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OBJETIVO

INTRODUÇÃO

O objetivo do estudo é analisar a transição do cuidado de

pacientes com doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) na

alta de unidades de internação clínica para o domicílio.

RESULTADOS

- A média de escore total do CTM 15-Brasil, na escala de 0 a 100, foi de 74,7, indicando

boa qualidade da transição do cuidado.

- As questões com escores mais baixos foram sobre: entendimento dos efeitos colaterais

dos medicamentos e consideração das preferências para a decisão das necessidades de

saúde.

- A maioria dos entrevistados não sabiam ou não lembravam se haviam recebido um plano

de cuidados escrito e a lista de consultas ou exames.

CONCLUSÕES

METODOLOGIA
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Etapa Qualitativa

- Grupo Focal com enfermeiros

- Serviço de Enfermagem Clínica

- Discussão de estratégias

- Incluídos: + 3 meses serviço

- Análise temática: NVivo

Etapa Quantitativa

-Instrumento Care Transitions

Measure (CTM-15 Brasil) 

-Serviço de Enfermagem Clínica

-Incluídos: DCNT, 18+, +72h 

-Tabulação: EPI info

- Análise: SPSS

Estudo Misto²: Explanatório Sequencial

- Respostas positivas, porém com importantes necessidades de aperfeiçoamentos.

- Clientes desconhecem seus direitos e são inseguros em suas respostas.

- Considerar opiniões e preferências no auxílio ao gerenciamento dos cuidados domiciliares.

- Efetividade na transição do cuidado: diminuição de reinternações e promoção da continuidade dos  

cuidados após a alta hospitalar.
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