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Atividades dos enfermeiros na transição do cuidado na alta do hospital para o domicílio 
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Introdução: A transição do cuidado é definida como um conjunto de ações capazes de garantir a continuidade do cuidado do paciente 
entre diferentes serviços de saúde, ou do hospital para o domicílio. Após a alta hospitalar, pacientes e seus familiares podem ter 
dificuldades no gerenciamento dos cuidados domiciliares, resultando em readmissões hospitalares. Os enfermeiros realizam 
transições do cuidado, especialmente do hospital para o domicílio, porém suas atividades nas práticas assistenciais são pouco 
relatadas. Objetivo: Identificar as atividades dos enfermeiros na transição do cuidado na alta do hospital para o domicílio, a partir de 
evidências na literatura. Método: Trata-se de uma revisão integrativa. A busca foi realizada nas bases de dados PubMed, Cumulative 
Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), Web of Science, SCOPUS e Literatura Latino-Americana e do Caribe em 
Ciências da Saúde (Lilacs). Foram utilizados como critérios de inclusão: artigos completos e disponíveis na íntegra, nos idiomas 
inglês, espanhol e português, entre 2005 e 2015. Para a análise dos dados foi realizada a caracterização dos artigos por meio de 
cálculos de frequência simples e relativa. As atividades dos enfermeiros identificadas nos artigos foram classificadas por similaridade 
e agrupadas em categorias. Resultados: A amostra final foi constituída por 22 artigos. Houve predominância de estudos realizados 
nos Estados Unidos e não foram encontrados artigos realizados no Brasil. Prevaleceram pesquisas experimentais, quasi-
experimentais e estudos com idosos e pacientes com doenças crônicas. Destacaram-se intervenções em educação em saúde, como 
autogestão dos cuidados e gerenciamento de medicações, visita domiciliar e contatos telefônicos pós-alta. Foram identificadas cinco 
categorias temáticas, descrevendo atividades dos enfermeiros durante o período de internação e pós alta: Planejamento de cuidados 
para a alta; Auxílio na reabilitação social; Educação em saúde; Articulação com os demais serviços; Acompanhamento pós alta. 
Conclusões: Foram identificadas evidências científicas a respeito das atividades dos enfermeiros na transição do cuidado na alta do 
hospital para o domicílio. Os resultados indicam necessidades de aprimoramento das práticas assistenciais e organização das 
atividades, para promover continuidade dos cuidados no domicílio. Unitermos: Transição do cuidado; Alta do paciente; Cuidados de 
enfermagem 
 
 




