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PERCEPÇÃO DE GESTORES DE SAÚDE SOBRE A ASSISTÊNCIA NA TRANSIÇÃO HOSPITAL DOMICÍLIO 

Trata-se de um projeto que analisa a percepção dos gestores de saúde da Atenção Primária e

da Atenção Secundária sobre a assistência prestada na transição hospital-domicílio. “É

obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação

de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de

dignidade” (Art.9 da Lei nº 10.741/2003). “A gestão se dá como o gerenciamento do conjunto

de ações estratégicas, de maneira integrada, buscando atingir os objetivos da instituição. Ser

gerente exige contínua aprendizagem profissional, atentando–se com antecipação para as

mudanças ocorridas no contexto social e cultural.” (Brasil,1990).
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Emergiram três categorias temáticas: a integração dos níveis de atenção à saúde garantindo a

continuidade dos cuidados com o idoso dependente após a alta hospitalar; educação em

saúde no atendimento ao idoso dependente em sua transição hospital-domicílio: um desafio

para a equipe multidisciplinar; qualificando a assistência ao idoso dependente em sua

transição hospital-domicílio.
Compreender a percepção de gestores em saúde sobre a assistência oferecida a idosos com

dependência funcional em sua transição hospital- domicílio.

Estudo analítico qualitativo e descritivo, utilizando como fonte de dados entrevistas

realizadas com gestores das Atenção Primária e Secundária realizadas entre o segundo

semestre de 2019 ao primeiro semestre de 2020. A técnica utilizada para as análises das

entrevistas foi a de Bardin (2016).

Os gestores demonstraram conhecimento sobre o cuidado ao idoso na transição hospital

domicílio o que abre a possiblidade de que ações conjuntas possam ser organizadas entre os

níveis de assistência para minimizar os impactos negativos nesta transição da recuperação

dos idosos e no apoio a seus familiares. É grande a necessidade da integração entre as redes

de saúde e a comunicabilidade entre elas, abordando a integralidade do cuidado, da

assistência prestada no hospital até a continuidade no domicílio.

Este estudo faz parte de um projeto de pesquisa maior que tem como título: “Idoso com

dependência funcional: qualificando a assistência na transição hospital-domicílio por meio da

pesquisa-ação”, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos com

CAAE: 18115419.7.0000.5231.


