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Resumo 

 

Introdução: a superlotação dos Serviços de Emergência Hospitalar (SEH) tem se tornado 
um desafio cada vez mais complexo para os sistemas de saúde. As intervenções 
preconizadas pelas políticas públicas vigentes tendem a dar prioridade para investimentos 
em infraestrutura e na organização de processos/tecnologias de gestão centrados nos 
ambientes, envolvendo os processos internos e de saídas dos SEH, mas deixando escapar 
a potência da análise da demanda dos hiperutilizadores. Considera-se hiperutilizador o 
usuário que frequenta o SEH 4 ou mais vezes ao ano. Diversos estudos destacam os 
usuários hiperutilizadores em virtude da alta demanda (28% dos atendimentos) e custos 
associados sobre os SEH. Todavia, inexistem estudos que abordem os hiperutilizadores 
com baixo risco clinico nos SEH. Objetivo: descrever o padrão de uso e compreender os 
motivos e as estratégias desenvolvidas por usuários hiperutilizadores de baixo risco clínico 
atendidos em SEH. Metodologia: a identificação dos hiperutilizadores foi realizada por meio 
da análise dos atendimentos realizados em 2016 pelo PS de um hospital universitário (HU) a 
partir das informações que constavam no banco de dados da instituição. Foram 
selecionados os 10 principais hiperutilizadores de baixo risco clínico para análise mais 
detalhada dos atendimentos no SEH, assim como rastreado os demais atendimentos em 
outros serviços do HU por meio de seus prontuários. Os resultados foram sistematizados e 
apresentados aos gestores do serviço para coleta de suas percepções sobre a utilização do 
serviço e posteriormente analisados criticamente. Resultados e Discussão: Em 2016, do 
total de usuários atendidos no SEH estudado, 8% podem ser considerados hiperutilizadores, 
que demandaram 1/3 dos atendimentos. Os hiperutilizadores classificados como de baixo 
risco clínico representaram 3% dos usuários e demandaram 10% do total de atendimentos. 
Considerando os 10 principais hiperutilizadores de baixo risco clínico, a maioria desses 
usuários é da própria região de saúde na qual o SEH está inserido, apresentam uma idade 
média de 49 anos, 70% são do sexo masculino, 60% realizavam acompanhamento 
ambulatorial no HU e apenas 1 apresentou um episódio de internação no ano de análise. Na 
percepção dos gestores, os motivos que incidem na hiperutilização do SEH por parte de 
usuários de baixo risco clínico são: fidelização do usuário em função da vinculação 
institucional aos ambulatórios especializados; o acesso ineficaz à rede de serviços; a 
regulação profissional efetuada pelos próprios trabalhadores do SEH que controlam os 
“segredos da porta”; a baixa capacidade da atenção básica em produzir acolhimento e 
vínculo; entre outros. Não foram identificadas estratégias do SEH para um olhar diferenciado 
para a hiperutilização do serviço. A inexistência de ações de articulação junto aos demais 
pontos da rede de urgência e emergência do SUS apresenta-se como ponto crítico. 
Conclusão: A análise do perfil dos usuários que procuram atendimento de urgência 
apresenta-se como instrumento para a melhor compreensão do fenômeno de superlotação 
na RUE. A análise da demanda dos hiperutilizadores de baixo risco clínico nos SEH pode 
proporcionar uma oportunidade de intervenção em processos de atendimento às urgências, 
na redução de gastos associados aos serviços de urgência, assim como na articulação do 
cuidado entre os demais pontos de atenção da rede de urgência na busca pela integralidade 
do cuidado e qualidade de vida desses usuários. O estudo traz questionamentos quanto à 
produção desses hiperutilizadores pelo próprio complexo hospitalar universitário. 
Permanece em aberto as estratégias utilizadas pelos usuários na utilização frequente do 
SEH na busca de cuidado, assim como outros desafios nos demais pontos de atenção da 
rede que influenciam o usuário nessa busca por cuidado recorrente nos SEH. Aprofundar a 
compreensão dessas estratégias a partir da voz dos próprios usuários pode trazer novas 
lógicas sobre os caminhos de acesso aos serviços. 
 
PALAVRAS-CHAVE: uso excessivo de produtos e serviços de saúde; serviço hospitalar de 
emergência; hiperutilizador; classificação de risco; acesso inapropriado na urgência e 
emergência.  



 

xii 
 

Abstract 

 

Introduction: Overcrowding of the Hospital Emergency Services (HES) has become an 
increasingly complex challenge for health systems. The interventions advocated by the 
current public policies tend to give priority to investments in infrastructure and in the 
organization of environment-centered management processes / technologies, involving the 
internal processes and outputs of the HES, but leaving out the power of demand analysis of 
frequent users. The user who attends HES 4 or more times a year is considered frequent 
user. Several studies highlight frequent users due to the high demand (28%) and associated 
costs on the HES. However, there are no studies addressing frequent user with low clinical 
risk in HES. Objective: to describe the pattern of use and to understand the reasons and 
strategies developed by frequent user of low clinical risk seen in HES. Methodology: the 
identification of the frequent user was performed through the analysis of the consultations 
carried out in 2016 by the department emergency of a university hospital (HU) from the 
information contained in the institution's database. The top 10 low risk frequent users were 
selected for a more detailed analysis of the HES care, as well as the other services in the HU 
were tracked through their medical records. The results were systematized and presented to 
the service managers to collect their perceptions about the service utilization and 
subsequently analyzed critically. Results and Discussion: In 2016, 8% of the total number 
of users seen in the HES could be considered frequent users, who demanded 1/3 of the 
visits. The frequent users classified as low clinical risk represented 3% of users and 
demanded 10% of the total number of visits. Considering the 10 main frequent users with low 
clinical risk, the majority of these users are from the health region in which the HES is 
inserted, have a mean age of 49 years, 70% are male, 60% were in outpatient care and only 
1 presented an episode of hospitalization in the year of analysis. In the perception of the 
managers, the reasons that influence in the utilization of the HES by users of low clinical risk 
are: user loyalty due to the institutional linkage to specialized clinics; inefficient access to the 
service network; the professional regulation carried out by the HES workers themselves who 
control the "door secrets"; the low capacity of APS to produce care and bonding; among 
others. No strategies of the HES were identified for a differentiated look at the frequent user 
of the service. The lack of articulation actions along the other points of the emergency SUS 
and emergency network is a critical point. Conclusion: The analysis of the profile of users 
seeking urgent care is presented as an instrument to better understand the phenomenon of 
overcrowding in the RUE. The analysis of the demand of low-risk frequent users in clinical 
settings in the HES can provide an opportunity to intervene in urgent care processes, reduce 
expenses associated with emergency services, and articulate care among other points of 
attention of the network urgency in the quest for the integral care and quality of life of these 
users. The study raises questions about the production of these frequent users by the 
university hospital complex itself. It remains open the strategies used by the users in the 
frequent use of the HES in the search for care, as well as other challenges in the other points 
of attention of the network that influence the user in this search for recurrent care in the HES. 
Deepening the understanding of these strategies from the users' own voice can bring new 
logics on the paths of access to services. 
 

KEY WORDS: excessive use of health products and services; emergency hospital service; 
frequent user; triage; inapropriete access to urgency and emergency. 
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CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contextualização do Problema de Pesquisa 

 

A superlotação dos serviços de emergência hospitalar (SEH) é um fenômeno 

mundial e a quantidade de estudos publicados sobre o tema é desproporcional à 

dimensão do problema (Bittencourt e Hortale, 2009). Considerando o período de 

1996 a 2006, o número total de acessos aos SEH nos Estados Unidos aumentou 

32% (Schappert e Rechtsteiner, 2008) e a mesma tendência tem se confirmado na 

maioria dos países industrializados (Agenas, 2013). Outros estudos evidenciam 

taxas de crescimento anual de até 10% na Nova Zelândia, 8,5% na Inglaterra e 5% 

na Bélgica (Berchet, 2015).  

No Brasil, essa evolução quantitativa da demanda por atendimento nos 

serviços de urgência e emergência também tem sido observada, principalmente nos 

serviços de emergência hospitalar das regiões metropolitanas (Magid et al, 2004; 

Bittencourt e Hortale, 2009). Segundo dados do Sistema de Informações 

Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) do Ministério da Saúde, entre 2008 e 2016, as 

consultas/atendimentos ambulatoriais às urgências apresentaram um aumento de 

57%. 

Entre os fatores que influenciam a superlotação dos SEH, a literatura tem 

indicado, em última instância, que essa situação é resultante do baixo desempenho 

do sistema de saúde e da rede hospitalar em particular, induzindo à baixa qualidade 

assistencial (Committee on the Future of Emergency Care in the United States 

Health System, 2007). Historicamente, os serviços de saúde que concentraram 

maior incorporação do desenvolvimento científico e tecnológico foram os hospitais, 

repousando sobre estes grande parte das expectativas quanto ao acesso a 

processos de recuperação da saúde (Vecina e Malik, 2007; WHO, 2013). Essa 

situação ganha ainda mais relevância no contexto da necessidade de consumo de 

tecnologias duras e leve-duras (Merhy e Feuerwerker, 2009), predominantes nos 

SEH, por proporcionarem uma sensação de segurança e por serem identificadas 

pelos usuários como mais produtoras de cuidado, pois estão associadas ao modelo 

biomédico hegemônico centrado no médico e no hospital. Os SEH configuram-se, 

em parte expressiva dos sistemas de saúde, como amplas portas de acesso e 
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potentes observatórios das fragilidades e deficiências dos referidos sistemas. Esta 

condição tributa a estes a responsabilidade de acolher a imensa maioria das 

repressões de demanda geradas em outros pontos de atenção (Beltrammi, 2015). 

Mudanças no contexto demográfico e epidemiológico ajudam a compreender 

uma parcela importante dos motivos que resultaram em aumento da utilização dos 

SEH. Projeções referentes ao envelhecimento populacional aliadas às sensíveis 

reduções das taxas mundiais de natalidade, ao aumento da expectativa de vida e à 

crescente participação das doenças crônicas não transmissíveis nos indicadores de 

morbidade apontam para uma população de idade média mais avançada e mais 

dependente de cuidados hospitalares (Beltrammi, 2015). 

O impacto das violências e acidentes de transporte terrestre (ATT) também 

tem forte influência sobre a carga de demanda aos SEH. Os ATT constituem um 

grave problema de saúde pública no mundo, resultando em alta mortalidade (oitava 

causa de morte global e a primeira entre os jovens de 15 a 29 anos) e incapacidades 

temporárias (OMS, 2013). Em todos os países, registram-se anualmente mais de 1,3 

milhão de mortes relacionadas às violências, em todas as suas formas – auto 

direcionada, interpessoal e coletiva –, o que corresponde a 2,5% da mortalidade 

global. Para indivíduos entre 15 e 44 anos de idade, a violência é a quarta principal 

causa de morte em todo o mundo (WHO, 2014). 

Problemas relacionados ao acesso à atenção primária também tem 

importante influência na escolha dos usuários pelo SEH, que frequentemente 

mencionam a falta de acesso ao médico ou a conveniência da disponibilidade em 24 

horas como razões da escolha do SEH para cuidados (Gnumbach et al, 1993). 

Segundo Moskop et al (2009a), os SEH têm sido utilizados principalmente como um 

recurso da atenção primária ao invés de ser um ponto de intervenção para os casos 

agudos. Um estudo norte-americano demonstrou que apenas 13% dos pacientes 

que aguardavam cuidados no SEH apresentavam condições clínicas apropriadas 

para serem atendidos neste serviço (Gnumbach et al, 1993). O acesso inapropriado 

contribui para desperdício dos recursos econômicos (Massachusetts Division of 

Health Care Finance and Policy, 2007; Hoot and Aronsky, 2008), diminuição da 

qualidade dos serviços prestados aos usuários que carecem efetivamente de 

cuidados de urgência e menor resolutividade do cuidado ao usuário, impactando 

diretamente na eficiência do sistema de saúde (Mir et al, 1999; Cook et al, 2004; 

Cunha, 2011).  
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Avalia-se que a proporção de visitas não urgentes aos SEH varia de 20% nos 

Estados Unidos a 56% na Bélgica (Carret et al, 2009; Berchet, 2015; van den Heede 

and van de Voorde, 2016). 

Entende-se uso inapropriado do SEH como qualquer visita pelo usuário em 

condição clínica pouco ou não urgente que poderia ser tratada mais eficientemente e 

com menor custo em regime ambulatorial (Bernstein, 2006; Baier et al, 2019).   

A resultante desse fenômeno de superlotação emerge principalmente por 

meio de alguns sinalizadores, como a insatisfação dos indivíduos que recorrem aos 

referidos serviços de saúde e os grandes tempos de espera para atendimento e de 

permanência, neste caso devido à indisponibilidade de leitos hospitalares para 

internações, que acabam por ocorrer em condições inadequadas, como em macas 

nos corredores. Observa-se, ainda, expressivo aumento dos índices de adoecimento 

das equipes de trabalho da emergência, em função de ambientes e processos de 

trabalho tensionados (Loro et al, 2016). 

Entre os fatores destacados na literatura que contribuem para a superlotação, 

o aumento do tempo de permanência nos SEH é o principal marcador da 

superlotação; a falta de leitos para internação a principal causa; e o atraso no 

diagnóstico e tratamento a principal consequência, levando ao aumento da 

mortalidade (Bradley, 2005). 

Nesse contexto, diversos sistemas de saúde têm se debruçado sobre a 

temática na busca de evidências que possam apoiar os gestores na implementação 

de políticas que permitam atenuar o problema da superlotação nos SEH, e até 

mesmo reformas estruturantes no sistema de cuidado às urgências e emergências 

(NHS England, 2013; Foley et al, 2017; van den Heede et al, 2017; Baier et al, 2019)  

No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), em meados da década de 

1990, foram lançadas as primeiras estratégias assistenciais e políticas públicas 

ministeriais voltadas à difusão de conceitos, diretrizes e práticas na área de 

assistência às urgências e emergências. Nesse processo, ressaltamos a Portaria 

2.048, de 05 de novembro de 2002, que aprovou o Regulamento Técnico dos 

Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência, considerado um referencial 

importante na construção da futura Política Nacional de Atenção às Urgências -

PNAU (BRASIL, 1999, 2001a, 2002). Foi somente em 2003, contudo, que o 

Ministério da Saúde passou a desenvolver uma série de programas e políticas com o 

objetivo de estruturar um sistema de atenção específico para urgências e 
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emergências, culminando com a criação da Coordenação Geral de Urgência e 

Emergência (CGUE), vinculada ao Departamento de Atenção Especializada da 

Secretaria de Atenção à Saúde (SAS) do MS, no lançamento da PNAU, a criação do 

SAMU-192 (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 192) e do Comitê Gestor 

Nacional de Atenção às Urgências (BRASIL, 2003a, 2003b, 2003c).  

Por meio da Portaria 1.863/2003, a PNAU orientava a organização de redes 

loco-regionais de atenção integral às urgências a partir dos componentes definidos 

para os sistemas estaduais, sinalizando ainda a instalação e operação das centrais 

de regulação, a capacitação e educação continuada das equipes de saúde de todos 

os âmbitos da atenção e a orientação geral segundo os princípios de humanização 

da atenção (BRASIL, 2003a). 

Entretanto, o enfrentamento da superlotação dos SEH ganhou maior 

destaque a partir da implantação da Política de Qualificação da Atenção à Saúde – 

QUALISUS, em 2004 (BRASIL, 2004), concentrando seus esforços sobre os 

principais SEH das capitais brasileiras. Em linhas gerais, o programa estabelecia 

pressupostos conceituais de gestão e assistência, oferecia apoio financeiro para a 

compra de equipamentos e reforma dos ambientes dos prontos socorros. O apoio 

financeiro era a contrapartida do Ministério da Saúde às mudanças nos processos 

de trabalho nos hospitais com serviços de urgência, considerados o ponto chave do 

programa, cuja implantação seria de responsabilidade do gestor local.  

O aprimoramento dessas ações fortaleceu-se a partir de 2010, quando se 

definiu uma política nacional voltada para conformar Redes de Atenção à Saúde 

(RAS). Desta produção, originaram-se os desenhos da Rede de Atenção às 

Urgências e Emergências (RUE), política que complementou, por meio de ações 

propostas como o Programa SOS EMERGÊNCIAS (2011), as estratégias de apoio 

aos hospitais para gestão da qualidade do atendimento aos usuários do SUS 

(BRASIL, 2010; 2011a; 2011b; 2012; Cecílio et al, 2014b). Nesse conjunto, foram 

definidos arranjos e processos compartilhados de cuidado, organizando-os nos 

componentes pré-hospitalar e hospitalar. Os serviços da Atenção Básica foram  

incluídos nos arranjos organizativos para conformação do componente pré-

hospitalar fixo. No componente hospitalar houve indução para uso e disseminação 

dos dispositivos e arranjos da Política Nacional de Humanização (PNH), como o 

acolhimento com classificação de risco, entre outros. Ainda no componente 

hospitalar, houve investimento na ampliação da oferta de leitos de retaguarda para 
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os serviços de emergência hospitalar, bem como incentivo à implantação de 

tecnologias regulatórias para uso adequado e equitativo destes recursos. Práticas 

substitutivas hospitalares na forma de cuidados domiciliares produzidos pelas 

equipes e serviços da Atenção Básica foram incorporadas como estratégia de apoio 

às intervenções. Foram implantados dispositivos ou tecnologias de gestão do 

cuidado e hospitalar visando ganhos em efetividade assistencial e de gestão.  

Tais intervenções têm como objeto o problema da superlotação e se aplicam, 

de forma distributiva, nos ambientes de entrada, dos processos internos e de saídas 

dos SEH. Tecnologias, melhores práticas e instâncias de gestão compõem as 

principais intervenções nos serviços e na RUE, como segue: sistema de 

classificação de risco; núcleo interno de regulação (NIR); conformação de painel de 

indicadores para monitoramento hospitalar; equipes de referência de alta 

performance; horizontalidade do trabalho, linhas de cuidado; gestão de leitos e 

gestão das agendas cirúrgicas; protocolos clínicos gerenciados e baseados em 

evidência; ampliação da oferta regulada de leitos de retaguarda; análise e 

organização dos fluxos; garantias de continuidade do cuidado, no contexto das 

transferências internas hospitalares, externas e pós alta; apoio e incentivo à 

estruturação das grades de ofertas da RUE e implantação de equipes de captação 

hospitalar vinculadas aos serviços de atenção domiciliar, em apoio efetivo à 

produção de altas hospitalares tempo efetivas e seguras (Cecílio et al, 2014b; 

Beltrammi, 2015). 

Nota-se que, em sua maior parte, as intervenções que contribuem para 

atenuar ou diminuir o problema da superlotação nos SEH possuem um foco maior 

para os ambientes e processos de gestão do serviço e dos recursos hospitalares, 

assim como para os processos de saída hospitalar. As estratégias e dispositivos 

voltados para o ambiente de entrada dos SEH são pouco explorados pelos gestores, 

e as evidências corroboram para a adoção de intervenções voltadas para os demais 

ambientes. Optar por intervenções dedicadas aos processos de produção do 

cuidado e de gestão dos SEH (ambientes de processo e de saída) tem se mostrado 

mais efetivo na redução do tempo de espera por atendimento e de permanência no 

serviço do que a adoção isolada de intervenções dedicadas aos ambientes de 

entrada dos mesmos (Moskop et al, 2009b; Crane and Noon, 2011; Liu et al, 2011; 

Boyle et al, 2012). 
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Entre as intervenções voltadas para o ambiente de entrada, os sistemas de 

triagem para classificar risco e o uso do “fast track”, expressos por uma organização 

de processos e fluxos específicos para determinadas necessidades mais 

frequentemente aplicados a pacientes menos urgentes, são as principais 

intervenções. Ambas as estratégias atuam no ordenamento e direcionamento da 

demanda para o interior do serviço (fluxos internos), possibilitando uma maior 

segurança ao usuário, à equipe e ao sistema de saúde. A implantação de tais 

estratégias repercute diretamente na redução dos tempos de espera por 

atendimento e de permanência nos SEH (Holroyd et al, 2007; Nash et al, 2007; 

Oredsson et al, 2011; Rowe et al, 2011a; 2011b; Nguyen et al, 2013; Svirsky et al, 

2013). Entretanto, ainda que as evidências demonstrem os diversos graus de 

efetividade das intervenções sobre o tempo de espera por atendimento e de 

permanência no serviço, as mesmas possuem um olhar sobre o problema no 

momento pós acolhimento, ou seja, após o usuário já ter acessado o serviço. Ambas 

as intervenções repercutem na segurança do paciente e velocidade de atendimento 

para o interior do serviço, evitando assim a estocagem de contingentes em seus 

subprocessos internos de atendimento. Essas intervenções não se propõem a 

potencializar as ações que promovam um cuidado integral em saúde e, 

consequentemente, uma maior resolutividade do caso. 

Devido à complexidade e à diversidade de variáveis que impactam na 

superlotação dos SEH, é evidente a importância da complementariedade das 

intervenções com foco nas agendas estratégicas dos sistemas de saúde. A maior 

efetividade para a resolução dessa equação também depende do refinamento de 

processos e de seus mecanismos de tomada de decisão para além dos SEH, o que 

invariavelmente demandará aportes de governabilidade por parte da alta liderança 

das instâncias de governança das redes de atenção e dos sistemas de saúde 

(Beltrammi, 2015).  

A análise do perfil e das características dos usuários que demandam 

atendimento aos SEH pode ser considerada uma estratégia para potencializar a 

elaboração de políticas públicas de saúde que proporcionem a qualificação do 

atendimento, além de propiciar alternativas para a maior resolutividade e 

integralidade do cuidado (Olivati et al, 2010).  

Uma parcela considerável dos usuários que adentram os SEH e que tem 

ganhado destaque na literatura internacional são os usuários hiperutilizadores, 
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também citados como “heavy users” ou “frequent users”. Esse recorte pode 

proporcionar uma visão do hiperutilizador da urgência e emergência como um caso 

analisador dos processos internos dos serviços de saúde, assim como dos 

processos inerentes à articulação do cuidado em rede para sua integralidade. 

Considera-se hiperutilizador aquele que acessa repetidamente os serviços de 

saúde em um determinado período (Elder et al, 2006; Oliveira, 2008; Leporatti et al, 

2016). Apesar de não existir um consenso para a definição da quantidade de 

acessos desses usuários (LaCalle e Rabin, 2010), a literatura tem adotado o registro 

de 4 ou mais visitas aos SEH no prazo de até 12 meses (Soril et al, 2016).  

Usuários hiperutilizadores da urgência e emergência compreendem uma 

pequena proporção (média de 6%) em relação ao total dos usuários. Representam, 

entretanto, entre 18 a 28% de todos os atendimentos e custos associados (Hansagi 

et al, 2001; Ovens and Chan, 2001; Huang et al, 2003; Cook et al, 2004; Hunt et al, 

2006; LaCalle e Rabin, 2010; Althaus et al, 2011; Cunha, 2011; Kumar e Klein, 

2013), além de impactarem na superlotação e aumento dos tempos de espera dos 

SEH, fatores que possuem relação direta com a redução da qualidade desses 

serviços (Mir et al, 1999; Cook et al, 2004). Essa mesma relevância também é 

observada na atenção primária à saúde, na qual os hiperutilizadores com histórico 

para depressão, embora representassem apenas 4,3% dos pacientes, consumiram 

24,2% das consultas ofertadas durante o período estudado (Carvalho et al, 2015). 

 Em uma vertente financeira, de acordo com as estimativas de Cook et al 

(2004), os custos associados a cada atendimento dos hiperutilizadores são menores 

se comparados com os demais usuários que acessam os SEH apenas uma vez no 

período (US$ 213 versus US$ 259), entretanto os custos associados do período 

acumulado é significativamente maior (sete vezes) para os hiperutilizadores: US$ 

1.880 versus US$ 259. 

Há ainda estudos que buscam correlacionar os fatores determinantes da 

utilização frequente dos SEH. Ainda que não haja consenso, a maioria dos estudos 

concorda com a identificação de fatores demográficos, como idade, gênero e 

nacionalidade/raça, e fatores relacionados às condições clínicas dos usuários. 

Quanto aos fatores demográficos, a maior parte da literatura americana 

concorda que as minorias étnicas, em especial os afro-americanos, representam 

parcela significativa dos hiperutilizadores (Mandelberg et al, 2000; Fuda e Immekus, 

2006; Cervellin et al, 2014; Zinelli et al, 2014). Em relação ao impacto do fator 
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gênero, ainda não há consenso, pois há estudos que identificaram o sexo masculino 

como fator de risco (Mandelberg et al, 2000), enquanto outros o feminino (Fuda e 

Immekus, 2006). Há ainda autores que não encontraram relevância para gênero e 

raça na determinação da utilização dos SEH (Blank et al, 2005). A respeito da idade, 

o risco de ser um hiperutilizador dos SEH aumenta para pacientes de meia idade, 25 

a 44 anos (Mandelberg et al, 2000, Blank et al, 2005) e naqueles com mais de 65 

anos (Fuda e Immekus, 2006). Esse mesmo comportamento também foi identificado 

em um artigo de revisão sobre o tema realizado por LaCalle e Rabin (2010). 

Se o impacto dos fatores demográficos ainda é controverso, a relação entre 

as condições clínicas e o uso frequente dos SEH é mais concordante na literatura. 

Os frequentadores tendem a relatar um estado de saúde mais comprometido, com a 

predominância de doenças crônicas, tais como asma, insuficiência renal, 

hipertensão e doenças crônicas pulmonares (Lucas e Sanford, 1998; Mandelberg et 

al, 2000; Zuckerman e Shen, 2004; Blank et al, 2005; Fuda e Immekus, 2006). 

Outras condições relacionadas à saúde mental (Kne et al, 1998; Sun et al, 2003; 

LaCalle e Rabin, 2010; Duope et al, 2012), como depressão, distúrbios de 

personalidade e esquizofrenia, e uso abusivo de álcool e drogas (Kne et al, 1998; 

Mandelberg et al, 2000; Milbrett e Halm, 2009; LaCalle e Rabin, 2010; Duope et al, 

2012) também estão associados aos hiperutilizadores dos SEH, principalmente em 

locais urbanos e pacientes menores de 65 anos (Leporatti et al, 2016). Por exemplo, 

Hunt et al. (2006) evidenciaram que pacientes com algum comprometimento da sua 

saúde mental têm quatro vezes mais chances em relação aos demais usuários em 

acessar os SEH. De acordo com Duope et al. (2012), hiperutilizadores dos SEH 

(mais de 18 visitas por ano) são fortemente associados a situações de dependência, 

sendo que 67,3% deles receberam algum diagnóstico de uso abusivo de 

substâncias. De acordo com Fuda e Immekus (2006), mais de metade (54,5%) dos 

hiperutilizadores têm um diagnóstico ligado à saúde mental ou transtorno de uso de 

substâncias, enquanto esse percentual sobre os usuários tradicionais é de 12%. 

Essas diferenças sobre as condições clínicas dos hiperutilizadores dos SEH 

repercutem sobre os padrões de consumo de recursos do sistema de saúde. 

Verificou-se que há maior probabilidade de ser atribuída prioridade de classificação 

de risco não urgente aos hiperutilizadores. Milbrett e Halm (2009) demonstraram que 

os pacientes atendidos em SEH apenas uma vez ao ano têm maior probabilidade de 

serem classificados com prioridades urgentes, enquanto que aqueles com mais de 
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20 atendimentos no período são significativamente mais propensos a apresentar 

condições não urgentes. De acordo com Mandelberg et al (2000), 6,7% dos 

hiperutilizadores são classificados com prioridades de maior urgência, enquanto 

esse percentual para os usuários tradicionais representa 12,5%. Além disso, devido 

às condições de saúde dos hiperutilizadores, estima-se que a probabilidade de sua 

hospitalização durante o ano seja de aproximadamente 51%, enquanto o usuário 

tradicional registra um percentual de 17% (Mandelberg et al, 2000).  

Há estudos que observaram que os hiperutilizadores possuem maior risco de 

mortalidade e são mais propensos a utilizarem os recursos de transferência 

interunidades (Hansagi et al, 2001), ainda que alguns estudos não tenham 

encontrado diferenças no padrão de consumo do recurso ambulância (Mandelberg 

et al, 2000). 

Outros estudos buscaram compreender as características populacionais 

associadas a esses hiperutilizadores entre os diversos tipos sistemas de saúde. Soril 

et al (2016), em revisão sistemática, indicam a tipologia proposta por Rothgang et al 

(2005) e Wendt et al (2009) para segmentação dos sistemas de saúde, aos quais 

classificam conforme a tabela 1:   

 

Tabela 1. Classificação dos sistemas de saúde, segundo Rothgang et al (2005) e Wendt et al 
(2009) 

Tipo Regulação Financiamento Provimento de Serviços País 

National Health 
Service 

Estatal Estatal Estatal Suécia 

National Health 
Insurance System 

Estatal Estatal Iniciativa privada Canadá 

Social Health 
Insurance System 

Sociedade Sociedade 
Iniciativa pública e/ou 

privada com fins lucrativos 
Alemanha 

Etatist Social Health 
Insurance System 

Estatal Sociedade Inciativa privada 
República 

Tcheca 

Private Health 
System 

Privada 

Seguradoras e 
provedores de serviços 

privados com fins 
lucrativos 

Inciativa privada 
Estados 
Unidos 
América 

Fonte: Soril et al (2016) 

 

A análise identificou que, apesar das diferenças no modelo de regulação, 

financiamento e de acesso, as similaridades observadas não permitem diferenciar os 
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hiperutilizadores entre os diversos modelos de sistemas de saúde. Entre os cinco 

grupos de sistemas identificados, os hiperutilizadores dos SEH eram mais 

propensos a ter idade acima de 65 anos, possuir admissões anteriores em cuidados 

agudos, além de propensão maior a ter um diagnóstico de saúde mental. Para 

alguns sistemas de saúde, os hiperutilizadores estavam associados a problemas de 

uso abusivo de substâncias, portadores de condições crônicas (respiratórias e 

cardiovasculares) ou até mesmo reduzidas condições socioeconômicas (Soril et al, 

2016). 

Há usuários que se utilizam de estratégias como a somatização para se 

relacionarem de alguma forma com o sistema de saúde (Johansson et al, 1996).  

Fatores relacionados às experiências sociais, percepção e atitude dos usuários 

sobre sua condição de saúde influenciam diretamente no grau de somatização, e 

consequente utilização dos serviços de saúde (Dwamena et al., 2009). 

 

1.2 Problema de Pesquisa 

 

O presente estudo toma como problema de pesquisa a superlotação dos 

serviços de urgência e emergência em função da frequência elevada e 

recorrente/reincidente com que usuários de baixo risco clínico procuram atendimento 

direto em prontos socorros de hospitais de referência. 

 

1.3 Perguntas Orientadoras do Estudo 

 

1. Qual o perfil dos usuários de baixo risco clínico que frequentam 

habitualmente (“hiperutilizadores”) o Pronto Socorro de um Hospital Universitário? 

2. Por que esse tipo de usuário não-urgente frequenta de forma tão 

habitual esse serviço? 

3. Quais dispositivos são produzidos para enfrentar o uso frequente de 

usuários de baixo risco clínico? 
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1.4 Pressupostos 

 

O estudo parte dos seguintes pressupostos iniciais: 

1. Os usuários de baixo risco clínico que recorrem aos Prontos Socorros 

(PS) de Hospitais são fundamentalmente: 

1.1. Pessoas de meia idade (entre 25 a 44 anos) e idosos (acima de 

65 anos);  

1.2. Portadores de condições crônicas e degenerativas; ou 

1.3. Com transtornos mentais e/ou usuários de drogas; ou 

1.4. Em situação de vulnerabilidade social. 

2. O modelo de organização dos processos de trabalho da Atenção 

Básica (marcado por problemas no acolhimento e vínculo frágil com a equipe) 

influencia na gestão do cuidado em saúde e cria barreiras institucionais de acesso; 

3. O modelo burocrático-administrativo de regulação governamental é 

limitado e não atende as expectativas de acesso dos usuários às especialidades e 

aos exames/procedimentos solicitados pela Atenção Básica. Assim, o usuário 

constrói seu itinerário de cuidado por distintos regimes de regulação na tentativa de 

fidelização ao serviço e garantia de acesso; 

4. Entre os motivos da procura da população pelos SEH, a facilidade de 

acesso é um dos fatores mais relevantes, em particular a perspectiva de garantia de 

consulta médica não agendada, e a realização rápida de exames diagnósticos, 

estimulando a decisão do usuário de traçar seu próprio itinerário de cuidado, 

privilegiando a porta de acesso desses serviços. Essa decisão ganha ainda mais 

relevância no contexto da necessidade de consumo de tecnologias duras e leve-

duras (Merhy e Feuerwerker, 2009), predominantes nos serviços de urgência e 

emergência, pois elas proporcionam uma sensação de segurança. Tais tecnologias 

são identificadas pelos usuários como mais produtoras de cuidado, pois estão 

associadas ao modelo biomédico hegemônico centrado no médico e no hospital, 

indubitavelmente potentes em várias situações, mas não suficientes por si só;  

5. Os arranjos tecnológicos ofertados na RUE que poderiam  impactar 

sobre esse perfil de usuário não são explorados na sua maior potência. Os gestores 

costumam priorizar a implantação de arranjos que focam nos processos internos de 

cuidado nos serviços e para a alta (e não são pensados para incidir sobre a entrada 

dos usuários nos SEH); 
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6. Os arranjos tecnológicos que poderiam impactar nesse padrão de uso 

não estão sob governabilidade do gestor do serviço hospitalar de urgência apenas, e 

não existe articulação suficiente com os gestores do SUS para produzi-los. 
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CAPÍTULO II – OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Descrever o padrão de uso e compreender os motivos e as estratégias 

desenvolvidas por usuários de baixo risco clínico atendidos de forma recorrente em 

serviços de urgências e emergência de um Hospital Universitário (HU).  

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

1. Analisar o perfil dos usuários de baixo risco clínico que frequentam 

habitualmente (“grandes frequentadores”) o Pronto Socorro de um Hospital 

Universitário; 

2. Compreender na perspectiva dos gestores do serviço os motivos que 

levam esse tipo de usuário não-urgente a frequentar de forma tão habitual o Pronto 

Socorro do Hospital São Paulo (PSHSP);  

3. Analisar os fatores determinantes da utilização recorrente por parte dos 

usuários de baixo risco clínico no PSHSP; 

4. Caracterizar e analisar os dispositivos de gestão implementados pelos 

responsáveis do serviço no enfrentamento do uso frequente do PSHSP por usuários 

de baixo risco clínico.  
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CAPÍTULO III - MÉTODOS 

 

3.1 Percurso Metodológico 

 

Trata-se de uma pesquisa realizada em quatro etapas complementares, 

conferindo-lhe a característica de um estudo do tipo quanti-quali, a partir da análise 

dos usuários hiperutilizadores do Pronto Socorro do Hospital São Paulo da 

Universidade Federal de São Paulo, instituição ao qual o Programa de Pós 

Graduação em Saúde Coletiva que acolhe o mestrado está vinculado.  

A unidade hospitalar mantém atividades de pesquisa, ensino e realiza 

assistência de média e alta complexidade em regime de internação e ambulatorial a 

pacientes do SUS, convênios com a saúde suplementar e particulares, recebendo 

demanda espontânea (pronto atendimento de porta aberta) e referenciada. Sua 

estrutura conta com um total de 621 leitos destinados ao SUS, além dos serviços 

ambulatoriais, conforme tabela abaixo: 

 

Tabela 2. Estrutura hospitalar e ambulatorial do Hospital São Paulo da Universidade Federal de 
São Paulo 

Serviço Descrição 

Leitos Hospitalares 

278 leitos cirúrgicos 
160 leitos clínicos 
27 leitos obstétricos 
94 leitos pediátricos 
16 leitos em psiquiatria 
46 leitos em seu hospital-dia 
147 leitos complementares (unidades de cuidados 
específicos e Unidade de Terapia Intensiva) 

Serviços 
Ambulatoriais 

Diálise 
Quimioterapia 
Radioterapia 
Hemoterapia 

 Fonte: CNESNet – DATASUS/Ministério da Saúde, 2018 
 

O Hospital São Paulo (HSP) está inserido na Rede de Urgência e 

Emergência, sendo a unidade hospitalar de referência em atendimento em urgência 

e emergência da região sul/sudeste do município de São Paulo, integrando a grade 

de referência de atendimento de urgências e emergências da Secretaria Municipal 

de Saúde de São Paulo, conforme estabelecido na Portaria nº 245/2007-CIRS/SMS-
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SP. Por tratar-se de um hospital universitário e de alta complexidade, cabe registrar 

a heterogeneidade da sua demanda em contrapartida à finalidade assistencial que 

lhe é atribuída em âmbito regional, situação habitual na atenção hospitalar do 

sistema de saúde brasileiro. 

Na primeira etapa do estudo, contida na introdução desta dissertação, foi 

realizada revisão da literatura sobre os usuários hiperutilizadores, assim como uma 

análise documental da legislação e normas do SUS voltados para a política nacional 

de urgências. A revisão da literatura foi realizada na base LILACS 

(http://lilacs.bvsalud.org/) com a busca dos seguintes termos: “hiperutilizadores”, 

“heavy users”, “frequent users” e “urgência e emergência”. 

Na segunda etapa, apresentada no capítulo IV, estudou-se a produção do 

PSHSP em 2016, visando identificar e caracterizar os hiperutilizadores de baixo 

risco clínico, ou seja, usuários que foram priorizados como azul e verde na 

classificação de risco pelo protocolo utilizado pelo serviço. Para isso, realizou-se a 

análise dos atendimentos de 2016 por meio do banco de dados do sistema de 

informação da unidade hospitalar. Optou-se por realizar a análise mais profunda dos 

casos selecionando uma amostra por conveniência dos 10 principais 

hiperutilzadores de baixo risco clínico. Para a finalidade do estudo, os dados das 

especialidades médicas “Pediatria” e “Serviço de Residência Médica Infantil” foram 

agrupados devido às similaridades do atendimento dos usuários-alvo.  

Para a análise de ordenamento dos hiperutilizadores, foram considerados no 

banco de dados os dados de “COD_PAC” (código do paciente) e “NOME” do 

usuário, bem como validados os principais dados para a correta unificação e 

identificação dos mesmos, como data de nascimento e nome da mãe. Para 

aprofundar a análise sobre seu perfil, optou-se por produzir um recorte dos 10 

principais hiperutilizadores de baixo risco clínico classificados com prioridade azul ou 

verde e mapear como utilizaram os serviços do complexo HSP. Além de 

proporcionar um melhor entendimento da dimensão do problema e caracterização 

do perfil dos usuários hiperutilizadores de baixo risco clínico, esta etapa do estudo 

foi fundamental para identificação e seleção dos entrevistados. 

Para a terceira etapa do estudo, cuja finalidade foi compreender a percepção 

dos usuários hiperutilizadores de baixo risco clínico sobre as barreiras e facilitações 

na busca pelo acesso e no consumo dos recursos do PSHSP, foi proposto 

inicialmente a realização de entrevistas em domicílio, ou outro local definido pelo 
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entrevistado, com os 10 usuários entre os que mais utilizaram o PSHSP, em ordem 

decrescente, e que aceitassem participar da pesquisa, após abordagem telefônica. 

Nessa etapa, seria efetuada a análise qualitativa dos estudos de caso por meio de 

uma abordagem biográfica (Houle, 2008; Arfuch, 2010; Bertaux, 2010), com a coleta 

das histórias de vida dos usuários hiperutilizadores. 

A opção pela abordagem qualitativa tem como base o objeto da pesquisa, 

além do fato desta abordagem possibilitar a compreensão de fenômenos complexos 

que não podem ser reduzidos à quantificação de variáveis. A pesquisa qualitativa, 

voltada principalmente para o aprofundamento e abrangência na percepção do 

objeto em estudo do que às generalizações, trabalha com o universo de significados, 

motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes em busca da compreensão de 

fenômenos sociais em seu contexto (Triviños, 1987; Minayo, 2010). O estudo de 

caso busca investigar os fenômenos contemporâneos dentro de um contexto da vida 

real em que os limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente definidos, 

ou seja, o contexto é investigado, pois se apresenta altamente pertinente ao 

fenômeno do estudo. (Yin, 2005). 

A abordagem biográfica tem sido empregada cada vez mais frequentemente 

pelas ciências sociais e humanas e, no campo da Saúde Coletiva, também pela área 

de Política, Planejamento e Gestão em Saúde. O desafio ao utilizar essa abordagem 

envolve a produção de conhecimento científico centrado na experiência humana e 

na memória que ela vai sedimentando. A tarefa passa a ser cotejar os pressupostos 

de partida deste estudo e construir, progressivamente, um corpo de hipóteses que 

sustentem a produção de um modelo, rico em descrições, de explicações e de 

interpretação de fenômenos da experiência humana, que permita algum grau de 

generalização e mesmo de reprodutibilidade (Houle, 2008; Arfuch, 2010; Bertaux, 

2010). Na saúde, o uso do método biográfico tem sido menos extensivo, podendo-se 

destacar aqui os trabalhos realizados, entre outros, por Schraiber (1993, 2008), 

Carapinheiro (2001), Gerhardt (2006), Gerhardt et. al (2007), Conill et. al (2008), 

Gomes (2010), Andreazza et al. (2011), Other & Ayres (2012) e Cecílio et al.(2014). 

São estudos que buscam o deslocamento em relação aos serviços formais, ao 

constituírem suas perspectivas teórico-metodológicas a partir do “olhar do usuário”, 

tornando-o protagonista. 

Os usuários desenvolvem práticas a partir de suas necessidades e 

pelo aprendizado dos caminhos de acesso aos serviços e, mais ainda, pelo 
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“deciframento” de suas regras formais, contornando-as com o intuito de alcançar 

seus objetivos. No atual modo de organização e funcionamento do sistema formal de 

saúde, não há reconhecimento e valorização dos mapas de cuidado dos usuários, 

como estratégia para a cogestão do cuidado. A valorização do conhecimento 

produzido pelo usuário a partir, sobretudo, das suas experiências sociais, em 

contraposição com o saber científico, dos especialistas, pode constituir um fator 

significativo na “modelagem” dos sistemas de saúde. A aposta dessa opção 

metodológica, de caráter qualitativo, possibilita a descoberta de outras 

racionalidades e lógicas que podem contribuir para o entendimento e teorização do 

frequente desencontro entre os serviços de saúde – seus profissionais, suas lógicas, 

normas, regras, tempos e criações – e aqueles que os ocupam para realizar o seu 

cuidado à saúde (Cecílio et al., 2014). 

Na quarta etapa do estudo, realizou-se um seminário compartilhado com os 

atores coordenadores do PSHSP. Na ocasião, participaram os coordenadores dos 

principais serviços assistenciais envolvidos no fluxo de atendimento ao usuário do 

PSHSP. Após a apresentação dos resultados referentes à segunda fase do estudo, 

procurou-se coletar a percepção e análise dos mesmos sobre os hiperutilizadores, 

assim como os motivos que os levam a utilização do serviço. O seminário foi 

gravado, transcito e a análise do material foi realizada com base nas falas dos 

cordenadores. 

 

3.2 Aspectos Éticos da Pesquisa 

 

O projeto de pesquisa foi aprovado pela Comissão de Ética em Pesquisa da 

Unifesp/Hospital São Paulo, sob número 2.132.257 (anexo I), atendendo as 

regulamentações da Resolução do CNS 466/2012 e da Comissão Nacional de Ética 

em Pesquisa (Conep). O projeto também contou com a anuência da direção do 

HSP/Unifesp (anexo II). 
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CAPÍTULO 4 – RESULTADOS 

 

4.1 Análise quantitativa dos hiperutilizadores 

 

Em 2016, foram registradas 267.223 fichas de atendimento ambulatorial 

(FAA) no PSHSP via sistema de informação, das quais 2% foram destinadas ao 

primeiro atendimento das “Emergências” (realizadas no primeiro andar do 

estabelecimento). Dentre as 14 especialidades médicas do PSHSP, as que 

registraram maiores demandas foram Oftalmologia, Clínica Médica, 

Otorrinolaringologia, Pediatria e Ortopedia, representando respectivamente 23,5%, 

21,1%, 11,5%, 11,3% e 11,2% do total de FAA registradas (quadro 1).  

Devido a processos de fluxo interno da unidade hospitalar, os usuários que 

demandaram atendimento para as especialidades Oftalmologia, Pediatria e 

Emergências (Clínica, Cirúrgica e Psiquiátrica) não foram direcionados para a 

classificação de risco, sendo encaminhados diretamente para atendimento médico 

em ordem cronológica de abertura da FAA. Os atendimentos registrados no andar 

destinado ao fluxo de entrada das Emergências (primeiro andar) também não foram 

classificados. Considerando as especialidades médicas que não realizam a 

classificação de risco em seu processo de trabalho, foram registradas um total de 

96.998 FAA, ou 36,3% do total de FAA abertas em 2016.  

No universo das especialidades médicas que possuem o processo de 

classificação de risco em seu fluxo de atendimento, foram registradas 170.225 FAA 

no período (63,7% do total). Entretanto, apenas 65,2% dessas FAA (111.048) foram 

efetivamente classificadas pela equipe de enfermagem, obtendo assim uma 

prioridade de atendimento conforme protocolo institucional.  
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Quadro 1. Distribuição das FAA abertas segundo especialidade médica e classificação de risco 
– PSHSP – 2016 

 

Considerando as 59.177 FAA abertas para as especialidades que deveriam 

seguir o fluxo de classificação de risco (34,8% do total de FAA), as que 

apresentaram maiores percentuais de FAA não classificadas foram Ortopedia e 

Otorrinolaringologia, com 71% cada, conforme disposto na tabela 3. 

 

Tabela 3. Percentual de FAA não classificadas segundo especialidade médica com 
classificação de risco em seu fluxo de atendimento – PSHSP – 2016 
 

Especialidade Médica Percentual 

Ortopedia 71% 

Otorrinolaringologia 71% 

Clínica Médica 18% 

Neurocirurgia 15% 

Cirurgia Geral 12% 

Ginecologia e Obstetrícia 12% 

Cardiologia 9% 

Neuroclínica 8% 

Psiquiatria 7% 
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Analisando-se apenas o total de FAA classificadas (111.048 FAA), as 

prioridades com maiores percentuais foram a verde e amarelo, com 59,95% e 

26,09%, respectivamente, conforme o gráfico abaixo: 

 

 
Gráfico 1 – Distribuição percentual das prioridades de classificação de risco – PSHSP – 2016 

 

Entre as especialidades que passaram pela classificação de risco, destacam-

se Cardiologia, Neurocirurgia e Cirurgia Geral como as que apresentaram os 

maiores percentuais de gravidade/prioridade de atendimento (somatória de usuários 

classificados como Amarelo, Laranja e Vermelho), representando 66%, 44% e 43%, 

respectivamente. Destacam-se ainda os maiores percentuais de prioridade 

Vermelha para Cardiologia e Cirurgia Geral, com 6% e 5% respectivamente (gráfico 

2). Ainda em relação à gravidade/prioridade de atendimento, Otorrinolaringologia e 

Ortopedia, que apresentaram percentuais significativos de abertura de FAA 

(respectivamente, 11,5% e 11,2% do total de FAA abertas no período), foram as 

especialidades com os maiores percentuais de FAA classificadas com menor 

gravidade/prioridade de atendimento (somatória das prioridades Azul e Verde), 

representando um total de 87% e 86% respectivamente (gráfico 2).  
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Gráfico 2 – Distribuição percentual das prioridades de classificação de risco segundo 
especialidade médica com classificação de risco em seu fluxo de atendimento – PSHSP – 2016 

 

Considerando apenas o universo das FAA que passaram pelo processo de 

classificação de risco, 65,6% (72.896 FAA) foram priorizadas com as cores Azul e 

Verde, representando 27,3% do universo total de FAA abertas no durante todo o ano 

de análise (quadro 1). Somam-se nesse volume de atendimento uma amostra de 

55.108 usuários da saúde. 

Importante destacar o volume significativo de FAA abertas para as 

especialidades sem classificação de risco em seu fluxo de atendimento (96.998 

FAA) e de FAA abertas para as especialidades com classificação de risco, mas que 

não passaram por esse fluxo de atendimento, cuja somatória representa 58,4% do 

total de FAA abertas em 2016 (156.175 FAA), conforme disposto no quadro 1.  

Considerando o universo total das FAA abertas e o critério comumente 

utilizado na literatura para o conceito de hiperutilizador (4 ou mais visitas ao serviço 

no período de um ano), identificamos que 12.851 usuários (8%) podem ser 

enquadrados no critério de hiperutilizadores,. Esses usuários demandaram 81.263 

atendimentos em 2016, o que corresponde a 30% do total de atendimentos no 

período (tabela 4).  

Aplicando-se um recorte na amostra total das FAA classificadas com as 

prioridades Azul e Verde, 1.416 usuários (3%) podem ser classificados como 

hiperutilizadores, que demandaram 7.573 atendimentos, o que corresponde a 10% 

do total de atendimentos no período estudado (tabela 4). 



22 
 

 

Tabela 4. Percentual de usuários da saúde e de FAA abertas para os hiperutilizadores – PSHSP 
– 2016 
 

Total de FAA registradas – PSHSP - 2016 

> 4 visitas 
8% Usuários 

30% FAA abertas 
 

Total de FAA classificadas com as prioridades 
Azul e Verde – PSHSP - 2016 

> 4 visitas 
3% Usuários 

10% FAA abertas 
 

Importante destacar o fluxo diferenciado para os usuários encaminhados 

pelos ambulatórios do HSP para avaliação no PSHSP. Nesses casos, o protocolo de 

classificação de risco do serviço prioriza os mesmos com a cor amarela, 

independentemente da queixa clínica. O simples fato desse encaminhamento interno 

dos ambulatórios do HSP favorece o atendimento desses usuários. Esse fato 

contribuiu para mascarar o total de hiperutilizadores de baixo risco clínico 

classificados com a prioridade verde ou azul. 

A seguir, são apresentados os dez hiperutilizadores de baixo risco clínico que 

mais fizeram uso do PSHSP em 2016 (tabela 5). Observa-se nessa amostra que a 

maioria desses usuários é da própria região de saúde na qual o HSP está inserido, 

muitos deles oriundos de bairros próximos, conforme os dados cadastrais do HSP 

disponíveis para consulta. Esses usuários apresentam uma idade média de 49 anos, 

sendo grande parte do sexo masculino (70%). 
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Tabela 5. Dez principais usuários hiperutilizadores de baixo risco clínico – PSHSP – 2016 
 

COD_PAC 

SOMA DE FAA 
ABERTA AZUL 

E VERDE - 
PSHSP 2016 

SOMA DE 
FAA 

ABERTA - 
PSHSP 2016 

NOME IDADE SEXO ESTADO/MUNICIPIO - BAIRRO 

2721369 + 
3683375 

54 60 GTBF 51 M SP/SP - IPIRANGA 

2122256 50 52 RAS 57 F SP/SP - VILA MARIANA 

1647629 + 
3549080 + 
3459184 

49 55 FS 43 M SP/SP - PARAÍSO 

3626034 43 56 JJJ 57 M SP/SP - JARDIM BOTUCATU 

1144734 34 45 SACM 62 F SP/SP - VILA MARIANA 

3235019 25 28 ALAS 23 M SP/SP - CIDADE TIRADENTES 

860823 21 28 DSF 75 M SP/SP - VILA GUMERCINDO 

3137649 21 23 APF 32 M SP/SP - PQ RESIDENCIAL COCAIA 

1959207 19 23 LMSC 46 M SP/SP - VILA MARIANA 

3812595 + 
2625815 

18 31 RAJQ 46 F SP/SP - VILA PROGRESSO 

TOTAL FAA 334        401    

 

Ressalta-se a recorrência de utilização do usuário GTBF, cuja frequência de 

visitas ao PSHSP classificadas como de baixo risco clínico ocorreu, em média, a 

cada sete dias ao longo de 2016. Esse mesmo usuário foi atendido em outras 

oportunidades, classificadas com outras prioridades ou que não tiveram 

classificação de risco. 

Buscando compreender melhor o impacto desses atendimentos ao longo do 

ano, segue abaixo a distribuição mensal, segundo a prioridade de classificação de 

risco, do total das FAA dessa amostra de hiperutilizadores, incluindo as FAA não 

classificadas (401 FAA). 
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Gráfico 3 – Total de FAA abertas por prioridade de classificação de risco segundo mês/2016 
dos 10 principais usuários hiperutilizadores de baixo risco clínico do PSHSP 

 

Incluindo-se as FAA que não passaram pela classificação de risco (47 FAA), 

do total de 401 FAA abertas pelos usuários da amostra selecionada (10 principais 

usuários hiperutilizadores de baixo risco clínico), 334 fichas foram priorizadas com 

baixo risco clínico (83%). 

Abaixo segue a relação das especialidades médicas demandadas por esses 

usuários para os atendimentos de baixo risco clínico (tabela 6): 
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Tabela 6. Atendimento dos 10 principais hiperutilizadores de baixo risco clínico, segundo 
especialidade médica – 2016 – PSHSP 
 

COD_PAC 
SOMA DE FAA 

ABERTA AZUL E 
VERDE - PSHSP 2016 

NOME 
FAA ABERTAS POR 

ESPECIALIDADES MÉDICAS 

2721369 + 3683375 54 GTBF 

31 Clínica Médica; 
19 Cirurgia Geral; 
02 Cardiologia; 
01 Neuroclínica; 
01 Ortopedia; 

2122256 50 RAS 

25 Ortopedia; 
11 Otorrinolaringologia; 
09 Clínica Médica; 
02 Neuroclínica; 
02 Gineco Obstetrícia; 
01 Cirurgia Geral; 

1647629 + 3549080 + 
3459184 

49 FS 

27 Clínica Médica; 
08 Ortopedia; 
06 Psiquiatria; 
04 Neuroclínica; 
02 Cardiologia; 
02 Cirurgia Geral; 

3626034 43 JJJ 
32 Clínica Médica; 
07 Cirurgia Geral; 
04 Neuroclínica; 

1144734 34 SACM 

30 Clínica Médica; 
02 Otorrinolaringologia; 
01 Cirurgia Geral; 
01 Neuroclínica; 

3235019 25 ALAS 
24 Clínica Médica; 
01 Otorrinolaringologia; 

860823 21 DSF 21 Clínica Médica; 

3137649 21 APF 

13 Clínica Médica; 
04 Cirurgia Geral; 
03 Psiquiatria; 
01 Ortopedia; 

1959207 19 LMSC 

13 Psiquiatria; 
03 Clínica Médica; 
02 Cirurgia Geral; 
01 Cardiologia; 

3812595 + 2625815 18 RAJQ 

14 Clínica Médica; 
02 Otorrinolaringologia; 
01 Ortopedia; 
01 Cirurgia Geral; 
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4.2 Análise da Classificação de Risco do principal hiperutilizador 

de baixo risco clínico do PSHSP  

 

Complementarmente ao desenho original de analise prevista no estudo, foram 

analisadas as queixas referidas e registradas na classificação de risco do principal 

hiperutilizador de baixo risco clínico do PSHSP. A limitação nessa análise para 

apenas um usuário deve-se à limitação temporal e à complexidade de compilação 

dos dados para a realização do estudo. Procura responder a uma inquietação 

oriunda após o seminário temático com os coordenadores do serviço, esforço esse 

não previsto inicialmente no projeto. Por ser um dado imputado no sistema durante a 

classificação de risco, foi possível identificar e agrupar as informações para a 

análise. Salienta-se que os agrupamentos foram feitos com base na leitura de cada 

atendimento, pois o campo de registro do dado é em formato de texto livre. No 

gráfico abaixo, é possível visualizar o total de FAA abertas pelo usuário GTBF por 

prioridade de classificação de risco segundo mês ao longo do ano de 2016. 

 

 
Gráfico 4 – Total de FAA abertas mensalmente, por prioridade de classificação de risco, para o 
usuário GTBF no PSHSP (2016) 

 

Foi possível identificar também as queixas registradas pela enfermagem no 

momento da classificação de risco durante os atendimentos efetuados pelo usuário 

GTBF em 2016 (tabela 7): 
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Tabela 7. Queixas dos atendimentos do usuário GTBF – 2016 – PSHSP 
 

Queixa Total 
Dor abdominal 13 
Mal estar geral 09 
Paciente assintomático; Procura HSP para verificar pressão 
arterial. 

06 

Disúria 05 
Taquicardia 05 
Retorno para exames 04 
Dor lombar 04 
Tontura/náuseas 03 
Dor peri umbilical 03 
Dor torácica 03 
Sem informação 02 
Tosse seca 01 
Dor em região escapular 01 
Dispneia 01 

Total Geral 60 
 

Vale destacar que 17% das queixas registradas durante a classificação de 

risco (10 atendimentos no total) envolvem motivos de procura ao PSHSP 

desnecessários, sendo 06 atendimentos com registro “Paciente assintomático- 

Procura HSP para verificar pressão arterial” e 04 atendimentos com registro 

“Retorno para exames”. 

 

4.3 Análise dos atendimentos dos hiperutilizadores nos demais 

serviços do Complexo HSP 

 

Para complementar a etapa dois da investigação e aprofundar a percepção 

dos gestores do PSHSP sobre os hiperutilizadores, foram mapeados os 

atendimentos efetuados pelos demais serviços do complexo HSP para os dez 

principais hiperutilizadores de baixo risco clínico do PSHSP.  

Identificou-se nessa amostra que seis hiperutilizadores tiveram algum 

atendimento ambulatorial no HSP no ano de 2016.  

Apenas o usuário LMSC, que apresentou o maior número de atendimentos 

ambulatoriais nesse ano (12 atendimentos), teve um episódio de internação em 

2016 (tabela 8). A maioria deles que apresentou algum atendimento ambulatorial em 
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2016 (6 usuários) também manteve seu tratamento ambulatorial nos anos seguintes 

(quatro usuários), ainda que em menor frequência.  

 

Tabela 8. Atendimento ambulatorial e internações dos 10 principais hiperutilizadores de baixo 
risco clínico por ano – 2016 a 2018 – PSHSP  
 

 

 

Abaixo, segue a relação dos atendimentos ambulatoriais para essa amostra 

de hiperutilizadores, segundo ano e ambulatório de tratamento do HSP (tabela 9). 

 

Tabela 9. Atendimento ambulatorial dos 10 principais hiperutilizadores de baixo risco clínico 
por ambulatório – 2016 a 2018 – PSHSP 
 

 

 

Para que fosse possível produzir uma visão mais ampla deste processo, a 

análise foi estendida para os atendimentos ambulatoriais destinados aos 30 

principais hiperutilizadores do PSHPS em de 2016, segundo a especialidade do 

ambulatório do HSP, realizados entre os anos de 2016 e 2018 (quadro 2). Nota-se 

que a especialidade de dermatologia, pneumologia, cardiologia e neurologia foram 

as 04 especialidades que mais demandaram atendimento ambulatorial para esses 

hiperutilizadores. 

 

2016 2017 2018 2016 2017 2018

2721369 + 3683375 GTBF 54 60 1 0 0 0 0 0
2122256 RAS 50 52 4 2 2 0 0 0

1647629 + 3549080 + 3459184 FS 49 55 0 0 0 0 0 0

3626034 JJJ 43 56 3 4 1 0 0 0
1144734 SACM 34 45 1 1 0 0 0 0
3235019 ALAS 25 28 1 0 0 0 0 0
860823 DSF 21 28 0 0 0 0 1 1
3137649 APF 21 23 0 0 0 0 1 0
1959207 LMSC 19 23 12 3 2 1 2 0

3812595 + 2625815 RAJQ 18 31 0 0 0 0 0 0

COD_PAC NOME
SOMA DE FAA AZUL 

E VERDE - PSHU 
2016

SOMA DE FAA 
TOTAL - PSHU 

2016

ATENDIMENTO AMBULATORIAL HSP INTERNAÇÃO HSP



29 
 

 

Quadro 2. Atendimento ambulatorial dos 30 principais hiperutilizadores de baixo risco clínico 
do PSHSP, por especialidade do ambulatório – 2016 a 2018 
 

ESPECIALIDADE AMBULATÓRIO Total 
DERMATOLOGIA 31 
PNEUMOLOGIA 23 
CARDIOLOGIA 23 
NEUROLOGIA 21 
PSIQUIATRIA 19 
NEUROCIRURGIA 15 
OTONEURO 13 
UROLOGIA 13 
GASTROCIRURGIA 12 
CIRURGIA PLÁSTICA 12 
OTORRINOLARINGOLOGIA 12 
ACUPUNTURA 10 
CLIMATÉRIO 8 
ENDOCRINOLOGIA 6 
ORTOPEDIA 6 
GASTROCLÍNICA 6 
HOLTER 5 
CIRURGIA VASCULAR / 
ENDOVASCULAR 5 

CLÍNICA MÉDICA 4 
GINECOLOGIA 4 
NEURO MUSCULAR 3 
GERAL E FAMILIAR 3 
CIRURGIA CARDIOVASCULAR 2 
NEFROLOGIA 2 
CARDIOPATIA HIPERTENSIVA 2 
DISTÚRBIO DO SONO 1 
UREMIA 1 
CIRURGIA TÓRAX 1 
D.T.M. DOR ORAFACIAL 1 
CENTRO ALFA 1 
CATARATA 1 
OFTALMOLOGIA 1 

Total Geral 267 
 

Procurou-se analisar também as internações realizadas no HSP, no período 

de 2016 a 2018, pelos 10 maiores hiperutilizadores de baixo risco, a partir dos 

diagnósticos segundo CID-10 e procedimentos realizados nas internações (tabela 

10). Em 2016, ano de referência para o estudo, apenas um usuário apresentou um 

episódio de internação. Nesse caso, o CID-10 (pancreatite aguda induzida por 
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álcool) pode ter alguma relação com o tipo de tratamento ambulatorial realizado no 

ambulatório psiquiatria.   

 

Tabela 10. Internações no HSP dos 10 principais hiperutilizadores de baixo risco clínico do 
PSHSP, de maior frequência por ano – 2016 a 2018 
 

 

 

Quando se considera as internações realizadas entre 2016 e 2018 baseando-

se nos 30 hiperutilizadores de baixo risco clínico mais recorrentes no uso do PSHSP 

em 2016, segundo o procedimento (tabela 11), nota-se uma diversidade entre os 

procedimentos realizados nesses usuários. 

 

Tabela 11. Internações no HSP dos 30 principais hiperutilizadores de baixo risco clínico do 
PSHSP em 2016, por procedimento – 2016 a 2018 – HSP 
 

 

 

A mesma situação pode ser observada quando se considera os motivos de 

internação pelo CID-10, conforme apresentado na tabela 12. 
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Tabela 12. Internações no HSP dos 30 principais hiperutilizadores de baixo risco clínico do 
PSHSP em 2016 por CID10 – 2016 a 2018 – HSP 
 

 

 

4.4 Análise das fichas de atendimento ambulatorial do PSHSP 

 

Buscou-se identificar os diagnósticos e condutas médicas efetuadas em 

regime ambulatorial para os 10 hiperutilizadores de baixo risco clínico mais 

frequentes, por meio da análise das FAA digitalizadas no prontuário eletrônico do 

usuário, contidas no sistema de informação do HSP. Foram identificados um total de 

401 atendimentos (tabela 5). Entretanto, não foi possível mapear esses dados, em 

função da qualidade dos registros. Havia FAA que não tinham sido digitalizadas, 

FAA sem registro de atendimento médico no sistema e FAA com registros médicos 

com letra ilegível.  

Na tentativa de superar essa limitação na análise e compreender melhor os 

motivos de atendimento no PSHSP, selecionou-se o usuário hiperutilizador de baixo 

risco clínico com maior número de atendimentos em 2016 no PSHSP, o usuário 

GTBF.  

 

4.5 Análise dos gestores do serviço sobre os hiperutilizadores 

 

Os achados apontados acima foram apresentados em 2018 aos 

coordenadores do PSHSP que a despeito de reconheceram a importância do 

atendimento ao usuário hiperutilizador, apontaram que esses atendimentos 
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expressam falhas na organização do cuidado aos usuários que deveria ter sido 

realizado em outros pontos da rede de saúde.  

Para eles, há um importante prejuízo aos usuários e ao próprio PSHSP ao 

não se garantir o processo de classificação de risco para todas as especialidades, 

ainda que isso seja atribuído à carência de pessoal. 

Para explicar os motivos relacionados à elevada frequência de 

hiperutilizadores do PSHSP, os coordenadores consensuaram e formularam as 

hipóteses descritas a seguir. Ressaltamos que a tipificação abaixo foi indiretamente 

proposta pela coordenadora do serviço de assistência social do PSHSP, serviço este 

que faz o primeiro contato direto com o usuário para as orientações gerais, antes 

mesmo da abertura da FAA. 

 

a) O usuário fidelizado em função da vinculação institucional: aqueles que 

realizam tratamento em ambulatórios mantidos pelo HU e recorrem ao PS para suas 

demandas, independentemente da relação entre a causa da procura ao serviço de 

urgência e a especialidade do tratamento realizado nos ambulatórios. Identificam 

que há uma clara orientação dos docentes e médicos especialistas que atuam nos 

ambulatórios especializados para que esses usuários, em qualquer situação, 

procurem o PSHSP e não outros serviços da rede de saúde.  

 

b) Acesso ineficaz à rede de serviços: os usuários percorrem diversos serviços da 

rede de saúde, de diferentes níveis de complexidade, em busca de acesso até 

chegarem ao PSHSP, situação comum, por exemplo, entre os usuários com alguma 

condição oncológica.  

 

c) Prestígio da instituição: a indicação do PSHSP parte de outros usuários que já 

realizaram tratamento no HU e tem confiança/credibilidade em sua excelência 

assistencial; 

 

d) Regulação profissional pelos trabalhadores que possuem ou conhecem os 

“segredos da porta”: profissionais que trabalham/trabalharam, fizeram residência 

ou estudaram no HU, em particular médicos, encaminham diretamente seus 

pacientes ao PSHSP, tanto de serviços públicos como privados, tais como 

consultórios, clínicas populares ou serviços vinculados às Operadoras de Planos de 
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Saúde com graves problemas de rede assistencial, driblando a regulação 

governamental. 

 

e) Baixa capacidade da atenção básica em produzir acolhimento e vínculo: 

considerou-se que a frágil vinculação do usuário junto à Atenção Básica faz com que 

ele acabe recorrendo ao hospital para atendimento de intercorrências e 

descompensações clínicas, em particular os usuários com condições crônicas.   

 

Na discussão junto aos coordenadores, foi levantada a hipótese dos usuários 

hiperutilizadores de baixo risco clínico apresentarem um padrão de horário para 

utilização do PSHSP após às 18h e horários noturnos. Entretanto, o gráfico a seguir 

(gráfico 5) não evidencia tal percepção, sendo o padrão de horário para utilização do 

PSHSP dos usuários hiperutilizadores de baixo risco clínico muito semelhante ao 

padrão dos usuários não hiperutilizadores,  

 

 
Gráfico 5 – FAA abertas por faixa de horário segundo usuário no PSHSP (2016) 

 

Os resultados alcançados até aqui compuseram o artigo “Hiperutilizadores de 

Baixo Risco Clínico do Pronto Socorro de um Hospital Universitário”, que será 

submetido oportunamente à publicação (apêndice). 
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4.6 Os desafios da análise qualitativa 

 

Na terceira etapa do estudo, cuja finalidade era compreender a percepção 

dos usuários hiperutilizadores de baixo risco clínico sobre as barreiras e facilitações 

na busca pelo acesso e no consumo dos recursos do PSHSP, buscou-se realizar 

entrevistas com esses usuários.   

Foram selecionados 15 usuários hiperutilizadores de baixo risco clínico em 

ordem decrescente de utilização do PSHSP. A seguir, buscou-se o contato por meio 

telefônico, com base no cadastro dos mesmos no sistema de informação do HSP.  

Ao todo, foram realizados 71 contatos telefônicos em horários e dias distintos, 

mas o sucesso no contato telefônico diretamente com o usuário foi obtido com 

apenas dois deles. Para esses dois casos foram feitas diversas tentativas de 

realização da entrevista e coleta da história de vida, entretanto todos os encontros 

foram cancelados por parte dos usuários por diversos motivos, apesar dos mesmos 

demonstrarem interesse na realização da entrevista durante as ligações. Os demais 

contatos resultaram em resultados variados, sendo:  

 Usuário sem telefone cadastrado no sistema: 02 casos; 

 Usuário não reside mais no endereço/telefone cadastrado: 02 casos; 

 Atendente desconhece usuário: 02 casos; 

 O número cadastrado “não recebe ligações” / ”não existe”: 06 casos; 

 Ninguém atende a ligação: 01 caso; 

 

Na tentativa de acessar esses usuários, foram feitas buscas de cadastro dos 

30 maiores hiperutilizadores de baixo risco clínico no Sistema de Cadastramento de 

Usuários do Sistema Único de Saúde – CADSUS WEB. Analisando as divergências 

de dados entre o banco do HSP e CADSUS WEB, foi possível identificar que: 

 

 

● 10 usuários não coincidiram o município de residência; 

● Dos 20 usuários que tiveram o município de residência coincidentes, 

14 não coincidiram o bairro de residência; 

● Pelo banco de dados do HSP, dos 30 usuários, 28 são da cidade de 

São Paulo. No CADSUS WEB, todavia, apenas 18 são de São Paulo; 
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Nota-se ainda uma diversidade muito maior de municípios, inclusive de outros 

estados, na base do CADSUS WEB desses usuários. Por esses resultados, pode-se 

questionar a confiabilidade das informações repassadas pelos usuários na abertura 

da FAA na urgência e emergência. Essa divergência pode inclusive ser uma das 

estratégias dos usuários para acessar os recursos do HSP.  

De qualquer forma, a incapacidade de estabelecer contato com os 

hiperutilizadores inviabilizou a realização das entrevistas previstas originalmente no 

estudo. 
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CAPÍTULO 5 - DISCUSSÃO 

 

5.1 Análise quantitativa 

 

Em 2016, os atendimentos prestados pelo PSHSP aos hiperutilizadores 

corresponderam a 8% do total de usuários e 30% de atendimentos, valores muito 

próximos aos resultados encontrados na literatura (Hansagi et al, 2001; Ovens and 

Chan, 2001; Huang et al, 2003; Cook et al, 2004; Hunt et al, 2006; LaCalle e Rabin, 

2010; Althaus et al, 2011; Cunha, 2011; Kumar e Klein, 2013). Não foram 

identificadas referências que fizessem o recorte desses percentuais exclusivamente 

para os usuários de baixo risco clínico, classificados com prioridades azul ou verde. 

Com base na análise de uma amostra, constituída pelos dez hiperutilizadores 

com maior frequência de uso do PSHSP em 2016, nota-se que a maioria era do 

sexo masculino, apesar de encontrarmos estudos que não identificaram 

predominância de gênero. Há estudos em que o sexo masculino foi predominante 

para os hiperutilizadores (Mandelberg et al, 2000), enquanto outros identificaram o 

sexo feminino (Fuda e Immekus, 2006). Há ainda autores (Blank et al, 2005) que 

não encontraram relevância para gênero na determinação da utilização dos SEH.  

Em relação à idade, a amostra selecionada de hiperutilizadores de baixo risco 

clínico aproximou-se dos estudos que identificaram a meia idade (25 a 44 anos) 

como predominante entre os hiperutilizadores (Mandelberg et al, 2000, Blank et al, 

2005; LaCalle e Rabin, 2010). Deve-se considerar que esse achado possa ter sido 

influenciado pela limitação do tamanho da amostra dos 10 principais hiperutiliadores. 

Analisando as prioridades de classificação de risco do grupo de 

hiperutilizadores do PSHSP, nota-se que, do total de 401 FAA abertas para estes 

usuários (os 10 principais usuários hiperutilizadores de baixo risco clínico), incluindo 

as FAA que não passaram pela classificação de risco (47 FAA), 83% (334 fichas) 

foram priorizadas com baixo risco clínico.  

No consolidado total de FAA abertas e classificadas pelo PSHSP (111.048 

FAA), o percentual de FAA de baixo risco clínico foi de 65% (quadro 1). Essa 

comparação com base apenas na amostra selecionada dos 10 principais usuários 

hiperutilizadores de baixo risco clínico do PSHSP já demostra que os mesmos 
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tendem a apresentar um risco clínico menor em relação aos usuários em geral, 

corroborando evidências disponíveis na literatura (Milbrett e Halm, 2009).  

A proporção mantem-se se forem consideradas as classificações de risco 

com prioridades de maior urgência (amarelo, laranja e vermelho). Os dados do 

estudo demonstram que apenas 5% dos hiperutilizadores da amostra selecionada 

foram classificados com prioridades de maior urgência, enquanto esse percentual 

para os usuários no geral foi de 34%. Mandelberg et al (2000) evidenciou que  6,7% 

dos hiperutilizadores são classificados com prioridades de maior urgência, enquanto 

o percentual para os usuários tradicionais representa 12,5%. 

Não foi possível mapear as condições clínicas desses usuários devido às 

limitações de dados disponíveis no sistema de informação (o input de dados no 

sistema ocorre apenas até a classificação de risco). A tentativa de identificar essas 

informações por meio da análise dos registros médicos foi infrutífera, em virtude da 

inexistência de registros ou da ilegibilidade dos mesmos.  

A análise das internações no HSP realizadas para essa amostra de 

hiperutilizadores (tabela 10), aponta que apenas um usuário (LMSC) necessitou de 

internação no estabelecimento em 2016, sendo o motivo de internação não 

relacionado à priori à especialidade do ambulatório em que o paciente era 

acompanhado no complexo HSP (ambulatório de Psiquiatria). Essa relação entre 

motivo de internação e tratamento ambulatorial poderia ser melhor compreendida na 

etapa de entrevistas. Entretanto, como já referido anteriormente, não foi possível 

realizá-la.  

A proporção de internações no HSP realizadas pelos hiperutilizadores do 

PSHSP ficou  em 10% para os 10 usuários que mais utilizaram o PSHSP em 2016.  

Nâo há consenso na literatura quanto à probabilidade de hospitalização de um 

usuário hiperutilizador durante o ano. Os estudos apontam taxas de hospitalização 

que variam de 19% (Fuda and Immekus, 2006) a 51% (Mandelberg et al, 2000). É 

preciso considerar, todavia, que essa diferença possa estar condicionada ao 

universo restrito de usuários estudados (apenas 10 hiperutilizadores). 
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5.2 Análise da percepção dos coordenadores do PSHSP sobre os 

hiperutilizadores 

 

A primeira percepção dos coordenadores do PSHSP é que os usuários 

hiperutilizadores recorrem ao setor de urgência do Hospital São Paulo para obter 

tratamento de suas descompensações clínicas em virtude da falta de acesso à 

atenção básica. A literatura corrobora essa percepção dos coordenadores em 

relação à Atenção Básica, indicando a falta de acesso ao médico ou a conveniência 

da disponibilidade em 24 horas como razões da escolha do SEH para seus cuidados 

(Gnumbach et al, 1993). 

Segundo Moskop et al (2009a), os SEH têm sido utilizados principalmente 

como um recurso da atenção primária, ao invés de ser um ponto de intervenção para 

os casos agudos, distanciando-se da sua atribuição dentro do sistema de saúde. 

Esse acesso inapropriado contribui para desperdício dos recursos econômicos 

(Massachusetts Division of Health Care Finance and Policy, 2007), diminuição da 

qualidade dos serviços prestados aos usuários que carecem efetivamente de 

cuidados de urgência e menor resolutividade do cuidado ao usuário, impactando 

diretamente na eficiência do sistema de saúde (Cunha, 2011; Cook et al, 2004, Mir 

et al, 1999).  

Os dados apresentados no capítulo anterior reforçam a percepção dos 

gestores sobre outro aspecto relevante: a vinculação institucional desses 

hiperutilizadores do PSHSP. Essa indicação é corroborada pelo percentual da 

amostra selecionada que possuía algum atendimento ambulatorial nos diferentes 

serviços do complexo universitário da Unifesp, ao qual o HSP está vinculado, no ano 

em questão, da ordem de 60%. É preciso considerar, entretanto, que as 

especialidades demandadas nos atendimentos de urgências do PSHSP abrangem 

outras especialidades para além daquelas em que os usuários faziam o 

acompanhamento ambulatorial. Esse achado reforça a visão de que esse usuário 

hiperutilizador busca atendimento no PS independentemente da condição clínica 

que motiva o seu tratamento no ambulatório. Essa situação permite questionar se o 

usuário estaria por meio de seu “agir leigo” (Cecílio et al, 2014) fabricando e 

ampliando seu mapa de cuidado, ao nele incluir com alta frequência o PSHSP, ou se 

estaria (também) sendo induzido, por docentes e demais profissionais vinculados à 
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universidade, a acessar e a produzir um subsistema de cuidados à saúde a partir do 

momento em que se torna “cliente” do serviço universitário, ou seja, a medida que se 

torna fidelizado ao complexo universitário formado pelo conjunto de serviços 

oferecidos pelo HSP e pela Unifesp. 

Importante destacar, de outra ordem, mas intimamente relacionada ao 

parágrafo anterior, a incidência da relação público-privado agindo também na 

produção de usuários hiperutilizadores do PSHSP, que se expressa por meio da 

ação da regulação profissional (Cecílio et al, 2014a). Este agenciamento de clientela 

para o PSHSP foi apontado pelos gestores do serviço como um dos fatores 

principais de hiperutilização do PSHSP e se corporifica por meio dos 

encaminhamentos dos pacientes feitos pelos médicos ao PSHSP, tanto aqueles 

vinculados a serviços públicos como os que atuam em serviços privados, tais como 

consultórios, clínicas populares ou serviços vinculados às Operadoras de Planos de 

Saúde, que apresentam via de regra baixa resolutividade e graves problemas de 

insuficiência em suas redes assistenciais. Desta forma, procuram driblar os fluxos, 

mecanismos e regras de acesso impostos pela regulação governamental. São 

situações que criam, na maioria das vezes, circuitos invisíveis aos gestores, 

viabilizam interesses particulares (mercantis e/ou acadêmicos) e produzem 

iniquidades ou favorecimento para determinados grupos de pacientes. 

Fundamental evidenciar que ainda que o HSP tenha seu funcionamento e 

organização forjados no modelo tradicional dos hospitais universitários, 

fundamentado no tripé ensino-pesquisa-assistência, a vertente “ensino/pesquisa” 

parece ser prioritária para a maioria dos coordenadores, em contraponto ao papel 

assistencial e a sua inserção na Rede de Atenção. Essa prioridade para a vertente 

“ensino/pesquisa” do HSP conflita com a necessidade da vertente assistencial da 

Rede de Atenção à Saúde do SUS, reforçando a hiperutilização do PSHSP pelos 

usuários adscritos ao Complexo HSP. 

Para além da inquestionável qualidade assistencial e de sua alta 

resolutividade, docentes e profissionais que atuam nos ambulatórios do HSP e da 

Unifesp induzem esses pacientes a procurem o PSHSP. Os usuários são orientados 

a procurarem o PSHSP caso apresentem qualquer intercorrência, ainda que residam 

em outras regiões ou municípios, desconhecendo a existência de uma Rede de 

Atenção às Urgências regionalizada. Esta orientação desconsidera também se a 

intercorrência ou problema clínico tem ou não relação com o problema de saúde que 
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motivou sua vinculação ao serviço ambulatorial. Assim, o acompanhamento 

ambulatorial dos usuários com fins de ensino e pesquisa, uma vez que muitos 

usuários estão inseridos em protocolos de pesquisa clínica do HSP, termina por 

induzir o usuário na sua decisão de utilização dos serviços do subsistema 

HSP/Unifesp. O complexo formado pelos diversos serviços do HSP, inclusive seu 

PS, passa a se portar como um “sistema em si”, sem integração com outros 

serviços, que desconsidera a existência da rede de atenção à saúde e a lógica de 

organização do SUS. 

Em nenhum momento da discussão com os gestores do serviço foram 

relatadas iniciativas, ações ou estratégias do PSHSP no redirecionamento da oferta 

para esses usuários. Também não foi possível identificar nenhuma ação de 

articulação da coordenação da unidade hospitalar de urgência junto à rede regional 

de urgência e emergência ou às centrais de regulação de acesso do SUS. 

A análise junto aos coordenadores careceu de uma abordagem mais 

qualitativa sobre as limitações que envolvem a relação profissional-usuário na 

urgência e emergência.  

As práticas cotidianas na urgência e emergência são influenciadas por 

múltiplos fatores, seja por parte dos usuários, que adotam estratégias e/ou táticas 

para ter acesso mais rápido ao serviço, ou dos profissionais, que buscam responder 

às múltiplas demandas que chegam ao serviço.  

As práticas cotidianas representam as maneiras de fazer, organizadas 

socialmente em um determinado tempo e espaço do serviço saúde. Nesse cotidiano, 

encontra-se uma miscelânea de práticas sociais que podem tanto representar a 

lógica do poder hegemônico e ordenador de fluxos, quanto serem divergentes a ela, 

adotando uma condução mais flexível (Certeau, 2013). Nesse sentido, devemos 

reconhecer que o usuário circula no terreno dos limites e possibilidades que lhe são 

impostos, de modo que, diferente do propagado, as pessoas não são vítimas 

passivas dos sistemas. Ao contrário, atuam ativamente neles, produzindo várias 

maneiras de usá-los. Assim, o saber assessor produzido pelo agir leigo dos usuários 

os impulsiona na produção de “seus sistemas de saúde”, nos interstícios do sistema 

de saúde formal, produzindo seus mapas de cuidado (Cecílio et al, 2014).  

Esse comportamento se expressa no relato dos gestores do PSHSP, que 

identificam que há uma clara orientação dos docentes e médicos especialistas para 

que os usuários vinculados aos ambulatórios do complexo HSP procurem a porta do 
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serviço de urgência em qualquer situação. A partir dessa orientação, os usuários 

visualizam mais uma possibilidade de “trajeto” na construção de seus mapas de 

cuidado. Essa orientação dos profissionais internos do HSP traz uma dualidade 

quanto à fabricação desses hiperutilizadores dentro do subsistema HSP/Unifesp. 

Estaria esse hiperutilizador sendo “produzido” pelo próprio subsistema HSP/Unifesp 

ou o mesmo estaria aproveitando-se desse direcionamento para construir seus 

mapas de cuidado, retroalimentando o volume de atendimentos da porta do 

PSHSP? Esse comportamento, relatado pelos gestores do PSHSP, dos médicos dos 

ambulatórios em indicarem o PSHSP seria uma prática local do subsistema 

HSP/Unifesp ou poderíamos extrapolar essa percepção aos demais ambulatórios 

vinculados aos grandes hospitais universitários? As estratégias de hiperutilização do 

pronto socorro de um hospital universitário com ambulatórios vinculados seriam 

semelhantes às estratégias de hiperutilizadores de SEH “isolados”, ou seja, sem 

uma conexão direta com a rede ambulatorial, como Unidades de Pronto 

Atendimento 24h (UPA 24h) e Pronto Atendimento? 

Nesse contexto, há que se considerar ainda a vertente da relação 

profissional-usuário envolvendo os conflitos de valores e deveres fundamentais da 

profissão (Elder et al, 2006; Fiester, 2012; Mas-Garriga et al, 2009). Estudos 

envolvendo usuários hiperutilizadores da atenção primária ressaltam as limitações 

na prática profissional devido à falta de domínio de meios e instrumentos para 

alcançar alternativas de cuidado, especialmente habilidades psicossociais para 

compreender e lidar com esse usuário, e comunicacionais, para dialogar sobre a 

vivência destas situações. Esse conjunto é determinante nos cursos de ação dos 

profissionais da saúde, geralmente restritos às abordagens do modelo biomédico 

junto ao usuário (Edgoose, 2012; Zoboli et al, 2016). Essa situação fica ainda mais 

evidente no ambiente tensionado da urgência e emergência, onde o modelo de 

cuidado é predominantemente focado nos procedimentos médicos. 

Merhy e Feuerwerker (2009) afirmam que é necessário potencializar o 

trabalho cuidador, capaz de construir um espaço de encontro entre o usuário e 

profissional de saúde. Acredita-se que o reconhecimento desta dimensão, orientada 

para o olhar crítico das maneiras de fazer e reinvenção das práticas cotidianas do 

pronto atendimento, possa se refletir tanto na satisfação dos profissionais com o 

trabalho quanto na qualidade do serviço prestado. 
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Outro ponto que merece ser ressaltado é a estigmatização do conceito 

“hiperutilizador” para o usuário. Essa rotulagem é perigosa e pode ser danosa ao 

gerar certa “cegueira” nos profissionais de saúde para a busca de um plano de 

cuidado ampliado para o usuário. Ainda que o visualizemos como um caso de baixo 

risco clínico no atendimento da urgência e emergência, as demais situações do 

contexto socioeconômico do usuário podem tornar o caso complexo no seu manejo 

clínico. A desconstrução desse paradoxo entre o risco clínico e a complexidade do 

caso poderia ser mais bem compreendida se o presente estudo tivesse êxito na 

construção dos mapas de cuidado dos usuários, etapa preliminarmente programada, 

mas não realizada devido às dificuldades encontradas no transcorrer da pesquisa 

para ter acessos aos usuários e entrevistá-los. Uma pequena amostra dessa 

situação foi identificada em um dos contatos telefônicos estabelecidos com uma 

usuária, que relatou sua condição crônica e as dificuldades em realizar o 

acompanhamento clínico em outro nível de atenção devido às demandas de seus 

dois empregos. 

As práticas cotidianas e a relação entre os profissionais e usuários dos 

serviços de saúde possuem uma relação direta com as dimensões da micropolítica. 

A baixa resolutividade e as dificuldades operacionais da atenção básica, associadas 

ao modelo burocrático-administrativo de regulação governamental, impõem 

limitações de acesso e articulação de um cuidado em Rede.   

Cecílio e Reis (2018) apontam alguns dos desafios que envolvem a 

construção dessa articulação para um cuidado mais integral e longitudinal. As 

dificuldades de se romper o isolamento da “atenção básica à saúde” em relação ao 

sistema de saúde e as limitações envolvendo as habilidades, competências e 

governabilidade dos gestores, gerentes e trabalhadores da "atenção básica" são 

desafios ainda não superados nessa árdua tarefa para cumprir de fato seu papel de 

coordenação do cuidado ampliado. Esse conjunto acaba por não atender as 

expectativas e necessidades dos usuários, em particular às suas demandas por 

consultas médicas especializadas e exames/procedimentos de maior complexidade 

solicitados via Atenção Básica. .Assim, o usuário busca alternativas, seja no setor 

publico e/ou privado, e fabrica seu itinerário de cuidado pelas múltiplas lógicas 

regulatórias, para além da regulação governamental, até por meio da judicialização 

(Capiberibe, 2019), na busca de acesso aos diversos níveis de atenção do sistema 
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de saúde (Cecílio et al, 2014a), resultando em múltiplas redes de atenção invisíveis 

aos gestores. 

Esse isolamento apontado para a “atenção básica à saúde” em relação ao 

sistema de saúde nos traz questionamentos se essa situação também não se 

aplicaria aos demais pontos de atenção do sistema. Situação que pode ser expressa 

pela ausência de discussão no seminário compartilhado com os atores 

coordenadores do PSHSP sobre espaços de gestão e regulação regional da rede de 

urgência e emergência. 

 

5.3 Análise qualitativa 

As dificuldades de acesso aos usuários para a realização da etapa das 

entrevistas foram significativas, impactando diretamente nos resultados da análise 

dos fatores determinantes da utilização recorrente do PSHSP, a partir da percepção 

dos próprios hiperutilizadores de baixo risco clínico, prevista no desenho inicial da 

pesquisa. 

Os esforços empreendidos em estabelecer contatos telefônicos (fixos e 

celulares) e visitas aos endereços residenciais fornecidos - tanto os registrados no 

sistema de informações do PSHSP como nos ambulatórios especializados -  foram 

infrutíferos e frustraram a perspectiva de aprofundar a compreensão do fenômeno 

do uso recorrente do PSHSP a partir da voz, dos sentidos, das percepções e 

explicações que se esperava obter dos próprios usuários hiperutilizadores.   

Buscando compreender tamanha dificuldade, optou-se por investigar a 

procedência dos usuários a partir das informações referentes aos endereços 

contidos no CADSUS WEB, o sistema de informações do Cartão Nacional de Saúde.  

A investigação junto ao CADSUS WEB das informações referentes aos 10 

principais hiperutilizadores do PSHSP em 2016 permitiu perceber que havia grande 

inconsistência entre os endereços oferecidos para registro e abertura da FAA no 

PSHSP e/ou nos ambulatórios e aqueles contidos no Cartão Nacional do SUS. 

Assim, o endereço de cadastro não foi uma chave forte para a localização dos 

usuários, pois os mesmos aparentemente eram utilizados meramente como uma das 

estratégias para o acesso ao HSP, ao PS e/ou serviços ambulatoriais 

especializados. Essa análise poderia ser melhor empreendida justamente nas 

entrevistas junto aos usuários, uma vez que os endereços cadastrados no sistema 

de informação do HSP divergiram dos endereços cadastrados no CADSUS WEB. 
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CAPÍTULO VI – CONCLUSÃO 

 

A superlotação dos serviços de urgência e emergência tem se tornado um 

desafio cada vez mais árduo e complexo para os sistemas de saúde. No SUS, essa 

temática foi elevada nos últimos anos à agenda prioritária.  

A partir desta perspectiva e tendo como problema de pesquisa a superlotação 

dos serviços de urgência e emergência em decorrência da alta demanda de usuários 

de baixo risco clínico atendidos em prontos socorros de hospitais de referência, 

procurou-se descrever o padrão de uso e compreender os motivos e as estratégias 

desenvolvidas pelos usuários de baixo risco clínico atendidos de forma recorrente 

em serviços de urgências e emergência.  

O estudo revelou que os usuários hiperutilizadores do PSHSP (8% dos 

usuários) demandaram em torno de 1/3 das FAA abertas no ano de 2016, dado 

semelhante ao encontrado na literatura. Considerando essa análise para os usuários 

de baixo risco clínico - recorte para o qual inexistem parâmetros de comparação na 

literatura -, identificou-se um percentual de 3% dos usuários que demandaram 10% 

do volume total de atendimentos do PSHSP. 

Observou-se que, da amostra de hiperutilizadores selecionada, a maioria 

realizava acompanhamento ambulatorial no próprio complexo do HSP. Essa 

evidência é fortemente relatada/percebida pelos coordenadores do PSHSP que a 

relacionam à prática de docentes e médicos especialistas dos ambulatórios na 

indicação do PSHSP para demais atendimentos. Essa situação permite colocar em 

questionamento se esse usuário fidelizado ao HSP/Unifesp estaria sendo 

“produzido” ou o mesmo estaria aproveitando-se desse direcionamento para 

construir seus mapas de cuidado, retroalimentando o volume de atendimentos da 

porta do PSHSP. Essa prática, indutora ou induzida, reforça o isolamento do 

complexo HSP/Unifesp da rede do SUS, compondo efetivamente um subsistema 

que, embora efetivo em muitas circunstâncias para quem dele se utiliza, acarreta 

inúmeros problemas que são criados a partir desta lógica segmentada e apartada da 

rede de atenção à saúde.  

O aprofundamento dos questionamentos apontados acima poderiam ser 

melhor compreendidos na execução das entrevistas junto aos usuários, previstas no 

desenho inicial da investigação. Entretanto, os desafios para a realização desta 
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etapa do estudo, dentro do limite de tempo disponível para a realização da pesquisa, 

terminaram por inviabilizá-la, impactando diretamente nos resultados da análise dos 

fatores determinantes da utilização recorrente do PSHSP.  

Ressalta-se que, apesar do baixo risco clínico no atendimento da urgência e 

emergência, outras situações do contexto socioeconômico do usuário podem tornar 

ainda mais complexo o seu manejo clínico e plano de cuidado e devem ser 

consideradas. A desconstrução desse paradoxo entre o risco clínico e a 

complexidade do caso também seriam melhor elucidadas durante a construção dos 

mapas de cuidado desses usuários. 

Em grande parte, permanece em aberto os pressupostos que se referem às 

estratégias utilizadas pelos usuários na utilização frequente do PSHSP na busca de 

cuidado, assim como outros desafios relativos aos demais pontos de atenção da 

rede que influenciam o usuário nessa busca por cuidado na urgência e emergência. 

A limitação na coleta de dados durante a fase de análise das fichas de 

atendimento também impactou na confirmação dos pressupostos sobre o perfil 

clínico desses usuários hiperutilizadores. A informatização do atendimento da equipe 

médica poderia trazer dados e informações complementares importantes para a 

compreensão dos casos.  

Os resultados também levam a uma inquietação por parte do autor quanto às 

práticas e condutas dos profissionais plantonistas (trabalhadores do PSHSP) frente 

aos hiperutilizadores. Esses profissionais estariam “cegos” na busca de outras 

possibilidades de plano de cuidado para os hiperutilizadores? Ou os mesmos não 

vislumbram caminhos alternativos para essa construção? 

Chama atenção a não implementação no SEH estudado de espaços de 

gestão e de arranjos tecnológicos de cuidado, inclusive os previstos nas políticas 

públicas vigentes para atenção hospitalar e de urgência e emergência, que visem 

atuar sobre a problemática da utilização recorrente por parte dos usuários de baixo 

risco clínico nos SEH e, em particular, neste universo, sobre os hiperutilizadores. A 

atual configuração expressa pouca governabilidade do gestor do serviço de UE para 

produzir ações que permitam maior articulação com os demais serviços da rede de 

atenção às UE. Os arranjos tecnológicos que poderiam impactar nesse padrão de 

uso não estão apenas sob governabilidade do gestor do serviço hospitalar de 

urgência, e parece não haver articulação suficiente com os gestores do SUS para 

produzi-los, confirmando em parte dos pressupostos iniciais da pesquisa. 
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Por fim, o estudo demonstrou que investir esforços na análise da demanda 

dos hiperutilizadores de baixo risco clínico nos SEH pode proporcionar aos gestores 

do estabelecimento, assim como aos responsáveis pela gestão do sistema de 

saúde, uma significativa oportunidade de intervenção em processos de atendimento 

às urgências, na redução de gastos associados aos SEH, assim como na articulação 

do cuidado entre os demais pontos de atenção da rede de urgência na busca pela 

integralidade do cuidado e qualidade de vida desses usuários. 
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Anexo II - Anuência da direção do HSP/Unifesp para a realização da 
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APÊNDICE  

Artigo “Hiperutilizadores de Baixo Risco Clínico do Pronto Socorro de 

um Hospital Universitário”  

 

HIPERUTILIZADORES DE BAIXO RISCO CLÍNICO DO PRONTO SOCORRO DE 

UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO  

 

RESUMO 

A superlotação dos serviços de urgência e emergência hospitalares (SUEH) é um fenômeno 
mundial. Esses serviços configuram-se como amplas portas de acesso e potentes 
observatórios das fragilidades e deficiências dos sistemas de saúde. Diversos sistemas de 
saúde têm buscado evidências que possam apoiar os gestores na implementação de 
políticas que permitam atenuar o problema. Intervenções para enfrentar a superlotação nos 
SUEH possuem foco maior para os ambientes e processos de gestão do serviço e dos 
recursos hospitalares, e a produção de altas. Há poucas estratégias e dispositivos voltados 
para o ambiente de entrada dos SUEH. A análise do perfil dos usuários que demandam 
atendimento aos SUEH pode potencializar a elaboração de políticas públicas de saúde que 
proporcionem a qualificação do atendimento, maior resolutividade e integralidade do 
cuidado. Uma parcela considerável dos usuários que adentram os SUEH são os 
hiperutilizadores, O estudo objetivou quantificar e analisar o perfil dos usuários 
hiperutilizadores de baixo risco clínico que frequentaram o Pronto Socorro de um Hospital 
Universitário (PSHU). Realizou-se a análise dos atendimentos realizados em 2016 por meio 
do banco de dados do sistema de informação, identificando os hiperutilizadores de baixo 
risco clínico (usuários priorizados como azul e verde na classificação de risco). Os 
resultados foram apresentados aos coordenadores do PSHU para validação e análise sobre 
os motivos que os levam a utilização do serviço. Em 2016, foram registradas 267.223 fichas 
de atendimento ambulatorial (FAA) no. Os usuários que demandaram atendimento para as 
especialidades Oftalmologia, Pediatria e Emergências (Clinica, Cirúrgica e Psiquiátrica) não 
foram direcionados para a classificação de risco, o que representou 36,3% do total de FAA 
abertas em 2016. Para as especialidades médicas com classificação de risco foram 
registradas 170.225 FAA no período (63,7% do total). Entretanto, apenas 65,2% dessas 
FAA (111.048) foram efetivamente classificadas, obtendo assim uma prioridade de 
atendimento conforme protocolo institucional. Considerando apenas o universo das FAA 
classificadas, 65,6% (72.896 FAA) foram priorizadas com as cores Azul e Verde (27,3% do 
universo total de FAA abertas). A somatória das FAA abertas para as especialidades sem 
classificação de risco (96.998 FAA) e as abertas para as especialidades com classificação 
de risco e que não passaram por esse fluxo de atendimento corresponderam a 58,4% do 
total de FAA abertas (n=156.175). Os hiperutilizadores representaram 8% do total de 
usuários do PSHU e demandaram 30% do total de atendimentos no período. Considerando-
se as FAA classificadas com as prioridades Azul e Verde, os hiperutilizadores de baixo risco 
clínico corresponderam 3% do total de usuários e demandaram 10% do total de 
atendimentos no período. Para os coordenadores do PSHU, as hipóteses que ajudam a 
esclarecer esse perfil de utilização são: usuário fidelizado em função da vinculação 
institucional; acesso ineficaz à rede de serviços; prestígio da instituição; regulação 
profissional pelos trabalhadores que possuem ou conhecem os segredos da porta; e baixa 
capacidade da atenção básica produzir acolhimento e vínculo. Não foi identificada nenhuma 
ação de articulação da coordenação junto à rede regional de urgência e emergência que 



 

 

tratasse dessa hiperutilização. Os hiperutilizadores do PSHU demandaram em torno de 1/3 
dos atendimentos em 2016. O volume de FAA não classificadas, seja por ausência do 
processo de classificação de risco no fluxo de atendimento ou pela não classificação do 
atendimento, revela uma lacuna na identificação da gravidade da demanda. Entre as FAA 
classificadas, há percentual relevante de casos não graves, distorcendo a finalidade de um 
hospital de alta complexidade. Mapear os mapas de cuidado e os fatores relacionados às 
experiências sociais dos usuários sobre sua condição de saúde, e consequente utilização 
dos serviços de saúde, pode aprofundar a análise e apoiar na elaboração de políticas 
públicas que potencializem a articulação da Rede na busca da integralidade do cuidado. 

 

PALAVRAS-CHAVE: uso excessivo de produtos e serviços de saúde; serviço 

hospitalar de emergência; hiperutilizador; classificação de risco; acesso inapropriado na 

urgência e emergência. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A superlotação dos serviços de urgência e emergência (SUE) é um fenômeno 

mundial e a quantidade de estudos publicados sobre o tema é desproporcional à dimensão 

do problema (Bittencourt e Hortale, 2009). Considerando o período de 1996 a 2006, o 

número total de acessos aos SUE nos Estados Unidos aumentou 32% (Schappert e 

Rechtsteiner, 2008) e a mesma tendência tem se confirmado na maioria dos países 

industrializados (Agenas, 2013). No Brasil, essa evolução quantitativa da demanda por 

atendimento nos SUE também tem sido observada, principalmente nos serviços de 

emergência hospitalar das grandes regiões metropolitanas (Bittencourt e Hortale, 2009; 

Magid et al, 2004). Segundo dados do Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA/SUS) do 

Ministério da Saúde, entre 2008 e 2016, as consultas/atendimentos ambulatoriais às 

urgências apresentaram um aumento de 57%. 

Entre os fatores que influenciam a superlotação dos SUE hospitalares, a literatura 

tem indicado, em última instância, que essa situação é resultante do baixo desempenho do 

sistema de saúde e da rede hospitalar em particular, induzindo à baixa qualidade 

assistencial (Committee on the Future of Emergency Care in the United States Health 

System, 2007). Historicamente, os serviços de saúde que concentraram maior incorporação 

do desenvolvimento científico e tecnológico foram os hospitais, repousando sobre estes 

grande parte das expectativas quanto ao acesso a processos de recuperação da saúde 

(WHO, 2013; Vecina e Malik, 2007). Essa situação ganha ainda mais relevância no contexto 

da necessidade de consumo de tecnologias duras e leve-duras (Merhy e Feuerwerker, 

2009), predominantes nos SUE, por proporcionarem uma sensação de segurança e por 

serem identificadas pelos usuários como mais produtoras de cuidado, pois estão associadas 

ao modelo biomédico hegemônico centrado no médico e no hospital. Os SUE hospitalares 



 

 

configuram-se, em parte expressiva dos sistemas de saúde, como amplas portas de acesso 

e potentes observatórios das fragilidades e deficiências dos referidos sistemas. Esta 

condição tributa a estes a responsabilidade de acolher a imensa maioria das repressões de 

demanda geradas em outros pontos de atenção (Beltrammi, 2015). 

Mudanças no contexto demográfico e epidemiológico ajudam a compreender uma 

parcela importante dos motivos que resultaram no aumento da utilização dos SUE. 

Projeções referentes ao envelhecimento populacional aliadas às sensíveis reduções das 

taxas mundiais de natalidade, ao aumento da expectativa de vida e à crescente participação 

das doenças crônicas não transmissíveis nos indicadores de morbidade apontam para uma 

população de idade média mais avançada e mais dependente de cuidados hospitalares 

(Beltrammi, 2015). 

O impacto das violências e acidentes de transporte terrestre (ATT) também tem forte 

influência sobre a carga de demanda aos SUE. Os ATT constituem um grave problema de 

saúde pública no mundo, resultando em alta mortalidade (oitava causa de morte global e a 

primeira entre os jovens de 15 a 29 anos) e incapacidades temporárias (OMS, 2013). Em 

todos os países, registram-se anualmente mais de 1,3 milhão mortes relacionadas às 

violências, em todas as suas formas – auto-direcionada, interpessoal e coletiva –, o que 

corresponde a 2,5% da mortalidade global. Para indivíduos entre 15 e 44 anos de idade, a 

violência é a quarta principal causa de morte em todo o mundo (WHO, 2014). 

A atenção primária também tem importante influência na escolha dos usuários pelo 

SUE, que frequentemente mencionam a falta de acesso ao médico ou a conveniência da 

disponibilidade em 24 horas como razões da escolha do SUE para cuidados (Gnumbach et 

al, 1993). Segundo Moskop et al (2009a), os SUE têm sido utilizados principalmente como 

um recurso da atenção primária ao invés de ser um ponto de intervenção para os casos 

agudos. Um estudo norte americano demonstrou que apenas 13% dos pacientes que 

aguardavam cuidados no SUE apresentavam condições clínicas apropriadas para serem 

atendidos neste serviço (Gnumbach et al, 1993). O acesso inapropriado contribui para 

desperdício dos recursos econômicos (Massachusetts Division of Health Care Finance and 

Policy, 2007), diminuição da qualidade dos serviços prestados aos usuários que carecem 

efetivamente de cuidados de urgência e menor resolutividade do cuidado ao usuário, 

impactando diretamente na eficiência do sistema de saúde (Cunha, 2011; Cook et al, 2004, 

Mir et al, 1999).  

Entende-se uso inapropriado dos SUE como qualquer visita pelo usuário em 

condição clínica pouco ou não urgente que poderia ser tratada mais eficientemente e com 

menor custo em regime ambulatorial (Bernstein, 2006).  

A resultante desse fenômeno de superlotação emerge principalmente por meio de 

alguns sinalizadores, como a insatisfação dos indivíduos que recorrem aos referidos 



 

 

serviços de saúde; os grandes tempos de espera para atendimento e de permanência, neste 

caso devido a indisponibilidade de leitos hospitalares para internações, que acabam por 

ocorrer em condições inadequadas, como em macas nos corredores. Observa-se, ainda, 

expressivo aumento dos índices de adoecimento das equipes de trabalho da emergência, 

em função de ambientes e processos de trabalho tensionados (Loro et al, 2016).  

Entre os fatores destacados na literatura que contribuem para a superlotação, o 

aumento do tempo de permanência nos SUE é o principal marcador da superlotação; a falta 

de leitos para internação a principal causa; e o atraso no diagnóstico e tratamento a principal 

consequência, levando ao aumento da mortalidade (Bradley, 2005). 

Nesse contexto, diversos sistemas de saúde têm se debruçado sobre a temática na 

busca de evidências que possam apoiar os gestores na implementação de políticas que 

permitam atenuar o problema da superlotação nos SUE.  

No âmbito do Sistema Único de Saúde, em meados da década de 1990, foram 

lançadas as primeiras estratégias assistenciais e políticas públicas ministeriais voltadas à 

difusão de conceitos, diretrizes e práticas na área de assistência às urgências e 

emergências. A partir de então o Ministério da Saúde passa a desenvolver uma série de 

programas e políticas com o objetivo de estruturar um sistema de atenção específico para 

urgências e emergências, culminando no lançamento da Política Nacional de Atenção às 

Urgências (PNAU) e do Comitê Gestor Nacional de Atenção às Urgências, em 2003 

(BRASIL, 1999, 2001a, 2002, 2003a, 2003b, 2003c). Por meio da Portaria 1.863/2003, a 

PNAU orientava a organização de redes loco-regionais de atenção integral às urgências a 

partir dos componentes definidos para os sistemas estaduais, sinalizando ainda a instalação 

e operação das centrais de regulação, a capacitação e educação continuada das equipes de 

saúde de todos os âmbitos da atenção, e a orientação geral segundo os princípios de 

humanização da atenção (BRASIL, 2003a). 

Entretanto, o enfrentamento da superlotação dos SUE ganhou maior destaque a 

partir da implantação da Política de Qualificação da Atenção à Saúde – QUALISUS, em 

2004 (BRASIL, 2004), concentrando seus esforços sobre os SUE das principais capitais 

brasileiras. Em linhas gerais, o programa estabelecia pressupostos conceituais de gestão e 

assistência, oferecia apoio financeiro para a compra de equipamentos e reforma dos 

ambientes dos prontos socorros. O apoio financeiro era a contrapartida do Ministério da 

Saúde às mudanças nos processos de trabalho nos hospitais com serviços de urgência, 

considerados o ponto chave do programa, cuja implantação seria de responsabilidade do 

gestor local.  

O aprimoramento dessas ações fortaleceu-se a partir de 2010, quando se definiu 

uma política nacional voltada para conformar Redes de Atenção à Saúde (RAS). Desta 

produção, originaram-se os desenhos da Rede de Atenção às Urgências e Emergências 



 

 

(RUE), política que complementou, por meio de ações propostas como o Programa SOS 

EMERGÊNCIAS (2011), as estratégias de apoio aos hospitais para gestão da qualidade do 

atendimento aos usuários do SUS (Cecílio et al, 2014b; BRASIL, 2010; 2011a; 2011b; 

2012). Nesse conjunto, foram definidos arranjos e processos compartilhados de cuidado, 

organizando-os nos componentes pré-hospitalar e hospitalar. Os serviços da Atenção 

Básica foram  incluídos nos arranjos organizativos, para conformação do componente pré-

hospitalar fixo. No componente hospitalar houve indução para uso e disseminação dos 

dispositivos e arranjos da Política Nacional de Humanização (PNH), como o acolhimento 

com classificação de risco, entre outros. Ainda no componente hospitalar, houve 

investimento no crescimento de oferta de leitos de retaguarda, para os serviços de 

emergência hospitalar, bem como incentivo à implantação de tecnologias regulatórias para 

uso adequado e equitativo destes recursos. Práticas substitutivas hospitalares na forma de 

cuidados domiciliares produzidos pelas equipes e serviços da Atenção Básica foram 

incorporadas como estratégia de apoio às intervenções. Foram implantados dispositivos ou 

tecnologias de gestão do cuidado e hospitalar visando ganhos em efetividade assistencial e 

de gestão. Tais intervenções têm como objeto o problema da superlotação e se aplicam, de 

forma distributiva, nos ambientes de entrada, dos processos internos e de saídas dos SUE. 

Tecnologias, melhores práticas e instâncias de gestão compõem as principais intervenções 

nos serviços e na RUE, como segue: sistema de classificação de risco; núcleo interno de 

regulação (NIR); conformação de painel de indicadores para monitoramento hospitalar; 

equipes de referência de alta performance; horizontalidade do trabalho, linhas de cuidado; 

gestão de leitos e gestão das agendas cirúrgicas;  protocolos clínicos gerenciados e 

baseados em evidência; ampliação da oferta regulada de leitos de retaguarda; análise e 

organização dos fluxos; garantias de continuidade do cuidado, no contexto das 

transferências internas hospitalares, externas e pós alta; apoio e incentivo à estruturação 

das grades de ofertas da RUE e implantação de equipes de captação hospitalar vinculadas 

aos serviços de atenção domiciliar, em apoio efetivo à produção de altas hospitalares tempo 

efetivas e seguras (Cecílio et al, 2014b; Beltrammi, 2015).  

Nota-se que, em sua maior parte, as intervenções que contribuem para atenuar ou 

diminuir o problema da superlotação nos SUE possuem um foco maior para os ambientes e 

processos de gestão do serviço e dos recursos hospitalares, assim como para os processos 

de saída hospitalar. Há poucas estratégias e dispositivos voltados para o ambiente de 

entrada dos SUE, e as evidências corroboram para a adoção de intervenções voltadas para 

os demais ambientes. Optar por intervenções dedicadas aos processos de produção do 

cuidado e de gestão dos SUE tem se mostrado mais efetivo na redução do tempo de espera 

por atendimento e de permanência no serviço do que a adoção isolada de intervenções 



 

 

dedicadas aos ambientes de entrada dos mesmos (Crane and Noon, 2011; Moskop et al, 

2009b; Liu et al, 2011; Boyle et al, 2012). 

Entre as intervenções voltadas para o ambiente de entrada, os sistemas de triagem 

para classificar risco e o uso do “fast track”, expresso por uma organização de processos e 

fluxos específicos para determinadas necessidades mais frequentemente aplicados a 

pacientes menos urgentes, são as principais intervenções. Ambas estratégias atuam no 

ordenamento e direcionamento da demanda para o interior do serviço (fluxos internos), 

possibilitando uma maior segurança ao usuário, à equipe e ao sistema de saúde. A 

implantação de tais estratégias repercute diretamente na redução dos tempos de espera por 

atendimento e de permanência nos SUE (Nguyen et al, 2013; Svirsky et al, 2013; Oredsson 

et al, 2011; Rowe et al, 2011a; 2011b; Holroyd et al, 2007; Nash et al, 2007). Entretanto, 

ainda que as evidências demonstrem os diversos graus de efetividade das intervenções 

sobre o tempo de espera por atendimento e de permanência no serviço, as mesmas 

possuem um olhar sobre o problema no momento pós acolhimento, ou seja, após o usuário 

já ter acessado o serviço. Ambas intervenções repercutem na segurança do paciente e 

velocidade de atendimento para o interior do serviço, evitando assim a estocagem de 

contingentes em seus subprocessos internos de atendimento. Essas intervenções não se 

propõem a potencializar as ações que promovam um cuidado integral em saúde e 

consequentemente uma maior resolutividade do caso. 

Devido à complexidade e à diversidade de variáveis que impactam na superlotação 

dos SUE, é evidente a importância da complementariedade das intervenções com foco nas 

agendas estratégicas dos sistemas de saúde. A maior efetividade para a resolução dessa 

equação também depende do refinamento de processos e de seus mecanismos de tomada 

de decisão para além dos SUE, o que invariavelmente demandará aportes de 

governabilidade por parte da alta liderança das instâncias de governança das redes de 

atenção e dos sistemas de saúde (Beltrammi, 2015).  

A análise do perfil e das características dos usuários que demandam atendimento 

aos SUE pode ser considerada uma estratégia para potencializar a elaboração de políticas 

públicas de saúde que proporcionem a qualificação do atendimento, além de propiciar 

alternativas para a maior resolutividade e integralidade do cuidado (Olivati et al, 2010).  

Uma parcela considerável dos usuários que adentram os SUE e que tem ganhado 

destaque na literatura internacional são os usuários hiperutilizadores, também citados como 

“heavy users” ou “frequent users”. Esse recorte pode proporcionar uma visão do 

hiperutilizador da urgência e emergência como um caso analisador dos processos internos 

dos serviços de saúde, assim como dos processos inerentes à articulação do cuidado em 

rede para sua integralidade. 



 

 

Considera-se hiperutilizador aquele que acessa repetidamente os serviços de saúde 

em um determinado período (Elder et al, 2006; Oliveira, 2008; Leporatti et al, 2016). Apesar 

de não existir um consenso para a definição da quantidade de acessos desses usuários 

(LaCalle e Rabin, 2010), a literatura tem adotado o registro de 4 ou mais visitas aos SUE no 

prazo de até 12 meses (Soril et al, 2016). Usuários hiperutilizadores da urgência e 

emergência compreendem uma pequena proporção (média de 6%) em relação ao total dos 

usuários. Representam, entretanto, entre 18 a 28% de todos os atendimentos e custos 

associados (LaCalle e Rabin, 2010, Kumar e Klein, 2013, Althaus et al, 2011, Huang et al, 

2003, Hansagi et al, 2001, Cook et al, 2004, Hunt et al, 2006; Cunha, 2011; Ovens and 

Chan, 2001), além de impactarem na superlotação e aumento dos tempos de espera dos 

SUE, fatores que possuem relação direta com a redução da qualidade desses serviços 

(Cook et al, 2004, Mir et al, 1999). Essa mesma relevância também é observada na atenção 

primária à saúde, na qual os hiperutilizadores com histórico para depressão, embora 

representassem apenas 4,3% dos pacientes, consumiram 24,2% das consultas ofertadas 

durante o período estudado (Carvalho et al, 2015). Em uma vertente financeira, de acordo 

com as estimativas de Cook et al (2004), os custos associados a cada atendimento dos 

hiperutilizadores são menores se comparados com os demais usuários que acessam os 

SUE apenas uma vez no período (US$ 213 versus US$ 259), entretanto os custos 

associados do período acumulado é significativamente maior (sete vezes) para os 

hiperutilizadores (US$ 1.880 versus US$ 259). 

Há ainda estudos que buscam correlacionar os fatores determinantes da utilização 

frequente dos SUE. Ainda que não haja consenso, a maioria dos estudos concorda com a 

identificação de fatores demográficos, como idade, gênero e nacionalidade/raça, e fatores 

relacionados às condições clínicas dos usuários. 

Quanto aos fatores demográficos, a maior parte da literatura americana concorda 

que as minorias étnicas, em especial os afro-americanos, representam parcela significativa 

dos hiperutilizadores (Mandelberg et al, 2000, Fuda e Immekus, 2006, Zinelli et al, 2014, 

Cervellin et al, 2014). Em relação ao impacto do fator gênero, ainda não há consenso, pois 

há estudos que identificaram o sexo masculino como fator de risco (Mandelberg et al, 2000), 

enquanto outros identificaram o feminino (Fuda e Immekus, 2006). Há ainda autores (Blank 

et al, 2005) que não encontraram relevância para gênero e raça na determinação da 

utilização dos SUE. A respeito da idade, o risco de ser um hiperutilizador dos SUE aumenta 

para pacientes de meia idade, 25 a 44 anos (Mandelberg et al, 2000, Blank et al, 2005) e 

naqueles com mais de 65 anos (Fuda e Immekus, 2006). Esse comportamento sobre dois 

grandes grupos de faixa etária também foi identificado em um artigo de revisão sobre o tema 

realizado por LaCalle e Rabin (2010). 



 

 

Se o impacto dos fatores demográficos ainda é controverso, a relação entre as 

condições clínicas e o uso frequente dos SUE é mais concordante na literatura. Os 

frequentadores tendem a relatar um estado de saúde mais comprometido, com a 

predominância de doenças crônicas, tais como asma, insuficiência renal, hipertensão e 

doenças crônicas pulmonares (Mandelberg et al, 2000, Fuda e Immekus, 2006, Blank et al, 

2005, Zuckerman e Shen, 2004, Lucas e Sanford, 1998). Outras condições relacionadas à 

saúde mental (LaCalle e Rabin, 2010, Kne et al, 1998, Sun et al, 2003, Duope et al, 2012), 

como depressão, distúrbios de personalidade e esquizofrenia, e uso abusivo de álcool e 

drogas (LaCalle e Rabin, 2010, Mandelberg et al, 2000, Kne et al, 1998, Duope et al, 2012, 

Milbrett e Halm, 2009) também estão associados aos hiperutilizadores dos SUE, 

principalmente em locais urbanos e pacientes menores de 65 anos (Leporatti et al, 2016). 

Por exemplo, Hunt et al. (2006) evidenciaram que pacientes com algum comprometimento 

da sua saúde mental têm quatro vezes mais chances em relação aos demais usuários em 

acessar os SUE. De acordo com Duope et al. (2012), hiperutilizadores dos SUE (mais de 18 

visitas por ano) são fortemente associados a situações de dependência, sendo que 67,3% 

deles receberam algum diagnóstico de uso abusivo de substâncias. De acordo com Fuda e 

Immekus (2006), mais de metade (54,5%) dos hiperutilizadores têm um diagnóstico ligado à 

saúde mental ou transtorno de uso de substâncias, enquanto esse percentual sobre os 

usuários tradicionais registra em 12%. 

Essas diferenças sobre as condições clínicas dos hiperutilizadores dos SUE 

repercutem sobre os padrões de consumo de recursos do sistema de saúde. Verificou-se 

que hiperutilizadores têm maior probabilidade de lhes serem atribuídos prioridades de 

classificação de risco não urgentes: Milbrett e Halm (2009) demonstraram que os pacientes 

atendidos em SUE apenas uma vez ao ano têm maior probabilidade de serem classificados 

com prioridades urgentes, enquanto que aqueles com mais de 20 atendimentos no período 

são significativamente mais propensos a apresentar condições não urgentes. De acordo 

com Mandelberg et al (2000), 6,7% dos hiperutilizadores são classificados com prioridades 

de maior urgência, enquanto esse percentual para os usuários tradicionais representa 

12,5%. Além disso, devido às condições de saúde dos hiperutilizadores, estima-se que a 

probabilidade de sua hospitalização durante o ano seja de aproximadamente 51%, enquanto 

o usuário tradicional registra um percentual de 17% (Mandelberg et al, 2000). Há estudos 

que observaram que os hiperutilizadores possuem maior risco de mortalidade e são mais 

propensos a utilizarem os recursos de transferência interunidades (Hansagi et al, 2001), 

ainda que alguns estudos não tenham encontrado diferenças no padrão de consumo do 

recurso ambulância (Mandelberg et al, 2000). 

Outros estudos buscaram compreender as características populacionais associadas 

a esses hiperutilizadores entre os diversos tipos sistemas de saúde. Soril et al (2016), em 



 

 

revisão sistemática, indicam a tipologia proposta por Rothgang et al (2005) e Wendt et al 

(2009) para segmentação dos sistemas de saúde, aos quais classificam conforme a tabela 

1:  

 

Tabela 1 – Classificação dos sistemas de saúde  

Tipo Regulação Financiamento 
Provimento de 

Serviços 
País 

National Health 

Service 
Estatal Estatal Estatal Suécia 

National Health 

Insurance System 
Estatal Estatal Iniciativa privada Canadá 

Social Health 

Insurance System 
Sociedade Sociedade 

Iniciativa pública e/ou 

privada com fins 

lucrativos 

Alemanha 

Etatist Social Health 

Insurance System 
Estatal Sociedade Inciativa privada 

República 

Tcheca 

Private Health System Privada 

Seguradoras e 

provedores de 

serviços privados com 

fins lucrativos 

Inciativa privada EUA 

Fonte: Soril et al (2016) 

A análise identificou que, apesar das diferenças no modelo de regulação, 

financiamento e de acesso, as similaridades observadas não permitem diferenciar os 

hiperutilizadores entre os diversos modelos de sistemas de saúde. Entre os cinco grupos de 

sistemas identificados, os hiperutilizadores dos SUE eram mais propensos a ter idade acima 

de 65 anos, possuir admissões anteriores em cuidados agudos, além de propensão maior a 

ter um diagnóstico de saúde mental. Para alguns sistemas de saúde, os hiperutilizadores 

estavam associados a problemas de uso abusivo de substâncias, portadores de condições 

crônicas (respiratórias e cardiovasculares) ou até mesmo reduzidas condições 

socioeconômicas (Soril et al, 2016). 

Há usuários que se utilizam de estratégias como a somatização para se relacionarem 

de alguma forma com o sistema de saúde (Johansson et al, 1996).  Fatores relacionados às 

experiências sociais, percepção e atitude dos usuários sobre sua condição de saúde 

influenciam diretamente no grau de somatização, e consequente utilização dos serviços de 

saúde (Dwamena et al., 2009). 

Nesse contexto, o estudo possuiu como objeto quantificar e analisar o perfil dos 

hiperutilizadores de baixo risco que frequentaram o Pronto Socorro de um Hospital 

Universitário. Pretendeu-se ainda identificar e analisar as percepções dos coordenadores 



 

 

deste SUE sobre esse perfil de utilização e discutir as explicações que apresentam sobre os 

motivos que levam o usuário a esse comportamento de consumo do serviço. 

 

 

PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Trata-se de um estudo quantitativo, com usuários hiperutilizadores do Pronto Socorro 

de um Hospital Universitário (PSHU) localizado em São Paulo (SP).  

A unidade hospitalar mantém atividades de ensino e realiza assistência de média e 

alta complexidade em regime de internação e ambulatorial a pacientes do SUS, convênios 

com a saúde suplementar e particulares, recebendo demanda espontânea (pronto 

atendimento de porta aberta) e referenciada. Sua estrutura conta com um total de 621 leitos 

destinados ao SUS, além dos serviços ambulatoriais, conforme tabela abaixo: 

 

Tabela X – Estrutura hospitalar e ambulatorial do HSP 

Serviço Descrição 

Leitos Hospitalares 

278 leitos cirúrgicos 

160 leitos clínicos 

27 leitos obstétricos 

94 leitos pediátricos 

16 leitos em psiquiatria 

46 leitos em seu hospital-dia 
147 leitos complementares (unidades de cuidados específicos e 
UTI) 

Serviços Ambulatoriais 

Diálise 

Quimioterapia 

Radioterapia 

Hemoterapia 
 Fonte: CNESNet – DATASUS/Ministério da Saúde, 2018 

 

O HU está inserido na Rede de Urgência e Emergência, sendo a unidade hospitalar 

de referência em atendimento em urgência e emergência da região sul/sudeste do município 

de São Paulo, integrando a grade de referência de atendimento de urgências e emergências 

da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, conforme estabelecido na Portaria nº 

245/2007-CIRS/SMS-SP.  

Na primeira etapa do estudo foi realizada revisão da literatura sobre os usuários 

hiperutilizadores, assim como uma análise documental da legislação e normas do SUS 

voltados para a política nacional de urgências. A seguir, estudou-se a produção do PSHU 

em 2016, visando identificar e caracterizar os hiperutilizadores de baixo risco clínico, ou 



 

 

seja, usuários que foram priorizados como azul e verde na classificação de risco pelo 

protocolo utilizado pelo serviço.  

Para a análise de ordenamento dos hiperutilizadores, foram considerados no sistema 

de informações do HU os dados de “COD_PAC” e “NOME” do usuário, bem como validados 

os principais dados para a correta unificação e identificação dos mesmos, como data de 

nascimento e nome da mãe. Para aprofundar a análise, optou-se por produzir um recorte 

dos 10 principais hipeutilizadores de baixo risco clínico classificados como prioridade azul ou 

verde.  

Na terceira etapa do estudo, realizou-se uma apresentação dos resultados para os 

coordenadores do PSHU com a finalidade de coletar a percepção e análise dos mesmos 

sobre os hiperutilizadores, assim como dos motivos que os levam a utilização do serviço. 

O projeto de pesquisa foi aprovado pela Comissão de Ética em Pesquisa da 

Unifesp/Hospital São Paulo, atendendo as regulamentações da Resolução do CNS 

466/2012 e da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em 2016, foram registradas 267.223 fichas de atendimento ambulatorial (FAA) no 

PSHU via sistema de informação, das quais 2% no espaço destinado ao primeiro 

atendimento das “Emergências”. Dentre as 14 especialidades médicas do PSHU, as que 

registraram maiores demandas foram Oftalmologia, Clínica Médica, Otorrinolaringologia, 

Pediatria e Ortopedia, representando respectivamente 23,5%, 21,1%, 11,5%, 11,3% e 

11,2% do total de FAA registradas (quadro 1).  

Devido a processos de fluxo interno da unidade hospitalar, os usuários que 

demandaram atendimento para as especialidades Oftalmologia, Pediatria, SRM Infantil e 

Emergências (Clinica, Cirúrgica e Psiquiátrica) não foram direcionados para a classificação 

de risco, sendo encaminhados diretamente para atendimento médico em ordem cronológica 

de abertura da FAA. Os atendimentos registrados no andar destinado ao fluxo de entrada 

das Emergências também não foram classificados. Considerando as especialidades 

médicas que não realizam a classificação de risco em seu processo de trabalho, foram 

registradas um total de 96.998 FAA, ou 36,3% do total de FAA abertas em 2016.  

No universo das especialidades médicas que possuem o processo de classificação 

de risco em seu fluxo de atendimento, foram registradas 170.225 FAA no período (63,7% do 

total). Entretanto, apenas 65,2% dessas FAA (111.048) foram efetivamente classificadas 

pela equipe de enfermagem, obtendo assim uma prioridade de atendimento conforme 

protocolo institucional.  



 

 

Considerando as 59.177 FAA abertas para as especialidades que deveriam seguir o 

fluxo de classificação de risco (34,8% do total de FAA), as que apresentam maiores 

percentuais de FAA não classificadas (71%) foram Ortopedia e Otorrinolaringologia, 

conforme disposto na tabela 2. 

Entre as que passaram pela classificação de risco, destacam-se Cardiologia, 

Neurocirurgia e Cirurgia Geral como as que apresentam os maiores percentuais de 

gravidade/prioridade de atendimento (somatória de usuários classificados como Amarelo, 

Laranja e Vermelho), representando 66%, 44% e 43%, respectivamente. Destacam-se ainda 

os maiores percentuais de prioridade Vermelha para Cardiologia e Cirurgia Geral, com 6% e 

5% respectivamente (gráfico 1). Ainda em relação à  gravidade/prioridade de atendimento, 

Otorrinolaringologia e Ortopedia, que apresentaram percentuais significativos de abertura de 

FAA (respectivamente, 11,5% e 11,2% do total de FAA abertas no período), foram as 

especialidades com os maiores percentuais de FAA classificadas com menor 

gravidade/prioridade de atendimento (somatória das prioridades Azul e Verde), 

representando um total de 87% e 86% respectivamente (gráfico 1).  

Considerando apenas o universo das FAA que passaram pelo processo de 

classificação de risco, 65,6% (72.896 FAA) foram priorizadas com as cores Azul e Verde, 

representando 27,3% do universo total de FAA abertas no durante todo o ano de análise 

(quadro 1). Somam-se nesse volume de atendimento uma amostra de 55.108 usuários de 

saúde. 

Importante destacar o volume significativo de FAA abertas paras especialidades sem 

classificação de risco em seu fluxo de atendimento (96.998 FAA) e de FAA abertas paras as 

especialidades com classificação de risco, mas que não passaram por esse fluxo de 

atendimento, cuja somatária representa 58,4% do total de FAA abertas em 2016 (156.175 

FAA) - quadro 1.  

Considerando o universo total das FAA abertas e o critério comumente utilizado na 

literatura para o conceito de hiperutilizador (4 ou mais visitas ao serviço no período de um 

ano), estima-se que 12.851 usuários (8%) podem ser enquadrados no critério de 

hiperutilizadores,. Esses usuários demandaram 81.263 atendimentos em 2016, o que 

corresponde a 30% do total de atendimentos no período (tabela 3). Esses achados são 

semelhantes aos relatados pela literatura, que registram proporção média de 6% dos 

usuários e entre 18 a 28% dos atendimentos do SUE (LaCalle e Rabin, 2010, Kumar e Klein, 

2013, Althaus et al, 2011, Huang et al, 2003, Hansagi et al, 2001, Cook et al, 2004, Hunt et 

al, 2006; Cunha, 2011; Ovens and Chan, 2001). 

Aplicando-se um recorte na amostra total das FAA classificadas com as prioridades 

Azul e Verde, 1.416 usuários (3%) podem ser classificados como hiperutilizadores, que 

demandaram 7.573 atendimentos, o que corresponde a 10% do total de atendimentos no 



 

 

período estudado (tabela 3). Não foram identificados na literatura estudos que tenham 

realizado esse recorte especifico quanto ao volume de hiperutilizadores classificados com 

baixo risco clinico.  

 

 

Quadro 1 – Distribuição das FAA abertas segundo especialidade médica e classificação de 
risco – PSHU – 2016. 
 

 

 

Tabela 2 – Percentual de FAA não classificadas segundo especialidade médica com 
classificação de risco em seu fluxo de atendimento – PSHU – 2016. 
 

Especialidade Médica Percentual 

Ortopedia 71% 

Otorrinolaringologia 71% 

Clínica Médica 18% 

Neurocirurgia 15% 

Cirurgia Geral 12% 

Ginecologia e Obstetrícia 12% 

Cardiologia 9% 

Neuroclínica 8% 

Psiquiatria 7% 

 

 



 

 

 

Gráfico 1 – Distribuição percentual das prioridades de classificação de risco segundo 
especialidade médica com classificação de risco em seu fluxo de atendimento – PSHU – 
2016. 

 

 

Tabela 3 – Percentual de usuários da saúde e de FAA abertas para os 

hiperutilizadores – PSHU – 2016. 

Total de FAA registradas – PSHU - 2016 

> 4 visitas 
8% Usuários 

30% FAA abertas 

 

Total de FAA classificadas com as prioridades Azul e Verde – 
PSHU - 2016 

> 4 visitas 
3% Usuários 

10% FAA abertas 
 

A seguir, destacamos os dez primeiros hiperutilizadores de baixo risco clinico:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 4 – Usuários hiperutilizadores de baixo risco clínico – Top 10 – PSHU – 2016. 

 

COD_PAC 

SOMA DE 
FAA ABERTA 

AZUL E 
VERDE - 

PSHU 2016 

SOMA DE 
FAA 

ABERTA - 
PSHU 
2016 

NOME IDADE SEXO ESTADO/MUNICIPIO - BAIRRO 

2721369 + 
3683375 54 60 GTBF 51 M SP/SP - IPIRANGA 

2122256 50 52 RAS 57 F SP/SP - VILA MARIANA 

1647629 + 
3549080 + 
3459184 

49 55 FS 43 M SP/SP - PARAÍSO 

3626034 43 56 JJJ 57 M SP/SP - JARDIM BOTUCATU 
1144734 34 45 SACM 62 F SP/SP - VILA MARIANA 
3235019 25 28 ALAS 23 M SP/SP - CIDADE TIRADENTES 
860823 21 28 DSF 75 M SP/SP - VILA GUMERCINDO 

3137649 21 23 APF 32 M SP/SP - PQ RESIDENCIAL 
COCAIA 

1959207 19 23 LMSC 46 M SP/SP - VILA MARIANA 

3812595 + 
2625815 18 31 RAJQ 46 F SP/SP - VILA PROGRESSO 

 

Ressaltamos a recorrência de utilização do usuário GTBF cuja frequência de visita 

ao PSHU ocorreu, em média, a cada 7 dias ao longo de 2016. 

 

Os achados apontados acima foram apresentados em 2018 aos coordenadores do 

PSHU que a despeito de reconheceram a importância do atendimento ao usuário 

hiperutilizador, apontaram que esses atendimentos expressam falhas no cuidado aos 

usuários que deveria ter sido realizado em outros pontos da rede de saúde.  

Para eles, há um importante prejuízo aos usuários e ao próprio PSHU ao não se 

garantir o processo de classificação de risco para todas as especialidades, ainda que isso 

seja atribuído à carência de pessoal. 

Para explicar os motivos relacionados à elevada frequência de hiperutilizadores do 

PSHU, formularam as hipóteses descritas a seguir,  

 

a) O usuário fidelizado em função da vinculação institucional: aqueles que realizam 

tratamento em ambulatórios mantidos pelo HU e recorrem ao PS para suas demandas, 

independentemente da relação entre a causa da procura ao serviço de urgência e a 

especialidade do tratamento realizado nos ambulatórios. Identificam que há uma clara 



 

 

orientação dos docentes e médicos especialistas para que esses usuários, em qualquer 

situação, procurem o PSHU e não outros serviços da rede de saúde.  

 

b) Acesso ineficaz à rede de serviços: os usuários percorrem diversos serviços da rede 

de saúde em busca de acesso até chegarem ao PSHU, situação comum, por exemplo, entre 

os usuários com alguma condição oncológica.  

 

c) Prestígio da instituição: a indicação do PSHU parte de usuários que já realizaram 

tratamento no HU e tem confiança/credibilidade em sua excelência assistencial; 

 

d) Regulação profissional pelos trabalhadores que possuem ou conhecem os 

segredos da porta: profissionais que trabalham/trabalharam, fizeram residência ou 

estudaram no HU, em particular médicos, encaminham diretamente seus pacientes ao 

PSHU, tanto de serviços públicos como privados, tais como consultórios, clínicas 

populares ou serviços vinculados às Operadoras de Planos de Saúde com graves 

problemas de rede assistencial, driblando a regulação governamental. São situações 

que criam, na maioria das vezes, circuitos invisíveis aos gestores, viabilizam interesses 

particulares (mercantis e/ou acadêmicos) e produzem inequidades ou favorecimento 

para determinados grupos de pacientes (Cecílio et al, 2014a) 

e) Baixa capacidade da atenção básica produzir acolhimento e vínculo: considerou-se 

que a frágil vinculação do usuário junto à APS faz com que ele acabe recorrendo ao 

hospital para atendimento de intercorrências e descompensações clínicas, em particular 

os usuários com condições crônicas.  A literatura corrobora a percepção dos 

coordenadores em relação à APS, indicando  a falta de acesso ao médico ou a 

conveniência da disponibilidade em 24 horas como razões da escolha do SUE para seus 

cuidados (Gnumbach et al, 1993). Segundo Moskop et al (2009a), os SUE têm sido 

utilizados principalmente como um recurso da atenção primária ao invés de ser um ponto 

de intervenção para os casos agudos, distanciando-se da sua atribuição dentro do 

sistema de saúde. Esse acesso inapropriado contribui para desperdício dos recursos 

econômicos (Massachusetts Division of Health Care Finance and Policy, 2007), 

diminuição da qualidade dos serviços prestados aos usuários que carecem efetivamente 

de cuidados de urgência e menor resolutividade do cuidado ao usuário, impactando 

diretamente na eficiência do sistema de saúde (Cunha, 2011; Cook et al, 2004, Mir et al, 

1999).  

 

Em nenhum momento da discussão foi relatada alguma iniciativa, ação ou estratégia 

do PSHU no direcionamento de esforços para uma oferta diferenciada para esses usuários. 



 

 

Também não foi identificada nenhuma ação de articulação da coordenação da unidade 

hospitalar de urgência junto à rede regional de urgência e emergência ou as centrais 

públicas de regulação de acesso. 

Não foi possível mapear as condições clínicas desses usuários devido às limitações 

de dados no sistema de informação (input de dados no sistema ocorre apenas até a 

classificação de risco). Ainda assim, a percepção dos coordenadores é que os usuários  

recorrem ao PSHU para tratar descompensações clínicas em virtude da falta de acesso à 

atenção básica. 

A análise junto aos coordenadores careceu de uma abordagem mais qualitativa 

sobre as limitações que envolvem a relação profissional-usuário na urgência e emergência. 

As práticas cotidianas na urgência e emergência são influenciadas por múltiplos fatores, 

seja por parte dos usuários, que adotam estratégias e/ou táticas para ter acesso mais rápido 

ao serviço, ou dos profissionais, que buscam responder às múltiplas demandas que chegam 

ao serviço. As práticas cotidianas representam as maneiras de fazer, organizadas 

socialmente em um determinado tempo e espaço do serviço saúde. Nesse cotidiano, 

encontra-se uma miscelânea de práticas sociais que podem tanto representar a lógica do 

poder hegemônico e ordenador de fluxos, quanto serem divergentes a ela, adotando uma 

condução mais flexível (Certeau, 2013). Nesse contexto, há que se considerar ainda a 

vertente da relação profissional-usuário envolvendo os conflitos de valores e deveres 

fundamentais da profissão (Elder et al, 2006; Fiester, 2012; Mas-Garriga et al, 2009). 

Estudos envolvendo usuários hiperutilizadores da atenção primária ressaltam as limitações 

na prática profissional devido à falta de domínio de meios e instrumentos para alcançar 

alternativas de cuidado, especialmente habilidades psicossociais para compreender e lidar 

com esse usuário, e comunicacionais, para dialogar sobre a vivência destas situações. Esse 

conjunto é determinante nos cursos de ação dos profissionais da saúde, geralmente restritos 

às abordagens do modelo biomédico, junto ao usuário (Edgoose, 2012; Zoboli et al, 2016). 

Essa situação fica ainda mais evidente no ambiente tensionado da urgência e emergência, 

onde o modelo de cuidado é predominantemente focado nos procedimentos médicos. 

Merhy e Feuerwerker (2009) afirmam que é necessário potencializar o trabalho 

cuidador, capaz de construir um espaço de encontro entre o usuário e profissional de saúde. 

Acredita-se que o reconhecimento desta dimensão, orientada para o olhar crítico das 

maneiras de fazer e reinvenção das práticas cotidianas do pronto atendimento, possa se 

refletir tanto na satisfação dos profissionais com o trabalho quanto na qualidade do serviço 

prestado. 

As práticas cotidianas e a relação entre os profissionais e usuários dos serviços de 

saúde possuem uma relação direta com as dimensões da micropolítica. A baixa 

resolutividade, as dificuldades operacionais da atenção básica e o modelo burocrático-



 

 

administrativo de regulação governamental impõem limitações de acesso e articulação de 

um cuidado em Rede. Esse conjunto acaba por não atender as expectativas e necessidades 

dos usuários, em particular às suas demandas por consultas médicas especializadas e 

exames/procedimentos de maior complexidade solicitados via Atenção Básica. Assim, o 

usuário busca alternativas e fabrica seu itinerário de cuidado pelas múltiplas lógicas 

regulatórias, para além da regulação governamental, na busca de acesso aos diversos 

níveis de atenção do sistema de saúde (Cecílio et al, 2014a). 

 

CONCLUSÃO 

 

Os hiperutilizadores do PSHU demandaram em torno de 1/3 das FAA abertas no ano 

de 2016. O volume de FAA não classificadas, seja por ausência do processo de 

classificação de risco no fluxo de atendimento da especialidade médica ou pela não 

classificação do atendimento, revela uma lacuna na identificação da gravidade da demanda. 

Entre as FAA classificadas, há um percentual relevante de casos de baixo risco clinico 

(atendimentos classificados com prioridades azul ou verde), distorcendo a finalidade de um 

hospital de alta complexidade.  

Ampliar a abordagem para os fatores qualitativos relacionados às experiências 

sociais, bem como seus mapas de cuidado, pode aprofundar na compreensão dos motivos 

da hiperutilização da urgência e emergência e apoiar na elaboração de políticas públicas 

que potencializem a integração da Rede na busca da integralidade do cuidado. 
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