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Resumo  

 

As estatísticas enfatizam a idéia de que o envelhecimento populacional pode passar a 

representar não uma conquista da sociedade, mais um problema, à medida que os anos de vida 

adquiridos não sejam vividos em condições de independência, saúde e qualidade de vida. Isto 

geralmente implica em custos altos para o sistema de saúde e, portanto, requer políticas sérias e 

consistentes a respeito. Os fatores de risco passíveis de mudança ou tratamento são, portanto, de 

grande interesse e a promoção de medidas preventivas constitui aspecto central para a manutenção e 

recuperação da saúde do idoso possibilitando a diminuição de gastos públicos com a saúde curativa. 

Objetivo: O presente trabalho teve por objetivo verificar as principais condições clínicas que levam a 

internação de idosos e propor medidas de prevenção, diante das necessidades encontradas.  Métodos: 

Trata-se de um estudo descritivo, de cunho epidemiológico  realizado no Hospital de Urgências de 

Goiânia (HUGO) através da análise de prontuários.Foram analisados 268 prontuários de pacientes 

atendidos pelo serviço de geriatria do HUGO no periodo de fevereiro de 2008 a janeiro de 2009. 

Resultados:  Os dados obtidos relacionados à idade demonstram que 22,8% dos pacientes encontram-

se na faixa etária  de 60 a 64 anos. Pacientes  com 80 anos ou mais tem permanência maior no hospital  

, representando uma média de 17,32. Observamos que  em todas as faixas etárias as internações se 

davam, em sua totalidade , por duas ou mais causas ; seguido por doenças ortopédicas ou fraturas, 

doenças do aparelho gastrointestinal e doenças do aparelho cardiovascular. Os dados revelam que 

47,4% da população são de casados e  52,6% desta população enquadram-se na opção “outros”;  

42,9% da amostra estudou de 1 a 4 anos, 60,8% são do sexo masculino, sendo que as mulheres  

apresentam uma média de internação de 16,04 e 64,55% são da região centro oeste sendo que  51,12 e 

são naturais  de outros estados. Em relaçao a quantidade de medicamentos utilizados, os dados 

mostram que 63,8% faziam uso de 2 a quatro medicamentos. Dos 268 pacientes, 65 tem procedência 

interna da ortopedia , enquanto que 75,78% de outros setores, os pacientes permaneciam internados  

por um maior número de dias devido a duas ou mais patologias totalizando uma media de 15,82, 

seguido por doenças ortopedicas ou fraturas, sendo a sepse a maior causadora de óbito . 

 

 

Palavras-chave: internação, doença, condições clínicas. 
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INTRODUÇÃO 

 

O crescimento do número de idosos em relação ao de jovens tem aumentado de 

forma muito significativa. A (ONU) Organização das Nações Unidas considera o período de 

1975 a 2025 como “Era do Envelhecimento”. Em países em desenvolvimento, o 

envelhecimento populacional foi ainda mais relevante e acelerado, destaca a ONU: enquanto 

em países desenvolvidos no período de 1970 a 2000, o crescimento estimado foi de 54%, nos 

países em desenvolvimento atingiu 123%. (SIQUEIRA et. al, 2002). 

  As estatísticas enfatizam a idéia de que o envelhecimento populacional pode 

passar a representar não uma conquista da sociedade, mais um problema, à medida que os anos 

de vida adquiridos não sejam vividos em condições de independência, saúde e qualidade de 

vida. Isto geralmente implica em custos altos para o sistema de saúde e, portanto, requer 

políticas sérias e consistentes a respeito. (GAWRYSZEWSKI et. al, 2004) 

Chaimowicz et.al,(1997) descreve o envelhecimento como um processo progressivo 

onde há modificações físicas e psicológicas, que podem determinar diminuição ou perda da 

capacidade de adaptação do indivíduo ao meio ambiente, entre outros.  

De um modo geral, indivíduos idosos são portadores de inúmeros problemas 

médicos coexistentes; em média, o número de condições crônicas (como osteoartrite, dispnéia 

ao esforço ou diminuição da acuidade visual) aumentava de 4,6 para 5,8 entre os 65 e 75 anos 

de idade (TELAROLLI Jr. et. al,,1996). 

Em função das doenças crônico-degenerativas, o idoso procura de forma mais 

freqüente por bens e serviços de saúde e, com o aumento deste contingente, aumenta também 

os desafios para os governos, sociedade e familiares (Guerra, 2002). 

Frente ao envelhecimento da população idosa brasileira, há a necessidade da 

melhoria dos serviços e da criação de programas de saúde que possam atender às demandas 

emergentes do novo perfil epidemiológico do país. Os idosos utilizam os serviços hospitalares 

públicos de maneira mais intensiva que os outros grupos etários, levando a maiores custos, 

implicando no tratamento de longa duração e de recuperação mais lenta e difícil. (COELHO 

FILHO, 2000).                                                                                                                           

O perfil de saúde da população muda; ao invés de patologias agudas que evoluem 

rapidamente para cura ou óbito, tornam-se predominantes as doenças crônicas e suas 

complicações, que implicam em anos de utilização dos serviços de saúde. Como exemplos as 
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seqüelas do acidente vascular encefálico, fraturas após quedas, as limitações provocadas pela 

insuficiência cardíaca, doença pulmonar obstrutiva crônica, as amputações e cegueira 

provocados pelo diabetes, problemas nutricionais (desnutrição, sobrepeso e obesidade) e a 

dependência determinada pelas demências. (FILHO et.al,2004) 

A grande quantidade de diagnósticos incorretos ou mesmo corretos também geram 

outros problemas comuns em pacientes idosos como o uso indevido de drogas e a polifarmácia. 

A prescrição do idoso deve considerar, além da farmacocinética e farmacodinâmica desta faixa 

etária, o alto custo e as dificuldades em se obter aderência ao tratamento. Como exemplos têm 

os déficits de memória, as limitações para discernir e manipular diversos fármacos por 

pacientes com distúrbios visuais (VERAS et.al,2003) 

Se o consumo, mesmo sendo correto, de múltiplas drogas em idosos aumenta a 

incidência de efeitos colaterais e interações medicamentosas, o uso inadequado freqüentemente 

provoca afecções graves levando a internações cada vez mais freqüentes e possíveis óbitos. 

(VERAS et.al,2003) 

Os acidentes de trânsito, também são fatores responsáveis por muitas internações 

em hospitais. O índice é um dos mais elevados do mundo, tendo sido 33.620 mortes e 114.189 

mil internações em 2003. Os inúmeros acidentes causados pelo trânsito , aumentam a demanda 

à atenção pré-hospitalar, hospitalar e de reabilitação, assim como as incapacidades funcionais 

geradas,  e o impacto nas famílias das vítimas e na sociedade, o que leva instituições  nacionais 

a reconhecer a sobrecarga que estes acidentes trazem nos sistemas de saúde e o significativo 

custo social e econômico que  representam (SOARES et.al,2006) 

A hospitalização é de grande risco para as pessoas mais idosas, pois gera 

repercussões. A hospitalização é seguida, em geral, por uma diminuição da capacidade 

funcional e mudanças na qualidade de vida, muitas vezes, irreversíveis. Nos últimos anos, tem 

sido foco de atenção a importância desses problemas, tendo em vista suas complicações 

médicas, sociais e políticas. (MELLO et.al,2004). 

Os fatores de risco passíveis de mudança ou tratamento são, portanto, de grande 

interesse e a promoção de medidas preventivas constitui aspecto central para a manutenção e 

recuperação da saúde do idoso possibilitando a diminuição de gastos públicos com a saúde 

curativa (MAIA et al, 2006).  

O objetivo deste estudo foi   verificar as principais condições clínicas que levam a 

internação de idosos. 
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METÓDOS  

 

Trata-se de um estudo descritivo, de cunho epidemiológico  realizado no Hospital 

de Urgências de Goiânia (HUGO) através da análise de prontuários. Foram avaliados 

prontuários de pacientes hospitalizados durante o período de fevereiro de 2008  a Janeiro de 

2009, um quantitativo de 268. 

Para a coleta de dados foi utilizado um formulário (este baseado nos estudos de 

VASCONSELOS 2002; ROSA et al, 2003; REZENDE, SAMPAIO & ICHITANI, 2004) 

contendo dados pessoais, sociais e de saúde dos sujeitos (anexo 01). Todos os dados obtidos 

foram considerados sigilosos, confidenciais e ficarão arquivados por cinco anos, e após 

incinerados, conforme orientação da Resolução CNS N. 196/96. 

Os critérios de inclusão adotados foram : prontuários de pacientes com 60 anos ou 

mais e de ambos os sexos, que apresentem dados com letra legível, que foram internados na 

instituição, e que atenderem a todos os questionamentos do formulário.  

Os critérios de exclusão serão: prontuários de pacientes com idade inferior a 60 

anos, ilegíveis, com informações incompletas e que não atenderem aos questionamentos do 

formulário, índios, militares, presidiários e pessoas com necessidades especiais.  

Neste estudo,  investigou-se a população idosa, grupo vulnerável, desta forma 

justificamos a inclusão por se tratar de uma pesquisa direcionada para esta faixa etária. Uma 

vez que o número de idosos tem aumentado de forma decisiva em todo o país, e esta realidade 

repete-se no Estado de Goiás e no município de Goiânia, problemas de saúde relacionados a 

este grupo devem ser foco de estudo por parte de pesquisadores visando a prevenção futura de 

agravos e da mortalidade destes, buscando melhor qualidade de vida desta população.  

Não foi aplicado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, uma vez que 

trata-se de um estudo cujos dados serão coletados através de prontuários. 

Esta pesquisa não oferece riscos diretos aos sujeitos investigados, uma vez que se 

trata de análise de prontuários. Os benefícios esperados com os resultados desta pesquisa será o 

direcionamento para políticas de saúde pública que visem a promoção da saúde dos idosos e a 

diminuição dos gastos públicos, estimulando a saúde preventiva em detrimento da curativa. 

A tabulação dos dados e a análise estatística foram feitas no programa estatístico 

,SPSS , descrição geral da amostra  em análise de número, desvio padrão ,teste anova e qui 

quadrado, resultados apresentados no word  bem como gráficos no excel. 
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RESULTADOS  

 

A amostra analisada nessa pesquisa  é de 268 prontuários , de ambos os sexos , 

atendidos pelo serviço de geriatria  do HUGO. Foram analisadas nessa pesquisa a idade ,dias de 

internação, causa de internação, estado civil, escolaridade, sexo ,naturalidade, medicamentos 

utilizados, causa morte e as correlações feitas com esses dados. Os resultados obtidos estão 

representados através de tabelas e gráficos. 

Realizamos  a análise dos prontuários e utilizamos  testes estatísticos que 

possibilitam verificar sua significância. 

Foi realizada a análise  da faixa etária dos idosos sendo demonstrada na tabela 01:  

  

Tabela 01 – Faixa etária dos idosos ,HUGO, Goiânia (GO), 2009. 

Faixa etária   n % 

60 a 64 anos 61 22,8 

65 a 69 anos 61 22,8 

70 a 74 anos 44 16,4 

75 a 79 anos 43 16,0 

80 anos ou mais 59 22,0 

Total 268 100,0 

 

A figura 01 possibilitou a correlação entre o tempo de internação e a faixa etária 

.Verificou-se que idosos com idade de 80 anos ou mais apresentaram  média de internação 

maior que as demais faixas etárias; uma média de 17,2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01 – Média do tempo de internação em relação a faixa etária , Goiânia 

(GO), 2009. 
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Na tabela 02  encontra-se a correlação da  faixa etária e  causa de internação 

,demonstrando que a maioria dos participantes ,56, com idade de 80 anos ou mais obtiveram 

como causa de internação duas ou mais patologias. 

 

Tabela 02 – Relação entre  faixa etária e  causa de internação  dos idosos ,HUGO, Goiânia 

(GO), 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tabela 03   demonstra a descrição geral  da amostra em número e percentual do 

estado civil ,revelando que 47,4%  dos idosos são casados. 

 

Tabela 03 – Estado civil dos idosos,HUGO,Goiânia (GO),2009. 

 
 

Causa da internação 

Faixa etária 

60 a 64 

anos 

65 a 69 

anos 

70 a 74 

anos 

75 a 79 

anos 

80 anos ou 

mais 

Doenças do aparelho 
cardiovascular 

3 0 0 0 0 

Doenças do aparelho 
respiratório 

1 0 2 0 0 

Doenças do aparelho 
gastrointestinal 

3 5 2 3 0 

Doença infecciosa 0 0 0 0 1 
Doenças ortopédicas e 
ou fratura 

5 4 4 1 1 

Outras causas 0 1 1 0 1 
Duas ou mais causas  49 51 35 39 56 

Estado civil 
Número de indivíduos 

n % 

Casado 127 47,4 

Outros 141 52,6 
Total 268 100,0 
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A Tabela 04  demonstra  a descrição geral da amostra em número e percentual da 

escolaridade, verificando que 42,9% dos idosos estudaram de 1 a 4 anos.  

 
Tabela 04 – Escolaridade dos idosos, HUGO,Goiânia (GO),2009 

 
 

A tabela 05  possibilitou a análise  do sexo dos idosos envolvidos na pesquisa, 

demostrando que  60,8% dos prontuàrios verificados eram do sexo masculino. 

 

Tabela 05- Percentual do sexo dos idosos ,HUGO,Goiânia(GO),2009 

 
 

 

 

A tabela 06 demonstra a correlação entre sexo e dias de internação , verificando-se 

que as mulheres apresentaram uma média de 16,04. 

 

Tabela 06- Sexo relacionado a dias de internação dos idosos internados do HUGO, Goiânia 

(GO), 2009 

Sexo n 
Tempo de internação 

Valor de p 
Média Desvio padrão 

Masculino 154 14,82 13,24 
0,471 

Feminino 98 16,04 12,92 
    *Teste T-Studant 
 

Escolaridade 
Número de indivíduos 

n % 

Analfabeto 110 41,0 

1 a 4 anos 115 42,9 
Outros 43 16,0 
Total 268 100,0 

Sexo 
Número de indivíduos 

n % 

Masculino 163 60,8 

Feminino 105 39,2 
Total 268 100,0 
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A figua 02  é a representação gráfica em percentual da naturalidade dos idosos 

internados no HUGO, demostrando que 64,55 dos idosos são da região Centro-Oeste . 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 02-  Naturalidade dos pacientes internados no HUGO, Goiânia 

(GO),2009 

 

   

 

 

 

A tabela 07 demonstra a quantidade de medicamentos utilizados pelos idosos do 

HUGO,demonstrando que 63,8% destes  faziam uso de dois a quatro medicamentos.  

 

Tabela 07 – Quantidade de  medicamentos utilizados pelos  idosos internados do  

HUGO,Goiânia (GO),2009 

Medicamentos 
Número de indivíduos 

n % 

Nenhum medicamento 18 6,7 
Um medicamento 32 11,9 
Dois a quatro medicamentos 171 63,8 
Cinco a seis medicamentos 41 15,3 
Sete ou mais medicamentos 6 2,2 
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Total 268 100,0 
 
 

 

 

 

 

A  tabela 08 demonstra a  descrição geral da amostra em número e em percentual da 

procedência interna dos idosos, verificando que 75,7% dos idosos davam entranda no centro de 

geriatria por “outros” e 24,3% eram admitidos da ortopedia. 

 

Tabela 08-  Procedência interna  dos idosos  internados do HUGO,Goiânia (GO), 2009 

 
 

 

A tabela 09 correlaciona o tempo de internação com a causa da internção ( doença) , 

demonstrando que os pacientes permanecem  em média 18,08 e por doenças ortopédicas e ou 

fraturas. 

 

Tabela 09- Tempo de internação relacionado a causa de internação  dos idosos do HUGO, 

Goiânia (GO), 2009 

Causa da internação 

Tempo de internação 

Valor de p 
Média 

Desvio 

padrão 

Doenças do aparelho cardiovascular 3,67 3,05 

0,250 

Doenças do aparelho respiratório 6,00 1,73 
Doenças do aparelho gastrointestinal 11,61 11,33 
Doença infecciosa 4,00 - 
Doenças ortopédicas e ou fratura 18,08 15,70 
Outras causas 6,67 7,23 
Dois ou mais causas 15,82 13,15  

 

Procedência interna 
Número de indivíduos 

n % 

Ortopedia 65 24,3 

Outros 203 75,7 
Total 268 100,0 



 1

 

A tabela 10 correlaciona o tempo de internação com a causa morte.  

Tabela 10 - Internação relacionado a causa morte  dos idosos do HUGO, Goiânia (GO), 2009 

Causa do óbito n 
Tempo de internação 

Valor de p 
Média Desvio padrão 

Sepse 28 14,39 10,10 

0,843 

Sepse e Insuficiência respiratória 01 20,00 - 
Sepse e TEP 02 15,00 7,07 
Insuficiência respiratória 05 20,60 17,24 
Ignorado 09 20,89 18,40 
Morte súbita 01 6,00 - 
TEP 01 11,00 - 
Neoplasia 01 21,00 - 
Choque hipovolêmico 01 5,00 - 

 

 

A tabela 11 correlaciona sexo a causa de internação (doença); demonstrando que 

137 pacientes , sendo do sexo masculino, tiveram como causa de internação duas ou mais 

doenças . 

 

 

 

 

 

Tabela 11- Sexo relacionado a causa de internação  dos idosos do HUGO, Goiânia (GO), 2009. 

Causa da internação 
Sexo 

Valor de p 
Masculino Feminino 

Doenças do aparelho cardiovascular 3 0 

0,168 

Doenças do aparelho respiratório 3 0 
Doenças do aparelho gastrointestinal 6 7 
Doença infecciosa 1 0 
Doenças ortopédicas e ou fratura 12 3 
Outras causas 1 2 
Duas ou mais causas 137 93  
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 DISCUSSÃO  

 

Nas últimas décadas observou-se um nítido processo de envelhecimento 

demográfico. A Organização das Nações Unidas (ONU) considera o período de 1975 a 2025 a 

Era do Envelhecimento (SIQUEIRA et. al., 2002). O envelhecimento populacional nos mostra a 

importância em pesquisar problemas relacionados à nova realidade mundial e brasileira, que 

apresenta um crescente número de idosos. Nesta pesquisa, analisamos as condições clínicas dos 

idosos internados no HUGO,foram verificados dados como  idade, o tempo de internação, causa 

de internação, estado civil, escolaridade, sexo, naturalidade, medicamentos 
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utilizados,procedência interna e causa morte;bem como a correlação entre esses dados. 

Os dados obtidos relacionados à idade demonstram que 22,8% dos prontuários 

analisados encontram-se na faixa etária entre 60 e 64 anos, seguidos por 22,8% de idosos entre 

65 a 69 anos. De acordo com Campos (2006), quanto maior a faixa etária da amostra estudada 

maior serão os riscos à saúde do idoso. 

Garrido (2002), considera que os idosos apresentam mais problemas de saúde que a 

população geral, e são  o grupo de maior coeficiente de internação hospitalar ,uma vez que 

possuem maior número de doenças crônicas e  permanecem nas nas unidades de internação por 

períodos prolongados. 

Segundo Maués (2007) os idosos representam um importante seguimento de 

pacientes internados e são responsáveis por maior tempo de permanência hospitalar, sendo que 

dados do Sistema Único de Saúde mostram que a população idosa em 2000 representou 14,7 % 

das internações, com gasto médio chegando a ser 60 % superior em comparação com crianças e 

jovens. 

A correlação entre o tempo de internação  e a faixa etária pertiu concluir que  idosos 

com idade de 80 anos ou mais apresentaram  média de internação maior que as demais faixas 

etárias;  o tempo de permanência hospitalar se mostrou elevado (média de 17,2) em relação à 

média nacional que é de 7,6 dias para idosos, semelhante ao encontrado por Amaral e col. 

(2004). 

Ficaram evidentes os agravos com maiores percentuais de ocorrência nos índices 

hospitalares , foram predominantes  duas ou mais causas visto em maior número na população 

de 80 anos ou mais,seguido por doença ortopédica e ou fratura.  

No que diz respeito aos dados sociais, foi observado maior freqüência de idosos que 

estudaram de 1 a 4 anos ( 42,9%),com relação ao grau de escolaridade,52,6% dos idosos se 

enquadraram  na opção “outros” , com relação ao estado civil. 

Constatou-se um maior número de homens do que de mulheres, sendo de 60,8%. 

Este achado é concordante com os estudos de Amaral e col. (2004) .  

Analisando o fator sexo/tempo de internação  encontramos uma predominância de 

internações no sexo feminino ,correspondendo a uma média de 16,04. 

Quanto a naturalidade dos idosos internados no HUGO, foi verificado que 64,55% 

dos idosos são da região centro-oeste. 

O uso inadequado de medicamentos  freqüentemente provoca afecções graves levando 

a internações cada vez mais freqüentes e possíveis óbitos. (VERAS et.al,2003).O presente estudo 

demonstrou que  63,8% dos idosos internados faziam uso de  dois a quatro medicamentos.  
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De acordo com os dados avaliados a procedência dos idosos admitidos no centro de 

geriatria se dá em 75,7% por outas aréas do hospital e em 24,3% pelo centro de ortopedia. 

De acordo com a correlação do tempo de internação e causa da internação (doença) , os 

dados demonstram que os pacientes permanecem em média 18,08 dias internados e por doenças 

ortopédicas e ou fraturas, seguida por duas ou mais causas, doenças do aparelho gastro intestinal, 

outras causas, doenças do aparelho respiratório, doença infecciosa e doença do aparelho 

cardiovascular. O Ministério da Saúde, em 2004, indicou como principal causa de hospitalização 

de idosos, as doenças do aparelho circulatório, seguidas das doenças digestivas, respiratórias e 

neoplasias. 

A maioria dos idosos tiveram como principal causa morte  a sepse, permanecendo 

internados  em média 14,39 dias . 

Idosos do sexo masculino , em sua maioria tiveram como causa de internação duas ou 

mais patologias. 

Diante dos dados encontrados, torna-se fundamental o reconhecimento das 

particularidades dos idosos durante o período de internação hospitalar, objetivando a identificação 

correta de problemas e a proposição de formas de atendimento diferenciadas que permitam uma 

melhor qualidade no atendimento e uma melhor utilização dos recursos disponíveis. 

 

  

 

 

CONCLUSÃO 

 

Em geral são homens, com idade de 60 a 69 anos, baixa escolaridade, tendo 

“outros”como estado civil predominante, tendo como principal causa de internação duas ou 

mais patologias,naturais do centro-oeste, fazendo uso de duas a quatro medicações, procedência 

de “outros” setores do hospital , tendo como principal causa morte a sepse.  

Faz-se necessária a promoção de medidas preventivas, o que constitui um aspecto 

central para a manutenção e recuperação da saúde do idoso possibilitando a diminuição de 

gastos públicos com a saúde curativa . 
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Anexos 

 

Anexo 01 - Formulário para coleta de dados da pesquisa intitulada: 

CAUSAS DE INTERNAÇÃO  EM IDOSOS NO HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE 

GOIÂNIA HUGO 

Nome (iniciais): ____________________         Número do prontuário: _____________ 
 
Idade: 60 a 64           65 a 69          70 a 74          75 a 79           80 ou mais 
 
Data de Nascimento:______________     Sexo: Masculino             Feminino   
Profissão:______________________________________________________________ 
Endereço residencial: ____________________________________________________ 
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Naturalidade: _____________________    Nacionalidade: _______________________   
Renda familiar (baseado no salário mínimo de 415,00 reais) 

1          2         3           4           5ou mais 
 

 

Internação 

Quantos dias internados no HUGO?  
1          2         3          4         5          6          7           8          9           10         11 ou mais 
 
 
Ficou internado na UTI? SIM          NÃO 
 
Quantos dias ficou internado na UTI do HUGO? 
1          2         3          4         5          6          7           8          9           10         11 ou mais 
 

 

 

Causa morte 

 

1) Doenças do aparelho circulatório           2) Doenças do aparelho respiratório 

3) Doenças do aparelho digestivo               4) Doenças do aparelho geniturinário 

5) Doenças endócrinas                                6) Doenças infecciosas e parasitárias 

7) Neoplasias                                              8) Quedas acidentais 

9) Acidentes de trânsito                              10) Outras causas        __________________     

Observações finais: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 


