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Resumo: Este trabalho tem como objetivo identificar e 

estudar as principais variáveis que causam impacto no 

tempo de permanência no leito hospitalar de um 

paciente que foi submetido a uma cirurgia cardíaca 

valvar e criar um modelo capaz de prever o tempo de 

internação desse paciente. Os resultados constataram 

que as variáveis: idade, nível de risco, tipo de entrada, 

nível de creatinina e nível de ureia foram as que mais 

tiveram impacto no tempo de permanência dos 

pacientes em leitos hospitalares. 

 

1. Introdução 
A falta de leitos ou a má administração dos leitos é 

um problema que atinge vários hospitais. A necessidade 

de preparar um quarto devidamente higienizado e 

organizado para receber um paciente gerou vários 

estudos e técnicas com o objetivo de tirar o máximo 

proveito dos leitos já existentes, ou seja, aumentar a 

taxa de utilização sem aumentar o número de leitos. 

Para que se consiga uma gestão de leitos 

hospitalares adequada é fundamental que se conheça o 

tempo em que o paciente deverá permanecer em um 

leito; saber se ele receberá alta em breve, ou não, 

facilitaria à equipe médica administrar o giro de leitos 

do hospital.  

O número de cirurgias cardíacas está aumentando 

cada vez mais, trazendo benefícios e qualidade de vida 

para as pessoas. O Brasil já alcançou o número de 102 

mil cirurgias por ano, sendo um dos países que mais 

realiza cirurgias cardíacas, à frente de países como 

Alemanha, Reino Unido e Japão [1]. 

Para ter alcançado esse número expressivo de 

cirurgias, tanto no Brasil como em outros países foram 

realizados diversos estudos acadêmicos sobre taxa de 

mortalidade, taxa de morbidade, tempo de permanência 

em leitos etc. 

O tempo de permanência em leitos hospitalares, por 

sua vez, é uma das medidas que pode influenciar no 

desempenho e na gestão do hospital, pois pacientes que 

permanecem em leitos por um longo período de tempo 

acabam consumindo muitos recursos hospitalares, e 

esses recursos são muito custosos para a instituição. 

Além disso, o tempo de permanência prolongado 

impede que novos pacientes possam ser atendidos, 

podendo resultar em cancelamento ou adiamento de 

novas cirurgias [2]. 

As valvopatias são os principais sintomas para a 

indicação de procedimentos cirúrgicos em pacientes 

com problemas cardiovasculares. Apesar do progresso 

tecnológico nos equipamentos voltados para medicina e 

a evolução das técnicas cirúrgicas, as cirurgias cardíacas 

valvares ainda apresentam consideráveis taxas de 

mortalidade e podem levar a um prolongamento do 

tempo de permanência do paciente em leitos 

hospitalares [3]. 

Um estudo realizado no Instituto do Coração (InCor-

HCFMUSP), com 71.305 operações, constatou que o 

número de procedimentos cirúrgicos em válvulas 

cardíacas cresceu de 36,7% em relação à década de 

1990, subindo de um número de 400 operações por ano 

para 597, o que justifica a relevância de estudos 

encontrados nessa área, principalmente com o intuito de 

reduzir o tempo de permanência nos leitos hospitalares 

[4]. 

Dessa forma, inúmeros estudos surgem para 

identificar as principais causas que impactam no tempo 

de permanência dos pacientes. 

 

2. Metodologia 
Para analisar as principais variáveis que impactam 

na permanência de pacientes em leitos, após uma 

cirurgia cardíaca de válvulas, coletou-se dados relativos 

às principais variáveis, sendo que esses dados foram 

fornecidos por um hospital escola público do Estado de 

São Paulo no ano de 2016. Os dados disponíveis de 305 

pacientes foram utilizados no software SPAD 3.5 para 

realizar uma Análise de Correspondência e identificar 

quais são as principais variáveis que causam o maior 

impacto. 

Após identificar as principais variáveis construiu-se 

um modelo de previsão com base em Redes Neurais 

Artificiais, pelo software NEUROFEI. 

As variáveis coletadas inicialmente utilizadas foram: 

identificação de cada paciente, data de nascimento, 

sexo, data de internação, data da cirurgia, 

procedimentos durante a cirurgia, classificação de risco 

(Score), diagnósticos, tempo de permanência na UTI 

(em dias), tempo de permanência na enfermaria (em 

dias), tempo de permanência total (em dias), data de 

entrada, tipo de saída (Alta, Óbito ou Transferência), 

tipo de entrada (Residência, Incor, Hospital ou 

Complexo HC), fração de ejeção, creatinina e ureia. 

Para executar a Análise de Correspondência as variáveis 

foram divididas em categorias; as de valores contínuos 

tiveram seus valores categorizadas. 

 

3. Resultados 
Os resultados obtidos demostram a formação de três 

grupos de pacientes com características similares, sendo 

que o primeiro grupo é composto por 24 pacientes 

(7,86% da amostra), o segundo por 95 pacientes 

(31,16% da amostra) e o terceiro por 186 pacientes 

(60,98% da amostra). Por intermédio dos resultados 

obtidos elaborou-se tabelas que evidenciam as 

principais características de cada grupo. 
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Vale ressaltar que as categorias de cada variável, 

representadas nas tabelas, são as que apresentaram 

maior destaque em relação as outras. 

 

Tabela 1 – Grupo 1 

 

Tabela 2 – Grupo 2 

 
 

Tabela 3 – Grupo 3 

 
 

4. Conclusões 
Com a análise dos resultados, concluiu-se que a 

idade avançada (entre 53 e 76 anos), níveis de risco 

alto (score acima de 10), tipo de entrada que não 

seja a residência, nível de creatinina (entre 1,31 e 

3,54 mg/dL) e ureia (entre 40 e 173 mg/dL), acima 

do normal, são os fatores que contribuem para o 

aumento do tempo de permanência em leitos 

hospitalares. 
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