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INTRODUÇÃO
O envelhecimento populacional acarreta
sociedade, sendo que diversos fatores
qualidade de vida da pessoa idosa e em
serviços de saúde. (DEGANI, 2011;
CHAIMOWICZ, 2013; ANDRADE, 2018).

mudanças significativas na
interferem diretamente na
sua busca pelo acesso aos
TIENSOLI et al., 2019;

OBJETIVO
Descrever os fatores sociodemográficos e clínicos associados ao óbito
de pacientes idosos atendidos em um pronto-socorro referência para
politraumatizado do Estado de Minas Gerais.

METODOLOGIA
Estudo transversal descritivo, de natureza quantitativa. A base para
obtenção dos dados foi em fonte secundária. Os dados foram
submetidos à análise no Software Statistical Package for the Social
Sciences (SPSS), versão 19. CAAE 98627418.0.0000.5149 parecer nº
3.082.692.

RESULTADOS
Foram 11.306 idosos atendidos no período entre 2015 a 2019, com
predomínio do sexo masculino (52,79%). A maior parte dos idosos tinha
entre 60 e 64 anos (25,49%), era casada, com união estável ou
amigada (43,85%), residia no Município de Belo Horizonte (63,94%).
Houve predomínio da cor laranja (23,72%) na classificação de risco,
44,49% deram entrada por motivo de queda, 25,03% por motivos
clínicos e 10,30% por atropelamento. O Capítulo XIX (S00-T98) lesões,
envenenamento e algumas outras causas externas foi o mais
prevalente (63,94%), seguido do Capítulo IX (I00-I99) doenças do
aparelho circulatório (12,21%). Dos idosos atendidos, 56,19%
receberam alta, 30,70% foram transferidos e 11,91% foram a óbito. O
tempo médio de permanência foi de 11,6 dias (DP ± 24,5 dias). Quanto
às características associadas ao desfecho óbito, o sexo feminino tem
29,3% menos chances que o sexo masculino, 80 anos ou mais tem 2,3
vezes mais chances, quem reside em Belo Horizonte tem 27,6% menos
chances, classificação de risco vermelho tem 24,0% mais chances,
entrada por motivo de queimadura tem 4,2 vezes mais chances, a cada
aumento de um dia no tempo de permanência, aumenta a chance de
óbito em 1,0 vez.

CONCLUSÃO
Os resultados evidenciam a demanda de atendimentos de idosos no
serviço de urgência em virtude de eventos traumáticos e agudização de
doenças crônicas. É fundamental à implementação de políticas públicas
para prevenção de acidentes de trânsito, especificamente o
atropelamento e a prevenção da queda em idosos e medidas de
controle dos agravos das doenças crônicas degenerativas. Para tanto,
inclui-se a necessidade de adequação do espaço urbano, mudanças
ambientais, melhoria em infraestrutura viária, ações de educação para o
trânsito, sensibilização da sociedade e punição para infratores.
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