(CALEGARI; GOUVEIA; GONÇALVES, p. 2, 2016).  

As diferenciações na vida socioeconômica e doenças já existentes na 

gestante aumentam a probabilidade de afetar a sua saúde na gestação. Atividades 

estressantes existentes podem ser um agravo para mortalidade materna e 

intrauterina (VARELA et al., 2017). 

Gráfico 24 - Janeiro de 2019 

Fonte: A Autora (2020). 
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Gráfico 25 – Janeiro de 2020 

Fonte: A Autora (2020). 

 

As regiões que se destacam no mês de janeiro de 2019 são a Grande 

Florianópolis, Foz do Rio Itajaí e Médio Vale do Itajaí, sendo que as três regiões 

apresentam o procedimento de parto normal de AIH mais realizadas. A Grande 

Florianópolis tem um registro de 478 AIH pelo procedimento de parto normal e 186 

AIH pelo procedimento de tratamento de pneumonias ou influenza (gripe).  Na região 

de Foz do Rio Itajaí o parto normal é o procedimento mais executado, quase 

igualando com a região da Grande Florianópolis, e o parto cesariano tem uma AIH 

inferior à de parto normal. A região do Médio Vale do Itajaí, em comparação as 

outras regiões citadas, têm uma AIH de parto normal menor, sendo o parto 

cesariano o segundo mais executado na região. Como diferencial nos tipos de AIH o 

tratamento de paciente oncológico é evidenciado por um aumento de AIH na região 

do Meio Oeste. No Alto Vale do Rio do Peixe a maior demanda é parto normal 

seguido do parto cesariano. 

Observa-se um aumento de AIH na região de Foz do Rio Itajaí, ultrapassando 

a Grande Florianópolis, sendo a região com maior demanda no mês. A Foz do Rio 

Itajaí tem uma demanda maior em parto normal com 434 AIH e o parto cesariano 

(171 AIH) é o segundo procedimento mais realizado na região, com menos da 
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metade de AIH de parto normal. Na região do Médio Vale do Itajaí o procedimento 

mais realizado é o parto normal, sendo o segundo o parto cesariano. No mês de 

janeiro de 2020 a Grande Florianópolis tem uma pequena queda de AIH em parto 

normal, mas ainda continua sendo o procedimento mais realizado na região, seguida 

do tratamento de intercorrências clínicas na gravidez o segundo mais realizado. 

Nota-se que o Alto Vale do Rio do Peixe tem uma demanda maior no mês de janeiro 

de parto cesariano e o tratamento de pneumonias ou influenza (gripe) é o segundo 

maior da região. 

Uma demanda de pacientes oncológicos está evidenciada na região do Meio 

Oeste, estes pacientes possuem cuidados mais complexos dependendo do câncer 

que o está acometendo e devido a complicações das patologias, é necessária uma 

intervenção cirúrgica ou tratamento quimioterápico. O Instituto Nacional de Câncer 

José Alencar Gomes da Silva (INCA) tem uma base de dados de registros de câncer 

do país. As taxas de cura e controle aumentaram devido a atenção recebida para os 

cuidados desses pacientes (HERCOS et al., 2014). 

A Portaria de nº 2439 de 8 de dezembro de 2005 que permite que os 

pacientes oncológicos tenham acesso ao tratamento pelo SUS sendo garantido os 

princípios do SUS e ampliação dos atendimentos. Aos profissionais que prestam 

assistência caberá ter acesso à educação continuada (HERCOS et al., 2014). 

De acordo com Salimena et al. (2013) os profissionais devem fazer o 

acolhimento com a escuta ativa e estar preparados emocionalmente e fisicamente 

para o atendimento. 



51 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo realizado na plataforma de dados do SUS, sobre as AIH no 

estado no período de 2018 a 2020, destacou quais os procedimentos que geram 

mais internações de acordo com os dados, notoriamente, com maior frequência as 

AIH referentes: ao parto normal, parto cesariano, tratamento de pneumonias ou 

influenza (gripe), tratamento com cirurgias múltiplas, tratamento de intercorrências 

na gestação, tratamento de pacientes oncológicos e tratamento da vias aéreas 

inferiores. Um dos objetivos foi verificar a disponibilidade dos leitos, o qual não pode 

ser efetivado devido a pandemia da doença COVID-19, que acabou impossibilitando 

a obtenção desse dado para o comparativo desse estudo. Estes dados poderão ser 

coletados futuramente para novas pesquisas e ter diferentes conclusões, além de 

outras linhas de pensamentos sobre este tema.  

É necessário obter informações do âmbito hospitalar a fim de que tanto os  

enfermeiros assistenciais quanto os que atuam como gestores hospitalares possam 

organizar as políticas de trabalho e interferir no processo de enfermagem, gerar 

novos protocolos, prestar assistência ao serviço para que não haja falta de leitos, 

administração das equipes, aplicar os conhecimentos para diminuição de 

indicadores que podem atrapalhar o funcionamento do serviço e os cuidados mais 

integrais na saúde do usuário.  

Com estas informações pode-se ter uma melhora gradual na qualidade dos 

serviços de saúde, enfatizando o enfermeiro com perfil de líder de uma equipe, o 

qual poderá planejar uma assistência de qualidade e a organização do serviço, 

como também o dimensionamento das equipes. 

O conhecimento das AIH é também um indicador utilizado para compreensão 

geral e conhecimento do sistema de saúde nacional. Alimentados pelos municípios e 

estados esses dados contidos na AIH são incluídos no prontuário do paciente e 

encaminhados para a auditoria hospitalar para verificação das informações sobre o 

internamento,  a qual envia um relatório para gestores locais e a Secretaria de 

Saúde envia para o Ministério da Saúde alimentando os sistemas de informações, o 

DATASUS e ampliando as áreas para a auditoria em enfermagem.  

As ferramentas utilizadas são instrumentos para colaborarem na gestão 

hospitalar sendo o TABNET uma ferramenta para desenvolver estratégias pelo 

enfermeiro gestor. As atribuições dadas ao enfermeiro, que começam desde a sua 
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formação inicial, vão além de poder liderar as equipes é poder atuar na 

administração e gestão dos serviços, gestão de recursos e de como estão sendo 

utilizados se há ou não desperdícios, a sistematização dos serviços. Assim, 

recomendamos ao enfermeiro gestor hospitalar estas ferramentas de organização 

estratégica para controle, auditoria e planejamento de acordo com sua demanda 

regional de AIHs. 
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